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Britu lakūnai išgriovė
1 -5____________________________ — -   .       .   _______________________________

Pramonės centras smarkiai ištiktas; 
išmesta iki 100 tonų bombų

JAPONO MIRTIS PUOLANT LĖKTUVNEŠĮ

Japonų ir vokiečių admirolai 
Pacifike turėję konferenciją
LONDONAS, sausio 14.— 

Britų, lakūnai didžiaisiais 
bombonešiais praeitą naktį 
atakavo didžiuosius Kruppo 
karo pramonės fabrikus Es- 
suose, Ruhro slėny.

Šiam nacių karo pramo
nės svarbiam centrui smar
kiai kliuvo. Per 12 minutų 
išmesta apie 100 tonų bom
bų—sprogstamųjų ir pade
gamųjų. Prieš tai per pora 
naktų Ruhro slėnio pramo
nės buvo atakuojamos.

Oro ministerija apie šį 
lakūnų žygį oficialiai pas
kelbė ir pranešė, kad keturi
bombonešiai negrįžo.
*

Grįžę lakūnai pasakoja, 
kad Essen fabrikams sukelti 
nepaprastai dideli nuostoliai 
bombų sprogimais ir gais
rais.

STOKHOLMAS, saus. 14. 
— švedų laikraštis Afton
bladet šiandie paskelbė, kad 
vokiečių submarinų vadas 
adm. Kari Doenitz turėjo 
konferenciją kažkur Pacifi
ke su japonų admirolu Osa- 
mi Nagano. Doenitz nuvyko 
submarinu.

Sakoma, konferenciją su
rengė japonai tikslu gauti 
nacių pagalbos. Japonai no
ri gauti daugiau submarinų. 
Be to, pageidautų, kad dalis 
nacių submarinų iš Atlanto 
būtų nukelta į Pacifiką. Tar 
tąsi ir apie tai, kad ir na
ciams reikalinga japonų pa
galbą ypač prieš Sov. Rusi
ją-

Adm. Doenitz jau grįžęs 
Vokietijon ir tuojau išvykęs 
raportuoti Hitleriui apie 
konferencijos pasėkas.

(**L>mitKUd Avine teišpuoš.
Kada du japonų torpediniai lėktuvai Zoom skrido, japonų divebomber (aukštai cent

re) smarkiai puolė į U. S. S. Homet, laike Santo. Cruz salų mūšių, kur Amerikos lėk
tuvnešis buvo taip sužalotas, kad negalima buvo pataisyti. Momentas po to buvo pada
ryta japonų lėktuvo susitriuškinimo nuotrauka ant laivo signalinio tilto.

U. S. iždo departamentas remia 
"pay-asyou-go" taksų sumanymų

Į šiuos taksus įeina: 6 nuoš. už 
pajamas, 13 surtax ir 5 "vietory”
WASHINGTON, saus. 14^ 24 nuošimčių taksus su

darytų: 6 nuošimčiai už pa-— Senatorius Bennett Cf* 
Clark (dem. iš Mo). iškėlė 
bilių, kad išmokant algas 
ir atlyginimus būtų atitrau
kiama 24 nuošimčiai fede- 
raliniams taksams ir tuo ke
liu surinkti taksai būtų su
mokami iždo departamen
tui.

NACIAI PRIPAŽĮSTA 
RIMTA STOVI RUSIJOJ

LONDONAS, sausio 14.—
Exchiange Telegraph Newe 
agentūra depešoje iš Zuri- 
cho, Šveicarijos, praneša, 
kad vokiečių laikraštis Ber- 
liner Boerzen-Zeitung pripa
žįsta vokiečių armijų pavo
jingą stovį Rusijos fronte, 
ypač Kaukaze. Sako, kad ru
sai keliose vietose tikrai 
įlaužė vokiečių liniją.

To pnežastis, kad sovie
tai prieš vokiečius Dono 
upės ir Kaukazo frontuose 
sukoncentravę nepaprastas 
kareivių mases. Vokiečiuką 
reivių skaičius ten negali pri 
lygti rusų skaičiui. Dėl to ir 
nepasisekimai.

Be to, dar reikia žinoti,
sako minėtas vokiečių laik- American Swedish News 
raštis, kad rusai dar nesu-, agentūra paskelbė, kad P. 
kėlę visuotinos ofensyvos. • Amerikos vandenyse,' Atlan

Lakūnai atakuoja 
japonu bazei 
Naujojoj Gvinėjoj

u

Sovietų armija Kaukazo fronte 
vis daugiau įsiūbuoja ofensyvą

i. • . *
Eina pirmyn išilgai Rostov-Baku 
geležinkelio; atsiima daug sodybų
MASKVA, sausio 14. — 

Anot žinių, Kaukazo fronte 
rusų armija savo ofensyvą 

SĄJUNGININKŲ ŠTA- Prie® vokječius v*8 daugiau
plečia abiem Rostovo-Baku 
geležinkelio pusėm ir veržia 
si priekyn, triuškindama

BAS Australijoje, sausio 14.
—Lietus stato kliūčių sąjnn 
gininkų veiksmams sausže- 
my Sanananda rajone, N. i — ■ — "

Gvinėjoj, kad ten išnaikinti Į Apg|j|Qg
paskutines japonų negausin
gas grupes.

Tad sąjungininkų lakūnai 
ima daugiau veikti. Vakar 
jie atakavo keturias kitas 
japonų bazes toje saloje. Su 
naikinta keletas japonų lėk
tuvų, sukelti gaisrai.

Atlante nuskandintas 
švedų laivas

NEW YORK, sausio 14.—

Bet jie į tai rengiasi.

Washingtone suimtas 
sausųjų vadas

WASHINGTON, saus. 14. 
— Už nelegalų armijos kari
ninko su kapitono ženklais 
uniformos vilk ėjimą areš
tuotas kongreso lobiistas E. 
P. Gaston, žinomas prohibi- 

► cijonistų vadas, kurs dedasi 
Pasaulio Prohibicijos fede
racijos įkūrzju ir Amerikos 
prohibicijonistų organizaci
jos direktorium.

Jis netarnavo armijoje, 
su armija nieko bendro ne
turi, tad ir uniformos negali 
vilkėti. Apsimetimas kariš
kiu yra baustinas

te autorpeduotas ir nuskan
dintas švedų prekinis laivas 
Brageland, 2,608 tonų.

laivynas nesumažėjo
LONDONAS, sausio 14.— 

Pirmasis admiraliteto lor
das A. V. Alexander pareiš
kia, kad Britanija nors ir 
turi nemažus nuostolius lėk
tuvnešiuose, tačiau šiandie 
tų laivų turi daugiau, negu 
jų turėta prieš karą. Nuo
stoliai su kaupu padengti. 
Taip yra ir su kitais karo 
laivais.

į A • t • Vr ’
WASHINGTON. — Kon

grese iškeltas bilius, kad 
streikuojančius darbininkus 
šaukti karo tarnybon.

vietomis vokiečių sukelia
mas atakas. Atsiimta dau
giau miestelių ir sodybų. 
Oras gi nepakenčiamas. Lie
tus tirpdo sniegą, žemė vi
sur atskiesta ir vos pereina
ma. Bet rusai ištvermingi. 
Tankai ir kazokų kavaleri
ja svarbiausią vaidmenį tu
ri pliekti priešą.

Vokiečiai buvo paskelbę, 
kad-rusai sukėlę ofensyvas 
Leningrado ir Voronežo 
frontuose. Bet Maskvoje tie 
vokiečių pranešimai užgina
mi. Rusų ofensyvos vyksta 
Dono upės (Stalingrado) ir
Kaukazo frontuose.

i 1

Mainieriai nusprendė 
toliau streikuoti

U. S. torpedlaiviai Guadalcanal 
apylinkėse apdaužė 3 priešo laivus

WASHINGTON, saus. 14. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad Amerikos mo
toriniai torpedlaiviai Gua
dalcanal salos ’ apylinkėse 
užtiko keletą japonų naikin
tuvų ir susimetė juos ata
kuoti. Trys priešo naikintu
vai sugadinti. Buvo privers
ti atsimesti į šiaurvakarius 
ir tokiu būdu išvengė nus- 
kandinima

Tas įvyko 
sausio 11 d.

naktį prieš

Aiškinama, kad japonai 
tais naikintuvais, regis, ieš
kojo progos priplaukti ar
čiau Guadalcanal pakrančių 
ir ten saviesiems duoti pa
galbos.

Priešui nepavyko dėka 
amerikiečių akyliam dieną 
ir naktį budėjimui.

Vokiečių aukštieji 
karininkai apleidžia 
apsiaustas divizijas

Komunistai atakuoja 
armijos ir karo 
ofiso nusistatymą

NEW YORK, sausio 14.—
Komunistų partijos vadai 
atakuoja U. S. armijos kari
ninkus ir karo departamen
tą dėl jų nusistatymo.

« WlLKES - BARRE, P a., 
sausio 14.—Praeitą savaitę 
kietųjų anglių kasyklose su
streikavo keliolika šimtų an 
gliakasių. Streikas nebuvo 
autorizuotas. Jie tai patys 
padarė protestuoti prieš cen 
trinę savo organizacijos — 
United , Mine Workers of 
America, valdybą, kuri pa-* 
didino angliakasiams dides
nę unijos iždan mokestį nuo 
1 dol iki 1 dol. 50c. kas mė
nesį. NetruJcus prie streiko 
prisijungė net 18,000 anglia
kasių. Kasyklose sulaikyti 
darbai. Pradėjo mažėti an
glies išteklius, ypač ryti
nėse valstybėse, kur kurui 
vartojamas aliejus racijo- 
nuojamas ir kur daug kas 
namų apšildymui vietoje 
aliejaus ėmė vartoti kietą- 

t sias anglis.

Vertindami tik Leniną ir 
Staliną jie net karo bonų 
pardavime neranda teisy
bės. Jie kalbėjo savo parti-. 
jos mitinge minint 19 metų 
Lenino mirimo sukaktį.

Jie sakė:
“ Politinis nesusipratimas 

Afrikoj yra tęsinys pagrin
dinio nesusipratimo mūsų 
naminiam gyvenime. Praei
tais metais liepos mėnesį 
pulk. Strong, armijos pas
kirtas prižiūrėti karo pro
dukciją Detroito srity, pas
kleidė memorandumą tarp

va_ darbdavių. Memorandume 
pažymėta: čia karo pramo
nės fabrikuose yra daug ko
munistų ir jais negalima pa
sitikėti, kadangi jie, kaip 
spėjama, vaduosią tuo, ar 
Rusija bus, ar nebus kare 
Amerikos pusėje. Praeitam 
kare Rusija atsimetė nuo 
sąjungininkų, tad gali taip 
įvykti ir šio karo metu.”

jamas, 13 nuošimčių vadi
namieji *‘surtax’’ ir 5 nuo
šimčiai *‘vietory” taksų.

Senatorius Clark siūlo, 
kad jo bilius būtų pravestas 
ir pradėjus kovo 15 d. būtų 
vykdomas. Jis sako, tas bū
tų Ruml iškeltas aumany- 
nas mokėti taksus “ pay-as
you-go” planu.

Minėti 24 nuošimčių tak
sai būtų imami tik iki tak- 
suojamų 2,000 dolerių su
mas. Už didesnes pajamų 
taksuojamas sumas yra di
desni taksai.

Pranešta, kad iždo depar
tamentas šen. Clarko suma
nymą remia ir tikisi, kad 
kongresas tai praves.

. Jei kartais iš kai kurių 
žmonių tuo planh—“pay-as- 

per metus būtų su
rinkta daugiau, už perviršį 
būtų pripažintas kreditas ir 
įskaitytas į sekančių metų 
mokamus taksus.

MASKVA, šiaušia 14. — 
Stalingrade ir apylinkėse ru 
sai yra atkirtę ir apsiautę 
apie 22 vokiečių divizijas, 
kurios, nors uždugnytos, vis 
dar atkakliai kovoja su ru
sais.

Čia pranešta, kad tų vokie 
čių divizijų aukštieji kari
ninkai jau ima apleisti tą 
savo vadovaujamą kariuo
menę. Jie lėktuvais išsidaur 
gina iš tų spąstų. Apsuptos 
divizijos piaJiekąmos žemes
niųjų rangų karininkų 
dovy bei.

Tas reiškia, ka<h vokiečių 
vadai netekę vilties pro kur 
nors prasimušti per rusų 
linijas, arba sulaukti pagal
bos. Vadinasi, visos divizi
jos yra žlugusios. Jos kovo
ja, nes dar turi kiek karo 
medžiagos ir maisto. Kaip 
to visko neteks, bus priver
stos rusams pasiduoti.

Paimti nelaisvėn tų divi
zijų kariai pasakoja, kad 
tarp vokiečių kareivių reiš 
kiasi dideli nepasitenkini
mai ir drausmė pakertama.

Kinai skundžias, 
kad negauna pagalbos

LONDONAS, sausio 14.— 
Dr. K. C. George Yeh, kinų 
informacijų ministerijos di
rektorius, skundžiasi, kadI
Kinija šiandie mažai ką 
gauna iš sąjungininkų para
mos. Dėl to kinams ir yra 
sunku kariauti su galinges
niu priešu, sako Yeh. Anot 
jo, seniau buvo daug ko ža
dama Kinijai. <

PLATINKITE “DRAUGĄ“

Dėl šio streiko kreiptasi 
Washingtonan. Buvo šau
kiami streikininkų mitingai. 
Angliakasiai raginti nutrau 
kti streiką, nes streiku ken
kiama karo gamybai. Ne
klausyta.

Pagaliau karo darbo boar 
das įsakė angliakasiams 
grįžti į darbą. Iš 18,000 
streikininkų apie 3,000 pa
klausė, p kiti visi nuspren

dė streikuoti iki valdyba at
šauks tą padidintą mėnesi
nę mokestį unijai. Streikas 
ir tęsiasi.

Jie smerkė armijos įpa^ 
į /eigojimą karininkams kn- 

4 reivių mankštos stovyklose, 
kad iš kareivių tarpo išskir
ti žinomus nacius, fašistus 
ir komunistus.

Karo bonų klausimu ko
munistų vadai sakė, kad šių 
bonų didelis daugumas yra 
turtuolių ir dykaduonių ran 
koše.

Amerikiečiai išvežti
į Baden-Baden

BERNAS, Šveicarija, saus. 
14.—U. S. pasiuntinybė pa
skelbė, kad Vichy gyvenę 
amerikiečiai diplomatai ir 
kiti civiliniai, kuriuos vo
kiečiai Littrde laikinai inter 
navo, išvežti į Baden-Baden, 
Vokietijoje. Tenai jie bus'in 
ternuojami.

WASHINGTON. — Sena
te keliamas reikalavimas, 
kad būtų leista daugiau ga
minti mąšinerijų žemės 
ūkiui.

LONDONAS. — Prahoje 
naciai dar 12 čekų daugiau 
sušaudė už jų “aktyvumą 
prieš Vokietiją.”

AFRIKOS PRANCŪZAI 
TURI TAIKINTIS

h

LONDONAS, sausio 14.— 
Šiaurinėj Afrikoj tarp poli
tinių prancūzų partijų ir to
liau vyksta rietenos už pir- 
mybę. Vienos partijos stovi 
už Vichy vyriausybę, kitos 
dedasi su sąjungininkais.

Laikraštis News Chroni- 
cle šiandie pareiškia, kad 
jei prancūzai dar ilgiau ten 
tarsis, amerikiečiai ir britai 
prancūzų tautos vardu imsis 
tvarkyti Afriką.
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1$ DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Paramiii darkimtp !tlinėj Pr°gr*ma susidės iš rai dpi JŲ adiDuore kalbų, dainų Komiteta<, pa.
ambulanso nUpirkimili į s^rHP^ns gsuti dar ir iš ki-
K i ar v. ■ , tur neseniai atvykusį iš Lie-
K«d. Kryžmi

Aukos dar vis plaukia iė 
visų kampų, žemiau telpa 
aukotojų sąrašas: S. Atko
čiūnas iė Šv. Petro parap. 
pridavė:

Auna Zemlinskiūtė (Pafp), 
110.00, V. Žilinskas $5, A.! 

Dranginas $5, L. Liutvinie- 
nė $3, C. Rakauskas $2, A. 
Vasiliauskas $2, R. Misiliū- 
nas $2, P. Yarmokas $1, A. 
Tupikevičienė $1.25, A. Bal
sis $1, P. Bukantis $1, T. Ya- 
navičlus $1, C. Michull $1, 
J. Michull $1, V. Sadauni- 
kienė $1, V. Palčiauskas 75c.

tuvos kalbėtoją. Apie prog
ramą parašysime vėliau. 
Prašoma, kad vas. 16 d. at
simintumėte, jog tą dieną 
visi bendrai švęsime Lietu
vių Dieną. Bus išduota pil
na. atskaita iš ambulanso va
jaus.

Bendro kom. nut. rašt

Žiniu-žinelės
Sausio 9 d. Stasys Yar 

mokas su Adele Mičiulaite 
Šv. Petro bažnyčioj klebono 
kun. Masevičiaus sujungti 
Moterystės Sakramentu. Jau 
nayedžiai yra lietuviai. Lin-

J. Stanevičius iš fe v. Jur-'lėtina laimingai gyventi ii
aavo tautą mylėti.

Sekmadienį per jaunave
džių pietus dalyvavo būrelis 
artimesniųjų draugų. S. At
kočiūnas pasveikino jauna
vedžius ir priminė, kad da
bar eina vajus nupirkimui 
ambulanso Raud. Kryžiui 
Susirinkusieji sudėjo $9. Au 
koto j ai telpa sąraše šios ko
lonijos.

gio parap.:

Paneles Šv. dr-ja $17, L. 
širvaitis $5, J. Degutis $3,
A. Majauskas $2, V. Petraus 
kienė $1, F. Delta $1, P. Jur- 
gulaitis $1, M. Banionis $1.
A. Mikeliams $1, J. Necelis 
$1. '

Sv. Antano parapijoj Mrs.
Boris ir A. Yurgelaitienė ap
rinko:

S. Klapatas $10, S. Am
brase $5, P. Banionis $5, F. J greičiau reikale pasiekti, į- 
Mažeika $5, Al. Petrulis $5, sigijo naują automobilių.
Mi's. Stonis $5, Mrs. Reiner 
$5, Vainonis $5. M. Kutkaus 
kas $5, A. Andrulionis $5, 
J. Tumša $5, Mrs. Vaitkū
nas $3, Mrs. Pangonis $5, 
S. Boris $5, Mrs. šaltis $5,

Kun.
damas

V. Masevičius, norė- 
savo parapijonus

Sausio 10 d. Lietuvos Duk
terų Dr-jos įvyko metinis 
27-tas parengimas. Progra
ma buvo įvairi. Moterų pir
mas regimentas, kur ir vie
na lietuvė Mrs. Raubienė

Wm. Wall $3, Mrs. Norosky I priklauso, susirikiavusios pa 

$3, Wm. Ge lumbauskas $2, rodė savo išsilavinimą. Vel- 
J. Stankus $2, Wm. Yakelis

^$2, Ramas family $2,' A. Ho- 
romansky $2, J. Pecis $2, F.
Benas $2, R. Gudinąs $2,
Mrs. Mažeika $2. Mrs. Pa- 
rimskienė $2, Mn. Blumbe- 
ris $2, J. Jurkūnas $2, Mrs.
Pradzevičius $2, Mr. ir Mrs.
De Jako $2, S. Paukštis $2.
Sekanti aukojo po $1.: L.
Michel, L. Glubauskas, M.
Mozūras, Vau Kerner, G. La- 
sevich, C. Biskelionis, C.
Beaaiag, M. Gurauskas, Mrs.
Deltuva, O. ShiLsikls, Mrs.

, K&ravičienė, U. Biskelionis 
Mm. Maako, M. Palinsky,
Mr». Miller, Mrs. Sunbi, Mrs.
Brook, Mrs. Pizaravičia, R 
Oernauskas, Mrs. Schmidt,

kalas ‘ ‘Karės Metu” gerai 
atvaidintas. Vaidino: P. Me
donis, H. Sasseen, A. Pet

Mrs. Tautvi dienė, Mrs. Lo- 
zaskis, Mrs. Compou, Mrs 
Seriaska, P. Yurgelevičia, C 
Padolskis, D. Kasper, Mrs 
Petkus, J. Adams, Mrs. 
Strause, Mrs. Gessner, Shu- 
man, Mrs. Padolaky, Wra. 
Brinza, Mrs. Belaisa, Mrs. 
Kazy. Po 50c: Petrauskas. 
Mitkus.

Vėliau tilps kitų rinkėjų 
šios parapijos. Beadras tri
jų parapijų komitetas pasi
taręs su klebonais nuspren
dė surengti 25 m. Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėji
mą Vas. 16 d., Lietuvių

Paulina Rustian and Turkish Baths
Savo Sveikatų Pagerinsite Atsi'ankydami%s«a!te

Uitra-Vlolet Sunshlne ir Infra Red Light
Badlations. Jkradlsh Massage ir Movementa.

Moterim* — Trati* iRlrate b 
Telefonas: VlRginia 9493 

A. F. CZEHNA, navininkai,

1SS7 W. 45th St.... Kamp. Paulina St

VĖLIAVA PLEVĖSAVO IKI GALO
Lietuvaitė - kuopos 
vadas moterų armijoje

(LKFSB) VVorcesterio lie 
tuvaįtė Albina H. Šimkus

ra. Atsižvelgiama į moterų 
psichologiją ir jų stovyklo
je net esąs įrengtas beauty 
parlor, joms leidžiama turė
ti ir lipstiką, ir pašokti, bet
šiaip jos turi griežtai laiky- 

savo noru įstojusi i moterų kan-kų uisyklių Mala.
armiją WAAC, sėkmingai iš
ėjusi apmokymą, gavo Third 
Officer laipsnį, kas prilygs
tu Second Lieutenant ran
gui U. S. armijoje. Ji yra 
kuopos komandierė moterų 
armijos stovykloje Fort Dės 
Moiųes, Ia. Neseniai ji buvo 
parvažiavusi pas save mo
tiną atostogų ir laikraščių 
korespondentams papasako
jo, kad moterų armijoje yra 
drausmė kariška, moralė ge-

tą turi gerą, keliasi 6:30, o 
leitenantei Albinai tenka kel 
tis 5:46. WAAC daliniuose 
esančios mergaitės ir mote
rys esančios pasiryžusios pa

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

kelti visus sunkumus dėl de
mokratijų laimėjimo.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokite )*», leisdami

turla regėjimo mokeles 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO

DB. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mane 8* medi praktikavimas 
Mas gsraatevto** 

Optamafarally Akis Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Sl.
TELEFONAS:

Calumet 4591
,DBL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

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

OPTOMKTHUrrAI 
L891 So. ARhlsnd Avemue

ampas ll-toe 
CAMAt 0811,retėtom

OPUO VAIaAMDOSi 
Kasdien >:M a. n*, tkl l:M ».

Ir kelta*. >:«> a. a 
tkl T:oe p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

29 Metų Patyrimo

Tel.: YARda 1839
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ii taiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 844h Street 

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

Vėliava plevėsuoja nuo U. S. S. Hornet lėktuvnešio po esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
to, kai japonų divebomber susidaužė į lėkVivnešio signa- ’ uS^SaiSmną’aidų‘karštLaSui- 
linį tiltą laike fatališko laivo mūšio. ' k

| Angliju atvykolijos, kad jų sūnus sunkiai 
sužeistas. Tėvai labai nusi-i 

minę. Reikia turėti vilties,' du Lietuvos žydai
nes ir • sunkios žaizdos pa-1

■ (LKFSB) Pereitų metui Daugelygydomos.

Sekantį penktadienį tilps, 
sąrašas naujų ‘ ‘Draugo” l 
skaitytojų. Dabar, žiemos į 

metu, yra geriausias laikas 
skaitymui naujausių žinių 
ne tik iš lietuvių judėjimo, 
bet iš viso pasaulio.

Koresp.

(LKFSB) Kaip mums pra
neša iš Pietų Amerikos, Ar-

kus, C. Stankiūtė, R. Valst-1 gentinoje prisiglaudęs lietu-

ka, Al. Petkus ir B. Walls. 
Dainavo J. Valiukas, R. ir 
G. Valatkai, B. Petkienė, M. 
Stankienė ir A. Juodsnukai- 
tė. Akompanistė buvo P. 
Mardosaitė. Dainininkai pub 
likai patiko, buvo iššaukti. 
Šiais laikais programos su
rengimas yra didelis lr sun
kus darbas, taigi ačiū p&si- 
šventusioms darbuotojoms 
ir visiems programos daly
viams. Vakaro vedėja buvo 
L- D. dr-jos organizatorė 
fJandzienė ir ilgametė teat-1 

rų vadovė. Per tą laikotarpį' 
nežinia ar kokį parengimą, 
yra apleidusi. Daug darbai 
visame veikime yra įdėjusi.

Taipgi nuo pat pradžios 
Benedikta Dapkienė sceniš
kam ir visam draugijos vei
kime daug yra pasidarba
vusi. Vėliau Monika Salase
vičienė ir jos vyras vaidini
muose yra daug pssidarba 
vę. Kelioms sutartinai vei
kiant, tokie dideli darbai tik 
ir tegalima nuveikti. Didelė 
garbė vedovėms.

Januliai, Sv. Petro parapi
joj, gavo laišką iŠ Austra-

antt:

m/v-saci

V

pabaigoje per Aziją atvyko 
į Londoną du turtingi Kau
no žydai. Akivaizdoje sun
kumų, kuriuos izraelitai ken 
čia nuo okupantų, tie Kau
no žydai prisimindami gy
venimą laisvoje Lietuvoje 
vienam lietuviui Londone 
pareiškė: “Lietuva ir Kau
nas tai buvo' mūsų gyveni

mas, mūsų laisvė, mūsų šven 

tovė. Mes privalėtume, kiek

vieną akmenį Kauno gatvė

se išbučiuoti”.

Prirengia teisingai akiniu*. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausia* klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreives aky* atUalaarao*. 
i VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
| vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal 6utarų.
atsittkteų akys sutaiso

mo* be akinių. Kalaos pigiau kaip

4712 South Ashland A v.
Phone YABDS 1373 

Phone: YABDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

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

=t

vis laikraštininkas Kaz. Či
biras turi sunkumų cu savo 
sveikata. Taip gi susirgusi 
viena iš dviejų ten gyvenan
čių vargdienių seselių, po o- 
kupacijos atvykusių iš Lie
tuvos. Ji nugabenta į ligoni
nę.

Kam Reikalingi 

PINIGAI, -
DUODAM ANT MORGIČIU UŽ

41 %
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRS $6.000,SOO&O 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government Member of Fo-1 
deral Savings aad Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

STANDARD

FEDERAL

SAVINGS
AND LOAN ARROUATION 

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH,

Pre*. and Manager

4192 Archer Ave.
Tel. VlRginia 1141

DOCTOR SELMA 

SODEIKA, O. D.
AKIS ISTIKINEJA 

AKINIUS PRITAIKINA

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

x 828 W. 35th PLACE

Phone YARda 2223

" 24' vai. patarnavimas

Bunaot namie ar darbe gulite
-diutl gydymo patarnavimu lank- 

4--unt 'itrūMij ligoninės klinikų. Kli- 
niKO vuiąndoa nuo 2 vai. popiet

8 vai.iki 8 vai. vak. Šia patarnavimas
telkiamas nužemintomis kainomis.

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABART1NC
DIVIDKNTU
RATA 4%
1751 W. 47th Street

ADVOKATAS

VVHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

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

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

Room 2014 Tel. STAte 7CO2

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street 
Room 1230

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

iki 8 vai. vakare.
Kitomi^ valandomis pagal sutartį

| Namų Tet. Alberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų {rengimai akims, ten 
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas (lianą 
Taipgi Antrad. Ir Ketvir. vak.

187 N. MAR1ON STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Ląke St.) į
Telepbone: — EUCLID 006

— REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Ave., Cleero, 111.

Tel. Cicero 7661

visokių U<ų —

|t*s Chirurguos Do- 
kur svarbias lr mu

kesne* operacijas atllska stesko-
mingl Cbirurgal-Daktamt.
Pilnai įrengta Pbyalothcrapy De- 
partMntas prisksUact Dksibtr- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoidal
lr kitu* modsrnttkus metodas 
gydymo.
Pilnai įrengtas X-Ray Depart- 
maatas daktarams Ir
Nė vienam vertam Ugoalul aa> 
ba* *t*tnašta, dėl atakos pinigų,
eras sassi.

ko
KALBAM LIETUVIAKAI

AMERIKOS LUTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso teL VlRginia 0034 
Rasldradįos UL: BBVeriy 8344

M, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TaL TABds Sttl. .
Rea: KENvrood 5107.

DR, A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OAsu vai.: uuo 1-3; uuo 0:30-8:30
756 VVest 35tb Street

Tel. OANal 6138

■ DU. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarai* ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublle 7868 '

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

VieuM reikalingas antra. 

Kiekvienas reikalingas visų 

kMų. (Heilo), > .

TA OANal 0267
Ree. tel.*, PROapect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
CTTDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 So. Artėliau Ava

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 8 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offic* teL YARd* 4787 
Namų teL PROraaot 1630

TaL YABds 3146

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street

Valandos: 11-13; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4. 
Šventadieniais — 11-12.

DR. F. ATKOflfiNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais
Valandos: 16-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

3147 S. Halsted St., Chicago
; Pirmadieniai*, Trečiadieniai* 

ir Šefitadieniaia
Valandos: 3 — 8 popiet,

Oflra Tel.................... VUctada 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Bekm. tik susitartus.

T< TARds 2846

v DR. C. VEZELIS
DĄNTI8TAB

4645 So. Ashfcmd Ave.
*rtt 47tk

rai.: upe 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 te. WMtern Ave.
OF1S6 VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 8 vai.; rak. 7-G; 
o nedėliomis pagal sutartį.

DR. EMftY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso TcL LAFayetU 3210 
Rez. Tel. LĄFayctte 0004 

Jeigu Neatslliepama —
Saukite KEDzis 2868

VALANDOS:
Pina., Antr., Ketvir., 6 iki 9 rak.; 
Penkt., Seitad. 8:30 iki 6:30 vak. 

8akiB6dlą&ial8 gųaitaiimą

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tro* luboe)

TeL MIDvvay 8880 Chioago, Iii.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki S:30 vai. vak. 
Nedėliomis nao 10 iki 12 vai. dieną

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS*:

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

Ofiao ‘telefonas: PROspeet 6737 
Namų telefonas: VlRginia 2421

Ne pajamos, bet žmogaus 

būdas padeda išvesti balan

so IMją tarp IšhUdų ir pa

jamų. — Frost.

Kas laisvę brangina, tos 

perka War Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 
krizluose pirmutinis dalykas

(HUtjl.
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Lietuvis turi kavos 
plantacijas Afrikoje

(LKFSB) Dabartiniu me- 
t!u Jungt. Amer. Valstybėse 
vieši Lietuvos pilietis Alek
sandras Derevianko. Jo pro
tėviai prieš trejetą šimtų 
metų yra iš Ukrainos atvy
kę j Lietuvą ir čia besimai
šydami su vietiniais gyven
tojais sulietuvėjo, taip, kad 
A. Derevianko dabar save

-laiko lietuviu. Jisai gimė a- 
pie Panevėžį ir jaunas bū
damas išvyko į užsienį. Jam 
pavyko įsigyti dideles ka
vos plantacijas, kurios yra 
Prancūzijos Kamerūne, vi
durinėje Afrikos dalyje, bu- 

w vusiose vokiečių kolonijose. 
Jo plantacijos yra netoli 
nuo Dualos uosto, apie 35 
mailias nuo gelžkelio, einan
čio iš minėto uosto gilyn į 
žemyną. Iš viso jo nuosavy
bėje yra 250 akrų, kurių 
daugiau kaip 150 užsodinta 
kavos pupeles duodančiais

-r augalais. Toje apylinkėje, 
vadinamoje Melong, yra 25 
kavos plantacijos ir apie 2,- 
000 baltų žmonių, bet tik jis 
vienas Lietuvos pilietis. Te
nai gana sunkus darbas ir 
labai karštas klimatas — 
netoli ekvatoriaus. Paskuti
niu laikotarpiu jisai pajuto 
sveikatos nusilpnėjimą ir 
buvo nuvykęs gydytis į Pra
ncūziją. čia jį užklupo ka
ras ir jis ilgą laiką niekur 
negalėjo išvažiuoti. Kadan
gi jo žmona amerikietė, tai 
pavyko jam gauti USA vi
zą ir sumokėjęs 676 dole--4 rius už kelionę iš Prancūzi
jos atvyko į Jungt. Ameri
kos Valstybes. Besirūpindar- 
mas savo plantacijų reika
lais lankėsi pas gen. de

' Gaulle vyriausybės žmones. 
Derevianko turi inžinieriaus 
išsilavinimą. Pažymė tina, 
kad jisai labai brangina ša

st^ vo Lietuvos pilietybę. Jau 
daug kartų jam buvo proga 
pakeisti savo pilietybę, bet 
to jisai nedaro. Po karo nu
sistatęs apsilankyti Lietuvo
je.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Antaną Rugienį .Ie8- Bu,vo
T 3 1 gas, atviras, nebijojo nie-

pnsimmus į kam teisybės į akis pasaky
ti. Gaila, kad taip greit at- 

Nors jau trys metai pra- aiskyr5 „ mū8ų tarpOi „ 
bėgo. kaip a. a. Rugienis ii- dds dar gal5jo ilgai gyven-
sisi šv. Kazimiero kapinėse, 
bet mes, artimesni jo drau
gai, negalime pamiršti. Ypa
tingai negali pamiršti jo iš
tikimoji žmona Josephine, 
po tėvais Rutkauskaitė. Sa
ko, dar nei vienas dienos

ti ir daug pasidarbuoti 
tuvių tarpe.

lie-

Velionis buvo amžinas na
rys Tėvų Marijonų Bendra
darbių ilgametis Šv. Cecili
jos draugystės raštininkas.

Savo gilų tikėjimą išreiš-nepraleido nepasimeldus už 
Antano sielą ir kas mė- k8 mirties valandoje: kuo-
nuo užprašo šv. Mišias. Tris met PrieS mirt< Pamat5 ver 
jų metų mirties sukaktuvė-! kančią žmoną, jas tarė. 
se, antradieni, sausio 19 d., “AS žinau' kad man ataisky- 
užprašė šv. Mišias Gimimo rus tau vienai bu9 8Unku 
Paneles šv. bažnyčioje, iš gyventi.. (Paskui^ J°dyda“8 
kurios jis buvo tą dieną pa-
laidotas.

Mirtis A. Rugienio prare
tino ir taip neskaitlingus 
darbuotojus - katalikiškoj-tau 
tinėj dirvoj.

Nors buvo šios šalies pi
lietis, ir tarnavo Dėdės Ša
mo kariuomenėje praeitame 
pasauliniame kare, bet kara- 
tai mylėjo ir savo senąją 
tėvynę, darbavosi jos labui, 
kiek galėjo. Ypatingai daug 
dirbo Lietuvos Paskolos Bo
nų vajuje. Būdamas Tautos 
Fondo Northsidės skyriaus 
raštininku daug veikė tau
tos reikaluose. Be to, buvo 
dainos meno mėgėjas ir pa
vyzdžiu mūsų choristams: 
priklausė prie Šv. Mykolo 
parap. choro apie 30 metų, ir 
niekuomet neapleisdavo cho
ro pratybų ir bažnyčioje gie 
doj imo. Per choro pamokas, 
o ypatingai bažnyčioje per 
Mišias šv., niekaip negalė
davo pakęsti choristų tarp 

i savęs šnibždėjimosi. Mėgo 
taipgi scenos meną. Kiek 
vaidinęs veikalų, sunku bū
tų visus išvardinti. Gabus 
buvo lošėjas, todėl visuo
met gaudavo sunkiausias ro

ant sienos kabantį kryžių 
tarė: “Kaip tau bus sunku, 
pažiūrėk, štai, į kryžių ir 
kentėti tau bus lengviau”.

Elena Maksvitienė (Ru- 
gienienės sesuo) už savo 
švogerio sielą trijų metų 
mirties sukaktuvių proga 
užprašė šv. Mišias Šv. My
kolo parap. bažnyčioje sek
madienį, sausio 17 d., North 
sidiečiai prašomi tą dieną 
pasimelsti už Antano sielą, 
nes čia jis visą laiką gyveno 
ir darbavosi Draugas.

Jei kelias į Dievą tikras, 
— s'.ela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

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

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

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

RAN. 2385
FI.AGS - BANNERS - BADGES

f

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 
GftRYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE

Daro atminimą
Chester Bernard-Be rnac- 

ka's, gyvenantis adresu 1932 
į N. Honore St:, prisiminęs, 
kad šįmet jau suėjo 25 me
tai, kaip mirė jo tėvas, o 
vasario 10 d. sueis metai, 
kaip mirė ir motina, būda
mas pavyzdingu sūnum už
prašė gedulo Mišias šv. su 
egzekvijomis vasario 11 d. 
Šv. Mykolo bažnyčioje, o va
sario 10 d., motinoš mirtięjs 
dienoj, calunavos Mišios šv. 
bus Aušros Vartų'bažnyčio
je ir penkerios skaitytinės 
šv. Mišios Tėvų Marijonų 
vienuolyne. X.

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

Dešimts Metų Mirties 
Sukaktuvės

ANTANAS LUKOŠIUS

Jau sukako dešimts metų, 
kai negailestinga mirtis ats
kyrė iš mūsų tarpo mylimą 
tėvelį.

Netekome savo mvlimo tė
velio Sausio 14, 1933. Nors 
laikas tęsiasi, mes jo nieka
dos negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną atilsį.

Mes, atmiridami ta jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas 
šv. Mišias su egzekvijomis, 
šeštadieni, Saus. 16, 1943, 
Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje, 7 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dah'vauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa
simelsti už a.a. Antano sielą.

Nuliūdę šeimyna ir Gi
minės.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškojimas — Mateušas (Mi
ke) Skuja, gyveno Bridgeporte, 
Chicagoj nuo 1928-1931 m. Kas 
priparodys, kad jis yra gyvas 
ar miręs, gaus $5 00 dovanų. 
Rašykite:—
REV. GEORGE G. M. CESNA
2514 Leech Ave., Sioux City, 

Iowa

A.
t

A.
JONAS NAVICKAS

Gyv.: 3542 S. Parnell Ave.
Milė saus, 14 d., 1943 m., 

9:30 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Kražių miesto.

I’allko dideliame nuliūdime: ' 
moterį Veronką (po tėvais Bu- 
tlkaltė): sūnų Joną ir marčią 
Evą: seserį ir švogerį Oną lr 
Modestą Visockius ir jų Sei
mą; pusbrolį Julijoną Radi- 
ftauską ir šeimą: 2 švogerius 
Lepną ir Joną Rutlkius ir Jų 
šeimas: Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų, Lietuvo- 
je paliko 2 seser s Eleną ir 
Prakscdą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 So. I.ituanica 
Avenue. Laidotuvės jvyks pir 
madiųnį, sausio 18 <1. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj jvyks gedulingo: 
pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtus į 
Šv Kazimiero kapin s.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnus, 
Marti, Sesuo, švogcriai, Pus
brolis ir Giminės.

I-aldot. direkt.: Mažeika ir 
Evanauskas, tel. YAR. 1138-39.

' Mažas meiles lašelis reiš

kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairią žinojimą.

Jei gali, duok išmaldą; jei 
negali duoti išmaldos, pasa
kyk nors švelnų, malonų žo
dį. (Herrick).

A.
t

RACHELA BENSIATIS
• (po tėvais Rules)
Gyveno: 935 W. 32nd Place.
Mirė sausio 13 d.. 1943 m.. 

5:00 valandą vakare.
Giirous Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 dukteris: sūnų; 3 anūkus ir 
kitas gimines.

Velionė priklausė prie šven
tos Onos ir prie Amžinojo Ro
žančiaus draugijų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 So. I.ituanica 
Avenue.

lAidotuvės Įvyks šeštadienį, 
sausio 16 d., 1943 m. Iš ko
plyčios 8:30 ve landą ryto bus 
atlydėta į Šv. Jurgio parapiios 
bažnyčią, kurioje jvvks gedu
lingos pamaldos už veli-nės 
si-lą. Po pamaldų bus nuly
dėta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:—• Dukterys, Sūnus, 
Anūkai, ir Giminės.

laidotu vių direktoriai; Ma
žeika Ir Evanauskas, telefon
as YARds 1138-1139.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEl.P WA5TFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANilolph 9488-9489

HEl.P tVANTED — VYRAI

VYRAI
PACKING HOUSE 

DARBAMS
72%c į valandą 

minimum.

GERI
DRESSING RMS.. CAFETERIJA, 

IR TRANSPORTACIJA.
ATSIŠAUKITE i 

EMPLOYMENT OFFICE:

4648 S. Western Ave.

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

NAKTIMIS SAIGAS reikalingas — 
nuo’atinis darbas negirtuoklini vyrui 
mažiau 60 metu amžiaus. Lengvo 
svorio. 60 valandų i savaite. 825.20 
j savaitę. Kreipkitės į ROOM 212

209 W. JACKSON BT.VD

REIKALINGI VYRAI — operuoti 
60-ineb Cameron paper press maši
ną. Nuolatiniai darbai Kreipkitės J:

KfRCHHETMER BROS. CO.
429 W. Oliio Street

MACHINE OPERATORIAI
LATHE ENGINE, ir TURRET; 
BORING MILL. Vertical ir Hori
zontai. GEAR HORBING GRIND
ERS, Internal ir Extemal.

D. O. JAMES MFG. COMPANY 
1140 W. Monroe Street

REIKIA VYRŲ
Abelniems Warehouse darbams. 
NAKTINIS SHIFTAS. Patyrimas 
nereikalinga. Atsišaukite asmen
iškai į Employment ofisą sekan
čiai —

NATIONAL TEA COMPANY 
1000 N. Crosby Street

YRA GERA PROGA Lietuviškai 
kalbančiam LAUNDRY ROUTE 
VYRUI. South Side teritoriia. Pa
tyrimas nereikalinga. Turi užsi- 
statvt .bonsą ir prisirašyti prie 
Unijos. Matykite Mr. Rolewicz po 
3 valandos popiet.
ARCHER LAUNDRY, 3867 Archer

REIKIA DVEJŲ TROKŲ DRAIVE- 
RIŲ dirbti nuolatiniai, ir taipgi 
DOCK MEN. Unijos alga.—CALumet 
6440.

MICHTG.VN INTERSTATE 
2601 S. Eieanor Street

REIKALINGAS NAKTINIS ' SAR
GAS dirbti rakandų dirbtuvėje. 
Atsišaukite į:

O. C. S. O LSI. N CO.
2527 Moffat Street

I

i

.¥A. 1 A
JONAS KASČUKAS

Oyv.: 8136 So. Marshfield
Avenue.

Mirė saus. 13 d., 1943 m.,
11:05 vai. vak, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo lfi Ke- 
da'nių apskr., Juosvalnlų par., 
Singalių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 3 5 metus

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterj Ellzabeth Meckle lr 
Žentą Everett; 2 sūnus Joną lr 
Bronislovą lr Marčią I-onella; 
2 posfinus Antaną OečJ (U. S. 
Army), Jo moterj Marijoną lr 
Jų Seimą Ir Juozapą OečJ Ir 
Jo moterj Do-othy ir Jų Sei
mą; pusseserę J levą Oenuolte- 
nę (Waukegan, lll.): 2 pus
brolius Vilimą JakattJ (Wau- 
kegan, 111.) ir Joną Jakalt) Ir 
Jų kelmas; Ir daug kitų gimi
nių, draugi) tr pažjstamų.

LAetuvoJ paliko seseres 
brolius.
, Kūnas paSarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4805 Bo. 
Hermitage Ave. iMtdotuvSs J- 
vyks pirmad, saus. 18 d. TS 
koplyčios S: 80 vai. ryto bus 
atlydėtas J O'mlmo Panelės 
livč. par. bažnyčią, kurioje )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kazimiero ka
pines.

NuoSIrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalvvauti klose laidotuvėse.

Nul ūdę- Duktė, Rainai, len
tas. Marčios. Pos Onai, Pusse
serės Pnshmt'al Ir Giminės. 

lAidot. direkt. John P. Eu
deikis. telefonas VAR 1741.

1%

—Spagetti lr Ravioli Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jj j puikų 
CHILETTI’S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

Chile + ti' s Restaurant
2435 S. WESTERN AVE. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

[PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO o VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

-r> v

Dirbtuvės Darbininkai — ]0 iki 60 
m. senumo Patyrimas nereikalinga, 

VYRAI IR MOTERYS 
Prie lengvų pieture . frame darbų. 
Taipgi priimame darbininkus su ma
žais fiziškais trūkumais ir dalinio- 
laiko darbininkus. Gera mokest's su 
proga Jsidlrbimo ir overtime. Nuo
latini, patogūs darbai.

ART PUBIJSHING COMPANY
2541 W. Cermak Road

VVRAI — MOTERVS 
MERGINOS

LAUNDRY WORKERS 
TEL. AUSTIN 1960 IR PRAŠY

KIT KALBftTI SU MR. KING. 
BROOKS LAUNDRY 

600 North Blvd. Oak Park. III.

TOOL IR DIE MAKERS

Prie mažų stampings darbų. A Al 
air craft dalių. 60 vai savaitėj. 
Nuolatiniai darbai karo laike.

540 W. 35TII ST.

VAIKINA r — VYRAI reikalingi 
dirbti Delivery ir Shipping depart- 
mentuose. Atsišaukite į Room 703

85 E. SOUTH WATER ST.

HELP tVANTED — MOTERYS

DŽIANITDRftS reikalingos — keletą 
moterų reikia dirbti naktimis tuo
jau. Atsišaukite pirm 2 vai. popiet 
J Room 6 3 4.

CHRIS MARKVSSEN 
127 N. Dearborn Street

MERGINOS — prie abelnų dirbtu
vės darbų. Inspektavimui, pakavimui 
Ir tt. Tai yra 100% karo darbai. 
Atsišaukite į:

S25O MILW.AVKEE AVE.

FACTORY HELP — darbas prie 
canvas ir skurinių daiktų: Patyru
sios ar ne; Taipgi reikia Operatorių. 
Nuolatini, gera mokestis.

R. DRESNFIR * SONS 
512 S. Peoria St.—4t.li Floor.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic binding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. Labai įdomus darbas. 
Dieną ir naktį shiftai, greitas jsidir- 
bimas.

PLASTIC BINDING CORP.
7.32 S. Sherman St.

MERGINOS ir MOTERYS, patyru- 
sios prie covering. gluing ir turning- 
in darbų — išdirbant gražius bak- 
sus, photo frėmus ir noveltles. Leng
vi darbai, 5 dienos, 40-valandų sa
vaitė. Kreipkitės J —
825 N. AVELIjR ST., 8-tame aokštei 
Tel. SUPerior 6070.

LOŠT AND FOUND

ŠUO PRARASTAS — Juoda Scotty 
kaliutė. 4 metų senumo. Be kalnie- 
riaus. Keletas žilų plaukų ant kojų. 
Prarasta Beverly Hills krašte Gruo
džio 28 d. ir tikima kad buvo mato
ma Sausio 2 d. apie 2500 W. 38th 
St. DOVANŲ $50.00. TELEFONAS: 
CEDARCREST 7272.

Kaip gamta* kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 

, galingas. (Lao-Tse).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

v



DIENRAŠTIS DRAIKUS Penktadienis, sausio 15, 1913

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publiahed Daily, excepi Sundays 

A member of the Catholic Press Association
iuhaariptions: One Year — $6.00; Six Months — 53.50; Three 

įlOBths — 52.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six "Montba — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me

SPAUDOS APŽVALGA
Taikos planai dabar

tama — <6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam ĮKnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
«— 57.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

dradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne- 
tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų, 

pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
iinčle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos .ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne- 
dedamos.

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

Ir patys naciai prisipažįsta prie... pralaimėjimų
Patys vokiečiai jau yra verčiami pripažinti, kad ru

sai .palaužė jų pagrindinę liniją Kaukazo fronte ir kad 
jie eina į priekį kituose frontuose. Lįgšiol vokiečių ka
ro komunikatai norėjo įtikinti pasaulį, kad Rytų fron
te jie pasitraukė tam tikrais strateginiais sumetimais 
ir, apskritai, rusų armijų ofensyvai nenorėjo pripa
žinti didesnės svarbos. Bet toliau jau, matyti, naciams 
mvo nebepatogu tikrovę slėpti.

Suprantama, nacių vadams buvo didelio išrokavimo 
savo karo nepasisekimus slėpti nuo Vokietijos ir oku
puotųjų kraštų žmonių, nes kiekvienas nepasisekimas 
puldo gyventojų nuotaiką. Ir kada nepasisekimas seka 
nepasisekimą, tuomet visuomenė pasiduoda defitizmo 
dvasiai. To naciai kaip tik ir bijojo.

P.er keletą metų naciai visokiausiais būdais stengėsi 
palaikyti Vokietijos žmonių monalę pačioje aukštumoje, 
bet neišlaikė. Ji susmuko ir kaskart dar labiau smuks. 
Pasibaigė Hitlerio “blitzkriegų” gadynė ir su tuo pra
sidėjo nuotaikos (pasikeitimas.

Nacius rūpina ne vien tik rusų karo frontas. Jie ne
gali .užmiršti įvykių Šiaurės Afrikoj. Jie taip pat ne
gali išleisti iš savo galvų to, ką pasakė Prezidentas 
Rooseveltas savo kalboj sausio 7 d. Naciai jaučia, kad 
netrukus jiems teks susidurti su Amerikos ir santar
vininkų jėgomis pačiame Europos kontinente. Ir čia 
jau ne baikos. Prasidės lemiamieji mūšiai. Štai, dėl ko 
naciai stengėsi palaikyti ir vokiečių ir net okupuotų 
kraštų visuomenėse gerą nuotaiką, apsaugoti nuo už- 
sikrėtimo defitizmo dvasia. Bet.... dalykai pakrypo na
cių norams priešinga kryptimi. Ir tai yra ryškus pra-

ijkno ženklas.

Tokia antrašte įtakingas Amerikos katalikiškosios 
minties žurnalas “The Sign”, sausio numery spausdina 
vedamąjį, kuriame iškelia svarbius pokarinio pasaulio 
tvarkymo klausimus.

Pradžioje nurodo reikalingumą iš anksto ruoštis tai
kai, nes taikai reikia didesnio ir geresnio prisi ruošimo 
negu karui. 1919 metų skubiai sudaryta taika nepasi
sekė. Reikia išvengti kitos tokios klaidos. Toliau gi 
pastebi, kad nepakanka vien gražių, bendrų išsireiški
mų, kokių randame Atlaiito Čartery ir Keturiose Lais
vėse, kad reikia visa tai įgyvendinti, šioj vietoj iške
liamas svarbus visiems amerikiečiams klausimas: Koks 
bus Amerikos vaidmuo pokarinio pasaulio tvarkyme?

'Sekančiais žodžiais nurodyta. Amerikos piliečių gal
vosena šiuo klausimu:

“Maža gali būt abejonių, kad paprastasis Ameri
kos pilietis, gerai supranta, jog Jungtinės Valstybės 
tūri lošti svarbesnių rolę tarptautiniuose santykiuose 
ir imti ant savo pečių didesnę atsakomybę taikos 
išlaikyme, negu praeityje. Bet jisai (Amerikos pilie
tis) norėtų, sąlygoms leidžiant, smulkiau sužinoti 
kokia ta rolė tikrai bus.“

Toliau seka kita pastaba: “Jųnas Pilietis bus pra
šomas pripažinti ir užtvirtinti taikos .sąlygas, ir tat, 
reikalinga iš anksto, kad jis turėtų aiškias mintis apie 
tai, ką bus prašomas užtvirtinti.”

Nurodyta, kad Amerika pasauly turi garbingą vietą, 
kad jąja pasitiki didžiuma pasaulio tautų, kad paverg
tos tautos žiūri į Ameriką, kaipo jų išlaisvintoją. To
dėl reikalingas aiškus pasisakymas taikos klausimu.

“Mūsų taikos tikslų, siekimų išaiškinimas, todėl, 
ne tik pakels mūsų žmonių dvasią ir viltis, bet ir 
pradžiugins mums palankiuosius pavergtose šalyse, o 
priešams įvarys baimę, nusiminimą.”

Seka kitas, kuris bene bus sunkiausias ir svarbiau
sias išrišti pokariniame pasaulyje klausimas. Reika
linga paaiškinimų to Atlanto Čarterio punkto, kuriame 
užtikrintos laisvės ir savęs valdymo teisės visoms pa
saulio tautoms. Čia gi atvirai paklausta:

“Ar šis punktas taikomas Lietuvai, Latvijai, Esti
jai ir Lenkijai? Ar tai reiškia, kad Korea, Indija, Ma
laya, ir Netherlands Indies salos įsigys laisvę? Ar 
jis tik taikomas kolonijoms ir žemėms priklausan
čioms nukariautoms tautoms, ar taikomas visoms 
patys save galinčioms valdyti tautoms pasauly?”

“Atsakymas į šiuos klausimus būtų geras būdas 
paaiškinti, ką mes, amerikiečiai, manome, kuomet 
kalbame apie patvarią ir teisingą taiką.”

Prieš 25 metus Amerikos 
lietuviai labai daug rūpino
si Lietuvos išlaisvinimo ir 
nuo karo nukentėjusių lie
tuvių šelpimo reikalais.

1018 metų pradžioje posė
džiavo tarybos, ataugėsi su
rasti hendną kalbą, sudary
ti centrinį komitetą, nutarė 
sušaukti visuotinąjį -seimą, 
plačiu mastu rinko aukas.
•
Tos pastangos aebuvo tuš 

čios. Kovo mėnesį įvyko New 
Yorke didysis visuotinasis 
seimas. Jis sudarė vadina
mąjį Ekzekutyvį Komitetą, 
kurio nuopelnai yra stam
būs.

Prieš 25 metus -lietuviai 
dirbo, nes jautė, 'kad jei pa
tys lietuviai nesirūpins sa
vo tėvų krašto išlaisvinimu 
ir savo brokų šelpimų, nie
kas kitas už juos neatidirbs.

Visiems patartume per
skaityti 1918 m. sausio 15 
d. “Drauge” tilpusią pasta
bėlę, kuri dedama “Pagel
tusių lapų” akyueiyje.

Toji pastabėlė pasako, ko
kiu rūpestingumu anais lai
kais dirbta Lietuvai.

•; • . ' • ’
1943 m., taip lyg išrodo, 

taip pat gali būti lemiantie- 
ji metai.

Šiemet irgi lietuviai gy
viau pradėjo rūpintis savo 
tauta. Posėdžiaujama, taria
masi, darbai dėl Lietuvos iš
laisvinimo stengiamasi su- 
koordinuoti. Bet vis tik dar 
neįisajudiname* dirbti tokiu 
mastu, kokiu dirbom prieš 
25 metus.

.4
Keis-
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Iž broliškumą
Vasario mėnesį įvyks Krikščionių ir Žydų Naciona- 

Konferencijos suvažiavimas, kurio paduotus tiks- 
entuziastiškai užgyrė patsai Prezidentas Roosevel- 
&avo rašte konferencijai Prezidentas ypač stipriai 

žė, kad šis karas vedamas ir pergalės siekiama 
kad visi žmonės galėtų gyventi kaipo vienos šei-
nariai, kad nebūtų nei ponų nei vergų.
‘Mes kariaujame, pareiškė Prezidentas, kad broliš

kumo dvasia, kurią mes taip branginame šiame kraš
te, galėtų būti ir toliau čia praktikuojama ir visų lais
vų žmonių visur kitur“.

Tos konferencijos pirmininkas džiaugiasi tuo pa
imu. Jis sako, kad tai yra šaunus laisvės testa- 
as, kuris žada laisvę ir gerovę visoms pavergto-

teutoms.
Tai yra tiesa.
Juk tokia, o ne kitokia dvasia ir Atlanto čarteris yra 

Juk tam Prezidentas skelbia ir Keturias

Baigdami, šio žurnalo redaktoriai nurodo didžiau
sias šiam klausimui išspręsti kliūtis:

“Jei mes kada nors svajojome, kad po šio karo bus 
lengva pasaulyje įvesti amžiną ir patvarią taiką, tai 
tie mūsų gražūs svajonių pastatai turėjo subyrėti iš
girdus Churchillo, “mes norime palaikyti savo” kal
bos ir Stalino pareiškimą, kad mūsų pagalba Rusijai 
maža tepadeda. Abu pareiškimai daryti su akimi nu
kreipta į pokarinio pasaulio tvarkymo planus”.

Galiausiai straipsnį užbaigia įspėjimu, kad reika
linga ne vien tik šios šalies gyventojams aiškiai pa
reikšti valdžios nusistatymus šiuo klausimu, bet kas 
dar svarbiau pasauliui reikalinga parodyti, kad mes iš 
tikro kovojame dėl aukšto idealo — patvarios, nieko 

nešk ri sūdančios taikos.
čio žurnalo redaktoriai jau nekartą yra aiškini pa

sisakę taikos klausimu ir užtarę Lietuvą ir kitas pa
vergtąsias tautas. Pranas Jaučius

Vis tik savinasiJ
N reikalu A I iii

Be abejojimo, mūsų visuomenei bus įdomu žinoti, ką 
. 1L. R. K. Federacijos valdyba savo susirinkime pa

su Lietuvių Kultūriniu Institutu?
Institutas nutarta ir toliau palaikyti. Bet jam pa

reikš lėšas susirasti, kad galėtų ir toliau leisti 
kalba knygas apie Lietuvą ir lietuvius ir kitus 

dirbti. Liet. Kultūrinio Instituto direktorium 
ieka prof. K. Pakštas. Federacijos valdyba sudarė 
alę LKI komisiją iš kun. J. Karaliaus, kun. J. Če- 
ičio ir red. J. Lauokos. Komisija padės surasti ins-

,tilto veiklai lėšų, pagelbėti kituose darbuose ir apie 
veiklą raportuoti Federacijos valdybai.

Pasitikima, kad LKI veikla ne tik nesumažės, bet
tos žymisi praplėsta,

V-.be, sveikindama naują lenkų žurnalą Tygodnik 
Polski, be kitko, daro tokią pastabą:

“Kalbant apie Tygadnik Polski, reikia pastebėti, 
kad tiek lenkų politikai, tiek rašytojai neketina iš
sižadėti Vilniaus.

“6tai, šiame naujame lenkų savaitraštyje įdėtas 
būsimos Lenkijos žemėlapis, kuriame figūruoja ne 
tik visas Vilniaus kraštas, bet ir Rytų Prūsai ir Ne
muno. Net Kuršių kopas lenkai savinasi.

“Lenkų rašytojai, rodos, turėtų žinoti, kad tiek 
Tilžės krašte, tiek toje siauroje žemės juostoje, ku
rią mes vadiname Neringa, nėra nė vieno lanko.”

Tautiečiai, kiek tik išsigalėdami pirkite U. 6. karo 
bonus ir pirkite juos per lietuvių įstaigas. Kad bonų 
pardavinėjimą pagyvinti, visur turi susidaryti lietuvių 
komitetai ir vedama registracija, kiek lietuviai bonų 
išperka.

(Iš “Draugo” 1918 metų 
sausio 15 d.).

1918 m. sausio 15 d. “Str.“ 
editorialas... “Šiais 1916 Mie
lais jau bene 'bus išrištas 
Lietuvos klausimas: ar ji po 
šios karės bus laisva, nepri- 
gulminga šalis ar vergaus 
po senovės svetimiems. Tą 
klausimą rišime mes, lietu
viai, patys. Kiti tik užtvir
tina tą, ką mes patys pada
rysime.

•Ką užpelnysime, tą ir gau 
eime. '

‘Kiek Išgalėsime, tiek ir 
paimsime.

“K» paimsime, tą ir tu
rėsime.

“Ką praanausime — tas 
žlugs metų tūkstančiams.

“Taigi, šalin nerangumas! 
Intenųakime pajėgas!

“Šiais 1918 metais mes 
turime užtikrinti savo Tė
vynei gyrarte ir laimę!”

m

BeUoUavo grąžinti išvei- 

tuoaius lietuvius... Brest-Li-
t

tovako derybose rusų dole- 
gacija pareikalavo, kad vo
kiečiai paliuosuotų iš depor
tacijos visus lenkus lr lietu
viui ir juos prtttatytų j

Pe $¥ieb pasidairius
Išdavikų dabar turi beveik 

kiekviena valstybė. Norve
gai turi kvislingą (Quis- 
•ling), Lietuviai — visą Pa
lenki] adą, čekai Moravec’ą 
ir 1. t.

Du popuelrūs čekų kome- 
dijantai Amerikoj — Voeko- 
vec ir Werich sykį per radio 
atliko dialogą apie savo tau 
tos Kvislingą Moravec ir Šv. 
Bernardo šunį.

Voskovec: Tik žiūrėk! Aš 
nei nepatemijau, kad turi 
šunį. A, gražus šunelis. 
‘'Daohshund”, ar ne 7^

Wericfa: Tai Gestapo šuo, 
naujos veislės.

Voakovec: Aš matau... 
piktas .mažas šuo... mandagi 
maža pabaisa... Kaip jo var
das?

Werich: Himmler.
tas vardas, ar ne? Bet ne
lengvas pamiršti.

yeakovec: Eik šia, tu ma
žas išdykėli. Ar jis kanda?
' Werich: Kanda.” riktas'. 
Policinis šuo.

Voakovec: Policinis šuo? 
«iš?

ąVeridh: Slaptosios polici
jos šuo, be abejonės. Jį gali 
lengvai atskirti nuo papras
to šunies.

.Voakovec: Na, pasakyk 
man. Aš maniau, kad tu tu
ri medžioklinį, ar ne?

W erich: Wetll — laikiau 
Šv. Bernardo, bet nabagas...

Voakovec: Tai jau ję ne
turi?

Werich: Ne. Jis pasiųstas 
į koncentracijos .stovyklą.

Voskovec: Na, ką tu sa- 
kai ? Šuo į ko koncentracijos 
stovyklą! Kas atsitiko?

Werich: Well... tai ilga pa 
saka. Aš gyvenau tam pa
čiam name su Emanuel Mo
ravec.

Voskovec: Na, veidemi-

gimtinius kraštus. Deportuo 
tųjų žmonių grąžinamas į 

Lietuvą ir Lenkiją esąs rei
kalingas, nes tiems žmonėms 
reiks spręsta apie tolesnį 
vo kraštų likimą.

nut. Moravec — tąs vardas 
man girdėtas.

Werich: Girdėtas dauge
liui žmonių ir tie žmonės nė 
ra linkę jį pamiršti taip pat.

Voakovec: A, dabar tinau. 
Buvęs karininkas ir demo
kratas — dabar civilis ir iš
davikas. Bet pasakyk man, 
kaip tavo šuo pateko į kon
centracijos stovyklą ir ką 
Moravec turi bendra su juo.

Werich: Welj... kaip aš 
tau jau sakiau, Moravec ir 
aš gyvenom vienam name. 
Šuo taip pat.

Voskovec: Na, ir kas?
Wench: Well... vokiečių 

naciai dažnai atsilankydavo 
pas Moravec.

Voskovec: Aišku. Jie at
nešdavo jam pasirašyti vi
sokius nazių įsakymus, pa
vyzdžiui, apie uždarymą če
kiškų mokyklų, universite
tų. Ir sykiu atnešdavo jam 
pinigų. Aš žinau apie -Mora- 
vec’ą. Bet pasakyk man apie 
savo šunį.

,J' ^ešich: Well... mano šuo 
visuomet būdavo prieangy
je. Moravec išėjęs pasitikti 
nacių sušukdavo: “Heil 
Hitlerį” štro kaip stovėjo, 
tajp ir tebeatovįs.

Vo«Aowec: Geras buvo 
šuo. Tikrai aš būčiau jį mė
gęs.

Werieh: Bet Moravec ne
mėgo. Jis pradėjo pikti ir 
kalbėti. Girdi, kiekvienas 
saliutuoja funeriui. Niekas 
neturi specialių privilegijų. 
Kad sutrumpinus pasaką, 
Moravec nutarė išmokyti ir 
šunį pakelti koją, kuomet 
išgirsta “Heil Hitler”.

Voakovec: Ir jam tas pa
vyko?

Werich: Taip. Bet vieną 
naktį Moravec parėjo namo 
su kitais vokiečiais naciais. 
Šuo tuo tarpu buvo ant šaly- 
gatvio. Moravec ir visi vo
kiečiai naciai pakėlė rankas 
ir sušuko: “Heil Hitler!” 
Šuo sumišo. Ir vietoj pakel
ti priešakinę koją, pakėlė... 
užpakalinę. Už tai dabar ji
sai ir randasi concentraci- 
jos atovykioj.

v*

*
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SĄJUNGININKAI ŽYGIUOJA PIRMYN MVEJUOSE 
FRONTUOS®

Britai atnaujino pirmyn žygiavimą Libijos fronte (kai
rėje), kada kovojantieji prancūzai pliekia priešą iš pietų. 
.Dešinėje: rusai stumia į šiaurę nuo Georgievsk ir atakuo
ja kelyje į "Roetov lr kituose frontuose.

'v
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PILIETYBĖS REIKALAIS

V 1. LHSTUVIŲ TAUTOS without any form of trial. 
' PRlBMNiMOSI VOKIEČIŲ Out of his nation with an
OKUPACIJAI. — VISUOTI- estimaedted population of 
NAS <R STIPRUS. i 2,000.000 something likę

Tatai pakartotinai paUū- 100’000 have beeD dePar‘ed 
dija ištrauka iš . “The to G«rmany. moatly labou- 
Times” — December 8, 1942
m., nesenei čia gauta iš Lon- 

-^kmo. Specialinis korespon
dentas -iš Stockhoim’o gruo
džio 7 d. štai ką pranešė* sa
vo spaudai apie Baltijos Kai patiems Sibiro civilio- 
kraatų atsparumą ir jų įti- kams dabar ten nelengva, 
kėjimą j Atlantic Charter: tai ką jau besakyti apie

rers.
---------------------- ,

2. LIETUVOS TREMTI
NIŲ ŠIURPI PADĖTIS TE
BĖRA NEPASIKEITUSI.

iš Pabaltės
A copy of the Atlantic kraštų. Nors bolševikai dėl 

0Tharter in the Lithuanian' gavo patogumo yra paskelbę 
Sovietų

BaJtic Gountries res. s t ance ‘ poseiencus

language has just reached i lietuvius-tremtinius

Rašo Viktoras Balanda

17 STRAIPSNIS tymų. Bet ka'p jis turėjo 
jaustis, kada aukščiausias 
teismas visus tuos išleistus 
įstatymus, kaip šluota iššla
vė, pripažindamas, kad jie 
yra priešingi Amerikos kons 
titucijai. Prezidentas Roose- 
veltas daug vargo turėjo, no
rėdamas atste gti gerbūvį. 
Kažin kaip tas būtų pavy
kęs, jei ne dabartinis karas.

Dabar susipažinkime eu 
tokiu klausimu.

t

Klausimas: Kaip įvykina-

Ameriko- kareivis bėga pirmyn prie degančio vokiečių tanko po to, kai buvo susidū
ręs su sąjungininkų prieštankiniu vienetu, netoli Medjez EI Bab, Tunisijoje. Iš Algiers

..... j pranešami?, kad vokiečiai pastatė stiprius aip-iginimus visose svarbiose vietose, tamStockholm, together with piliečiais, bet žinios parodo, f. ,. . ...Tu. . .f _ ‘
7 , • • . . Medjez EI Bab ir Tumso, 35 mailes į siaurės rytus.trustworthy direct informa-! kad su jais ten nesielgiama / , ’

tion that the charter has kaip su piliečiais” bet grei-..-, .. t Z T. . , .. ,. , . . .. ..“Z ~ _ ~~~
.. .. . x :'<elief, Ine., — Lietuvos laikyti vyriausybini konti- I U—IL-been translated nrto the Bai .čiau kaipo su užstatais. Tai . 4 . iCMUSI Bfif fftulti) Kwul

„„j ... .. . .. tremtiniai gautų nors silkes muitetą, kaip kad jis buvotie languages secretly and is yra aišku iš tų budingų ži7 , . * ... ... .. 7
.j , . i uodegą. O juk buvo laikas, išlaikytas nuo pat 16 vasabeing widely circulated in nelfų, kurios išlenda kaip »*» •» , j e-

German — occupied
"ta a, La t via, and Lithuania,

Esto- »š maišo prasprunka pro
budrius katorgus 

lietuvių

kada Lietuva pasiuntė kelis rio 1918, neišskiriant nei 
vagonus maisto kada rusai 1926 metų posūkio. Ponas 

sargu . govįetuoee badavo. Dabar, Ministras kvietė visus įadgi- gDjos 
iš č’a pasiryžta pa- linti ir įvertinti tą kilnų

. Kiekvienas, kurs kandida
tuoja į kokią nors valdišką 
vietą, turi aavo programą.

1 Prieš rinkimus jis aišjuna 
tą programą piliečiams ir 
kiek gero atneš, kada jis 
bus išrinktas.

Jeigu eilinis vaidininkas 
aiškina piliečiams savo prog 
ramą, tai ką jau ir bekal
bėti apie kardid-’tą į v'sos 

Į Amerikos prezidentą. Jam 
■ (prisieina paliesti labai daug
ar svarbių klausimų: šalies jmas netiesioginis balsavimas 
gerbūvį, šalies finansai, tai- už prezidentą? (How is the 
ika, užsienio reikalai; žodžiu, indirect vote by the people 
viskas, kas liečia žmoniją, for the president accom- 

Tą savo programą kandi- plished?)
datas į prezidentus iškelia Atsakymas: Žmonės bai- 
partijos se me. Tik toji pro- suoja už .lektorių., o elek- 
grama nevisuomet preziden- torjai išrenka prezldenų.
tui pavyksta įvykinti, štai. , (-pke people vote directiy for 
prezidentas vt ilsonas buvo tlle electorhl college which 
pasižadėjęs, ir dėlto išrink-, elects the pre;ident)

(LKFSB) Lenkų laikino
sios valdžios žmonės iš An- 

per BBC siųstuvą

tas, kad neįvels Amerikos 
į karą. Jis buvo dideli3 tai
kos šalininkas. Bet įsivaiz-

and in the neighboring parts Amerikos lietuvių spauda . . .
of occupied Russia and Po-!nesenei dar mirgėjo skaiUin kiU k88 “ ,r '1 “‘"■u gruodžio 7 dieną lietuviškai . .
land. igomis tremtinių pavardė- 8'*8“ trupinžli Pulpos Amerikos vyriausybės nusi- žibėjo , Lietuvos žmone3; “s. kada.. Vokietijaii skan-tremtinių

The spirit of resistance in m^s- O betgi mažai kas čia
tremtiniams tai turi trigu- statymą nepripažystantį ne- neva perspėdami juos už' dinus nesiliaujant Amerikos 
bai užmokėti už transportą teisėtos Lietuvos okupacijos veiksmus, nukreiptus prieš laivus- Priveretas kraš

Wilsonas buvo demokra
tas. Dabartinis prezidentas

duokime, kaip jis turėjo jaus Į Rooseveltas taip pat demo- 
į kratas. Kai kas nori užmes
ti, kad kai t’k demokratai

,the Baltic States has found Vfa gav?s kokl^ žin^ lš tos ir už muitus!
ita greatest expression in Li- a88iU pakalnės. Liudininkai #tur^tų būti? Amerikoh Rau- dėl pripažystantį Lietuvos venančius lenkus Lenku"o- 
thuania, largely because Li- Y™_Ją. pa aptj itaiiLkmę* donasig Kryžius turi tcn Pasiuntinybę Vašingtone ir ficiozo “Dziennik Polski’ ,

įmania is the country 1 P 1 * “ <vo atstovą, bet ar jam lei- Lietuvos vyriausybę, kuri gruodžio 10 d. laidoje buv. buvo išrinktas principu, kad
Ąvhese the German policy of & 4 trpmtini.ns nsmatvti’ nors tuo tarnu tebesiranda i&«»»«>,to c rQi„. ne vien palaikys 1928 metų

Argi taip 1840 ir 1941 metais, bet „o- Vilniaus krašte ir kitur gy- tą įvelti į karą.
Kaip turėjo jaustis pre

zidentas Hooveris, nes jis

vizv rvocroii cnio covio džiama tremtinius jpa maty ti ? nors tuo tarpu tebesiranda išspausdinta ta S. W©L7falio
reseAtlement is most ad-J K P lietuviai mato kokį milži-'under duress bet ekzistuoja kaiha per radiją.

niškai sunkų karą tenką Jure- Tai behdras ir vie- Kiek mus pasiekia žinios,
Sovietų liaudžiai vesti kad nlngas darbas Lietuvos ats- Lietuvos žmonės yra aiškiai
nusikratyti savo krašto nuo- tatymui yra būtina ir gali- nusįsta;ę kovoti prieš oku-
žmius okupantus. Jie gerai mas kas tik jo Tk°’ pantų skriaudas, nuo kurių kus- Jis vis dar kalbėjo, jog

4. Kada7 Prezidentas Roo- kenčia kadp lietuviai, taip ir gerbūvis tk uz kampo. Tik
mania and elsewhere indu- met^TViename laiško vo- kaimynui. LieluW geidžia sevelt sausio 7 $ kalbėjo 78 lenkai, bet ramūs ir prislėg | kad niekas nežinojo,
ding the bombed parts of ke rastas pasenusios popie- kad tas kaimynas taipgi su-, kongreso iškilmingame pase tį Lietuvos žmonės jokių ki-1 ne nei P* 8 oovens.
VVestern Germany of the ros šmotęlis su užrašu “gy- prastų mažojo kaimyno var-1 dyje, tai New York Times tos tautybės žmonių nema

vanoed. Not only are Ger- parašyti ir negali gauti lai- 
mans being brought back ®k4 iš niekur, nes tie laiš- 
whoan Hitler withdrew from sulaikomi. Mums
the Baltic States ir 1939 and Yra tek? nesenei betgi porą 
1940, bu there are also Ger- laiškų iš Sibiro matyti ir 

(maus from Bessarabia, Ru- skaityti.^Laiškai keliavę pu-! supranta ir atjaučia savo

gerbūvį (prosperity), bet 
dar jį pakels. Hooveris tiek 
buvo tuo įsitikinęs, kad, net 
šalies ir finansams susmu-

įeina į valdžią, tai kyla ka
rai. Amerika niekam karoi

i nepaskelbė. Ji dabar, kaip 
i ir 1917 metais. įtraukta į 
karą. Toks demokratams už- 

i metimas yra be pagrindo, 
į Reikia atsiminti, kad 1898 
i m., kai prez:dentu buvo Mc
Kinley, respublikonas, Ame
rikai prisiėjo kariauti su Is
panija. Kitas istorinis fak
tas, kad Amerika kol kas už 
žemes niekados nėra karia
vus. Ji nupirko Lui ai aną, A-

' I* . ? f* *7’ . Laką, Texas ir California.
kurio kampo tas gerbūvis,
~ ‘ buvo uždarinėjami,

. . __ labai geras pavyzdys ir
former Baltic Gertnan are vas sveikas atsiliepkite”, g™ (r troškimus. Tegyvuoja savo sausio 8 d. laidoje pas- no persekioti. Jei atsiranda. »» « kitoms ša]ims. kur.oms truk-

kurie * ’ h SĮa žemių. Pigiau žemės plo-
dentas Hooveris, nežinojo, ■ . . . , x

J tai nupirkti, negu uz juos
eonaidprpri .nnworthy to be Svarbu kad daugiau kad ir žmoniškumas. 
pioneers in the border-lands tokių laiškų ateitų. Atsilie- , 
of Greater Germany and piant galima jau ką nors 
are not allowed to return. pasiusti. Nors ten jie “svei-; . LIETUVOS 

> Thousands of Lithnanians “ bet dovanėlė ne-, TKAS ,AVKfsl
also fled to Germany before S1 P^enktu jų sve.katai .r 
and during the war with Ru gyvy^’-

M1NIS-
NEW

P. žadeiais, Amerikos Lie
tuvių Tarybos kviečiamas 
sausio 8 d. atsilankė Tary-

ssia, bet these are not al^ Amerikos lietuvių visuo- 
lowed to return unless they menė yra šiam tikslui pa- 
solemnly declare in writing lanki ir todėl iš turimų iš 
that they will renounce all pirmesnių laikų sumestinių 1x58 P°Pietiniame posėdy k

claims to property they for- aukų. — siuntinėliai siunti- 
merly owned in . Lithuania.1 nėjami tai su rriaistu tai su 

i German settlers receive the drabužėliais. Prie geresnės 
'richest lands;these are allot-1 organizacijos *tie siuntinė- 
ted not only from what the liai galėtų tekėti kaip upe

padaręs Lietuvos ir tremti 
nių padėties apžva.’gą, ragi
no Tarybą išvystyti savo 
veiklą šalpos reikaluose. Su
sirinkusieji patiekė keletą

k

tebėjo, kad tarpe iškilmėje kokie parsidavėliai, 
reprezentuojamų. svetimų okupantą^ t a i

valstybių ir Lietuva buvo 
atstovaujama: ant įdėtos fo

mes juos irgi pasmerkiame 
Nesiliaujanti lenkų agitaci
ja prieš lietuvius tik gadina

tografijos galima matyti P. gerus kaimyninių tautų san- 
žadeikį sėdintį pirmoje eilė- tykius 
je pirmas iš kairės.
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ir paeitarnauja ne

kas reikia daryti.

Visai ką kitą pajutome, į, 
kaip į prezidentus pateko 
Rooseveltas. Jis tuojau sto- , 
jo grumtis su situacija. Jis

kariauti.

kam kita^i, kaip vokiečiams. ( graikė bankų uždarinėjimą 
paskelbdamas moratoriumą. 
Jis stengėsi grąžinti gerbū
vį išleidimu tam tikrų jsta-

Primena Lietuos 
reikalus

(LKFSB) Tarp Ameriko- 
‘ je gyvenančių lietuvių atsi
randa ir tokie, kurie steng-

“ damieei kiekvieną progą pa- 
9 naudoti kėlimui balso už pa 

vergtų tautų laisvę, net pra

INSUiE YOUR HOME 
AGAINST HlKBR/

German State hae already lie. Deja, t»ip nėra ir tai Paklaueimų j kurine .vešias 
acąihred by variuos crooked dėl šių rimtų priežasčių: j° atsakyti sekan-
means būt include also good negaunama užtikrinimo kad (vakariniame) šios(
farms obtained by the sim- siuntinėliai pasiektų tikslą,, Ta1^®08 drauge eu L.etvvoe. 
pie tprocess of evieting the1— perdaug pasitikiama kad P*^®®*18 posėdyje. 

Lithuanian owners, though kas tai kiti ir galingi turi Vakariniame abiejų orga-Į 
they and their ancestors mūsų tremtiniais pasirūpin- nizacijų (ALT ir LTT) po-Į 
may have held the farms for ti, — perdaug pasinerta, ir 8ėdy, Lietuvos Atstovas kai-1 

^ages and never left the įtikėta į politikos metodą bėjo praktiškosios vienybės 
country. - i ri het ne šalpos darbą. Dėl tų klausimais. Ponas Atstovas

Underground organizations “priežasčių” ga’ima dar pa- pabrėžė1 realios vienybės bū- 
are -act i ve, particularly the stebėti kad jos nėra n 2 nuga- tiną reik* Augumą, kad be- 
so-called League for the Li- limos; reikia betgi kad vi- reikalo neeikvoti visu ome- 
beration of Lithuania, suomenė sudarytų efektingą nės energijos, buri taip la- 
whicti, by means of secretly aparatą ir dirbtų ir šauktų bai reikalinga Lietuvos va- 
prirrted periodicals and leaf- visus prisidėti, šiame garbin davimui. Atstovas nagrinė- 
lets, ir propagating the game darbe matome bedir- jo lietuvių užueniečlų oen- 
ideak of the Atlantic Char- bant A. L. R. K. . ;Federaciją tro klausimą ir nurodė kad 

^ter and advising active re- ir Lietuvai Vaduoti Sąjungą lojalus Liebuvos piliečių san-! 
Bistance to evietion, “even ir dar ką. Yra betgi papras- tykiavimas su šio ir savo
if rasistances means in let- tas faktas kad mūsų tremti- krašto įstaigomis yra rak-
ting of blood”. This adviee niai Sibire ir arti šiaurės tas į praktišką vienybę;
ls often followed, and in ašygalio jei ne iš labdarin- Lietuvos Pasiuntinybei ir
conseųuence blood-letting is gos Amerikos lietuvių vi- Konsulatams rūpi ne parti- 
freąuent. Brovvnshirted bul- suomenės tai iš kitur ničnie- niai bet visos Lietuvos ir 
lies, somewhat aMn to ko dar nesusilaukė ir kas ži- visų lietuvių reikalai. Kvie- 
Quisling’s hiredmen, are r©- no ar susilauks. Kas būtų tė susirinkusius branginti 
ported to have alerady mur- gedėjęs, kad iš milionų ką savo valstybės tradicijas 
dered over 1000 Lithuanians surenka iia Russian War ginti tautos suverenumą, iš-

tęsdami savo prenumeratas į 
angliška kalba leidžiamų j 
žurnalų leidėjus užklausia, 
ar jie ea.vo laikrašty sumi- 
,nčs Lietuvos 25 m. sukaktį, 
ar užtars pavergtos Lietu
vos reikalus. SAVINOS BONOS B STAMPS



fAMOUS CLOSE SHAVES By Barber Sol

Lok. a coųab du« to a coU—th an lei (o the sooth- 
iog actioo of Smith Srefher. Cough Drops. 
Smith Bros. Cough Drops con ta i o • special 
hlend of medicinai ingredeots. blended srirh 
prescriptien care. Aod they štili cost only 5 j a 
hox. Vai, a rhnki thtt ticklt.

SMITH BROS. COUGH DROPi
•LACK O« MEN1MOL—50

įt A į-
-r- •EveryBody ravės abou 

Įyl.dĮP.gWho,.,h.I

irtį

Millions AOKil—Miracle Whip does wor!. wondtn 
with saladsl A unląue combinatton of old-fashioned 
boiled dresslng and fine mayonnaise, Miracle Whip is 

iby (ar AnMrica’s.favorite aaled dreuing.

et. * A A « • «

MIRACLE. W HIP! 
Its "d iPerer.t flavor 
always ^akes a hit.

SPECTACULAR CROSSING OF THE D£lEWARE.'

paging 
DR. MOTOZi

SGT.
MVRON 
KOZIAR 

OWES HIS 
LIFE TO HiS
Ton S ILS.'

A JA P-S
BUllET, PiERClNG HlS NBC< PE8- 
W50 THE 5H8GICAL MlRAC.E.'

TIME TO SMILE/...
KATHRNN CRANEiNS , NEWS 
COMMENTATDR- ANNOUNCED 
AS FATALIV iNJl'RED, BY HES 
STATION IN ST. LOUIS, AR- 
RIVED IN TIME To REFUTE 
HER O\NN DEATP, ON HE« 
0WN PROGRAM.'

BAR&ER SOL SAVS’-

SO THAT B16 G A H E HT 
Af4V COME UPON.

BUY BONOS ANO STAMPS-WZ
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IR APYLINKĖSE I Pirmoji pora 1943 palaiminta moterystėn
Geo. Meteišis $3.00. Po $2.: i 
Zig. Kūkalis, J. Plopa ir 
Stasys Urbonas, Mat. Kons- 
tontinavičius $1.00.

Praeitą sekmadieni, šv.

CH1CAG0JE
West Pullmano 
naujienos

Kaip kasmet, taip ir šį
met šiuo lailęu renkama pa
rapijos naujas komitetas. Vardo Dr-ja ėjo bendrai 
1943 metams į parapijos ko- prie šv. Komunijos. Po vi-i 
mitetą išrinkta sekantieji sam parapijos salėje buvo 
vyrai: Petras Mikolaitis, bendri pusryčiai ir susirinki 
Evaldas Radavičius, Kazys mas. Pradedant pusryčius ir 
Taranda, Adomas Šiužąs, susirikimą — maldą sukal- 
Ant. Norbutas, Jonas Meš- bėjo kun. M. švarlis. Ten 
kis, Leonardas Mažeika, Al- buvo 1943 metams val- 
binas Sabai, Stanley Rim- dybon išrinkta: dvasios va- 
kus, Jurgis Meteišis, Kaz. das — kun. M. švarlis, pir-j 
Kleinas, Nik. Urbonas, Bru- mininkas — Evaldas Rada- 
no Kapočius, Vladas Pered- vičius, pirm. pagelbininkas 
na, Frank Yuknis, Vladas — Petras Mikolaitis, nutari- 
Galdickas, Kaz. Alešauskas, mu rašt. — Stasys Piktužis, 
And. Baravykas, Mike Sin- iždininkas ir finansų raš. — 
kevičius ir Stasys Piktužis. Albinas Sabai. Vasario antro

Gruodžio 3 d. popiet, kle- sekmadienio pusryčiams pa- 
bonas kun. M. švarlis naują sižadėjo pasidarbuoti ir šei- 
parapijos komitetą pakvietė mininkes pakviesti: Adomas 
į kleboniją, kur buvo trum- kiužas ir Kaz. Taranda. 
pas pasitarimas, parapijos ' Rap.
reikalais ir pasidalinta baž- ----------------------

ny v°jeJvark03 pilaiky,m<> Telaimina Dievas
ir kolektavimo per metus
darbu. Be to, nutarta su- rėmėjas ir geradares i 
rengti šaunų prieš užgavie- ARD sparčiais žingsniais'

JUOZAS IR ANASTAZIJA STRAZDAI 

Naujų Metų dieną šv. Ka-, Vestuvėse dalyvavo klebo-

Istorinės iškilmės 
Aušros Vartų ! 
parapijoj

West S>de. — Aušros Var
tų parapijonai pastaromis 

• dienomis gavo per paštą pa
kvietimus į parapijos meti- 

i nę vakarienę, kariu įžangos 
1 tikietus su pastaba, kad at
silygintume už juos iš kal
no. Ištikrųjų, turiu pasaky
ti, kad klebono ir rengimo 
komisijas prisiųstieji kvieti
mai aiškiai įrodo, kaip jis 
gerbia, myli ir įvertina savo 
parapijomis. Mums, kaipo 
parapijonams, tenka didelė 
garbė didžiuotis ir džiaug
tis tais taip gražiais kvieti
mais ir klebono norą ir troš
kimą įvertinančiai patenkin
ti, būtent atsilyginti ,už juos 

i iš kalno, kad tuo sutaupius 
bereikalingų išlaidų. Be a- 
bejonės, parapijonai tai gi
liai ir nuoširdžiai supras ir 
kaipo savo pareigą, išpildys, 
ateidami į kleboniją ir iškal- 
no atsilygindami už prisiųs
tus tikietus.

Sausio 24 diena Aušros 
Vartų parapijai bus tikrai

jaunuolius. Tėvai, giminės ir 
pažistami turės gerą progą 
atvykti į pamaldas ir pasi
melsti už juos, kad Dievas 
laimintų jų žygius.

šeštą valandą, tą pačią 
dieną, bus vainikavimas vi
sų dienos iškilmių puikia ir 
turtinga vakariene ir šven
tei pritaikinta scenoje prog
rama.

Tai tikrai bus istorinės iš
kilmės Aušros Vartų para
pijoj, į kurias, be abejonės, 
atvyks ne vien visi parapi
jonai, bet ir klebono kun. J. 
Dambrausko ištikimi ir ma 
lonūs prieteliai iš kitų kolo
nijų pamatyti ir pasidžiaug
ti nepaprastomis iškilmėmis.

Užtat, mes, Aušros Vartų 
parapijonai, sausio 24 dieną, 
dalyvaukime visose dienos 
iškilmėse visi ir visi, pasi- 
rodykime, kad esame su sa
vo dvasios vadais — klebo
nu kun. J. Dambrausiu Ir jo 
pagelbinink.u, vikaru, kun. 
Mykolu Jodka, vieningi, dir

bome gražiai praeity, dirb
sime ir ateity.

“Kur vienybė, ten ir stip
rybė” — tebūna mūsų obal- 
sis. J. K.

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Paraityta 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 neptiiečiams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimu, bet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žintojlmo a- 
pie Suvienytu Val
stijų valdžių. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių ir anglų kai-
bose, kurie yra vnaries r. «*ai 
pritaikinti prie dabartinio tautos rei
kalingumo. Knygutės kaina yra SSc.

Adv. Charles P. Kai
6232 80. WESTERN AVĖ. 

Chicago, Illinois

ninį vakarą su programa ir varo kilnu idxioq da;ba Ti zimiero bažnyčioje moterys- nas, jaunosios teta ir dėdė istorinė, nes tą dieną 10 va- 
’ r * varo Rllny ldeJ0S darb{*- tės ryšiu surišti Juozas Stra- PolLbch, Janoniai iš Chica- landą bus vėliavos šventini-

sekantieji darbštūs vyrai: dromis iėeomis nasiekia vai-; GarėS vaikinaa’ su A‘ S°’ ir drau^ ir Simi\mas ir iškėlimas, turiningas
Nik. Urbonas, Pet. Mikolai-! Li Jkmin nastazija Solkaite iš Chica- nių. , pamokslai ir šv. Mišios.

go, Marąuette Park. Pirma- J<uozi?s Strazdas su savo Trečią valandą, tą pačią 
ja pamerge tuvo^ jaunosiom sužieduotine susipažino Chi-Į dieną bus viešos maldo? prie 

cagoje per vieną pikniką.,., gVenč. Sakramento už ka-

šokiais. Komisijon išrinkta vį8U smarkumu dirba ir ben-

* singų sėkmių, 
tis ir Jurgis Meteišis. Po su-| Reiškiame ypatingai gilią 
sirinkimui klebąnas
vaišino.

visus įr nuoširdžią padėką 2 sky 
riaus rėmėjoms. Jų iniciaty-

--------------------------------------- i va Šv. Jurgio parapijos sa
Parvyko porai savaičių iš leje suruošta vakarienė su 

New Mexico pas savo tėve- programa ir paskirtos Šv 
liūs ir gimines apsilankyti Kazimiero seserims, dirban- 
Corporal Frank šiužąs. Pui- čioms tolimoj Argentinoj, 
kiai atrodo! Praeitą sekma- Seserys ten darbuojasi va r 
dienį jis dalyvavo bendroje gįngose sąlygose. Gyvena 
Šv. Vardo dr-jos komunijo- pas svetimus žmones ir be 
je, pusryčiose ir susirinkime, veik jokio i atlyginimo nei 
Linkime Pranui geriausios užlaikymo negauna. Todėl,

sesutė Solkaitė-Prossec iš
Chicago, o pabroliu jauno- parVykęs iš kariuomenės ke- 
jo draugas karys L. M. So- iįOms dienoms, aplankė te-1

riaujančius mūsų parapijos

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
<eria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
tai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kuri užvardi
no NECTAR Šis Alus vr« pagamintas iš importuotų 
pirmo- rūšies produktu

.. M

greto iš Port Eodge, Iowa. 
Jaunoji baltuose vestuvių

rūbuose, o jaunasis ir pa
brolys koreivių uniformose. 
Šliūbą davė vietos parapijos 
klebonas kun. S. J. Martis.

Vestuvių pokylis buvo jau 
nojo sesutės ir švogerio Mr. 
ir

vėlius, brolius ir sesutę, na, 
ir apsivedė.

Sausio 4 d, po vestuvių• <’ f>
Juozas turėjo grįžti į savo 
tarnybą.

‘ ‘Draugo’’ korespondentas 
linki jauniesiems geriausios

CHECKBD
inaSi/Ti/

-or Monay Back
For quick rebei irom itchuig cauaad by ec 
ithlete's foot, acabie*. p.mpiea and other itehing 
conditions. ūse pure, cooling, meriieated. Iiquid 
D. D. D.PMncmmoM. A doctors for mula. 
Greaseless and stainless Soothes. comfnrta and 
quickly čalma intenae itehing. 35c trial bottle 
pro ves it. or money back. Don’t auffer. Ask your 
drugge day for D. D. O. PRCSCRO'TION.

%

bk- *****
Ik *

LEO NORKUS. Ji.
DISTRIBITOh

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (vvnolesalej kainomis pristato į alines ii ai 
tas įstaigas. Visuomet kreipk i tDr- patf NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

To noAio , Mrs. R. Benneth, 1740 laimės ir išsipildymo visųlaimes. Tą pačią dieną iš ka- 8i rėmėjų ir geradarių auka ., ; _T • -
ri,v«,AnM Roosevelt PI., rezidencijoje, jų troškimų. Ant. Nemeneriuomenes parvyko apsilan- suteiks joms ne tik džiaugs- 
kyti pas savo motinėlę ir mo, bet ir energijos darbuo- 
gimine3 Juozas Raila, sūnus tis. /
a. a. Karolio Railos. Sveiki- Jų visrdu ir nuo savęs dė- 
name Juozą *r linkime pasi- kojame rengimo komisijai ir 
sekimo. i visam skyriui už rūpestin •

---------------------- gumą ir triūsą, auka ojams
Praeitą savaitę į U. S. ka- už dovanas ir aukas, atsi- 

riuomenę išvyko iš mūsų pa- lankiusiems ir prisidėju- 
rapijos Joseph Kapočius, A. siems prie kilnaus darbo. 
Stukas ir Frank Sarokas. Jūsų garbingus gailestingu- 
Geriausio pasisekimo.

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-tąjį METINĮ 
TfiVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIU SEIMĄ, kuris įvyks Auš
ros Vartų parapijos salėje^ 2827 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. Marijonų 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.

Baigkime tą kilnų pradėtą darbą tapdami to Fondo Na
riais arba rėmėjais.

Iš anksto tariame padėkos ir gilios pagarbos žodžius.

KUN. J. A. DAMBRAUSKAS, M. L C.,
TT. Marijonų Bendradarbių Dvasios Vadas

Seimo Rengimo Komisija.

kia jėgų ir sveikatos dar- Gowns”, kuri turėjo būti 
buose, daug vilties sunku- vaidinama sausio 24, 27 ir 
muose ir visas gyvenimo die j 31 dienomis, nukelta vasa- 
nas teišbarsto dvasinės lai- rio 14 ir 21 dienas. Bilietai 
mes lašeliais. nebus mainomi. Atmaina dieI

Šv. Kazimiero Seserys, "4 padaryta dėl svarbių prie 
---------------------- žasčių. Prašome visų iš ank-I

i sto užsirezervuoti bent vie- 
I ną minėtų dienų šiam vaka-Dienos pakeistos

mo darbus per Marijos ran-, Marąuette Park. Gimimo 
kas pavėsime Gailestingajai' Panelės Šv. parapijos soda- 

Parapijos namų apšildy- Jėzaus Širdžiai, o Ji iš SavoĮ lietės nori pranešti, kad mu- 
mui — kurui dar aukojo: gausaus širdies iždo tesutei-1 zikalė komedija “Hearts and

p*THAT LITTLE GAME” Intsr-nst’ICartooaCo^N.Y.—By B. Link

rui. Neužsivilsite. Komisija
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Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO.

JEWELRY 

Viskas po viena stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7231

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFIa 1A00 k. nedėlios vsk. 9 vai. 
WHFC 1450 k. ketvertais 7 v. v.

žibi
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Susipažinkite su "Lietuvaite"

CHICAGOS LIETUVIAI VU IS6IR5 ŠIA SKAMBIA, 
JUOKINGA, GRYNAI LIETUVIŠKA LIAUDIES 
OPERETE

(Tęsinys)

Antro akto veikimas taip 
pat eina prie Alenutė* grį-, 
čios. Dešinėje sodas. Alenu- 
tė viena sau. vaikščioja (pluoš 
tą gėlių prisiakynus ir dai
nuoja:

“ Laimė man, kad aš gra
ži,

kad graži,
noriu bernužį, 

lia lylia, bernužį.
Tsn iš rytų, iš toli...
Meilų, gražų Ignelį,
Tra lia lylia, Ignelį”

s

Sustojusi dainuoti gėrisi 
savo grožiu, džiaugiasi, kad 
galinti gauti sau bet kokį 
vyrą. Bet juodas debesys 
aptemdo jos mintis kai pa
mąsto, jog Ignelis taip pat 
galįs rasti dar gražesnių. 
Visi kiti vaikinai jai dabar 
atrodo kaip “lepšiukai prieš 
baravyką!’’ Gailisi Alenutė, 
kad Ignelis taip greit išva
žiavo;'

Įeina žydas su savo mai
šu. Alenutė pagiria už 
gražų dainavimą ir kviečia 
dar padainuot. Žydaartfetrau

‘‘Paklausykit jūs žydelio,
Vieno, kito nors žodelio;
Aš nenoriu jums meluot,
Jūsų barti, nei koliot.
Man nereikia nei kilbaso,
Aš dainuosiu balabosą;....
Tam Kulbienė kvaila boba,
Pasipūtusi kaip trioba,...
Adomukas visad girtas
Gul purvyne kur parvirtęs,
Kad jam šimtas kur pa

gaut’
Ne jam Alenutę gaut’”
Žydelis bando Alenutę at

kalbant nuo Adomuko. Pa
pasakoja, kaip Adomukas 
jam sulaužė vežimą: i

— Nu, aš važiavau, stai, 
ana vis pagalį kišo į tekį-, 
nius ir sulaužė... Ui, tas dur-f 
nas... ' , ;

Jiems bekalbant Alenutė, 
sulaukia laiško. Pasisako žy 
deljui nuo ko gavo. žydelis 
sužinojęs, kad nuo Igno, jį 
Labai išgirta:

— Ui, kad panaitė jį gau
tų už vyrą. Oh, būtų graži 
pora.

Išvažiuoja sau vėl žydelis. 
Alenutė džiaugiasi gautu 
laišku:

— Amžiais nebūčiau tikė-

SULAIKYTAS

Charles Bedaux, American 
Iųdustrial engineer ir buvęs 
,draugas Duke of Windsor, 
sulaikytas šiaurės Afrikoje. 
Bedaux yra kaltinamas, kad 
vedė derybas su priešu.

>•; a 8 -p-fius. kad. jisjaian rašytų.. Ir

taip gražiais žodeliais... 
Alenutė jaučia, kad Ignas

ją myli ir jos širdį suspau
džia skausmas. Jos lūpos ną- 
jučiomis atsiveria ir dainuo
ja dainą, kurią Ignas laiš
ke prisiuntė;

— Nulėkie, dainele,
Per kalnus, giružę, 
Pasveikink mergelę 
Palinksmink širdužę.
Tik greitai skubėki, — 
Sparneliais nulėki,
Nes mano širdelė

II METINIAME

Bus perstatoma

Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

LI E T U V A IT B S” MUZIKĄ PARAŠĖ ŽILEVIČIUS
tODŽILb PAKAAfi .......... ............................... ‘\l- STEPONAITIS
VEIKALO VEDfcJAS........ .................. PROF. A. POCIUS
VEIKALO REŽISIERIUS ..............f'IGNAS SAKALAS
KOKIŲ V EDLĮ A .............. .............. L. PIUPONYTB-ZAIKIENfi
“ELENDTfiS*’ KOLŲ! LOAIA IR DAINUOJA ONA PIE2IENE
“IGNO“ HOLŲ LOSIĄ IR DAINUOJA .... ANT. KAMINSKAS
Chorines dalis atliks ........
Bus puiki muzika šokiaois. .Dalyvaus žymūs artistai ir dalniainkai

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

"DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 

gražiojo "LIETUVAITE".

Vasario (Feb.) 21 d., 198

2345 So. Kedsie Avė Chicago, Illinois

Jau laukt nebegali. ,Tx baklailie
Įeina Našlutė, Alenutės •RvmOIIls

draugė, ir stebisi, kad Ala- (|j)f ligoninėje 
nutė suliftdua, vestuvėms be-| )LKFgB| MarlJonų pr0. 
artėjant. Ir kodėl neliūdėti, > vincijotas Wv K Mklaiti, 
nes Alenutė nemyli Adomu- jau ,avajtės kajp y.

ra Ė v. Kryžiaus ligoninėje,
- Nenoriu aė jo, nas j to- Cikagoja, besigydy dama. 

kį gyvenimą netikiu, — ko
kį jis veda.

Nastutė pritaria Alenutei.
Alenutė parodo laišką, kurį 
gavo iš Igno. Abi džiaugia
si.

— Bet koks jis geras....
Kokį gražų laišką atrašė,

nuo širdies ligos.
T

LRKSA Chicago apskr. 
valdybos įvesdinimas

Sekmadienį, sausio 17 d.. 
2 vai. popiet, Aušros Vartų

— giriasi Alenutė kastutei, parapijos mokykloj bus mė-
— Vėl p* tra Hn j a ų, ari &u. nesinis Liet. R. K. Susi vie-
batojs fcutikčiau... • • nyra c Amerikoj Chicago eps

Abi kritikuoja Adomuko krities susirinkimas, po ku
ri pgrąžų įr nemandagų ei- r^° bus įvesdinta nauja vai- 
gėsį. Ignelį iškelia į padanr dyba. šiems metams apskri- 
ges ties valdyba padidinta dviem

Alenutė gailiai, kad ji taip 
įžeidė Igną. Prisiglaudžia 
prie Nastutės ir abi dainuo
ji: x

“Gaila, gaila man dienelių
Laiko kūdikystės;
Kaip pavasario gėlelių,
Gaila man jaunystės..,
Meilė nekankino sielą,
Neveržės liūdnumas;
Visur viskas buvo miela, •
Vien saldus ramumas.
Tuo ir baigiasi antras ak

tas. Kas dedas trečiame ak-; pastaruoju laiku apskrity

Visi paremtom 

pramoga

Town of Lake. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 8 
skyrius rengia pramogą — 
“bunco party” sausio 23 d., 
Brazauskienės salėj, 4558 S. 
Paulina St. Toleikiečiai pra
šomi paremti šią pramogą, 
kurios pelnas skiriamas do
vanų seimui. Skyriaus pirm. 
Turskienė daug darbuojasi, 
kad pramoga būtų sėkmin
ga. Padėkim jai tikslą pa
siekti. „ Koreap.

SKELBKITES “DRAUGE’

te neužilgo pamatysime.

Jaukios pagertoms

SKELBKITES “DRAUGE”

PASKOLOS
DAROMOS

ANT FIRMŲ MORGICIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

vice pirmininkais ir sekre
toriaus padėjėju. Tikimasi, 
kad tas priduos daugiau gy 
vumo apskrities veikime.

Visų kucpų atstovai šiuo 
kviečiami atsilankyti. Susi
rinkime bus svarbių prana- 

: Šimų, o po visam maloni va 
! landėlė artlmesniam susipa 
žinimui su naujais veikėjais 
Laukiama atstovų ir iš tų 
kuopų, kurios dėl neveiklu
mo, ar kitokių priežasčių

nebuvo atstovaujamos.
Sekretorius

buvo lydimos skambintojų
dainomis, begalo maloni! bu- 

Cicero. — Mot. Sąjungos VQ klau3ytig nes abi talen. 
2 kp. senos ir naujos valdy- tuotoB Po uip
bos pagerbimo vakarėlis į-
vyko sausio 6 d.

Padėka priklauso stropiai
komisijai, kurią sudarė K. 
Sriubienė, A. Laurinaitienė 
ir Bružienė: Vaišes prirengė 
kaip didžiausiai puotai. Va
karo vedėja K. Sriubienė, 

‘pasveikinus naują valdybą, 
linkėjo ištvermingai darbuo 
tis, gi senajai dėkojo už pa
sidarbavimą, ypač buvusiai 
pirm. H. Statkienei, kuri iš 
širdies dirbo ir paliko kp. 
pavyzdingą tvarką. Valdyba 
taipgi buvo papuošta gyvų 
gėlių krosažais.

Toliau iššaukto visa eilė 
kalbėtojų, kurių visuos tru
mpiau, kitos ilgiau kalbėda
mos pakėlė obalsį; energin
gai darbuotis šiame vajuje 
gavime naujų narių; darbuo
tis glaudžioj santaikoj, kaip 
vienos šeimos dukterys.

Maloniausias vakaro mo
mentas buvo — muzikos da
lis, kurią išpildė naujai su
sibūręs meno ratelis. Kvar
tete, sutartinai dainavo gra
žiabalsės: R. Matulaitienė, 
J. Augaitienė, M. Klimienė 
ir Bružienė. Duetas mande- 
lina B. Petraviėfenė ir gita
ra Balčiūnienė (Bell) žavin
gai išėjo. Panašūs instni 
mentai retai tenka girdėti 
Ypač, kad jautrios stygos

gražios programos ir nuo
širdžių kalbų, prie kurių ir 
kp. dvasios vadas kun. I. 
Albavičius pridėjo savo lin
kėjimus (nors ir labai užim
tas, bet malonėjo trumpai 
valandėlei atsilankyti), visų 
narių prie didesnio darbštu
mo.

Kp. dėkoja kom. ir prog
ramos dalyvėms už jaukų 
vakarėlį. Linkėdamos viena 
kitai laimingiausių Naujų 
Metų išsiskirstė.

Korespondentė
-st

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSŲ i 
MILŽINIŠKO srUlO MUZIKA- 

LINIV INSIRUMEMTŲ

PASIN AUDOKLT PROGA DABAR
K.OL DAR KEUPARDUOTI.
TŪBOS. CLARINETAI, TliOM- 

BONaI, haxaphonks, FLLTES 
su ''cajtea” — $35.00. $37.50,
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKUS, TENOR BANJOS —. 
$6.50, $8 50. $12.50 iki $35.00.
STKIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 Ir $150.C0. BASO UZ- 
DENGAEAS — $12.00. 8MIČE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BAKAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3 00, $6.00. $10.00 
Ir $15.00. StriOnoa dėl vigo viri- 
minėtų instrumentų, BA8S Ii* 
ŠNARE DRUMS — $18.50. $23.50, 
$$6.00 ir $50.00. BKDALS. HI- 
BOYS, CYMBOLS. ir DRUM 
HEADS pataisomi jutus palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
bru.-ut ir *'reed” Instrumentums 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS YICTOR IR 
kitų PHOMOGRAPH palaikymas.

Atstatymas visų dalių CJarlne- 
tams, Trl(Ų»oms, 8axaphon«s ir 
taipgi Smuikoms Ir Ouitarams.

GOLDSTEIN'8 MU8IC SHOP 
•14 Maxwt*ll St., Clih-atpo

CRANE COAL CO.
WEST VUMHNIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar nelšparduo- 

\ VJBk J tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
jr tuojau, mes siūlome, tiesiog ii geležin-

kalio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS, ' f O 1C
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O.OU 
GENUINE POCAHONTAS, *Q 9A
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... ir eZv
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $»/a c A 
kepimui pečiuose ūr namų šildytuvams.. IU.OU

•kas ketoną pssfc—l 4 toeu» ar nuvirk
6332 80. DONO A VE? TEL FORTSMOUTH 9022

WHOLESALE
CIQUOR 
ĮSTAIGA

PO VfcU$ •

RfSMKI7'BSENĄUETUVJU
DRAUOĄ

». KANTER, aav.
MUTUAL LITUOK CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonai: BOCIJIVABD 06/4

MUTUAL
FEDERALI
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas;

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAŠ 

Sekretorius

VVHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Olalng Room Seto ■— Parlor 
Seto — Bedreem Seto Rugį 
— Radioe — Ref rUęer»tor»— 
Waehera — Mangeto —» and 

Stot
NatlotKJly advertised ttems.

ALEX ALESAU5KAS and SONS
FACTOBY REFREbLNTATIVE

6343 South We8tera Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBUG 60M

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedčms

SUKNELIŲ’ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKMEUŲ SEBMBGŲ — 

SIŪTŲ IK KAILIŲ» x
Jaunaradlma fiyrai ir Suknatfa 

Mūsų Specialybė

gerea įtoai •W9t*ri tuUMetoi, kaUlukate papaoMtala 
cloth kotai pamaukia nufemlntoaMa kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ilASlMKA!

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

Mrs. K. P. Dzlufcai lt Duktt. 8»».

NEtUTRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VAŽINEJAN LAUKUOSE — VISA C1UCAU08 IR 

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
/Jll 1 Vienlntžlis Ir SmagUuitofl
( Ir \ Vakariais Lietuviu Programas
jdfllRfi&K — VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAM! 1 vsl. p. p. 
JVMPlaffi/* KITOMIS Bfeuomto 0:80 v. vak. 

BtM mNmT PENKTADIENIAIS T v. v. 
'W**2l3AKe/ Pb'Uk'; GROvehilI 22U

WHFC-l450kil



Peukcadienls, sausio 15, 1943 &

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

LĖKTUVŲ MECHANIKAS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

a

Sgt. Edvvard R. ILma

Sgt. Edward R. Dima gi
mė 1918 m., birželio 15 die
ną.

Sgt. Edward R. Dima bai
gė šios mokyklas: Pradžios 
mokyklą, sausio 27, 1933
m.; high schcol 1936 m.,
birželio 12 d.; Aeronautical
University, 1941 m., sausio | Elzbieta Dima

31 d.; Air Corps Tech
school, 1941 m., gruodžio 19 
d. Edwardas priklausė prie 
Scouts Club. Jis dirbo 
Sprague Warner Co. ofise. 
Edvvardas taip pat dirbo 
areoplanų mechaniko darbą.

Sgt. Edvvard R. Dima į 
Dėdės Šamo armiją išėjo 
1941 m., vasario 3 d. Da
bartinis jo adresas yra: E. 
R. Dima 20620904 108th

DTENfcAfflS DRAUGAS 

SKRIDIKAS | TOKYO PLANUOJA VESTIS

C'DrtLUttuf’ Acme tel e p not*

Lt. Charles C. McClure, St. Louis, Mo., kiuris dalyvavo 
Tokyo bombardavime, ir Miss Betty Jean Buchanen, Ap- 
pleton, Wis., Washington, D. C., ligoninės slaugė planuos 
ja vestis. Lt. Charles C. McClure baigia sveikti nuo su-O.H. S. Sqd. 72 O. H. S. Gp., , x v

A. P. O. 832 c-o Postmaster]zeidlmo lektuvo sua“ia“z5™>

Nevv Orleans La. .

Sgt. Edvvard R. Dima yra t Gauti lajškai iš lietuvos
nevedęs, prieš išvykdamas į I -X

ChicagojeDėdės Šamo kariuomenę, gy 

veno 248 W. 117th str. Jo

Chicagietis paleido torpedas ir 
nuskandino ašies submariną

Chicagietis bombardierius bonešio nariai paleido ugnį 
iš Jungtinių Amerikos Vals- iš machine guns. Pilotas tuo
stybių Army Liberator bom 
bonešio Biscay įlankoje su
naikino priešo submariną.

Taiki i ranka

pereitą šešta-į vos buvo išvežti 1941 m., 
dienį iš Lietuvos, per A. R. birželio 14 dieflą.

tėvų vardai: Aleksandras iri dryžių. gauta trys laiškai, 
prašoma gelbėti lietuvius 
tremtinius, esančius Rusijo
je.

Elena Kadžytė — Radzvi- 
lienė, iš Dotnavos praneša, 
kad Vytautas Kadžys (gi
męs 1911 met.) iš Panevė
žio bolševikų į Rusiją buvo 
išvežtas birželio 23 dieną, 
1941 metąis.

Kazys Rapšys, iš Dotna
vos valsčiaus, Kėdainių ap-

Šie trys laiškai buvo adre 
suoti Lietuvių galbėjimo Ko
mitetui, Chicagoje.

jau apžiūrėjo tą apylinkę. 
Buvo matyti apie 200 jardų 
pločio virš jūros aliejus, ku
ris, matyti, išsiliejo iš sudau 
žyto submarino.

U. S. 0. organizacija 
Chicagoje atidaro 
šešta valgymo vieta

U. S. O. organizacija, ku
ri pagelbsti visokiais būdais

ties, praneša, kad 1941 m., Į Dėdės Šamo kareiviams, 
birželio 14 dieną, iš Vilniaus ateinantį trečiadienį atida-

lst Lt. Irving T. Colbum,
4309 N. Keeler avė., Chica
go, su taiklia ranka minutės 
laike išmetė septynias sun
kias torpedas. 50 pėdų plote 
nuo submarino.

The Liberator bombonešį Į 
vairavo lst Lt. Walter fftdiŠdS IBlIflį

Priešo submarino sunaiki
nime kredidatas pripažintas 
chicagiečiai Irving T. Col- 
burn’ui. /

buvo bolševikų į Rusiją iš
vežtas Mykolas Nekrašas.

Kazys Rapšys, iš Dotna
vos valč^ Kėdainių apskri-

rys jau šeštą užkandžių 
(lounge) punktą prie Dear
born Str., Geležinkelio sto
ties. Pirmas toks punktas

Neišgelbėjo nė

Thorn, Marietta, Ohio. Bom- 
bonešys buvo virš jūrų 750 
pėdų aukštumoje, kada bu-

Policininkas sulaikė mo
terį. kuri vairavo automo-

vo pastebėtas priešo subma-Į kilį. Policininkui kilo įtari- 
rinas. Submarinas. matyti, • ma8> kad moteris važiuoja 
buvo iškylęs iš vandens pri- ne svarbiais reikalais, o pa

silinksminimo tikslais ir tuo 
laužomo racionavimo taisyk

pildyti batarėjas.

Pavyko

maišas, kuris buvo padėtas
Bombonešys smarkiai lei užpakalinėje sėdinėje, 'kad 

dos žemyn, kad pataikyti į parodžius jog važiuojama 
submariną. Ir pavyko. • pirkimo tikslais.

Bombardierius Colbum Policininkas atsiminė, kad 
pirmas torpedas numetė 50 tą patį automobilį buvo su- 

^|iCdų nuo submarino priešą- į laikęs prieš dieną. Tada au- 
kio. Antros torpedos krito tomobilį vairavo vyras ir 
nuo submarino 30 pėdų ir buvo tas pats miltų maišas.

ties, praneša, kad Simonas Čikagoje buvo atidarytas 
Rapšys, politinis belaisvis,! 1942 met. balandžio mėn. 
į Rusiją buvo išvežtas 1941 Central Illinois geležinkelio 
m., birželio 23 dieną. Kotry-I stotyje. Sekantis Union gel. 
na Rapšienė Aldutė ir Vy-: stotyje gegužės mėn., La 
gandas į Rusiją iš Krekena- ' Šalie stotyje birželio mėn., 

North We8tern stoyje liepos 
mėn. ir Grand Cenral stoty
je rugsėjo mėn.

Šie penki punktai aptar
naudavo užkandžiais į mėne
sį virš 40,000 uniformuotų

Ateitininkai Dėdės 
Samty armijoje

Ateitininkų Draugovė tu-
iįTTutomobiiy'rasi.'Elitui aPie 30 narių' IS šioa pr' vyrų ir moterų.

ganizacijos Dėdės Šamo ar
mijoje jau tarauja šie as
menys: Vytautas Klemka,
Antanas Skliutas, Juozas 
Stanaitis, Ant. čelkis, Jur
gis Paškauskas, Ant. Pum- 
pūtis, Bab. Trijonis, Vistar- 
tas, Povilas Baltinis.

Žuvo vienuolika 
gydytojų

trečios — 16 pėdų.

Aliejus pažymėjo kapą
"N

, Kada submarinas bandė 
nertis į vandenį, tai kiti bom' N. J.

Apie šį įvykį pranešta 
Office of Price Administra
tion.

Tai atsitiko Bergenfield,

Ketvirtadienį į Dėdės Ša
mo armiją išeina Bruno Ša
tas.

1942 metais 48 U. S. gydy 
tojai mirė būdami karo tar
nyboje, vienuolika iš jų žu
vo karo lauke.

Paragink biznierius, kad 
jie skelbtųsi “Drauge”.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS CEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Du užmušti traukinio
Pefeitą trečiadienį dešim- 

ties mailių tarpe Rock 
, Island užmušė du žmones, 
1 vieną pėsčia einantį, o kitas 
Į buvo motoristas. Nelaimė 

i įvyko Morris it Seneca, III.

TAPKITE

Ptu* LIDERAL EARMINGS

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAU8IA IR CYMIAU8IA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo PaUrnavlmo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEK CALUMET 4118 J<m. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED ST.

Įspėfos firmos 
dėl kainų

Illinois, Iowa ir Nebraska 
81 firma buvo įspėta dėl ne
silaikymo nustatytų kainų.

Naujai įšvęsti kunigai
Bostono arkidiacezijai įš

vęsta 27 nauji kunigai.

KAIP LAKŪNAS SURADO DIEVĄ
Jūrose ir Guadalcanal urvuose nėra 
bedievių. Ką pasakoja bombonešio 
lakūnas leitenantas, kuris plūduriavo 
21 dieną jūrose.

Karas atskleidžia baisius Rickenbackeris yra vadas, 
pergyvenimus. Karo lauke — sako Lt. James Whitta- 
ne vienas kareivis suranda ker. Jis mus drąsino ir įkve- 
Dievą. Mūšio lauke kareivis pė viltį, kad mes būsime iš- 
nedrįsta save vadinti bedie- gelbėti.
viu. Ir iš netikinčiojo karei
vio lūpų pasigirsta žodžiai: 
“Saugok mane, Dieve!’’ Ka
da žmogus ištaria šiuos žo
džius — ženklas, kad Die
vas užims jo gyvenime labai 
svarbią vietą. Lr taip įvyks
ta.

Malda ir drąsa

Prieš kiek laiko mes 
“Drauge’’ skaitėm cap. E- 
Rickebackerio pergyveni
mus jūrose, kur bombonešio 
įgula turėjo jūrose, plūdu
riuoti 21 dieną. Septyni įgu
los nariai maldos ir drąsos 
pagalba išsigelbėjo ir lai
mingai grįžo namo, tik vie
nas jūrose mirė.

Lėktuvas paruoštas skristi

Dabar savo pergyvenimus 
atskleidžia kitas bombone
šio įgulos narys, tai leite
nantas James C. Whittaker.

Lėktuvas paruoštas skris
ti. Septyni vy*rai stovi prie 
lėktuvo. Drąsiai žingsniais 
ateina cap. Rickenbackeris, 
Didžiojo karo herojus. Lt. 
Jhmes C. Whittaker sakosi, 
kad pirmą kartą sutiko cap. 
Rickenbackerį, kurio vardas 
buvo žinomas visiems. Ri
ckenbackeris prisistatė vy
rams ir pasakė savo pavar
dę.

Plati jūra. Dienos metu 
nepaprastas karštis, o naktį 
šalta. Jūros karštyje ir šal- 
tyjeje Lt. James C. Whitta- 
ker surado Dievą. 

Neužmirština diena

Lt. James C. Whittaker 
apie save sako, kad jis buvo 
agnostikas, jei norite galite 
vadinti bedieviu. Bet jis iš 
savo draugų išmoko melstis. 
Jis girdėjo maldos atsaky
mus. Lt. James C. Whitta- 
ker pažymi, kad nėra bedie
vių Guadalcaal lapių urvuo
se ir jūrose guminiuose gel
bėjimuose valtelėse, kurias 
lydi žuvys rijikės (sharks).

| “Mano gyvenimas buvo vi 
j sai pakeistas įvykių, kurie 
prasidėjo spalių 20 dieną, 
1942 m. Tos dienos niekada 
aš niekada nepamiršiu”.

Whittaker buvo išgelbėtas 
lapkričio 14 dieną, 1942 m., 
kada buvo jo 41 gimtadienis.

Žinios iš Lietuvos
Kun. Dr. Jonas Starkus, 

Elizabeth, N. J. gavo per 
Raudonąjį Kryžių kai kurių 
žinių iš Lietuvos:

1942 metais liepos mėn. 30 
d. Virbalyje mirė jo motina 
Valerija Liucija Čižauskaitė 
Starkevičienė ir palaidota 
Kaune.

Kun. Kaz. Krušnauskas,
Vyrai sėda į lėktuvą. Už- gyvena Simne, Alytaus aps. 

ima savo vietas. Pasileidžia Kun Adomaitis buvęs Laz 
į kelionę. Kelionėje įvyksta <jįjų klebonas Marijampolė- 
nelaimė, praskrendama pas- je o Lazdijų klebonu pas

kirtas kun. Bern. Čepulis, 
anksčiau buvęs Šakių gim
nazijos kapelionu. Taip pat 
praneša, kad mirė Marijam
polės Valst. Rygiškių Jono 

’j gimnazijos mokytojas Kazi
mieras Jočionis.

kirta vieta.

Lėktuvas leidžiasi į jūras

1942 m., spalių 21 dieną 
dėl gazolino stokos lėktuvas 
turi leistis į jūrą, kur tai 
pietvakariuose prie Havajų. 
Lėktuvo įgula apleido lėktu
vą ir sėdo į gumines valte
les ir įgulos vyrai turėjo 
plūduriuoti 500 mailių per 
21 dieną jūrose, kur mirtis 
vyrams žiūrėjo į akis.

Lt. James C. Whittaker sa 
ko, kad jūrose jų draugai 
buvo nuovargis, rijikės žu
vys ir badas. Lt. James C. 
Whittaker nuotykius jūrose 
pasižymėjo savo dienyne. 
Nakties metu jo dienynas 
sušlampdavo, o dienos laiku 
išdžiovindavo. Dar ir dabar 
jo dienyno puslapiuose yra 
jūros druskos.

Laižnėta didele kova

Lt. James Whittaker sa
ko, kai Amerikoje buvo per 
tris savaites kalbama apie 
didžiojo vyro cap. Eddie Ri- 
ckenbackerio mirtį, jis per 
tas tris savaites laimėjo ko
vos mūšio vado vardą, jis iš
gelbėjo savo draugus nuo 
savižudystės.

Niekas neabejojo, kad E.

(“Drauraa" Acme telephoto,

James C. Petrillo, head of 
American Federation of Mu- 
sicians, pranešė senato in- 
vestigatoriams, kad unijos 
draudimas vartoti plokšte
les bus nuimtas jei prašys 
prezidentas Roosevelt.
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X Viktoras Balanda, se

nas Chicago lietuvių veikė
jas, vienas atgaivintojų Fe
deracijos 26 skyr., Bridge
porte, užvakar Federacijos 
Chicago apskrities susirinki
me išrinktas apskrities pir
mininku.

X Adeline Zach, artistė- 
dainininkė, kurios “recital” 
įvyksta sausio 15 d., Kim- 
ball Hali, 8:15 vai., yra gi
mus name, kur dabar ran
dasi “Draugo” redakcija, 
administracija ir spaustuvė. 
Tuomet to namo savininku 
buvo žinomas adv. J. Bag- 
džiūnas-Borden.

X Dr. K. Svencisko, 4401 
S. Fairfield Avė., namuose 
vėl naujas džiaugsmas, nes 
šeima padidėjo nauju nariu 
— dukrele. Svenciskai jau 
augina du sūnelius. Ypatin
gai tuo džiaugiasi motina.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių 26 skyrius, Dievo 
Apvaizdos parap. salėj ren
gia vajaus vakarienę su pui
kia programa sausio 17 d., 
6 vai. vakare. Taip pat bus 
rodomi judami paveikslai. 
Verta vietiniams skaitlingai 
susirinkti. Bus ir svečių iš 
kitų kolonijų.

X Juozas Jakaitis, didžio
jo karo veteranas, 911 W. 
33 St., šiuo metu randasi 
Hines ligoninėj. Kariauja su 
“double pneumonia”. Tikisi 
ligą nugalėti ir grįžti namo 
Jis yra buvęs parapijos ko
miteto narys ir veikėjas vi
suomeniniuose da r b u o s e 
taip pat narys Darius-Girė- 
nas posto.

X Lietuvių piešėjų dėme
siui žinutėj, tilpusioj prieš 
pora dienų “Drauge” įvyko 
klaida Ed. J. Kubaičio adre
se. Vietoj 401 S. Mozart St., 
turėjo būti 4401 S. Mozart 
St. Suinteresuotieji tuo rei
kalu prašomi nepadaryti 
klaidos.

X Benediktas Pieža, jau
niausias brolis Stasio Pie
šos, Chicago Herald-Ameri- 
can korespondento, sausio 
13 d. išvyko į kariuomenę. 
Išvykimo išvakarėse Piežų 
bute buvo suruoštos jam iš
leistuvės. Vienas Piežų jau 
tarnauja kariuomenėj ir yra 
Staff Sergt.

X A. a. A. Martinkienė 
sausio 13 d. iškilmingai pa
laidota iš Šv. Kryžiaus baž
nyčios. Atlaikyta trejos šv. 
Mišios ir kleb. kun. A. Lin
kus pasakė pamokslą.

X Joseph F. Ropą, alder- 
moną 21 Ward indorsuoja 
to Ward demokratai kandi
datu antram terminui. Jis 
jau paskelbė savo kandida
tūrą.

X Elena Rybokienė, tu
rinti gražų ūkį Fountain, 
Mich., jau antra savaitė, 
kaip su sūnum vieši Chica
goj. Apsistojus pas V. ir E. 
Mitkus, 10753 Wabash Avė., 
žinomus Roseland gyvento
jus.
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