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lai atliko Amerikos submarinai 
Pacifike ir Tolimuosiuose Rytuose

Be to, du kiti laivai, tankeris 
ir krovinis laivas, sugadinta

Sąjungininkai Naujoj .Gvinėjoj 
paėmė dvi japonų pozicijas

Bombonešiais nuskandintas vienas 
japonų 8,000 tonų krovinis laivas

WASHINGTON, saus. 19. 
— Laivyno departamentas 
šiandie paskelbė, kad Ame
rikos submarinai Pacifike irI
Tolimuosiuose Rytuose nus
kandino japonų vieną naikin 
tavą, du krovinius, vieną

Algerijai numatytas 
naujas gubernatorius

L .

ALGIERS, sausio 19.—Iš 
patikimų šaltinių sužinoma, 
kad Marcei Peyrouton, bu
vęs Prancūzijos vidaus rei
kalų ministras prieš nacių 
okupaciją, greitu laiku bus 
paskirtas Algerijos guber
natorium.

Patirta, kad Peyrouton 
Algerijon grįžo iš P. Ameri
kos, kur jis kokį laiką buvo 
Prancūzijos ambasadorium 
Argentinai. Kada ir kaip jis 
grįžo Afrikon, nepasakyta.

Prancūzų sluoks n i u o s e 
tvirtinama, kad kai Peyrou
ton bus paskirtas guberna
torium, jam tikrai pasiseks 
suvesti krūvon šiaurinėsr **
Afrikos komįsionierių gen. 
Giraud su gen. de Gaulle ir 
išlyginti politinius nesusi
pratimus. Tas reikalinga są
jungininkams.

Britai tik už 50 mailių 
iriso Tripolio

CAIRO, Egiptas, sausio 
19.—Britų aštuntoji armija 
paskutinėmis dienomis Tri- 
politanijoje taip įsismagino, 
kad paskui atsimetančią į 
vakarus gen. Rommelio ar
miją pasivarė tik ,už 50 mai
lių nuo Tripolio bazės.

Pranešta, kad U. S. lakū
nai bombonešiais vakar ata 
kavo Tripoli miestą ir prie
plauką. Dalis krantinių uo
ste išgriauta.

Spėjama, kad britų aštun
toji armija, rasi, greitai kur 
nors padarys kontaktą su 
britų pirmąją armija, kuri 
veikia Tunisijoje. Tad ben
dromis jėgomis ašis veikiau 
bus sutriuškinta.

b ' •

Morgenthau serga, 
išvyko Kubon

WASHINGTON, saus. 19. 
—Iždo sekretorius Morgen
thau per dvi savaites sirgo 
įsimetusią liga gerklėje. Gy
dytojų patariamas išvyko j 
Kubos salą atsilsėti ir pa
sveikti.

transportinį ir vieną patru
linį laivus. Be to, kitus du 
laivus, tankerį ir krovinį, su 
gadino.

Departamentas pareiškia, 
kad a,pie minėtų laivų nus- 
kandinimą pirmiau nė ko
kiuose kituose pranešimuo
se nebuvo minėta^

Laivyno komunikate nepa 
žymima, kokiose vietose tas 
įvyko, kad priešui nebūtų 
nurodyta, kur Amerikos sub 
marinai veikia. Viena aišku, 
kad tas neįvyko Solomons f 
karo zonoje.

400 lenkų karių 
Moroke paleista

LONDONAS, sausio 19.— 
Ašies kontroliuojama Pary
žiaus radijo stotis praneša, 
kad Amerikos autoritetai 
Moroke išlaisvino apie 400 
lenkų, kurie ten buvo inter
nuojami nuo 1940 metų. Tie 
lenkai bendrai su bolševi
kais kovojo raudonųjų revo
liucijoje Ispanijoje. Jie pri
klausė tarptautinei briga
dai.

Mirė Sirijos respubli
kos prezidentas

NEW YORK, sausio 19.— 
Britų radijo praneša, kad 
Damaske nuo plaučių ligos 
mirė Sirijos respublikos pre 
zidentas Mobamend Tagge- 
dine EI Hassani.

HONOLULU.—Naktį čia 
paskelbtas orinių atakų ali
armas. Už keliolikos minutų 
atšaukta.

Prezidentas Rooseveltas isakėa

angliakasiams grįžti į darbą
VVASHINGTON, saus. 19. i 

— Kadangi kietųjų anglių gramą visiems angliakasių 
kasyklų Pennsylvanijoje an- viršininkams, kad karo me- 
gliakasių daugumas atsisa- tu darbininkų streikas yra
kė klausyti karo darbo boar 
do nurodymo, kad nutrauk
tų streiką ir grįžtų ''į darbą, 
tad prezidentas Rooseveltas 
išleido streikininkams įsaky 
mą, kad jie tuojau atnaujin
tų darbus.

žiniomis iš Wilkes-Barre, 
Pa., apie 5,000 angliakasių 
dar prieš prezidento Roose
velto įsikišimą nutraukė 
streiką ir grįžo darban? Bet 
apie 12,350 kitų nusprendė 
toliau streikuoti.

PIRMA IŠVALYTI, O PASKUI BIZNIS

l'Umugaa' Aciue leiepuv*.

Mergaitės ir vyrai renka langų stiklų šukes Londono krautuvių departmente, kai jos 
atsirado po nacių bombardavimo Londoną. Naciai atskrido bombarduoti Londoną, kad 
atkeršyti už Berlyno smarkų bombardavimą.

Maskva praneša, kad rusai
pralaužė Leningrado apgulimą

MASKVA, sausio 19. —, Dabar mūšiai vyksta ant 
Sovietų vadovybė išleidoJ užšalusio Ladogos ežero ir 
specialų komunikatą. Pra-* sausžemy. Pralaužta spraga 
neša, kad rusų armijos pra- didinama.
laužė vokiečių rinkę, kuria
ja per 16 mėnesių buvo ap
juostas ir apgultas Lenin
gradas. Sovietai sako, kad 
apgulimo metu daugiau kaip 
vienas milijonas civilinių 
žuvo nuo alkio, ligų ir su
žeidimų.

Leningrado apg u 1 i m a s 
pralaužtas rytiniam šone 
rusams atsiėmus šliusselbur 
gą, kur vokiečiai buvo dau
giausia įsistiprinę.

Anot sovietų, per septy
nias dienas vyko ofensyva 
prieš vokiečius. Maršalai 
Vorošilov ir žukov vadova
vo rusams. Daugiau kaip 
13,000 vokiečių nukauta.

kariuomenė izoliavo pasku- į Kadangi dėl lietaus sąįungi- 
tines japonu liekanas Papua ninkU sausžemio armija ne- 

pjj nieko pla{iau veikti
kontraktaodam. karo dar-l prieS ašį Tunisijoje, j, pa
bus leidžia kontraktoriams afl)a kovo* vaduoja amerikiečių oro jė-
imti didelius pelnus ir al- gos, kurių skridikai kasdien
ga^ieš tai iėkė.ė dumdrjBĮ Tunisijoje ir U,lau ! “^r “7 prie^
žemesniųjų rūmų laivyno ir neleidžia sąjungininkams is-I _ J 

Prezidentas išsiuntė tele-1 karinis komitetas. Aiškina- vystyti veiklos.. Gal sausio t_ __t 
ma, kad daromi dideli fondų K®lp h®lK,ls

nepakenčiamas ir kenksmin
gas šaliai. Streikas stato 
kliūčių karo gamybai ir tuo 
būdu kenkia karo vykdy
mui. Anglis yra gyvas rei
kalas ne tik karui, bet ir vi
suomenei.

Prezidentas pareiškia, kad 
jei į 48 valandas streikinin
kai neklausys nurodymų, 
vyriausybė imsis būtinų žy
gių apdrausti šalį nuo to 
streiko, kurs rimtai pažeid
žia karo pastangas.

Kitu komunikatu Sovietų 
vadovybė praneša, kad Dono 
upės fronte rusų armija ver 
ždamosi Rostovo kryptimi 
atsiėmė Kamensk miestą, 
kurs yra už 85 mailių nuo 
Rostovo miesto.

Kaukazo fronte rusai taip j Italijoje
pat pažangiuoja. 1 9 9

Armijos ir laivyno 
pareigūnai šaukiami 
kongresui aiškintis

WASHINGTON, saus. 19. 
— Kongreso žemesniųjų rū
mų taisyklių komitetas pa
šaukė armijos ir laivyno vir 
šininkus išaiškinti, kodėl jie

eikvojimai.

Tornado ištiko dvi 
valstybes, 12 žuvo

ATLANTA, Ga., saus. 19 
— Tornado (viesulas) išti
ko Georgia ir Alabama val
stybes. Anot pranešimų, 12
asmenų žuvo ir 38 sužeisti.
/

Georgia valstybėje žuvo 
11 asmenų, o Alabama—vie
nas. Viesulas sugriovė daug 
ūkių pastatų. Kai kur sukel
ti gaisrai.

Atmušami ašies 
tankai Tunisijoje

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Š. Afrikoj, sausio 19.—
Šiaurvaka ruošė nuo B o u| sakė atakuodami 
Arada, centralinės Tunisijos 
fronte, sąjungininkų kariuo
menė vakar dukart atmušė 
ašies tankų dalinio atakas.
Tačiau priešui šiek tiek pa
vyko laimėti Pont du Fahs 
pietvakaruoee.

Šiltinės epidemija

BERNAS, Šveicarija, saus. 
19.—Gatita žinių, kad šilti
nės epidemija iškilo šiauri
nėj Italijoj. Siaučia daugiau 
šia sodybose.

KARO FRONTUOSE
N. Gvinėjoj sąjungininkų

Prasidės karo žygiai.. . 

Maskva praneša, kad rusų
armija pagaliau pralaužusi 
Leningrado miesto, apguli 
mą ties Izadoga ežeru. Be to,

I visose fronto dalyse vokie
čiai sėkmingai atakuojami 
ir blaškomi. Viena rusų ar
mija atsiėmusi Kamensk ir 
nesulaikomai beslveržia n t i 
Rostovo. link.. Leningrado 
fronte daugiau kaip. 18,000 
vokiečių nukauta

Britų aštuntosios armijos 
priešakinės sargybos yra tik 
už 50 mailių nuo Tripoli.

SĄJUNGININKŲ ŠTA- 
Į BAS Australijoje, sausio 19. 

— Amerikiečių ir australų 
kariuomenės, kovojan č i o b 
prieš japonus Sanananda 
srity. Naujojoj Gvinėjoj, 
paėmė dvi priešo pozicijas— 
Wye Point ir Cape Killerton 
ir priešą izoliavo siauroje ir 
apie 2,500 yardų ilgoje juo
stoje.

Britai šūkauja 
bombarduoti Ronų

LONDONAS, sausio 19.— 
Naktį prieš pirmadienį britų 
lakūnai antrąkart atakavo 
Vokietijos sostinę Berlyną 
ir apylinkes.

Sakoma, kad šį kartą 
i apie 500 britų lėktuvų daly
vavo atakose.

Vokiečiai į tas atakas at- 
Londoną.

Pranešta, kad apie 60 vokie
čių lėktuvų puolė Londoną 
ir jų keliolika numušta.

Britai džiūgauja pasiseki
mais atakuoti Berlyną. Da
bar jie šūkauja, kad būtų 
atakuojama ir Roma. Sako, 
gana fašistams dangstytis 
ten istoriniais įvairių rūšių 
paminklais. Jei Londonas 
apgriautas, kodėl Roma turi 

i pasilikti neliesta, šaukia bri 
tai. Sako, ir italai tepara- 
gauja orinių atakų.

U. S. lakūnu žygiai 
Tunisijoje

'SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Tunisijoje, sausio 19.—

Amerikos lakūnai sukelia 
didelius nuostolius ašies įsi
tvirtinimams ir dar smogia 
gen. Rommelio armijai, kuri 
koncentruojama Tripoli apy 
linkėse.

LONDONAS. — Paskuti
nėmis dienomis Viduržemio 
jūroje apie 10 ašies laivų 
daugiau submarinai ir bom
bonešiai nuskandino.

DETROIT, Mich. — Vie
nam užsisukime pilnas žmo
nių gat vėkaris nušoko nuo 
bėgių ir parvirto ant šono. 
Daugelis sužeista. "

Cape Killerton yra ma
žiau kaip dvi mailes šiaur- 
vakarų link nuo Sanananda> 
o Wye Point—apie 700 yar
dų pietrytų link nuo Sana
nanda jūros pakrašty. Izo
liuoti japonai neilgai ten įs
tengs laikytis.

Sąjungininkų didieji bom
bonešiai Bismarck jūroje, 
šiaurrytų link nuo N. Gvinė
jos, nuskandino japonų kro
vinį laivą apie 8,000 tohų. 
Dviem bombom į laivą sta
čiai pataikyta ir į 8 minutas 
nuskendo.

Be to bombonešiais ata
kuotos ir kitos japonų bazės 
N. Gvinėjoj. Kai kur sukelti 
gaisrai. Iš toli matyta, kaip 
japonų pastatai liepsnoja.

Armijos ir marynų 
atsargon priimami 
17 metu jaunuoliai

WASHINGTON, saus. 19. 
— Karo departamentas įpa
reigojo visus lokalinius rek
rūtą vimo boardus, kad jie į 
armijos ir oro jėgų atsargos 
korpusus priimtų 17 metų 
amžiaus jaunuolius, kurie 
norėtų įstoti karo tarnybon. 
Tačiau jaunuoliai turi turė
ti tėvų laidimus.

Išaiškinta, kad šie priimti 
jaunuoliai nebus šaukiami 
aktyvion karo tarnybon iki 
jie sukaks 18 m. amžiaus.

Laivynas ir marynų kor
pusas visas laikas rekrutavo 
neturinčius 18 m. amž. jau
nuolius. Bet armija laikėsi 
kitokio nusistatymo. Dabar 
ir armija pakeitė tvarką. 
Sako ir jai reikalingos jau
nuolių atsargos.

Dar vienas dalykas. Pri
imti armijos ir oro jėgų at- 
sargosna 17 m. amž. jaunuo 
liai tik po 6 mėnesių bus 
šaukiami karo tarnybon 
kaip jiems sukaks 18 m. am
žiaus.

Dideli karščiai 
siaučia Argentinoje

BUENOS AIRES, sausio 
19. — Nepaprasta didelių 
karščių banga ištiko Argen
tiną. Vakar vakarą Fahren- 
heit termometras rodė 104.5 
šilumos. Sausio mėnesį tokia 
aukšta temperatūra buvo 
čia užregistruota tik 1930 
metais.

Paragink biznierius, kad 
jie skelbtųsi “Drauge”.

ū: j LŪifaJb
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DIENRAŠTIS DRAUGAS
• M.
Trečiadienis, sausio 20, 1943

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas

DAR VIENAS

„ Šių metų sausio 8 d. su
važiavo į New Yorką Ame
rikos Lietuvių Taryba, ku
rią sudaro mūsų srovių ir 
didžiųjų organizacijų atsto
vai, ir dviejuose posėdžiuo
se, viešbutyje New Yorker, 
apsvarstė visą eilę svarbių I 
klausimų.

Suvažiavime, kurį nušau

čiau laimėtų pergalę, kuri' 
užtikrins šviesesnį rytojų 
visai žmonijai!

Amerikos Lietuvių Tary
ba,

Dr. P. Grigaitis, sekr.

*t"

Lietuvos diplomato 
sukaktis

(LKFSB). — Sausio 19 d. 
sueina 50 m. amžiaus Ladui 
Natkevičiui. Jisai yra kilęs • 
iš Šunskų valsčiaus, mokėsi;

kė Vykdomasis Komitetas. Petrapilyje, organizavo lie- 
dalyvavo iš 11 Amerikos 
Lietuvių Tarybos narių 9:
L. Šimutis, dr. P. Grigaitis 
dr. S. Biežis (pavadavo M 
Vaidylą) — iš Chicagos 
kun. J. Švagždys iš Brock 
ton, Mass.; kun. Pr. Jurą? 
iš Lavvrence, Mass.; adv. F 
J. Bagočius iš Boston, Mass.

tuvius karius Rusijoje, dir
bo Lietuvos spaudoje, vėliau 
tarnavo Lietuvos kariuome
nėje, buvo karo atstovu Es- 
.ijoj ir Latvijoj, suorgani
zavo “Geležinio Vilko” pul- 
;ą raitelių, vėliau perėjo į 
Jžsienio Reik. Min-jos tarny 
oą, dirbo centre. Paryžiaus

J. Laučka, J. V. Stilson, dr. pasįuntįnybėje, kol 1939 m.
M. J. Vinikas —iš New Yor- bal. 1 d. buvo paskirtas
k°- Nep. Pas. ir įg. Min. Mas-

Į abu posėdžiu, be to, at- kvoje jam teko spirtis 
silankė daug žymių visuome- prje^ bolševikų pastangas 
nės darbuotojų ir svečių: iš į okupuoti Lietuvą ir teko bu-
Lietuvių Tautinės _ Tarybos, ti liūdininkU( kaip Rusija<
iš Kunigų Vienybės ir Ka- bsuiau£usį pasižadėjimus pa- 
talikų Federacijos. Sveikini-, siunlė okupacinę armiją j 
ųio kalbas pasakė pirmame , Lietuvą
posėdyje Lietuvos generali- j v -
nis konsulas J. Budrys, ant- į 

rame — Lietuvos ministe 
ris, P. Žadeikis.

U. S. S. Cowpens, pertaisytas iš kruiserio į lėktuvnešį, 
nuleidžiamas į vandenį, Camden, N. J.

ALT suvažiavimas išklau
sė ir patvirtino Vykdomojo 
Komiteto pateiktą raportą, 
pasiuntė telegramą preziden 

1 tui Rooseveltui, pasižadėda
mas remti Jungtinių Ame
rikos Valstybių karo pas
tangas ir priėmė atsišauki-

Naciai vilioja kraują 
sužeistiesiems

(LKFSB). — Lietuvos Ii-

Rastas Touhy automobilis, kuris buvo 
naudojamas troko apiplėšime

du

Kas sugalvojo apiplėšimą Moterys pataiso ka-
Ragen pareiikė, kad vie- j j rožančįus 

nae iš Touhy gengės narių “
pasakė, kad troko apiplėši-' chicago. Mrs. Joseph Pol- 

mą sugalvojo Touhy ir Ba- ka iš Bellwood prįemįeSčio, 
sil Banghart, o jiems talki- atnaujino įr pataisė 2,000 ro- 
nikavo Edvvard Darlak, žančių dėl kareivių esančių 
James O’Connor ir St. Clair visoje šalyje Dabar Mrs j 
Mclnerney. Ir pastarieji bu-|Polka vėl gavo pataisyti 

vo F. B. I. nušauti, kai jie I1000 rožančių, 
pasipriešino ginklu, kada 
F. B. I. agentai norėjo juos 
areštuoti.

Touhy gengė troko apip
lėšime gavo apie $20,000.

“Darbai parodo meilės jė- 
ra” (Goethe)

LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

Jau nustatyta, kad kai 
kurių asmenų kraujas tar- 
nauja kaipo gydymo priemol 
nė prieš kai kurias ligas. Kai! 
kurių asmenų kraujas gydo 
ligas kaip suefa drugs.

Pritaikiu akinius 
alsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

PILIETYBĖS 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL 
“THE BASIC PKINCIPLES 

OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”

ši knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam Buprųtimul suaugusiems žmo
noms, Ir y r a ne
vien nepilieėiains 
reikalingu prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žiniojirno a- 
ple Suvienytų Val
stijų valdžią. Joje 

I yra 92 klausiniai 
ku atsakymais lie-

Cnaries F. (tai

Automobilis, kuris buvo pat rasti automobilyje 
naudojamas Roger Touhy shotguns. Manoma, kad tie tuvi,i >'• angių kai 
engėS apiplėšti troką, ku- du shotguns buVO pagrobti p,°,taikinu prie dLbarlinio tautos rėt

is apiplėšto troko.
troką, ku- 

s vežė pinigus, buvo ras- 
goninėse, kur dažnai trukdą/tas, pereitą pirmadienį, pri- 
vo vietos dėl susirgusių apy- ( vačiame garaže, užpakalyje, 
linkės žmonių, dabar yra ne- 5111 N. Ashland avė. Tro-
mažai sužeistų vokiečių ka- kas su pinigais buvo apip- plėšimo, bet pažymėjo, kpd
rių, kurie paguldomi vieton lėštas Melroee Park. tai yra iš Touhy gengės na
išstumtų lietuvių ligonių. Prisipažino rių, kurie buvo sugauti gruo

mo tekstą Lietuvos Nepri- Į Vokiečiams, matyt, ypatin-j jo8eph e Ragen statė- : džio 29 dieu4-
kl&usomybės sukakties mi- gai stinga kraujo silpnie- ... , ....' 6. ’ . , a

,, , ville kalėjimo viršininkas,-----------------------------------------------------
neumo klausimu. Priėmė siems, nes jų Kauno laikras- ........

. , ... . . .. ,. . pareiškė, kad jis gavo iš vie-
taip pat ilgoką pareiškimą: ciuose skelbiama: reikalingi

kalingumo. Knygutės kaina yra 33c.

Kalėjimo viršininkas ne-į Adv. Charles P. Kai
pareiškė kuris asmuo davė 
prisipažinimą dėl troko api

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Illinois

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.. I /

TELEFONAS. 1

Calumet 4591
DĖL KADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 8088.

Būkit Malonūir
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų vlaaiu gy
venimui. 8augoklt« Jaa. leisdami 
l*«aaajulnuotl }•» tnodernIAklaueia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
U MOTAI FATYIUMO 

pririnkime akinių, kurie patelkia 
vis* aklų Įtempimą. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr..

OBTOMOTKISTAl
1801 So. Ashland Avenue 

Kampaa 18-toa
lAdefouaat C AM AL 06118. CtUaųp 

OFISO VALAVDOSi
Kaadlen 8:80 a. m. Iki 8.80 p. m 

Trečiad. Ir 8e*tad 0:80 a. m. 
iki 7:08 p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJ

25 Metų Patyrimo

Tel.: YARds 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Olisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street 

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

valstybės sekretoriui apie kraujo davėjo transfūzijo- 
Lietuvos padėtį. 'mis. Už 100 gr. mokama 15

Po išsamių diskusijų, ku-1RM ir duodama papildoma 
rios visą laiką ėjo draugin-1 maisto norma.
goję nuotaikoje ir dalyvau
jant atsilankiusiems sve
čiams, Amerikos Lietuvių 
Taryba nustatė platų prog
ramą tolimesniam savo dar
biai ir paskyrė komisiją iš 
3 asmenų naujo statuto pro

Egzekucijų vieta ties 
Kauno fortais

(LKFSB). — Kaune, Se
namiestyje, kur pirma gyve- 

jektui peržiūrėti, kone vė- n0 daug žydų' dablr yraj

no Touhy gengės nario prisi 
pažinimą apie troko apiplė
šimą.
Rado ginklų

Policija rado 30-30 caliber 
rifle. Ragen atpažino, kad 
šis ginklas buvo naudoja
mas išsilaužti iš stateville 
kalėjimo, spalių 9 d. Taip

»
M C8Ų 

VZJULA- 
KUMENTŲS

MDKIJS IŠPARDAVIMAS 
MILŽINIŠKO STABO MU3 
. LINIV 1NS1KVMKNT

liau bus pasiūlytas ALT na nacių suvaryta nemažai lie-
riams priimti ir sudarai!-, mat Jie tur5->° gere3‘

rtes naujojo miesto vietas 
leisti vokiečiams. Visoje 

voje kalbama apie vie-

čioms tarybą organizacijom^
/ ratifikuoti. • "

Suvažiavimas įgaliojo ta ,
$ patį Vykdomąjį Komitetą U? vadinamą Vernichtungs- 

• toliau vesti tarybos reika-®^elle (sunaikinimo vieta). 
•' lūs. Vakare ALT nariai da-Į*^ ^ra devinto forto, ne- 
> Alyvavo, kaipo svečiai, Lietu

vių Tautinės Tarybos posė-
į dyje.

/J Suvažiavimą reikia laikys 
‘uiti pilnai pavykusiu. Jisai su-

’ Biriuko tuo metu, kai yra 
V jaučiama, kad karas įžengė 

į lemiamąją fazę, ir netoli- 
•• moję ateityje jau, gal būt,
\>bus sprendžiami tie pašau—M a

lio klausimai, kurie liečia 
ir Lietuvos likimą. Taigi jau 
laikas lietuvių visuomenei 
sukrusti.

Minėkime sidabrinį Lietu
vos nepriklausomybės jubi
liejų. Neužmirškime Khipė- 
dos, kurią Hitleris atplėšė

toli Kauno. Čia naciai žudo 
žydus ir ne žydus. Yra žinių, 
kad čia nemažai nužudyta iš 
Belgijos ir Prancūzijos kilu
sių žydų.

Vokiečiai verčia kai- 
kuriuos lietuvius 
vykti į fronto

(LKFSB). — Algimantas 
Bundza esąs išvykęs kaip 
karo korespondentas į Rytų 
frontą. Rytuose kautynėse 
žuvo karo lakūnas viršila 
Motiejus Garunkštis, gimęs 
1905 m. vasario 24 d. Utenos

/ nuo Lietuvos. Rengkimės pa- apskr., Vyžonų valsčiuje, 
'> dėti mūsų broliams ir sese- , Vilkabudžių kaime. Kada 

rims, kurie velka sunkų na-1 lietuviai galė3 nusikratyti 
cių jungą ir kurie kenčia nacių prievartos, kada gink- 

' ištrėmime. Ir nenuleisdami; laa lietuvio rankose galės 
rankų dirbkime, kad Jung- tarnauti tik budint savo 
tinęs Tautos kaip galint grei i krašto laisvė®?

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SĄVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HAL8TED ST. 

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

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

Room 2014 Tel. STAte 75o7

DABARTINĖ
DIVIDENTŲ
RATA 4%

Kam Reikalingi 
PINIGAI. -

DUODAM ANT MOKGIČIU UŽ4;%
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRS S6,900,000.<MI 
Atvargo* Lundas viri $700,000
Chartered and aųpcrviucd by U. 
S. Government. Mcmber of Fe- 
dcral Kavings and Ix>an Insu
rance Corp., Washįngton, D. C.

TASINALDOKIT PROGA DARAU
KOL DAR N SPAUDUOTI.

TŪBOS, CLAIUNETAI. TROM
BONAI. HAXA PKONB8, l'I.IJTES 
SU ‘•(•asvs” $35.00. $37.50.
845.00 ir 875.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI C.UITARAI, Sl’A-’ 
NJŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKUS, TENOR BANJOS — 
06.50, 83-50. 812.50 Iki 835.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 860.00, 
8125.00 ir 8150.C0. BASO U2- 
DENOABAS — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMH, VIOLAS IR CER
IAI — 81.50. 83 00, 85.00, 810.00 
ir 815.00. StrifinOH dėl vieij vir6- 
minėtų liiHtr’Jinentij, BAS3 Ir 
SttAHE DRUMS— 81 8.50, 823.50, 
835.00 Ir 850.00. l’EDALS. III- 
BOYS. CYMBOLS, I r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTII l’IECE vlMicina 
brass ir '•‘reod” Instrumentuma 
pritaikomi Jūm, lūpoms.

EKHPEItTYVAS VICTOIt IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų daili, darinė
toms, Triūboms, Saxapliones ir 
taipgi Smulkoiiis Ir Cutturams.

GOLDS'riJN’H M LNK’ SlIOl*
U14 Maaucll St., Cliiungit

___

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

828 W. 35th PLACE 

Phone YARds 2223 
24 vai. patarnavimas

1751 W. 47th Street

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street

Room 1230
Ofiso Tel.: CENtral 1824 

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir KetvirtadieniaJfe

H-- .jki 8 vai. vakarę. , 
Kitomis valandomis pagal Sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OI CHICAGO

J ŪKTI N MACKIEVVICII.
Prus. und Manuger

4192 Archer Avė.
Tel. VIRglnla 1141

Būnuut namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimo lank
ant mūsų ligoninės klinikų. Kii- 
nlko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.

Pilnai įrengtas Medlkos Depart- 
mentaa gydymui visokių ligų — 
■markių Ir llglalklnlų.
Pilna* {rengtas Cltlrurgljoa De- 
partmentas. kur svarbias ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako- 
mlngl Chirurgal-Daktarat

Pilnai įrengta Physlothcrąpy De
pe r t n h-n tas priskaltant Diather- 
my, Ultra Violet Ruy, Sinusoidei 
Ir kitus modernUkus metodus 
gydymo.

Pilnai (rengtas X-Ksy Depart- 
mentas daktarams ir pucluntums.
Kė vienam vertam ligoniui ne- 
b«» atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas Ir priežiūra. 
Kas link mokunčlų, susitarsime, 
kad būtų Jums ko (Mtluglausla.
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. STRIKDL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1980

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO i 
744 West 35th Street

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

JI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR, t; dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir C—b:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921.
Ros.: KENwood 5107.

DR, A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 13; nuo 0:30-8:30
756 Wcst 35th Street

Nedažnai pasitaiko proga 

dideliems darbams, nuolatos 

— mažiems. (P. Chaignou).

Vienas reikalingas antro. 

Kiekvienas reikalingas visų 

Uty. (Helio).

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradicuiais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vnlnndos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiudieniais 

ir Šeštadieniais . .
Valandos: 3 — b popiet,

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Placc 

Tel. REPublie 7868

Tel. YARds 2246 ’ ’>

DR, G, VEZELIS
f DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vul.: nuu 9 vnl. ryto iki 8 vul. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMIock 5849

DR. PHER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Westcrn Avė.

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

o nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso Tel....................VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS/ 

4204 Archer Avenue

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

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos) i - '

TeL MIDway 2880 Chicago. Iii.

OFISO VALANDOS-:;r'
Nuo 10 iki 12 vul. ryto, nuo 2 iki (? 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

Tel. CANal 0257 
Res. tel PROapect 6659 DR. EMILY V. KRUKAS

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artoaiaii Avo,

DR.A.JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare

Taipgi pūgai sutartį.
Ofiao telefonas: PROspect 67KL 
Namų telefonas: VIRglnla 2421

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

PLATINKITE “DRAUGĄ'

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayotte 3210 
Rez. Tel. LAFayctto 0094 

Jeigu Nealailiepuma 
Šuukilo KKDzie 2868

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

Sekmadieniais pagal sueiUuuuą

Ne pajamos, bet žmogaus 

liūdau jiadeda išvesti baJari
šo liniją tarp išlaidų ir pa

jamų. — FroHt.

Kas laisvų brangina, fcns 

perka War Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 

krizluose pirmutinis dalykas^ 

— uenuaimiuk. £HiIty2«
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JOS DIRBKIT, MAN REIKIA RYNAKLIS LOŠTI 
Mano patyrimai iš talkos R. Kryžiaus reikaluos
Nore mano raštas, gal, ir j šluostydavo žaizdą ir ją is-

nepasieks visų kareivių mo- 
■ tinų, tačiau negaliu užtylė-
• ti žodžio, kurį širdyje jau

čiu kareivių motinoms.
Nuo pradžios praeitų me- 

į tų, kai dar Amerika nebu- 
r i vo užpulta, jau dirbome R.
' Kryžiui įvairius darbelius: 

drabužėlius siuvom, megsti-
: nukus (svederius), kojines 
5 nėrėm ir kitokius darbus
• dirbom. Po japonų užpuoli-
• mo ant mūs brangaus kraš- 
*1 to, priėjo reikalas ir kito

kių dalykų gaminti.
Dabar svarbiausiu dalyku 

-y yra bandažai ir dėl to Raud. 
Kryžius kreipiasi į kiekvie-

•»
ną savo vienetą, kad visi be 
pertraukos gamintų banda
žus. be kurių negalima ap- 
seiti karo fronte.

? Vienetas, kuriam aš pri- 
« klausau, dirba, kiek gali, bet 

daugiausiai darbo atliekama
"V antradieniais. Tomis dieno

mis į Lietuvių Auditoriją 
suvažiuoja moterų iš visų 
miesto kraštų. Vienok nega
na. Vienos dienos darbo ne
užtenka, reikia dirbti ir ki-

“ tomis dienomis.
Reikia pastebėti ir tas, 

kad iš paties Bridgeport, 
kur randasi Lietuvių Audi
torija, labai mažai moterų 
dalyvauja toje Raud. Kry
žiui talkoje. Motinų, kurių 
sūnūs pašaukti į kariuome
nę, čia randasi per tris šim
tus. Kuomet suseini su ku- 
rio kareivio motina ir pa-

▼ , kalbini ateiti į pagalbą R. 
Kryžiui, tai vienos paklau
sia, kiek jos gaus mokėti, 
kitos pasisako neturinčios 
laiko, dar kitos trumpai at
sako: “Aš atidaviau savo 
sūnų, o jūs dirbkit“.

■p' . ;r.-*: .
' Nežinau, kaip jaustųsi ka- 

rįuomenėj sūnus tos moti
nos, jei jis išginsiu ją taip 
sakant. Manau, nepasakytų

.. jši už tai “ačiū”. Karas pa
čiam įsisiūbavime ir jis ne
žiūri kieno yra sūnus: kul- 
ka ima kiekvieną, į kurį tik
tai atsimuša.

tuose. Aš pats turiu svede- 
rį, kurį nunėrė Raud. Kry
žiaus vienetas Ohio valsty
bėje. Kaip jis malonus man. 
Ne tik aš, bet tūkstančiai 

bučiuodavo. Matydamas to- kareivių džiaugiasi Raud. 
kią motinos meilę vaikelis! Kryžiaus parūpintais įvai- 
net liaudavos verkęs, rods, r^a*s daiktais.”

Dėl to kviečiu visas mo
teris ir merginas liuoslaikiu 
atvykti ir padėti mūsų vie
netui visam darbe. T.uomi 
prisidėsit prie greitesnio lai
mėjimo karo ir sumažinsit 
jaunimo aukas, kurias karas 
paima. Mūsų vienetas jau 
yra pagaminęs keletą desėt
kų tūkstančių bandažų. Vi
sų tų moterų ir merginų 
vardai bus knygoje įamžin
ti. Po karo, kaip Lietuva 
paliks vėl laisva ir nepri
klausoma, toji knyga bus 
parsiųsta į Lietuvos muzie
jų ir ten liudys mūs, Ame
rikos moterų, kilnius dar
bus. Rožė Maaeliauskienė

jam jau ir toji žaizda nebe
skauda. \

O dabar, gal, tas sūnelis 
karo lauke granatos apdras
kytas guli ir jo motiną at
stoja Raudonasis Kryžius.
Tik jis gali sužeistąjį ap
rūpinti ir suraminti.

Sykį į Lietuvių Auditori
ją atvažiavo vieno kareivio 
motina. Rado mus dirban
čias bandažus. Sako: “štai, 
gavau laišką nuo savo sū
naus kariuomenėj. Guli li
goninėj ir rašo — ‘Mamyte, 
kuom nors prisidėk prie R.
Kryžiaus. Jei kitu kuo ne
gali, tai nors dirbančioms 
užfundyk pietus. Mes, ka
reiviai, Labai branginam vi
sas moteris, kurios padeda 
Raud. Kryžiui, nes be jo ne
galima įsivaizduoti, kas bū-
tų fronte; Tad nieko nelan-1 anksčiau 
kus, sako, viską mečiau ir 
atvežiau jums, darbuotojos, 
pietų. Kitą kartą vėl prisi
dėsiu, kad išpildyti sūnaus 
prašymą.

Sykį suėjus vieną moterį

A. a. Žostauto laidotu
vės vieną dieną

Vakar buvo pranešta, kad 
a. a. Jonas Žostautas bus 
laidojamas penktadienį, 
Sausio 22 d., 1943 m., bet 
taip susitvarkė reikalai, kad

COUGHS

pakviečiau į vieneto suėji-j bus laidojamas ketvirtadie- 
mą padėti dirbti Ra,ud. Kry-' nį, vieną dieną anksčiau, 
žiui. Moteris pasisakė netu- Į Prašome įsidėmėti laiko 
rinti laiko, nes einanti pas permainą.
savo kūmą pynaklio lošti.

Neseniai sutikau kareivį,
kuris dalyvavo mūšiuose eu 
japonais Pacifiko salose. Pa
klausiau, kas fronte teikia D" To or ,ro"c,,'<,' ,rri*of'’"

’ Here's good newa for the pM»f« of tha U. S. Aanfvųnia Iri irimai rvri^QOQ Canada's greatost cough madicino is now bemg apivarus, suomei priešas made and ri.ht hwe and lf you have any
_ : doubt about what to take this winter for the com-kareiVĮ sužeidžia. Jis atsake mon cough or bronchial irritation get a bottle of 

Buckle/s CANADIOL Mixture. You won’t be disap-‘ Raudonasis Kryžius. Ban- potirted-irs dd»e^ fron. snythmoeise you ever 
J , used - one little sip and you get matant action. Only

dažai yra laivuose supakuo- 45c~«" druW,lU- Sat.sfact.on or money back.

ti dėžėse. Tos dėžės siunčia-___________________________
mos į visus kraštus. Raud. Kur dainuojama, ten būk 
Kryžius daug, labai daug ramus: pikti žmonės nedai- 
teikia pagalbos karo fron- nuo ja. (Než. poetas).

VALGYKITE

-4
Kai sūnūs, kurie dabar ko

voja už apgynimą laisvės, 
būdami maži parpuldavo ant 
žemės ir tik biskutį susikru
vindavo, koks bravo motinų 
rūpestis: pakėlus nuo žemės 
vaiką kuo greičiausia nu-

PIETŲ LAIKO 
10:30 iki 3

UŽKANDIS 
85c ir aukščiau

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

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GERYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE

MARY MARTIN
(MARCINKEVICZ;

(po tėvais Malisltaitė)
Gyveno 1240 So. f.Otli Court. 

Cicero 111. Mirė Sausio 16 d. 
1943m. Gimė Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyra John; 3 sūnus John J r., 
Anthony Ir Wlll Ir marčių 
Emily; 2 dukteris Ann Pocius 
žentų John lr Grace Rogers; 
5 anukus Shirley. George, Ca- 
rol, Billy Ir Joyce; brol) John 
Maliskų ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas B. Pet
kaus koplyčioje, 14 10 So. SOth 
Avė., Cicero. III. laidotuvės 
Jvyks ketvirtadienį. Sausio 21 
d. 1 943 m. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į Sv. 
Antano parap. bažnyčių, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta J šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:

Vyra,-. Sūnai. Dhikterys 
Marti, Žentas. Arnikai 

ir Giminės.
Ijiidot. direktorius Antanas 

B. Petkus. Telef. Cicero 2109.

A. +
URŠULE VALAIKIENE
(po tėvais Šinkūnaitė)

Mirė Sausio 17 d, 1943 m. 
3:58 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Rokiškio apskr., I.ukštų par, 
Armanių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 3 5 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Kazimierų: sūnų Pr. An- 
thony Valaikį ir marčia Helen 
ir 2 anūku Phillip ir Thomas: 
2 dukteris Bernic-e Mueller ir 
žentų Elmer ir anūkę Mųry 
IyOU, ir Louise Gricius ir žen
tų Edward ir 2 anūkus Ken- 
neth ir Anthony: brolj Anta
nų Šinkūnų ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
1735 \V. VVubdnsia Avė. lai
dotuvės įvyks ketvirtad , s^us. 
21 d. 1 943 m. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus ptlyfė'a j šv. 
Mykolo par. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose «1aid' tuvėse.

Nuliūdę: Vyras, liūnus, Duk
terys. Žentai, Anūkai, Brolis ir 
Giminės.

Laid. direkt John F. Eudei
kis. tel. YARds 1741.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FI.AGS - BAN NERS - BADO ES

i Žmogaus sielos spinduliai 
j ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

*• +
STANISLOVAS ŪSAS

Gyveno 2224 W. 23rd Place.
Mirė Sausio 17d. 1 943. 1 0:00
vai vakare, sulaukęs 63 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iš Panevėžio apskričio. Nauja
miesčio parapijos, Mazgaigalio 
kuinio. Amerikoje išgyveno 4 3 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime* 
moterį Ona (po tėvais Arba
čiauskaitė): 2 dukteris Stanis
lavų Dipasųnale žentų Pornl- 
nlc. Onų l.indžienę žentų Juo
zapų ir anūkų; sūnų Juozapų: 
brolį Karolį Ir šeimų; 2 sese
ris Magdalenų Kavalauskienę 
lr Karolinų Branauskienę h* 
švogerį Kazimierų švarunavl- 
čllls Ir dukterį Anelę; puųs.se- 
rę Veronikų Stanlslovaitienę ir 
dukter) Olesę (Harvey, III.) ir 
daug kitų giminių, draugi) ir 
pažįstam ų.

Lietuvoje paliko dvi seseris 
Stanislavų (’saitę ir Bronislavų 
Čiurlenę lr šeimas.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioj. 2314 W. 23rd Place. 
Iaiidotuvės įvyks ketvirtadienį. 
Sausio 21d. 1943. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus nulydėtas į 
Aušros Vartų parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis- 
tnmus-us dalyvauti šiose laido
tuvėse. Nuliūdę lieka:

Moteris, Dukterys. Sūnus,, 
Žentai, Brolis, Seserys, 

švogeris. ir Giminės.
I^iMot. direkt. Lachavicz ir 

Sūnai, Telefonas Canal 2515.

JONAS ŽOSTAUTAS
Gyveno 2312 S. leavitt St.

Mirė Sausio 17. 1 943, 10:30
vai. ryti*.' sulaukęs 28 m. amž.

Gimė Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime 

tėvų Klemensų, du brolius Kii- 
ziinierų i’. S. navy. Alfonsų, 
brolienę Bruną ir šein ų, dėdes 
Jonų Žostautų, Juozapų, laiiš- 
kon) Custer. • Mich.. ir Jonų 
Laiškonį Indianoj ir daug kitų 
giminių.

Kūnas bus pašarvotas lųc- 
hawicz koplyčioje, 2314 West 
2 3 Place.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį. Sausio 21 d., 1943 m
Iš kopi. 8:30 v. ryto bus at
lydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Tėvas, Broliai, Bro
lienė, Dėdės ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Lac- 
howicz Ir Sūnai. Tel. Canal 
2515.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEI.P WA.NTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph V488-0-18S

HEI.P WANTED — VYRAI

VYRAI
PACKING HOUSE 

DARBAMS
72%c j valandą 

minimum.
GERI *

DRESSING RMS., CAFETERIJA, 
IR TRANSPORTACIJA.

ATSIŠAUKITE j 
EMPLOYMENT OFFICE:

4648 S. Western Avė.

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

Y A R D M E N
Dirbti anglių yarde. Nuolatinis 
darbas.

FRF.D R. SIEVF.RS COAL CO. 
7161 S. Ix»we

VYRAI REIKALINGI DIRBTI 
1» E FE N C E DtR BTI ’ V fcl F.

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Atsišaukite tarn 7 vai. ryto iki 4 
vai. popiet į Employment ofisų.
AMMI NITION CONTAINER CORP. 

I55th ir Coanmerelal Avė. 
Harvey, III.

(Vienas blokas i rytus nuo 
I. C Stoties).

VYRAI — MOTERYS 
MERGINOS

LAUNDRY WORKERS 
TEL. AUSTIN 1960 IR PRAŠY

KIT KALBĖTI SU MR. KING.
BROOKS LAUNDRY 

600 North Blvd. Oak Park, III.

MACHINE OPERATORIAI
LATHE ENGINE, ir TURRET; 
BORING MILL, Vertical ir Hori
zontai. GEAR HOBBING GRIND- 
ERS, Internal ir External.

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

VAIKINAI — VYRAI reikalingi 
dirbti Delivery ir Shipping depart- 
mentuosp. Atsišaukite i Room 703

65 E. SOI TH WATER ST.

DIRBTUVES DARBAI
DEL

MATF.RIAl, HANDLF.RS 
. TVIRTIEMS DARBININKAMS

PASTOVIS DIENOS DARBAI
Atsišaukite tarp 7:30 ryto iki 4:30 

popiet.
Victor Mfg. (f- Gasket Co.

57 50 W. ROOSEVELT

TROK ERTAI reikalingi prie waret 
house darbų. $26.45 mokama už 44 
valandų darbo savaitėj. Taipgi ir 
vlrš-laikio darbo duodama. Kreipki
tės prie Peter Kramer.

AI,BERT DICKINSON CO.
2751) W. S5th Street

SKELBKITĖS “DRAUGE”

VAIKINAI — VYRAI
Vaikinai ar jauni vyrai. 17 meti) at* 
suvirš reikalingi dirbti press rūme. 
Patyrimas nereikalingas. Nuolatini 
darbai. 40 valandų savaitė, ir klek 
tai virš laikio. Atsišaukite prie Press 
Superintendent

ALCO - GRAVURE 
27.36 W. I5(h Street

H ET, P WANTED — MOTERYS

MOTERIS ofiso valymo darbui rei
kalinga. pusei dienos, rvtais, gera. 
mokestis. Nuolatiniai darbai.

2425 S. ROTRWFI.li

MOTERYS
Ir MERGINOS reikalingos dirbti 
mažoj, bet gerai įrengto! skalbyk
loje. Skalbiant tiktai uniformas ir 
rankšluoščius. Tinkamos valandos ir 
darbo sąlygos. Aukščiausia pradinė 
mokestis. Pasitarimams ateikite ant
radieni ar ketvirtadienį, tapr 9 iki 
11 vai. rvto.

M.ARQFTK CO.
2652 AV. Montrose Avė.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plast ic bindtng amata. Patyrimas 
nereikalinga. Labai įdomus darbas. 
Dienų ir naktį shiftai. greitas įsidir- 
bimas

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

MERGINOS
MOTERYS
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktį Darbai 

VALANDOS
7:15 ryte iki 3:45 popiet 
3:45 popiet iki 12:15 ryte

Patyrimas Nereikalinga
INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerį- Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Empioyment Dept.

MERGINOS
Prie lengvu dirbtuvės darbu. Pa
tyrusios prie Drill Press ir Milling 
Machines.

100% DEFENCE DARBAI 
3231 W. LAKE ST.

MERGINOS DIRBTUVES DAR
BAMS. Patyrimas nereikalingas. 

MANDELL MFG. CO.
352 W. Ohio St.

LIETSARGIŲ APDENGftJA 
Tiktai patyrusi reikalinga. Atsišau
kite Į Employment ofisų, 3-čiam 
aukšte.

MARKHALI. FIELD. ,& <X). ( -

Paieškomos a. a. 
DainiauskoH*'
giminės

Aną dieną, staigiai mirė
*” Vlnecntas Dainiauskas, (a- 

pie 67 metų amžiaus), ku-
; ris gyveno po adresu 4435 

S. Honore St., Town of La
ke, Chicagoje. Yra labai 
svarbu, kad būtų surastos 
velionio giminės ar tie, ku
rie žino, kur jo giminės 
gyvena.

Jei kas žinotų apie velio
nio Dainausko gimines ma-

• lonėkite paskambinti tele- 
r fonu: Yards 1741. XX
.»■ ___

-• Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti- 

0, mi be turinio. (“Ruomu-
va”).

—Spagetti Ir RavioU Mūsų Specialybė—

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

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

G. PACtol and BILL TURILLI, Prop.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicdro
Telefonai CICERO 2109

6812 So. Westem Av©„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

MOTERYS
Dešroms žarnų dirbėjos. Patyru
sios pageidaujamos. Gera mokes
tis.

1335 W. 47th Street .

REIKALINGOS — Išmestų popterų 
skirstytojos. Patyrimas nereikalinga. 

OENKRAL FIBER CO.
3801 S. Riu-ine Avė.—Yartls 1150.

t
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DIENRA9TI8 DRATIOASi

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

<834 South Oakley Ave. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

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

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metu — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

-Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto Ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo rfuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai k aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
Mnėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos sr asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Tuščios vienybės ardytoju pastangos
Šiandien lietuvių vieningumas yra būtinas. Jia reika

lingas Amerikos pergalei, reikalingas Lietuvai išlais
vinti, reikalingas tautinei gyvybei išlaikyti. Mes gyve
name tokiu momentu, kuriame kiekvienas lietuvis savo 
dalimi turi prisidėti prie tautos darbų.

Taurus lietuviai su dideliu pasitenkinimu sutiko A- 
merikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo New Yorke nu
tarimus, vedančius visas lietuvių grupes ir organiza
cijas prie glaudaus bendradarbiavimo Amerikos per
galei užtikrinti ir Lietuvai išlaisvinti darbuose.

Bet tie Amerikos Lietuvių Tarybos nutarimai ir pa
sireiškęs visų patrijotinių lietuvių grupių ir laikraš
čių vieningumas pasirodė dideliu kaulu gerklėje lietu
vių bolševikų laikraščių redaktoriams, kurie ypatingu 

-užsimojimu ėmė šmeižti ir ALT ir jos vadus. Jie, mat, 
bijo ištikimų lietuvių vienybės. Jie nori, kad visi tie, 
kurie stovi Už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, ginčy
to#, peštus, prie jokio susitarimo neprieitų. Tada, mat, 
bolševikų redaktoriams būtų daug lengviau dirbti ju- 
dOšlškus, pardavikiškus darbus, lengviau jiems būtų 
dirbti prieš Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Bet bolševikų pastangos bus tuščios. Jų šmeižtai ir 
melai lyg žirniai į sieną atsimuš. Lietuvių vienybė gy
vuos ir toji vienybė^esulaikomai dėsis prie Amerikos 
karo didžiųjų pastangų ir dirbs, kad būtų atsteigta 
laisva, demokratiška, nepriklausoma Lietuvos valstybė.

Dėl taikos planu
Juo geriau santarvininkams sekasi karo frontuose, 

juo dažniau ir plačiau kalbama apie pokarinio pasau
lio santvarką. Paskutiniuoju laiku tiek daug atsirado 
taikos planų, kad net nebegalima suspėti juos bent kiek 
giliau pastudijuoti ir apie juos parašyti. Net patsai 
Pfezidentas Rooseveltas savo paskutinėj kalboj per
ėjo- kad šiuo kritišku karo momentu neeikvoti per 
daug laiko vienokiems ar kitokiems pianams ruošti, 
bet visas jėgas sudėti pergalei.

Čia yra daug teisybės. Viri žino, kad reikia turėti 
planą. Bet kas iš tų planų išeitų, jei karas nebūtų Lai- 
Aaėtas.

Jungtinės Amerikos Valstybės turi savo pianą, ku
rte visur randa didelio pritarimo. To plano įgyvendini
mo jos ir siekia. Norima atstatyti pasaulį laisvu ir sau
giu. Kaip? — Atsakymas yra Atlanto Čarterio dės
niuose, kuriems pritaria ir santarvininkai. Daugiau ir 
kitokių pianų kažin ar bereikia. Pirmiausias progra
moj punktas dabar — siekti laimėti karą.

Jei jau kalbėti ir rašyti apie taikos planus, jei juos 
konkretizuoti, tai nebeieškoti naujų, bet pasilikti At
lanto Čarterio plotmėje.ir kalbėti tik apie tai, kaip ge
riau to čarterio dėsnius įgyvendinti.

Atlanto Carteris garantuoja laisvę ir nepriklauso
mybę visoms tautoms ir didelėms ir mažoms. Kad tau
tos, nepaisant kaip mažos ar didelės jos būtų, galėtų 
savarankiškai valdytis, reikia, kad jų niekas daugiau 

nepultų. Dėl to, šio karo tikslas yra sutriuškinti Vitus 
agresorius. Atlanto Čarterio dėsnių vykdytojų lauks 
dar svarbesnė pareiga saugoti, kad agresoriai savo gal
vos daugiau negalėtų iškelti, kad naujų imperialistų 
daugiau nebeatsirastų. Šiam tikslui bus reikalinga Vi
tų laisvų ir nepriklausomų tautų kuo tampriausias ben
dradarbiavimas.

Nieks šiandien neabejoja, kad šio karo laimėjimą nu
lems Jungtinės Valstybės. Kiek didelis dabar yra Ame
rikos balsas karui vesti reikaluose, tiek jis bus didelis 
|>okariuio pasaulio tvarkyme

Šiame kare yra kitaip, negu buvo pirmame pasau
liniame kare. Tada Amerika per vėlai įstojo į karą, 
kad savo balsu nusverti taikos sąlygas. Dabar visai 
yra aišku, kad tik su Jungtinių Valstybių pagalba bus 
galima laimėti karą ir tik su Jungtinių Valstybių pa
galba bus galima užtikrinti pastovią ir teisingą pasau
liui taiką.

Jungtinės Valstybės jau tarė savo žodį ir tam žodžiui 
Jungtinės Tautos pritarė. Tas žodis — visų tautų lais
vė ir lygybė. Visi tarptautiniai ginčai rišami vadovau
jantis gera valia, taikiu susitarimu. Tai reiškia, kad 
susitarimas, išeinąs iš geros valios, užims karų vietą.

Ir, turint tai galvoj, reikia numanyti, kad Amerikai 
bus lengviau pasiekti karo pergalės, negu Atlanto Čar
terio dėsnius įgyvendinti. Tačiau Amerika, kaip ma
tom, nebijo tų sunkumų, su kokiais ji ir po šio karo 
susidurs. Amerikai reikia kariauti ir reikia laimėti. 
Karo pergalė būtų tuščias dalykas, jei taikos nebūtų 
pasiekta. Dėl to, galime būti tikri, kad kiek dabar yra 

dedama jėgų karui laimėti, tiek, jei ne daugiau, bus
stengiamasi pastoviai ir teisingai taikai laimėti.

Naciu žiaurumas Baltijos krašte
The Nevv York Times korespondentas Londone Long 

praneša, kad nacių valdžia jų okupuotame Baltijos 
krašte, dahar vokiečių vadinamame “Ostland”, yra la
bai žiauri. Tiesa, nedaug iš to krašto žinių tegaunama, 
bet ir iš tų, kiek jų turima, galima esą spręsti, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija yra apiplėšiamos, kad tpn eina 
gyventojų žudymas. Vaizdas yra liūdnas ir skaudus.

Koresp. Long pakartoja jau žinomą faktą, kad savo 
laiku Lietuvoj buvo nužudyta 400 žmonių. Salia Long 
rašinio Nesv York Times įdėjo ir budelio -— Baltijos 
kraštų komisaro Henrich Himmlerio atvaizdą su to
kiu parašu — ‘ ‘Nazi executioner Henrich Himmler 
brings cruel measures to the Baltic States”.

Mūsų spaudoj jau buvo pranešta vėlesnių įvykių Lie
tuvoj. Tie įvykiai pašako, kaip dideles kančias šian
dien kenčia Lietuvos žmonės.

Svarbūs pasitarimai
Pranešama, kad santarvininkų vadai tariasi dėl nau

jų karo planų. Pasitarimus iššaukė šie faktoriai: karo 
eiga ir politiniai klausimai kiek Afrikoj, tiek Europoj.

Pasitarimuose dalyvaują Jungtinių Valstybių, Didžio
sios Brjtanijos, Rusijos ir Kinijos atstovai.' Pasitarimų 
daviniai paaiškėsią po kelių dienų. .

Pastaruoju laiku Kinija buvo pradėjusi rodyti nepa
sitenkinimų. Dėl to ir ji ir militarinę misiją iš Ame
rikos atšaukusi. Kiniečiai nepakankamai susilaukią 
Jungtinių Tautų paramos kare prieš Japoniją. Trūks
ta maisto ir amunicijos. Jie negalį suprasti, kodėl A- 
merika ir Anglija norinčios pirma Hitlerį ir Mussolinį 
nugalėti, o tik vėliau visomis jėgomis kibti į Japoniją.
Kiniečiai mano, kad visus agresorius vienu sykiu rei

kia triuškinti.
Dėl to labai svarbu, kad yra vedami karo vadų pa

sitarimai. Bus, be abejonės, išlyginti nepasitenkinimai, 
bus nustatyti planai karo žygiams pavasarį ir vasarą.

Svarbiausieji įvykiai Chicagoj vasario mėnesy: Tė
vų Marijonų Bendradarbių seimas vasario 7 d., Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimo sukakties minėjimas 
vasario 14 d., “Draugo” tradicinis koncertas vasario 
21 d.

SPAUDOS APŽVALGAL

Svajotojai
Didžiosios Britanijos lietuvių laikraštis “Išeivių 

Draugas” rašo: ,

“Jaunieji kraštutiniai lenkų tautininkai leidžia ša- 
piragrafuotą mėnesinuką “Walka”^Kova. Jų svajonė 

— tai didžioji Lenkija, kuri apimsianti žemes nuo 
štetino, Odros upe, pro Breslavą, prisijungsianti Mo
raviją su Slovakija, valdysianti Ukrainą iki Dono 
upė?, vi«ą Gudiją. Lietuvą ir Prūsus. Šiose žemėse 
gimsianti nauja didžioji lenkų tauta, su lenkų kul
tūra ir lenkų kalba. Mums atrodo, jog tokia Lenkija 
būtų tikra nelaimė visiems. Jeigu buvusioji Lenkija, 
daug mažesniame plote ir mažiau turėdama svetimų 
žmonių savo ribose nepajėgė pagaminti gerovės pi
liečiams, tai aprėpusi tris kartus daugiau svetimų 
žemių daug greičiau suirtų. Neperdidelė Lietuva pa
ti viena geriau valdėsi, tvarkėsi Ir kilo gerovėje, ne
gu dešimt kartų gausingesnė Lenkija. Nes lietuviai 
daugiau dirbo, o mažiau svajojo.“

•
Amerikos ir ssntarvminkų pergalėje karo aviacija 

suvaidins svarbiausiu ir didžiausią vaidmenį.

Trečiadienis, sausio 20, 1943

Tėvai, kurie U. S. kariuo
menėj teturim tik po vieną, 
du ar tris sūnus, didžiuoja
mės ir, žinoma, teisingai di
džiuojamės.

Jei kurie iš mūsų kai ka
da išsilgstame savo sūnų* ir 
nusimename, turėkime gal
voj Mr. ir Mrs. Thomas F. 
Sullivan, kurių penki sūnūs 
tarnavo U. S. laivyne ir vi
si penki mūšiuose su japo
nais žuvo.

Sullivanų šeima ligšiol bus 
didžiausią ir brangiausią au
ką davusi Amerikai ginti.

Apie šią garbingą šeimą 
plačiai aprašo Chicago He- 
rald-American.

•
Prancūzų slapta veikla 

prieš vokiečių okupaciją pli
nta.

Net Paryžiaus tuneliuose 
rasta paslėptų ginklų. Sąry
šyje su tuo suimta keli šim
tai prancūzų, kurių daugu
ma, be abejonės, bus nacių 
sušaudyti.

Priešintis nacių okupaci
jai prancūzus akstiną Hit
lerio nepasisekimai karo fro
ntuose. Ir prancūzai ir vi
sos kitO3 vokiečių okupuo
tos tautos šiandien didelė
mis viltimis žiūri į savo iš
laisvinimą, kurį nori pagrei
tinti sprogdindami okupan
tų jėgas iš vidaus.

Po svietą pasidairius
Laisvamanių “Dirvoje” P. 

Sniečkus išfigeriavo, kad 
oras gali žmogų pakeisti. 
Jis ir priklodą duoda. Sako, 
vienas airiais turėjęs į Lon
doną nunešti vienam ponui 
kito pono kiškį. Pakelyje 
jam užėjus į karčiamą štu- 
koriai kiškį išėmę, o įdėję 
katę. Ponas vietoj kiškio ra 
dęs katę, airišį gražino at
gal, kad kiškį atneštų. Pake
lyje toje pdt karčemoje štu 
koriai vėl katę išėmę iš mai 
šo, o įdėję kiškį. Kai grįžus 
namo ponas išėmė iš maišo 
kiškį ir, apkolioję3 airišį. 
liepė vėl jį tam ponui nuneš
ti, tai airišis pareiškė nei
siąs, ba, girdi, jeigu, sako, 
“Londono oras gali kiškį pa 
keisti į katę, tai jis gali 
mane pakeisti į asilą”.

Tavorščiai, aš pasakysiu, 
kad kaip ten Londone su 
oru yra, tai tik vienas Snieč 
kus žino, ale apie Cleveland 
oras. tikrai geistas.,. Jis.. įga
dinamus tautininkus taip pa 
keitęs, trumparegiais kad 
dabar jie toliau A. Smetonos 
nieko nemato, nors ir pirš
tu rodytum.

gos Klūbas; aukojo penkinę

(V.” No. 6, 1943).
Ar tai ne strošna auka^ 

Sov.. Rusijai pagelbėti? O 
Detroit’ą balšavikai figteriuo 
ja viena savo didžiųjų cen-

tn» Ali
Jei ne tariamieji Ameri

kos kapitalistai, Stalinas 
jau būt į kuprą susitraukęs 
belaukdamas paramos iš sa- 
vo tavorščių.

Čikagoj vienoj vardoj kai 
kurie lietuviai geležėlę rado, 
būtent moterį, kuri politi
koj yra aukščiau savo bam
bos. Ji balšavikų gazietos 
raporteriui yra pasakius,r ~ 
kad jei bus išrinkta į mies- ** 
to tarybą, tai padarysianti 
štai ką:

Strytkariai Čikagoj būsią 
visi nauji ir šilti.

Ferai nupiginti.
Užsikimšimas skubumo 

valandomis būsiąs pakenčia
mas.

Apvįenytos strytkariu,
’ ^ele veiUr^ir*^aAą^liųųos.

‘įvestas mėsos nation.
Matot.

“Draugo” lUio netų 
sausio 20 d.)

Leninas ir Trockis... Leni
nas nepatenkintas, kad Tro
ckis savarankiai, be Lenino 
ir kitų žinios, nusistatė už
sienių politikos kursą, su 
kuriuo jokiu būdu nesutin
ka Leninas. Leninas manąs, 
kad Trockis kenkia revoliu
cijos reikalams.

•
Nori žinoti karo tikslus... 

Mažiausia lig šiol kortas ro
dė ir karo tikslą reiškė — 
tai Anglija. Pati Amerika ne 
kartą vertė Angliją, kad ji 
aiškiais žodžiais aptartų ko 
ji siekia šioje kKrėje. Nese
niai vienas Anglijos žymus 
patrijotas markizas Lands- 
downe atsiliepė spaudoje, 
reikalaudamas, kad Anglijos

Šiltą vasaros dieną, jau
čiui, permirkusiam prakaite, 
traukiant žagrę, musė, tupė
dama ant jaučio rago, .a p 
pat gyrėsi praeiviui: “ Ir aš 
ariu”.

Tokios musės rolę, tavor
ščiai, teikime Rusijai pagel
bos Amerike dabar vaidina 
lietuviški balšavikai. Kad 
jau didžiuojasi, tai didžiuo
jasi gausiomis aukomis! Bet 
kiek jie aukoja, rodo jų pa
čių juodu ant balto parašy
ta veikimo chronologija. 
Štai, 1942 m. sausio 23 d. 
Detroit buvo suruošta “pro
gresyvių” žmonių sueiga. 
Aukų Sov. Sąjungos pagel- 
bai sudėta $30,950.00. Vien 
įžangos sumokėta $10,000,- 
00. Įvairios organizacijos su 
aukojo net $10,000.00. Nuo 
lietuvių organizacijų betgi 
pasirodė tik Moterų Pažan-

—

Spicpirvirvio Dumkos
Po Europą daužos naciai, 
“Naują tvarką” kala: 
Afrikos smiltyse skrunda, 
Rusijos'laukuose šąla.

Tegul daužos, tegul kala, '' 
Tuščias bus jų darbas,
Nes negrįš jau ta gadynė 
Kur viens ponas — kitas w ,

vergas.

Želigovskis, sakoma, vėl 
lavinasi pasiplėšikauti. Pa
tariame atvykti į Joliet ka
lėjimą; čia ras nemaža gerų 
specialistų. Galės gauti ge
rų “points”.

JUST 0UMS

valdžia viešai savo karo tiks 
lūs pasakytų. Tada beveik 
visa spauda jį apšaukė kai
zerio bernu, Anglijos prie
šu. Tai buvo 1918 metais.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — BEMONTAVlMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŠĖMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS,

TAPKITE FINANSINIAI' ^EFRIKLAUSOMI !

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jm. M. Moierta, 8«c'y. 8288 80. HALSTED 8T.

•

______ 1 K
Į
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Trečiadienis, sausio 30, 1943

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyčiu veikla į Dukterys nepamiršta

motinosBrighton Park. — Lietu
vos Vyčių 36 kuopa išsirin
ko 1943 m. valdybą. Pir
miausiai kreiptasi į kleb. 
kun. A. Brišką prašant ir 
toliau pasilikti dvasios va
du, arba paskirti vieną vi
karų kun. S. Valucką ar kun. 
Stankevičių atsilankyti į Vy
čių 36 kp. susirinkimus su 
dvasiniais pamokinimais.

Pirmininku vienbalsiai iš
rinktas žinomas organizaci
jų veikėjas James R. Cher
ry (trečiam terminui), vice 
pirm. senas vyčių veikėjas 
ir parap. komiteto narys Jo
nas Brazauskas (irgi tre
čiam terminui), nut. rast. 
Vitalija Spirauskaitė (ant
ram terminui). Ji yra Lietu
vos Vyčių spaustuvės direk
torė. Fin. rašt. Helen Cher- 
ry (trečiam terminui). Ji 
yra L. V. Chicagos apskr. 
merginų ir moterų bowling 
lygos raštininkė ir buvusi
L. V. centro fin. rašt. Iždi- * I
ninku L. V. garbės narys, t 
L. V. spaustuvės direktorius 
ir parap. komiteto narys 
Kastas Zaromskis, ižd. glo
bėjomis naujos: Pranciška 
Beliauskaitė ir P. Rekašiū
tė, maršalka (buvęs pirmi
ninkas) Antanas žilis, ko
respondentė Gedminienė ir 
knygų revizijos komisiją K. 
Šatas, Adelė Cherry ir Ber- 
nice Liakas, Midwest Jewel- 
ry ir Music krautuvės, 2049 
W. 35 St., savininko Antano 
Liako žmona.

I
Dramos ratelis

Šiuo laiku dramos ratelis 
pilnu tempu laiko pratybas 
ir greitu laiku pasirodys nau 
jame, dar Chicagoje nema
tytam veikale, “Tėvų klai
dos”.

Tarpe lošėjų bus A. Ži
lis, J. Brazauskas, K. Za
romskis, ir iš naujesnių pa
matysime P. Bieliauskaitę, 
Gedminienę ir kitus. 

Bowling rateliai

Merginų ir moterų bow- 
ling rateliai laiko pirmeny
bę L. V. Chicagos apskri
ties merginų ir moterų bow- 
ling lygoje. Pirmas ratelis 
susidedąs iš: M. Krakausky 
(capt.), E. Jason, S. Gim- 
but ir H. Cherry yra antro
je vietoje. Antras ratelis su
sidedąs iš: H. Paulius (cap- 
tain), N. Knistoft, L. Fos-

¥» Į
ter ir W. Cook yra ketvir
toje vietoje.

Žaidimai įvyksta kas tre
čiadienį Archer-Kedzie Bow- 
ling Alleys, 4306 S. Kedzie 
Avė., 9 vai. vak. Atvykite 
pamatyti, kaip mūsų mergi
nos ir moterys laiką pralei
džia. Nėra įžangos.

Naujų narių vajus

- Liet. Vyčių organizacijos 
naujų narių vajus prasidė
jo sausio 1 d. šį metą deda
ma pastangų gauti jaunes
nių vaikinų ir visas lietuves 
katalikų merginas taip pat 
ir vedusius vyčių 36 kuopai. 
Turint daugiau narių, bus 
galima lengviau atminti 
ir artimus kareivius ir jūrei- 
artimus kareivius ir jūrei
vius. Visi reikalingi prie šio 
darbo.

Bridgeport. —< Rods, ne
seniai, kaip iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė J. Volterienė/ vie
nok jau metai prabėgo. Tai 
sukakčiai paminėti sausio 10 
d. Sv. Jurgio bažnyčioje bu
vo atlaikytos gedulo Mišios 
šv., per kurias giedojo dain. 
G. Giedraitienė, gera drau
gė Viktorijos Volterai tės. 
Kitos Mišios šv. buvo ant 
rytojauB. Tą dieną pasimels
ti už motinos sielą suvažia
vo ir kitos dukterys. Po Mi
šių Viktorija seseris ir sve
čius pasikvietė į namus ir 
iškėlė pusryčius.

Pirmadienį, mirties sukak 
ties dieną, dukterys — Ka
zimiera, Juozapina ir Elena 
užprašė šv. Mišias Šv. Kar 
zimiero vienuolyne įr Švj. 
Teresės bažnyčioj.

Tikrai gražiai dukterys 
paminėjo motinos metines 
mirties sukaktuves. Rožė

15 wardo demokratai 
renkasi

Marųuette Parlj. — Sau
sio 21 d. parapijos salėje, 
7:30 vai. vakare bus lietuvių 
demokratų ,15 wa>rdo klubo 
susirinkimas. Niaurjpji val
dyba užims vietas. 1943 m. 
valdybon išrinkta: F. J. Do- 
wiat pirm., J. Ragauskas, 
vice pirm., J. Tarvid, nuta
rimų rašt., Paulina Ragaus
kas, finansų rašt., L. Anta- 
nivic. ižd., globėjai — Dora 
Petrol, Elena Dapser; adv. 
Chas. Zekas; A. PLaney, ko 
respondentas ir A. Dulcie 
maršalka.

DIENRAŠTIS DRAUGa^
SĄJUNGININKAI BOMBARDAVO “AŠIES’’ ŠIRDĮ

BERLIN

GERMANY

^eKARLSRUHE
/

Georgia valstybėje 
siautė audra, 12 žuvo

SKELBKITES “DRAUGE’

PARIS*
LORIENT
71 OCCUPIED FRANCE ©bOmbedby RAF

AND U S PLANU
Dvi naktis iš eilės RAF bombardavo Berlyną su 8,000 svarų “Block Buster’’ bombo

mis ir miestą paliko liepsnose. Naciai bandė atkeršyti Londonui bombomis, bet jų ban
dymas buvo nesėkmingas, kada RAF grįžo ir bombardavo nacių okupuotą Prancūziją.

Vakarinėje Georgia Vals- 
j tybės dalyje, sausio 18 die- 
; ną kilo didelis vėjas ir aud- 
i ra. Audra siautė Georgia 
valstybės vakarinės dalies 
plačioj apylinkėje, kur štur
mas pareikalavo 12 gyvybių 

' ir daugiau kaip 100 asmenų
liko sužeista.

I »

kuriuos pasikalbėta įvairiais 
reikalais ir pasiryžta dar 
daugiau pasidarbuoti drau
gystei šiais metais. Koresp.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

Vaikai kovoje 
su paralyžiumi

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Sis-tas iš Sv. Mykolo kas, nut. rašt. J. Mikėnas, 

finan3ų rašt. I. Dubonis, ižd. 
M. Pažėra, iždo globėjais P. 
Adomaitis ir S. Atkočaitis,

Sausio 17 d. įvyko meti- maršalka A. Grivaila.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Chicagos ir jos apylinkės
mokyklų vaikai šią savaitę dr3UQY$i6S
prisijungia prie Cook kaun-
tės skyriaus of the National ,
„ , £ nis šios draugystes susirin-Foundation for Infantile Pa , . ,, . , , , kimas, parapijos salėj, kuralysis kampanijos, kad su- . , ...
kelti $250.000 kovai su pa- "S .pa”r^e ““"S“-

, .. . Pnezastis tame, kad dauge-
i lis narių dirba ir eekmadie-

The Chicago Board of 0 ^įti dirbdami nakti-
Education paskyrė aukų rin- mis turi pasiisgti.
kimo vajų kovai su paraly-; Apsvarsčius visus drau- 
žiumi tarp mokyklos vaikų gygtėa reikalus> užgįrta to- 
nuo sausio 20 iki 26 dienos.! jį pati valdyba, būtent pirm. 
Šiais metais norima surink- j Kumea< vice pirm. A. Ru-
ti kovai su paralyžiumi ___________________________
$100,000 daugiau, negu buvo kas pareiškė, kad aukų va 
pereitais, metais surinkta. Į jus kovai su paralyžiumi

Herbert J. Lorber, Cook baigsis sausio 30 d., prezi- 
kauntės skyriaus pimrmin- dento gimtadienį.

DRAUGO

Draugystė nors šiuo n.e- 
Lu nėra nariais skaitlinga, 
nes kaip ir kitur jaunieji ne
linkę tokioms draugystėms 
priklausyti, bet finansiniai 
gerai stovi. Tarto turi viso 

$2,000.00. Yra pirkus U. S. 

Karo Bonų. Visi nariai yra 
pavyzdingi katalikai ir dau
gumoje “Draugo” skaityto
jai.

Po susirinkimo ne m i su
sidėjo po vieną doierį ir su
ruošė draugiškus pietus, per

togą

H METINIAME 
KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETĖ

ISieilojaine
ĮM) vl-ų
Ohlraco.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. HJLNTEK, ga«.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOUIJEVARD IX) 14

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANALSKAS

Sekretorius

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlnlng Room Seto — Parlor 
Seto — Bedroom Sets — Būga 
— Kadlos — Refrigeratora— 
Washera — M&ngelg — and 

Stovea.

Nationally advertlaed ttema.

Nuteista vieniems me
tams kalėjiman už 
kūdikio pavogime

I
Mrs. Anne Tyrrel Lussier, j 

pereitą šeštadienį, buvo Lake Į' 
County Circuit court nuteis
ta vieniems metams kalėji
man už. tai, kad ji 1942 m., 
lapkričio 24 dieną, buvo Wau 
kegan’e pavogusi kūdikį. Kū 
dikis buvo 3* mėnesio am
žiaus, tai buvo Botsfordų 
vaikas.

Mrs. Anne Tyrrell pamatė 
vežimėlyje kūdikį ir ji kūdi-| 
kį pasiėmė. Pagrobto kūdi
kio motina tuo laiku -buvo 
krautuvėn nuėjusi vaikui nu 
pirkti kojinių, kai vaikas 
dingo.

Mrs. Anne Tyrrel sakosi, 
kad ji kūdikį buvo pasiėmu
si todėl, kad ji ilgėjos kū
dikio. Mrs. Anne Tyrrel .lau
kia gimstant kūdikio.

Mra. Anne Tyrrel nesiti
kėjo, kad ji gaus tokią baus
mę, jos vyras tarnauja Dė
dės Šamo armijoje.

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

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

“L I E T U V A IT £ S” MUHKĄ PARAŠE............... ŽILEVIČIUS

ŽODŽIUS PARAŠE .................................... STEPONAITIS
V EIKALO VEDĖJAS . .. :.............................. PROF. A POCIUS

VEIKALO REŽISIERIUS .................................... IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VEDEJA ................ ............... L. PILIPONYTE-ZAIKIENE

“ELENUTES” ROLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .. ONA P1EŽ1ENE
“IGNO” ROLŲ LOŠIA IR DAINUOJA ... . ANT. KAMINSKAS

Chorines dalis atliks .........
Bus puiki muzika šokiams. .Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVK

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms fiyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

IjMmm geros rū41r« moterų kailiniai, kailiukais iMtĮMin^tala arba 
(loti) kotai parsiduhla iiuirnilntoiiiis kainomis. —

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE AIA.MUEM

PE0PLE5 CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2o88

Mrs. K. P. Dzlobak Ir Duktė, Sav.

Susirinkimai laikomi kas 
pirmą ir trečią pirmadienį 
kiekvieno mėnesio parap. mo 
kyklos kambaryje 8 vai. va
kare. Norintieji platesnių ži
nelių arba aplikacijų kreip
kitės į kuopos pirm. James 
R. Cherry. 4534 S. Califor- 
nia Avė., tel. Virginia 1975.

Šešėlis

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

gražiaja "LIETUVAITE".

Sokol j kkmad-, Vasar*° (w d-*
A ■ ■ ’ BILIETAI:Q 9 I G I A $1'25. . . . . . . (|žangu uk“v 13)

0 J 75c ............................ (Įžanga 68c, taksų 7c)

2345 So. Kedzie Avė. Chicago, Illinois

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AE VAMNftJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES UETUVHA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

lAiGnu j
BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis Ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 taj. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phonr: GBOtehlll 2?U

WHFC-l450kil.
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Lietuviai kariai kovoje už U. S.|
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą!

lietuvis ruošiasi dideliems ka
ro ŽYGIAMS. KAD SUMUŠUS PRIEŠĄ

- Richard James Eglinas

Richard James Eglinas, 
19 metų amžiaus, sūnus Mr. 
ir Mrs. j James Eglinas, iš 
Hartford, Michigan, pirmiau 
gyveno Chicagoje, Town of 
Lake kolonijoje.

Richard James Eglinas 
Navy yra nuo 1942 m., spa
lių menesio, jis “Boot Trai
ning” atliko Great Lakęs.

Dabar Richard yra Aviaci
jos skyriuje ir lanko mokyk 
lą Chicagoje, Ule Navai Trai

, ning school, Advanced Avia
tion, 87th str. Anthony avė. 
Kada Richard pabaigs 16 sa
vaičių kursą aviacijos sky
riuje, tai jis gaus Peety ofi- 
cers laipsnį.

Richard James Eglinas gi 
mė 1923 m., liepos 18 d., Chi- 
cagajp; Town of Lake kolo
nijoje lankė dvejus metus 
pradžios mokyklą, po dviejų 
metų su tėvais nusikėlė gy
venti '■ į Hartford, Mich. Ri- 
chard čia baigė pradžios 

ir high school, jis mėgo pai

šybą, jis paišo spalvotus pa

veikslus. Richard James Eg

linas yra laimėjęs Fairs ir 

mokykloje už darbus prizas.

Kaip chicagietis išsprogdino japonus 
Solomon salų mūšyje
' Diena iš dienos ameri aie-« s

čiai vis didesnį smūgį su
duoda Pacifike japonams.

Gauta žinia iš Guadalca
nal karo štabo, kad čia ja
ponams .gerokai suduota į 
kailį. Buvo paimtas Mount 
Assten. Šios vietos paėmi 
mui vadovavo col. Alexan- 
der George, iš Chicagos.

Ataka iš trijų pusių

Kareiviai, - vadovaujami 
Col. Alexander George, ja
ponus ėmė atakuoti iš trijų 
pusių, japonai buvo įsitvir

tinę savo pozicijose ir pasis
lėpę saugiose cemdnto skylė
se. japonai buvo išstumti iš 

fortifikuotų pozicijų ir* ce 
mento dėžių (pilboxes), ma
žiausia 267 japonai žuvo ir 
šimtai buvo sužeistų.

Amerikiečiai, palyginus su 
japonais, šioje kovoje ne 
daug prarado gyvybių.

Armijos ir marinų • lėktu
vai ir Altelerija talkininka
vo kovos lauke.

Paėmimas Mount Asten 
iai sustiprino Jungti

nių Tautų poziciją Pacifike, 
nes dabar japonai negalės

;nkti Henderson field. Ja
ponai iš Mount Aesten pir
miau atakuodavo Hender- 
■on field.

Japonai stipriai buvo 

įsitvirtinę urve

Sgt. Clifford L. Aikens, iš 
Chicagos, ir netikėjo, jog 
japonai taip stipriai įsitvir
tinę cemento skylėse, kada 
jis su savo vyrais pradėjo 
atakos kampaniją.

Aikens vadavova vienai 
grupei, kuri per džiungles 
prisiartino netoli Mount 
Aesten, iš vakarų fronto. 
Japonai bhvo pasidėję ir tu
rėjo gerą kelią šaudymui.

Paaiškėjo, kad negalima 
išstumti japonų iš dėžių 
((pillbox). N*t Aikens pama

tė juodą tašką ir jam tuoj 
kilo gera mintis.

Japonai meta granatas

Tas juodas taškas buvo 
didelis medis, 20 jardų nuo 
pillbox. Aikens prisiartino 
įirie medžio ir atidarė ugnį 
iš machine gun ir ėmė šau
dyti į urvą, kur laikės japo
nai, bet/japonų su machine 
gun negalima buvo išmesti 
iš urvo. Japonai ėmė mesti 
rankines granatas ir viena 
sprogo už trijų jardų, bet 
Aikens’o nepalietė.

Dinamitas padėjo
Kada Aikens išaiškino 

kur japonai slepiasi, tada 
kiti du vyrai pradėjo šaudy
ti kryžmais iš machineguns. 
Kiti vyrai atnešė dinamito. 
Aikens paėmė dinamito ga
balą ir įmetė į urvą (pill- 
box). Pillbox, japonai ir šau 
tuvai buvo sunaikinti, o 
Aikens’o vyrai toliau tęsė
žygiavimą pirmyn.

. j 1 t ’ :

Sviestą ištraukė 
iš ranku

Hollywood’e, Calif., polici 
ja ieško moters, kuri pagro
bė vieną svarą sviesto iš ki
tos moters rankų ir dingo.

šiurpos lakūnu pergyvenimai
Didelis nuovargis. Lakūnai meldžia

si: "Tėve mūsų"... Lakūnai išprašo iš 

Dievo maisto ir lietaus. Lietus atgaivi

na lakūnus.

Rimtas įspėjimas >
Chicagoje yra asmenų, ku 

rie slapstosi nuo kareiviavi
mo prievolės. Įspėjama, kad 
jie prisistatytų savo vietos 

boarduose.

Gazolino reikalas
t

Sausio 21 diena yra pas
kutinė diena naudoti No. 3 
kupono gazolino racionavi
mo “A” knygutės. No. 4 
įsigalioja nuo 22 sausio.

Pereitą kartą rašėm apie 
kai kuriuos Cap. Eddie Ri- 
ckenbackerio ir kitų septy
nių lakūnų pergyvenimus 
jūrose, kur jie turėjo nuši
lo’’ sti, Spalių 21 d., su lėk
tuvu prie equatoris us Paci
fike. Aštuoni vyrai tris sa
lite? ,’jūdnriavo jūrose. 

Apie tuos baisius ir šiurpius 
pergyvenimus pasakojo Lt. 
James C. Whittaker, lėktu
vo piloto pagelbininkas.

Troškulys ir sausra

Šiandien paklausykime ką 
Lt. James C. Whittaker pa
sakoja apie kitus pergyveni
mus.

Saulės kaitra didelė, jū
ros sūrus vanduo užtiškęs 
ant kūno degina. Ne tiek 
troškulys, kiek sausumas 
kankina. Vyrai nori ne tiek 
gerti, kiek išsimaudyti van
denyje, nes kūnai saulės 
kaitros išdžiovinti.

Buvo aišku, kad lakūnai 
gelbėjimosi valtėmis pakliu
vo ne į tą kelią, kur laivai 
plaukia ir patroliniai lėktu
vai skrenda.

Col. Adamson skaito iš 
šv. Rašto, o kiti meldžiasi 
ir prašo Dievo maisto. Visi 
vyrai su pagarba ir meile 
šaukiasi į Dievą ir prašo 
maisto.

Dvi žuvys įšoko į laivelį

Cherry, lėktuvo kapitonas, k 
baigęs pasikalbėjimą su Die-1 
vu, iššovė aukštyn manyda
mas, jog kas nors pamatys. 
Šovinys iššoko 50 pėdų į 
aukštį ir nukrito tarp gu
minių valtelių. Vanduo buvo 
apšviestas. Bet jei šovinys 
krisdamas būtų pataikęs į 
valtelę — baigta.

Kada šovinio liepsnos ap
švietė vandenį, vyrai pama
tė vandenį žuvis rijikės, ku 
riOs vijos kitas mažesnes žu 
vis. Dvi žuvys iššoko iš van
denio ir įšoko į guminį laive 
lį. Dar kartą šviesa žibtelė
jo ir jau • šviesos nebebuvo, 
o žuvys jau buvo vyrų ran
kose. Pasirodė mėnulis ir 
danguje balzgana šviesa. Vy 
rai turi jau ką valgyti. La
kūnai prašė maisto — jo 
jau turi.

Išgelbsti draugą

Lakūnai jūrose nepapras
tai išvargę. Protas aptem
dytas. Col. Adamson po piet 
sėdėjo galvą nuleidęs, jame 
matės didelis nuovargis ir 
tarsi pamišimas. Tik staiga 
pakilo ir krito į vandenį. 
Tuojau J vandenį šoko Ri- 
ckenbackeris ir kitiems vy
rams padedant Adamson bu 
vo išgelbėtas ir grąžintas į 
laivelį. Col. Adamson parei
škė, kad jis tai daręs, kad 
kitiems lengviau būtų. Ri- 
ckenbackeris moka bartis ir 
hesibijo pasakyti tiesos žo 
fUUo.

Lakūnai prašo Dievo lietaus

Vyrai vėl meldžiasi jūro-

se. Girdisi jūrose maldos žo 
džiai: “Tėve mūsų, kursai 
esi danguje, teesie šventas 
Tavo vardas”... Kada malda 
baigės, tada Cherry kreipės 
į Dievą šiais žodžiais “Vieš
patie, mes prašėm maisto, 
mums davei. Mes dabar pra
šom Tavęs lietaus. Padaryk, 
kad mes tuojau gautumėrn 
vandens”...

Vyrai vėl pradėjo kalbė
ti” Tėve mūsų” Tik staiga 
ėmė lašnoti lietus.

CĮierry sušuko: “Viešpa
tie, dėkojame!”

Pradėjo lynoti. Vyrai ats
tatę burnas aukštyn, kad 
tik kodaugiausia gautų vas 
dens. Jų kūnai nuo lietaus 
atsigavo. Sūrumai buvo nu
plauti. Ir iš lietaus susida
rė šiek tiek vandens atsar

gų.

Liko išgelbėti

Aštuntą dieną lakūnai iš
prašė iš Dievo lietaus ir Ii-i 

ko išgelbėti nuo troškulio ir 
sausumų. Pro troškulį ir 
sausrą mirtis žvelgė jūrose 
į vyrų veidus. Dievas išklau 
sė lakūnų nuoširdžios mal
dos ir jie liko ištraukti iš 
mirties nasrų.

Cukraus No. ip 
kuponas

Sausio 31 diena yra pas
kutinė diena dėl cukraus No. 
10 kupono, gera:* dėl trijų 

svarų.

Kūrenamas aliejus
Sausio 26 diena baigiasi 

data dėl antrojo periodo kū
renamo aliejaus kuponų.

Kavos No. 28 kuponas
Vasario 8 diena yra pas

kutinė diena dėl No. 28 ka
vos kupono.

Trečiojo periodo kuro 
aliejaus kuponai

Vasario 20 diena baigiasi 
data dėl trečiojo kūrenamo 
aliejaus periodo kuponų, ku 
rie įsigaliojo nuo gruodžio 
23 dienos.

Padangų apžiūrėjimo 
dienosT • , i,

Vasario 28 diena yra pas

kutinė diena pirmam apžiū
rėjimui padangų dėl keleivi
nių automobilių, kurie turi 

“B” ar “C” kortele ir taip 

pat dėl komercinių mašinų.
Kovo 31 diena yra pasku

tinė data dėl pirmojo padan 

gų apžiūrėjimo keleivinių au 

tomobilių, kurie turi “A" 
kortelę ir taip pat dėl mo- 

torciklų.

Įdomiausias laikraštis yra 

“Draugas”, todėl visi jį skai

tykite .Ir plątipklt«.. _

mu
X Lietuvos Nepriklauso

mybės spaudos minėjimo ko
misijos narių susirinkimas į- 
vyks penktadienį, sausio 22 
d., 8 vai. vak. 'Dariaus Girė
no žemutinėj salėj.

X Ona Šnekutienė, 2424 
W. 45 St.. jau penkta savai
tė, kaip serga. Vienas ligo
nis namie dar pusė bėdos, 
bet jos vyras Rokas jau ant
ri metai kaip serga. Pažį
stamieji prašomi ligonius 
aplankyti.

I
X J. Brunzienė su savo 

motina lankėsi Chicagoj pas 
gimines. Aplankė ir “Drau
go” redakciją. Viešnia yra 
Šv. Jurgio parapijos, Brook- 
lyn, N. Y., vargonininko J. 
Brundzos žmona.

X Jurgis ir Stanislova 
Lešinskai, pavyzdingi šv. 
Kryžiaus parapijos nariai, 

Šv. Kryžiaus bažnyčioj įstei

gė ųaują caluną — karstui 

apdengti. Tas daiktas kai

navo $30.00.

X Kun. dr. A. Deksnys 
šiuo laiku yra apsistojęs šv. 
Kryžiaus parapijoj. Kaip tik 
gaus reikalingus raštus, tuo 
jau išvyks užimti klebono 
vietą lietuvių parapijoj E. 
St. Louis, IU.

. e
X Vincas ir Jozefina Ar- 

monai, 2140 W. 22 Pi., susi
laukė pirmgimio sūnaus, ku
ris auga, kaip ant mielių. 
Pakrikštytas vardu Matas. 
Tėvai yra j aru antroji karta 
senų West Side gyventojų.

X Mutual Federal Sav
ings and Loan Ass’n 1942 
metų statement rodo, kad 
tos “spulkos” turtas, viso 
siekia $1,242,949.64. ši ben
drovė West Side gyvuoja jau 
37 metai. Ofisas randasi ad
resu 2202 West Cermak Rd.

X Biznieriai Damauskai, 
1907 So. Halsted SL, šiomis1 
dienomis turėjo didelę ‘ ‘pan
ty”. Buvo krikštynos jų sū
naus John, Jr. Svečių buvo 
net iš Chicago Heights, Ga- 
ry ir daug iš pačios Chica
go. Kūmais buvo S. Damans- 
kaitė ir J. Butvillas.

X Elena Pauliūtė, duktė 
žinomos organizacijų dar
buotojos, šįmet baigs Šv. 
Kazimiero akademiją. Ele- 
nutė yra gabi scenoje ir ne
syk) savo vaidinimu paten
kino žiūrovus. Pauliai gy
vena Brighton Parke adre
su 4322 S. Artesian Avė.

X P. Člžauskas, naujas 
Susivienymo Chicago aps
krities pirminlhkss, praeitą 

sekmadienį perėmė apskri
ties vadovybę. Kadangi aps. 
iždininkas A. Valonia yra 
pirmininku Lietuvos Ūkinin
ko draugijos, kuri susirin
kimus nuo seniau laiko kas 
trečią sekmadienį, dėl to Su- 
sivienymo Chicago apskr. 
susirinkimai nutarta perkel
ti į ketvirtą sekmadienį kiek 
vieno mėnesio. Po susirinki
mo buvo senos ir naujos 
valdybos pagerbimai.

Didėja juodos rinkos 
pavojai

Walter Pauli, Director of 
the Chicago centrai associa
tion of the Retail Meat Dea- 
lers Association, pereitą pir
madienį, pareiškė, kad nežiū 
rint, kad valdžia griežtai 
kovoja su* “juodąją mėsos 

rinka”, bet ateinančiomis sa 
vaitėmis iš “juodos mėsos 
rinkos” gręsia didesni pa
vojai.

Pavogta 7,000 
gazolino knygučių

Chicagoje, iš 25 th Ward 
ratioziing board ofice, 2345 
Roosevelt rd., pereitą antra
dienį, pavogta 7,000 gazoli
no racionavimo knygelių, k u 

rios tinka daugiau kaip dėl 
1,500,000 galonų gazolinui 
gauti.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Jr

Nauji Lietuviški
REKORDAI

Kaina po 75c kiekvienos. Siunčiant į kitus miestus, 
pridėkite vieną dolerį už prisiuntimą ir supakavimą, 
baksą ir lėšas. Nedaro skirtumo ar užsakote vieną ar 
10 rekordų, prisiuntimas vienas doleris. Perkant 6 
rekordus ar daugiau, — DYKAI, — gražus Rekordų 
Albumas.

Lietuviškų rekordų jau nebedaug belieka, skaitlius 
yra apribuotas. Iki karo pabaigos nebus naujų daro
ma. Budriko sandelis užlaiko visų išdirbysčių rekor
dus: Victor,. Okeh, Decca, Continental ir kitų. Ang
liškus, Klasiškus, Populiarius, — visi gaunami Bud
riko Sandelyje.

26098
26097

26071
26068

26056

26048

26045

26039

16273
16269

16258

16239
16214

Meilės Karalaitis
4 Ratai — Dainuoja Kaz. Pafc?rskis
Nepamirški Manęs Valcas
Ruduo Tango — Dainuoja Sabanauskas
Vyrai Ožkim
Paskutinis Sekmadienis — Dainuoja Sabanauskas 
Rudens Pasaka
Veltui Prašvsi — Dainuoja Sabanauskas
Ar 2inai Kaip Gerai Polka
Mano Tėvelis Valcas
Tylioji Naktis
Angelai Gieda
Karės Laiku
Didmiesčio Polka
Obuolys
Amatninku Daina
Alutis ir Barborytė
Jonas oas Rožę
Gaspadinė
Močiute Valcaa *
Lietuvaitė Polka 
Levendris ir 
Grybai
Ant Marių Krantelio
Prirodo Seni žmonės — J. Butėnas
Ganėm Aveles
Oi, Cia-Cia
Bernužėli Nevesk Pačios
Sibiro Nelaisvėje — Oli&auskas
Nauja Polka
Bučkio Valcas
Neskubėk Polka
Greitas Žirgelis
Godelės
Urėdas Maiše — Kriaučiūnas ir Vanagaitis
Plikau Kaip Tilvikas
Panemunis Valcas
Ant Kiemelio Polka K
Panemunis Valcas
Gaidys Polka ir Klaipėdos Valcas
Eisim Grybauti
Karvelėlis Šokiai
Visiems Tinka
Sesutė Šokiai
Kad Galėčiau
Varguolės Daina — Sipavičiūtė
Blusa , , ,
Pusiaunakti — P. Olekas ų
Sėdžiu Po Langeli
Nepagelbės Mergužėle Gailios Ašarėlės — Butėnas 
Kaukazo Vaizdelis — 2 dalys — Lietuvos Valstybės Ork. 
Aukso Miglos
Meilės Tu Man Nedainuosi —- Stasys Pauras ir Giedraitis
Skudutis 1 f f
Šarkis Galijotas — M Niekus
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka — Vyrų Choras
Marselietė ’ t - ’
Sudiev Panaitėle — Pauras ir Antanėlis

Didelė Lietuvio Krautuvė, — Rakandų, Radio, 
Jewelry, Muzikalių Instrumentų, — dideliame sava
me name. Krautuvė atdara ir Sekmadieniais iki 
4-tos valandos po pietų. Antradieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais iki 9:30 vai. vakare.

Jos F. Sudrik
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.

Dėl sąžiningo Rado pataisymo, — pašaukite 

CALumet 7287

Sudriko lietuviiki žymūs programai leidžiami 14-ka metų 
WCFL 1000 K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450 K Ketvirtadienio vakare, 7-tą valandą
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