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...“and that government

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

-—Abraham Lincoln
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METAI LAIMĖJIMO METAI
Prancūzų Atrikos komisionierius gen. 
Giraud šaukiasi Amerikos pagalbos

Prancūzų kariuomenei reikalingi 
ginklai, lėktuvai ir kitkas
ALGIERS, šiaurinė Afri-| Nužnyhue Sį sąmokslą,

ka, saus. 1. — Prancūzų Af
rikos aukštojo komisionie- 
riaus gen. H. Giraud įsaky- 
mrl'Afrikoje areštuota ir į- 
kalinta 12 asmenų. Sako, 
jie susekti sąmoksle nužu
dyti gen. Giraudą, preziden
to Roosevelto civilinių rei
kalų atstovą Robert Mur- 
phy ir kitus aukštuosius 
prancūzų pareigūnus, susi
dėjusius au sąjungininkais 
prieš ašį.

Iš Maskvos praneša, 
kad rusai išblaškė 
36 naciu divizijas

MASKVA, saus. i. — So- 
vietų karo vadovybė šian
dien oficialiai paskelbė, kad 
Stalingrado srity tarp Vol
gos ir Dono upių stipria ru
sų rinke apsupta 22 vokie
čių divizijos. Be to, 312,650 
vokiečių ir jų talkininkų per 
šešių savaičių kovas nukau
ta, arba nelaisvėn paimta. 
‘Arame skaičiuje yra apie 
175,000 vien nukautųjų.

Komunikate pažyihima, 
kad raudonoji armija išviso 
36 vokiečių divizijas išblaš
kė. šiame skaičiuje buvo 
šešios tankų divizijos. Smū
gis užduotas dar kitoms vo
kiečių divizijoms. Galybės 
vokiečių karo medžiagos ar
ba Sunaikinta, arba paimta.

Ir ofensyvą prieš vokie
čiu ir toliau tęsiama ne tik 
Stalingrado, bet šiaurinio 
Kaukazo frontuose.

Kinija atšaukia 

misij? iš Amerikos
WASHINGTON, saus. 1.- 

Kinijos vyriausybė atšau
kia karinę misiją iš J. A. 
Valstybių.

Misijos galva gen. Hsiung 
rfei pripažįsta, kad jis 

fifRvęs iš vyriausybės nuro
dymų grįžti namo, bet ne
pasakyta, kada jis* tai turi 
padaryti.

Iš kinų šaltinių patirta, 
kad Kinijos vyriausybė ne
patenkinta sąjungininkų 
keistu nusistatymu. Sąjun
gininkai neremia Kinijos 
tiek, kiek turėtų ją remti 
prieš japonus.

Sako, Kinijos frontas nu 
Stumtas į šalį, paliktas to
lesniems laikams. Misija ne 
ja prisišaukti reikiamo?

komisionierius gen. Giraud 
atsišaokė į U. S., kad pran
cūzų . kariuomenei būtinai 
reikalinga parama — kuo 
daugiau įvairių rūšių ginklų 
ir lėktuvų. Jis sako, tik į- 
ginkluotsr-zprancūzų kariuo
menė pradės sėkmingai 
veikti prieš ašį.

Gen. Giraud karo korės-T t .
pondeptams pranešė, kad 
tarp ^suimtų sąmokslininkų 
yra jo paties, gen. Giraud, 
artimi draugai ir bičiuliai. 

Toliau jis kalbėjo: 
“Gerbiamieji spaudos at

stovai, jūs turite atlikti 
svarbias pareigas. Jūsų ša
lių armijos gali sėkmingai 
kovoti, nes jos'naujovinįai 
įginkluotos. Turite pranešti, 
Amerikai, kad prancūzų ar
mija Afrikoje nekantriai 
laukia ginklų, kas buvo ža
dama jai pristatyti. 1940 
metais man teko patirti, ką 
reiškia kovoti su galin
guoju priešu neturint kiek 
reikia naujovinių ginklų. 
Tas buvo tais metais Olan
dijoje, paskiau pačioj Pran
cūzijoje. Mano vadovauja
mai kariuomenei trūko lėk
tuvų, priešlėktuvinių ir 
prieštankinių patrankų.

“Prancūzų kariuomenė
Afrikoje veržiasi kovoti 
prieš ašį. Ji yra narai. Tik 
vienoj Tunisijoj šiandie vei
kia apie 50,000 prąncūzų 
kariuomenės. Bet jai reikia 
ginklų, kuo daugiausia nau
jovinių ginklų ir lėktuvų. 
To viso ji laukia iš sąjun
gininkų, ypač iŠ Ameriko*.”

Mokomi vyrai 
i tvarkyti kurs nors 
okupuotas sritis

WASHINGTON, saus. l.~
U. S. armija prieš keletą 
mėnesių pradėjo lavinti pa- 
rinktinus vyrus, kuriems 
teks tvarkyti armijos oku
puotas teritorijas karo me
tu ir paskišu po karo. Šiam 
tikslui steigiamos mokyk
los. Viena tų mokyklų yra 
Virginijos universitete.

Britų lakūnai 20 
nacių lėktuvų numušė

CAIRO, Egiptas, saus. 1.

— Britų vadovybė paskelbė, 
kad britų lakūnai Libijoje 
20 nacių lėktuvų numušė, o 
savo nė vieno neprarado.

PITTSBURGH AS GINASI NUO POTVYNIO

taikos grąžini]

, ("Urtuiaj” Acmfe teiapnoto. 

Darbininkai užkala langus ir duris lentomis Pittsburgho karo pramonės dalyje, kad 
apsisaugoti nuo pakilusio vandens upėse ir upeliuose. Potvynis palietė šimtu? uamų ir 
krautuvių, nukirto susisiekimą ir uždarė keletą karo fabrikų.

Žinovai aiškina, kad su japonais 
numatomas ilgų metų karas

Aršios kovos vyksta 

rytinėj Kinijoj

Tačiau jie gali apsirikti, nes 

japonai veikiau gali būti nugalėti

HONOLULU, Havajai, 
saus. 1. — Karo eigos ste
bėtojai ir japonų žinovai y- 
ra nuomonės, kad japonus 
nugalėti ims mažiausia 
penkerius, o gal ir dešimtį, 
metų. Anot jų, klaidinga yra 
sakyti, kad japonai bus 
greit suklupdyti ir jiems 
taika padiktuota.

Ir, štai, kodėl: japonai 
turi gausingą, galingą ir iš
tvermingą kariuomenę ir 
laivyną. Pacifike jie apspi
tę daug salų ir jose įsitvir
tinę. Amerikiečių ir austra
lų veikimas Guadalcanal sa-

ponų imperatorius nekels 
taikos klausimo, kas reikš
tų besąlyginį sąjunginin
kams pasidavimą.

Tad žinovai ir sako, kad 
po apeidirbimo au Hitleriu 
ir Muasoliniu sąjunginin
kams ims ilgus metus pa
laužti Japoniją. Nepaisant 
kaip didelės jėgos būtų nu
suktos prieš japonus, jie 
kovos iki paskutinio vyro. 
Japonų negalima sudemora- 
lizuoti ir sukeldinti prieš 
imperatorių.

Bet japonai turi būti nu

galėti ir bus nugalėti. Tas

Tokia nuomonė vyravo visur 
pasitinkant naujus metus

Vakar, bažnyčiose melstasi už

NKRjų
Chicagoj Organizacijų ir 

pių susirinkimuose, į- 
ijrtrių rūšių pramogose ir 

pramonės fabrikuose, 
pat ir privačiuose su-

Įdėjimuose ir visur kitur.
' vyravo nuomonė, kad 1943
metai Amerikai ir sąjungi
ninkams bus laimėjimo me
lši. Vilų ryžtingumas ne- 
pal tvziamas — ašį nugalė 
ti ir pasauliui taiką grąžin
ti.

Vakar, Naują Metų die
,ną, visose (bažnyčiose, karš- 
Itai melstasi už greitesnė? 
.taikos grąžinimą pasauliui. 
]^<aro ir diktatorių priesp?u- 
oros nukamuota žmonija 
m\aldavo Visagalio Dievo 
katd «lis pagreitintų taiko? 
ir '.ramybės grąžinimą, kad

[šauliui
J

išvakarėmis žmonijai kentėjimai ir pa
lengvintas milijonams ne
pakenčiamas skurdus ir pil
nas baimės dėl rytojaus gy
venimas. Visur ir kiekvie
nam žingsny žmonės parei
škė daug gilios, nuoširdžia 
vilties sulaukti šviesesnių 
sau dienų.

1943 metai bus laimėjimo 
metai, nes los nuomonės 
yra šalies vadai, karo tar-/ 
nybos vyrai ir darbininkai. 
Visi vieningai ir ryžtingai 
darbuojasi tuo vienu tikslu. 
Visi aukojasi. Vi«i visomis 
išgalėmis remia vyriausy
bę, kad jai palengvinti karo 
naštą.

Tik vieningumu, pasiau
kojimu ir Dievui padedant 
Laimėjimas bus atsiekta#. 
Taika ir ramybė pasauliuiCHUNGKING, Kinija ._______

saus. 1. — Hupeh ir Anh- tuo į būdu būtų nutraukti! bus grąžinta. 
wei provtūcijų kalnuose, ry- Į

tinėj Kinijoj, vyksta aršios jų. Į^j reikalinga
kinų kovos su japonais. Te- HIIĮ, . i* 
nai dvi japonų kolonos pa- nidl $tOr uFdblfZIŲ’ 
kilo veržtis į strateginį Yin
gshan miestelį — už 60 mai
lių rytų link nuo Hankowo.

Pranešta, kad japonai o- 
kupavo Lotien miestelį, už 
25 mailių šiaurvakarų link 
nuo Yingshan.

LONDONAS, saus. 1. —

>3

loję, Solomons, ir Naujoje
Gvinėjoje yra vos maža da- bus atsiekU tik užėmu* .. _ _ _|A .

lis prieš juos karo veiksmų, sostinę Tokijo Tai padary- |f A nfj LIGA 
Kitur jie dar daugiau įsis- « IlHIVV LIVH
tiprinę. Iš visur juos paša-

ti ims daug laiko.

(Ši žinia dedama dėl įdo-
linu reikia didelių jėgų ir mum0 Japonai ga„ batj 
laiko. Amerika šiandie ne- velkiau Gal tas
gali prieš japonus pasukti 
didelių jėgų, nes ji užimta 
kituose karo , frontuose. 
Bandoma pirmiau apsidirb
ti su ašimi Europoje. Nie
kas negali žinoti, kiek ims 
laiko ašį nugalėti. Gal šiam 
žygiui reikės vienerių, dvie
jų, ar trejų metų.

Kai hus apsidirbta au s- 
šimi, ar tada japonai iškels 
taikos klausimą ir pasakys, 
kad jiems ganu kariauti? 
Žinovai atsako:

Japonai nekels taikos 

klausimo. Japonų kariuome
nės ir laivyno vadai yra ak
lai pasivergę savo impera

toriui. Imperatorius jiems 
yra dievaitis ir siela. O ja-

įvyks šiemet, ar kitais me
tais. žymusis amerikietis 
Al Smith, buvęs New Yorko 
valstybės gubernatorius, pa
reiškia, kad jis nesupran
ta, kokiu būdu ašis galės 
atsilaikyti dar nors viene
rius metus, kai Amerika iš
judino karo gamybą, kuri 
jau šiandie nustelbia visus 
priešus).

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, saus. 1.- 
Sąjungininkų lakūnai ataka
vo japonų alrdromą Lae, N. 
Gvinėjoje. Sunaikinta 20 ja
ponų lėktuvų, tarp kurių 11 
bombonešių. Japonai nesus- 
pėjo jų pašalinti.

W^SHINGTON, Saus. l.~ 

Grįžęs iš Afrikos Milton S. 
Eiserihower, karo informa
cijų ,pfiso vienas direktorių', 
pareiA^ifcj kad J. A. Valsty

bės b9 mažiausio delsimo į 
Šiauri#? Afriką turi siųsti 
kuo (Vugiausia įvairaus

Reuterio žinių agentūros t maisto Vr drabužių. Gyven- 
vienaš karo koiespondentas tojai la' ai to visa reikalin 

apskaičiuoja, kad sąjungi
ninkai 1943 metus pradėjo 
turėdami 15 milijonų vyrų 
kariuomenės, neskaičiuojant 
Kinijos kariuomenės. Tai gi 
daugiau, negu ašis turi.

gi. Reik|a siųsti mėsos, cu
kraus ir kviečių.

SpauiV08 konferencijoje 

EisenhowTr pareiškė, kad 
Afrikai tiek reika
lingas, k <fik ir /urrunicija. 
Anot jo, gyventojai ne-

Japonai vis dar yra 
pozicijoje atakuoti 
Australijos žemyną

CANBERRA, Australija, 
saus. 1. — Australijos mi
nistras pirmininkas John 
Curtin gruodžio 31 d. vaka
rą pareiškė, kad sąjunginės 
valstybės Pacifike dar ne
turi pakankamai karo jė
gų, kad galėtų suturėti ja
ponų įsistiprinimą. Dėl to ir 
Australijai pavojus vis dar 
nepašalintas.

Anot jo, japoziai visur 
konsoliduoja savo jėgas, 
kad netikėtai susimesti 
prieš Australiją.

Jis pageidautų, kad

Kinija reiškia nepasiten
kinimo sąjungininkais. Kinų 
vyriausybė jaučiasi, kad ji 
iš sąjungininkų nesulaukia 
paramos prieš japonus tiek, 
kiek jsi buvo žadėta.

Sąjungininkų lakūnai 
Naujojoj Gvinėjoj Lae aJr 
d rome sunaikino 20 japonų 
lėktuvų. s

Sovietai praneša, kad šios 
žiemos ofensyvos metu rusų 
armijos 312,000 vokiečių nu
kovė ir nelaisvėn paėmė 
šie vokiečių nuostoliai yra 
tik Stalingrado fronte.

Britų karo laivynas kovo
ja sn vokiečių laivyną šiau
riniuose vandenyse.

Są>mglnlnkų bombone 
šiai skaido ašies bazes Ta
niai joje.

bu® aPrftPir‘ l junginės valstybės Pacifike

sukeltų ofensyvą prieš ja
ponus. Deja, jos yra užim- - 
tos kituose frontuose, o 

Australijos frontas palie
kamas tolesniam laikui.

Sąjunginių valstybių 
1943 m. uždaviniai

bužiais, gf 
n inkaras ne 
šiai.

kilti sąjungi 
pabrukus šąmy

Daug krautuvių 
šiemet bus uždaryta

WASHINOTi>N- i-- 

Karo gamybos boardo Vir’ 
mininkas DonA^l-M. Nelson 

pareiškia, kad sie l®43 me" 
tai bus sunkės civiliniams 

gyventojaps. į
daug ma- 

ių visoj
nes n

•a
nutrauk-

t.
Anot jol š 

žesniųjų kr® 
ly bus uždą, 
joms ko 
daiktų gam; 
žyta, arba 
ta.

Be to, šiemet 
bus dar dara; 
tas ir automo
mas

LONDONAS, saus. 1. -— 
Britų karo autoritetai pa
reiškia, kad 1943 metais A- 
merikos ir Britanijos užda
viniai bus tikrai dideli.

Iškeliama aikštėn, kad 
bus pasidarbuota prieš ašį 
sudaryti orinę artileriją — 
kuo daugiausia didžiųjų 
bombonešių, ir jais atakuo
ji nacių karo pramonės 

Centrus ir susisiekimų lini
ny- jas.

Tuo būdu nacių atsparu
mas veikiau bus palaužtas.

L
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Kalėdos šiltų ktašty kareivinėse
Kareiviškas savaitgalis. Barakai braška 
audros metu kaip laivas okeano bangu 
supamas. Leitenantai jptagpja kapelionui 
šv. Mišioms. Kalėdų kalakutas. Karininkų 
žmonos apdovanoja kareivius.

t- 1942 Ilgesys kamuoja kareivius 

vakarės. At-

itvirtadi^ 
i Kalfidų^Sv

Ke

metų Kalėdų 
sikėlėme 5;3(b». m., skubiai 
nusiprausgdtf; prade 

tvarkyti foras, bet, iigirdę 
seržanto švilpuką, visi išsi
rikiavome1* prie Uis savo ba-

Sa vaitgaliais (še š tądien i ų 
popiečiais ir švenčių dieno- 
k”*) kariškų pareigų švil- 

, išgir ę pufcgj (ąĮfr mūsų ne
gi imlptnikdo, lpuko apie at-/

ruuavumę priekis «nvo im- eių8tua laįšfcu8 laukame SU 
rskus rytiniam patikrinimui. malOTUmu 'VėUi jnakM'vėl
Paskiau pusryčiavome mams: vi>i 
nuskirtose besu Rali, sugrį- kuose kur įr 

iį baigime taisyti patalines lojįgme k;)

bėjo 
&■

pagal kariškus nurodyagus, 
išsišlavėme barakus, gtai 
vėl švilpukas rytinės gim
nastikos pratimams. Ketvir 
tadieoio popieti komandos 
viršininkas su majoro žvaig
ždute linkėjo mums linksmų 
švenčių ir davė nurodymus 
sutvarkyti mūsų kariškus 
bagažus taip, kad gavę įsa
kymą per kelias sekundes 
galėtume apleisti barakus 
kelionei į kitas stovykLas ar 
į užjūrį. Po to, žinoma, įvy
ko barakų inspekcija. Ka
reivis turi būti visuomet ga
lutinai pasiruošęs greitai į- 
vykdyti visus gautus įsaky
mus.

f

A V-Homc has at least one person frained in First Aid, as 
part of its air raid precautions and to preserve the family's 
health. Other qualifictrtions for fhe V-Home cerfificafe 
awarded by fhe Office of Civilian Defense are salvage, refusal

J fo spread Axis propaganda, and regutar purchase ot War 
m Bonds and Stamps. The illustration was contributed by

Gluyas Williams. Make yours a V-Home!

pačių bendros kelionės drau- kareivėlių. Daugelis ėjo šv. 
kai • i karo frontus Europoje į Komunijos. Kapelionas pa 

itk dabar-' Daugelis iš mūsų galvojome'

Ati1d< daugelis nuo audros braškančiuose ii 
ta savo žmonų, vai- žaibais apšviestuose bara- 

p&si’lgsta savo į-ikut^e apie galimumus arti

vus ir draugus gal dar gy
vus ir kenčiančius įvairių 
okupantų skriaudas, su ku
riais atsisveikinau saulėtą 
liepos mėnesiu rytmetį ža
dėdamas grįžti iš Amerikos 
už kelių mėnesių ir papasa
koti savo įspūdžius. Ultima
tumais tvarkyti tautų san- 
tykiai jau tada aiškiai rodė 
karo neišvengiamumą, bet aš 
Stengiausi kartu su kitais 
UeVa įsitikinti, kad mūsų 
brangioji tėvynė Lietuva ir 
daug kentėjusi lietuvių tau
ta išvengs didžiųjų karo 
žiaurumų... Bet Lietuvos li
kimas karo metu visuomet 
panašus...

Mūsų batalijono katalikų 
kapelionas yra aukšto išsi
lavinime ir plačių pažiūrų 

tad su juo stengiamės ir ka

talikai ir nekatalifcai arti 

miau susipažinti ir įvairiuo

Romoje ir grįžęs į Ameriką SKELBKITfiS “DRAUGE”1 
1938 metais.

Kalakutai ant kareivių 
stalų

Pagaliau sulaukėme kalė
dinių kalakutų ant kareiviš
kų stalų specialiai apdeng 
tų gražiomis staltiesėmis. 
Be kalakutienos gavome dar 
įvairiausių valgių bei skanė
sių. Pagaliau sekė linkėji
mai iš karininkų, kurie val
gė prie atskiro stalo au savo

(Nukelta į 5 pusi.)

upih ctiipho
11 W«s» 33 " S-.retHa

/r . f't'? t

DOCTOR SELMA

SODEIKA. O. D.
AKIS ISTIRINfiJA

AKINIUS FritAKINA

Ofise randasi kiti pataisyme 
metodų jrehgimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Lliaois '

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, Ilt.

Tel. Cicero 7681

1

sakė trumpą pamokslėlį pri
mindamas, kad karas pri
vertė mus šiais metais pra
leisti šventes toli nuo savo se savo reikaluose patarimų

Aht AM kil l’HOiOGK kl’in 

ldWESI PUSSIKI.E I KK
I HOSt I Aė'Aht ITK >1 I

.prasto darbo. Jei būtų gali- mcjlje ateityje di’intis bend- šeimų ir tėvų ir daugeliui prašytis. Jis yra lenkų kil-
ma įvykdyti ^‘sirsstų net ro likimo malonumai? ir var 
tokių, kurie sriiktų mokėti gfps supantis apginkluotuo- 
kas mėnesį po $100.56 dviem. laivuose okeanų bango- 
kareiviams algas Apmokėti,, niis nežinoma kiyptimi į į- 
jei jiems leistų sulįayo šei-| v/aitius pasauli j karo fnon- 

momis kartu gyv
prastą darbą dirbt 
yra ir tokių, kurie

it į-'ttus. Audrai tilntant pamažu 
omffr! ;vėl visi pasinėrėme sapnrao- 

) se apie kalakutus, namlš-

kinti savo žmonomis bei tė
vais, jei tie lyg tai nenoro
mis juos į kariuomenę išlei-

-kius, sužieduotines...

1942 metų Kalėdų rytas. 
Apie 7 vai. ryto karo orkes-

do. Kareiviškas gyvenimas tras žygiavo maršuodamas 
ir uždedamos kariškos pi/ grodamas kalėdines me- 
reigos daugelio įvairiai per/
gyvenama.

Sapnai apie kalakutus

Pamažu užgeso žiburiai 
veik visuose barakuose/ įr 
klubuose, visi užmigom^ it 
sapnavome gal tai kalėdi
nius kalakutus. Bet štai ui- 
ėjo smarki audra su perkū

nija ir. lietumi. 2aibaw nu- 
šviesdavo aplinkui tūlėgtan- 
čius bąrt^ų, stambūs lietaus 

lašai barškino langų s.tiklua 
x stiprus Vėjas Švilpė tarp lafc 
gtf rėmų ir b trakų /gtogų. 

Vieni knarkėme, kiti , pradė-

iKareivių svečiai

Daugelis kareivių gavo 
leidimus išvykti dienai ar 

, (forai dienų į namus ar bent 
į artimesnį civilių gyvento
jų miestą. Gaila, naujokų ir 
daugelio kitų kerei vių ir pa
reigose esančių karininkų 
neišleidžia išvykti iš otąryk- 
los. Iš mūsų kompanijosonau 
jokų tik vieną išleido aap- 
tynioms paroms į mirusios 
jo motinos^ laidotuves. Ne
gavusieji leidimų išvykti ka-
beiViai ir karininkai vakare , ______ __________
pripildė stovykloje esantį jome vartytis kareiv>į£koge 
didėlį ŪSO klūbą, stovyklos [ patalinėse. Aš netyčfi& pTj- 
kinų salės, svečių priėmimo siminiau tas dienas/ kada 
klūbą, kur kai kurie kariš- prieš pat karą įvair/ų Euro- 

kiai turėjo progos susitikti pos tautų studentai’ supėmės 
su speeijaliai atvykusiomis, braškančiame nuo į vėjo įr 
žmonomis, tėvais, sužieduo- Atlanto okeano ba (gų laive 

tinėmis, giminėmis. Svečių i Prisiminiau ir tai/kad gal 
priėmimo klfibc visi kamba-! tas pats laivas, hpginkluo- 
riai buvo Užimti kėlias sa- tas patrankomis Yor-
VUites prieš šventes. i ke, išvežė kelias dešimtis tu
» .T- '***■--- ></Vf «' .. . » I ’

lodijas kariuomenės stovyk
los gatvėmis. Bėgome iš ba
rakų laukan nžsimetę ant 
pečių savo žaliuosius ploš- 
čius ir plojome orkestran- 
tkrtis draugams.

Kariai bažnyčioje

Apie 9 vai. ryto daugelis 
atsidūrėme vienoje koplyčių, 
kUr įvyksta įvairių religijų 
pamaldos skirtingomis va
landomis. Sv. Mišias laikė 
karišką kapitono ir teolo
gišką daktaro laipsnį turįs 
kapelionas, gi am patarna
vo pora leitenantų. Koply
tėlė huvo pripildyta kapito
nų, leitenantų ir paprastų

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo

Tel.: YARda 1889 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
IStalso,

Ofisas Ir Akinių Dirbta* 
Kampas 34th Street

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

........... ...............
LlFE’S BYtPAYS

1

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

neįprastoje šilimoje žiemos mės amerikonukas, penkis 
metu. Prisiminiau savo tė-įmetus gyvenęs Lenkijoje ir

garantavimo*
Aktą tpeeėalIMri

Palengvina akių įtempimą, kuria 
soti priežastimi galvos skaudėj ima, 
svaigimo,. akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą aklų karitį, atitai
so trumparegyste ir iohregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidai. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nue 10 ryto Ud S a. 
vak. Seredomis nuo pietų. • N*.

dėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys ati tais s

<712 South Ashland At.
Phone: YARDS 1873

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (ccJlor 
blindnesa), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

828 W. S5th PLACE 

PhoUe TARds 2223 

24 vai. patarnavimas

BUnant namie ar darbe galit*, 
gauti gydymo patarnavimą lank
ant mūsų ligoninės kliniką. Kil
ni ko valandos nuo 2 vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. Šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis

PtUuu (rengtas Medikas Depssrv
mentaa gydymui visokių ligų 
■markių* lr Ugtalklnlų.

Plliuta (rengtas dilr, irgi Joe De 
paitnM-utHo, kur svarbia* ir ma 
žeenes operacija* atlieka ataako- 
mingl Chirurgal-Daktaral.

iL. „t?!.* I*/* .*
Pilnai (rengta Pliyslothvrąp, De- 
pertnuntas priskaitant Diaiher- 
my, Uitra Violet Ray, Slnusoidal 
Ir kitus modernttku* motodua 
gydymo.

Pilnai (rengtas X-Ray Dt-part- 
mentas daktarams lr pacientams.

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
gertansias gydymas ir priežiūra. 
Kns link mokesčių, susitarkime, 
lead būtų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso teL VlRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0-8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Pritaikiu akinius 
atsakomihgtė1 ir už 
prieinamą kaiaą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 8088.

ADVOKATA , ..

WHIINEY E. TARUTIS
advokatas

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

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

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

Room 2014 Tel. StAte 7572

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, 6 '
kitomis valandomis pagal sutartį, r t ‘

—~

LIETUVIAI DAKTARAI
-Ui.
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Mii.PTtE.iay BOV V-riemp 15 TmE.
Toi_.cs A-Trera-r — 5wowinc.tuem Uou/I 

Mūcm fET* Tme mevu Car wxį _ . Z/ 
\CouiTSE HAS A Bap M>»Srr '

TdeNiNc AKolmp -ro Cul-r- V/ITM *’■ ’ 
Tur Rumbjje. 5\eat- Ąf rUfirTts 

V/u.ur

Kwos*j-S -rur xoax>, "įC ”7

rosp^^

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik rink pat* aklą. tisam ri
JSSSi.^fu&“SJS' ‘

i j tempta*. ..

m J. Smetana 
I. J. Smetana. Jr.
OPTOMKnUOTAI 

1801 So. Aahlaad Avennt

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office tei. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CRIRUROASK

Vai.: 2-4 ir 7-6 vak. 
Ketvirtad. ir ^cdėliomis stuitaru
2423 West Marąuette Rd.

-----
Tel. YARds 6921.
Res.: fcENwood 5107.

DR. A, J. BERTASH
gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vaL: nuo 1-3; noo 6:30-8:30
7M WeM 35th Street

... ------ — ... .

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West Mth Place 

Tel. REPuNle 7868

DR. STftIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFI8O VALANDOS:

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

Office tel Y ARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Coiirt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted SC, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
•* 1 1 ■ - —

ToL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 We8t 35th Street

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

Ofiso Tel.................... VlRginia 188F

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avefiue

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

rcM*
ll-to*

■i varnai
mo vaiAnDoet 
:•> a. m. uu s.si J. ■
lr Rsgtad a a.

MRING-STIFF 
SORE MUSCLES
For PROMPT r*Uef—rub ou Mu»- Utni.f Murtg* wttb thb ėohdsrfal 
"ootnrma-'-"—*—■ -- 
frash vi 
to h*lp

vTER-marr amt" aetiuUly bringsAk — — O VamWm IB DIOCKI BrninR nTUKCN* 
to b*(p bneak up palniul (orai eon-
SSte?d%Xri(5 »“^X0"nl

MUStęroU

Tol. YARdl 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vaL: ūpo 9- vat ryto iki 4 vii. vak 
Seredoj pagal sutartį.

1 nr.i - J , Ui.

TeL CANai 0257
Re«. tel.: PROspect 6659

or. p. z. zalator:s
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 8o. Halsted Street
Rttldtadja: 6600 So. Artesian Ate.

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

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 Se. VVesteft lAve.

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

o nedėliomis pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TsL MIDiray 2880 Ckfcago, UL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

i t. i i i ■ f- n a.

.Ii ii

PLATINKITE "DRAr04

APDRAU5K SAVO BRANGU TURTĄ DABAR
Aprlmudiliim gyvastį (Ufe) nuo užgimimo dienos iki <0 metų am- 

Slaus, atsakoinlngoj apdraudos kompanijoje arba Fratemalirtėje ot-
gantsci.iojn. J '

Apdraudžiamo automobilius ' Liablltty and Property Pamage". nuo 
(S.OOS.uO Iki $10.000.00. Kainuoja “A-klasos" Navininkams tik 
$24.00 | metta*.

Apd<~iti<U1«m nuo ugnies ir kitų nelaimių — namui, fdrntčlus, au- 
toniobl.tas, trokus. krautuvių tavorą (r langus (Fiat* (Jlaas). tavernų 
ir namų savininkų atsakomybe (Uah,lity), nuomas (renta), sveika
tą ir nelaimų (Health and Acc'dent), vagystę ir apgavystę (BUrg- 
lary and Larceny). atsakomybę namų savininkų (Public IJabtllty). 
Ulstaton kaucijas Draugijų Valdininkams lr pavieniams, Ir visok) 
kitą Ctu ncĮvardtntą turtą bot atsakomybę.

UI n pu raudą galima UmokStl mėnesinėmis rūtomis be Jokių komisų.
Dėl p'atoenlu informacijų apie įvairias s pd ra ūdas (Insurance) 

ir klek Kainuoja, malonėkit atsilankyti J raktinę arba pakaukite Te
lefonu, o mes pribūsime J Tamstos namus dėl pasitarimo.

K. i. macke-MAciukas 
(ienėml Infturance Bt-okrr

2348 W. 09th St. 2-tram atikžte TH. Prospect 3140

TsL Cicero 1484

DR. S, R. PALDTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15106 gat Ir 49th CL
OFISO* VALAND08:

2 iki 4 v. popiet; 7 iki 9 v, rak.; 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 03rd Street
OFISO VALAND08: jL

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

Ofiso telefonas: PROapect 6787 
Namų telefonas: VIRginla 2421

' . i >

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4148 Archer Avenne

Ofiso Tel. LAPayette 3210 
Res. Tel. LAFsyette 0094 

Jeigu Neatsiiiepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.: 
Penkt., AeJtad. 6:90 Iki 9:30 vakl 

Sek madienį a ii pagal susitarimą

Kas laisvę brangina, 

perka War Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis dalykai 

— nenusimink. (HiltįĮ.

tag

r
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KODIKUJ PARALYŽIUS
Smarkus “poliomyelitis”, 

geriau žinomas vardu kūdi
kišku paralyžių yra užkre
čiama liga ir beveik visuose 
atsitikimuose suparaližuoja 
vieną arba daugiau musku-

Tos ligos žinovai sutinka, 
kad mažas organizmas, va
dinamas “filterable virus” 
tokia mažas, kad negalima 
jį matyti per mikroskopą, 
išplečia šią ligą. šis orga
nizmas įsigauna į kūną ir 
burną arba nosį, kada pa
siekia kraujo *oirkuliaciją 
prasideda ,užsi degimas nu
garkaulio arba abiejų. Jei
gu tas užsidegimas mažas ir 
tuoj pranyksta, tai jokios 
bledies nepadaryta ir nese
ka nei muskulų susilpnėji
mas nei paralyžius. Jeigu
karštis žiaurus arba vis tę- ką. 
siasi, nekurios nugarkaulio Nedėti pirštus arba kitus 
nervų aelės yra pažeistos daiktus į burną prie nosies,

nios žmonių ar viešai ar pri
vačiai.

Suaugę žmonės, kurių šei
mos gyvena priemiesčiuose, 
bet kurių užsiėmimas yra 
vietoj kur ta baisi liga pa
sireiškusi turi saugotis nuo 
susirinkusių minių žmonių 
gatvėse, traukiniuose ir vie
šose vietose. Jie gali būti li
gos nešiotojai Prie vaikų 
neiti, ir jie turi užlaikyti 
paprastas sveikatos taisyk
les.

Reikia atidėti visus ne
svarbius vaikų ir vaikučių 
susirinkimus klubuose, na
muose, mokyklose ir t.t.

Tėvai turi pratinti vaikus 
užlaikyti sekančias papras
tas sveikatos taisykles.

Nevartoti kito abrūsą, gė- 
rymp puoduką ir kitą daly-

DIENRAŠTIS DRAUGAS

KELIAI | ROSTOVU
HUSSIAN TMKUSTS 
Bkussian THHATS

MILĖS

"t f

Po paėmimo Kotelnikovski miesto geležinkelio, rusai 
tęsia atakas Don upės šiaurėje ir pietuose ir eina sužnybti 
vokiečius Stalingrado ir Kaukazo apylinkėje.

arba sunaikintos ir musku
lai prie tų nervų suparali- 
žuoti.

Ldga dažniausia užpuola 
vaikus dar neturinčius 10 
metų amžiaus. 65 nuoš. vi
sų atsitikimų yra tarpe vai
kų nesulaukusių 5 m. am
žiaus; ir 90 nuoš. tarpe vai
kų nesulaukusių 10 m. am
žiaus. Bet liga kerta visų 
amžių žmones.

Sergantį laikyk viename 
kambaryje, kitų prie jo ne- 
prileiskite. Ir jeigu gydyto
jas ras, kad liga tikrai kū
dikiškas paralyžius jis ap
rūpins “serumo” kraujui ir
nustatys kas reikia daryti.

• ■*<*
Kūdikiško paralyžiaus pro 

blema susideda iš trijų svar
bių punktų — pirmiausia 
sulaikymas ligos; antra, kuo 
atydžiausias prižiūrėjimas 
ankstyvo karščio prieš pa
čio paralyžiaus prasidėjimą; 
trečia, po priežiūra. 

Sulaikymo žingsniai

Vienas sergantis asmuo 
perduoda ligą kitam tiesio
giniu kontaktu. Perai ran
dasi sergančių burnos ir 
gerklės seilėse, ir gali ras
tis nosyje ir burnoj ir kito 
šeimos nario.

Sveiki asmenys gali nešti 
perus savo burnose. Šie ži
nomi faktai pataria sekan
čius sulaikymo žingsnius.

Neikite kur renkasi mi-

arba prie akių.
Valgyti tik sveiką, gerą 

maistą, prie meto laiko pri
taikintą.

Užtektinai miegoti.
Neduoti viduriams sukie

tėti.
Šviežias oras ir saulėkai

ta svarbūs dalykai.
Atpraskite nuo- pabučia

vimo. X

Ligos gydymas

Kada vaikas serga, daug 
tėvų nešaukia gydytojo, lau
kia pakol jie pilnai išsigan
dę. Kartais greitas nepri- 
žiūrėjimas yra pavojingas, 
nes liga greitai plečiasi. Y- 
patingai su kūdikišku para
lyžių yra pavojinga laukti, 
nes gydytojas turi vartoti 
“serumą” kuo greičiausia, 
ir jis be vertės jeigu para
lyžiaus apsireiškimai jau pa
sirodo.

Ligonį reikia paguldyti ir 
laikyti lovoje, kitų nepri

leisti. Privalo taip gulėti, 
kad nereik judėti.

Su plovimu atsargiai ap
sieikite, nes skausmas la
bai didelis. Viduriai turi bū
ti liuosi, bet nevartokite 
liuosuojančių vaistų. Valgis 
turi būti lengvas, nes jeigu 
ligonis ilgai guli jis per daug 
tunka.

toj imas kojų tik iškraipo 
kūno sąnarius. Šitai po li
gos priežiūrai geriausi as
menys yra tėvai ir gydyto
jas — nepaveskite kitiems. |

LONDONAS. — Mirė bu
vęs britų ambasadorius Vo
kietijai Sir Nevile Hender- 
son, 60 m. amž. Jis buvo vie

Sunku įrodyti tėvams, kad i nas Miuncheno pakto auto- 
kartais nevartojama ranka rių.
arba koja gali greičiau pa- ______________
gyti vien sau. negu su var- Nedažnai pasitaiko proga 
tojimu netinkamo masažaus dideliems darbam„ nuolatos

Kai vokiečiai Kaune 
žade žydus

Vieną užsienio informaci
jų agentūra praneša, kad na 
ciai okupuotuose rytų kraš
tuose organizavo masinius 
žydų žudymus, panaudoda
mi tam ne tik automati
nius ginklus, bet ir elektrą 
bei dujų kameras. Viena iš 
pirmųjų tokio masinio žu
dymo įstaigų buvusi nacių 
įrengta Kaune. Žudant elek
tra buvusi tokia procedūra: 
numatytieji nužudyti gauna 
įsakymą nusirengti, neva pa 
siruošiant į pirtį. Tada jie 
nugabenami į didelį baraką 
su geležinėmis grindimis. 
Durys užrakinamos ir galin
ga elektros srovė paleidžia
ma. Aukos numiršta elek
tros pritrenktos Kai elek
tros srovė vėl išjungiama 
atėję nacių vyrai lavonus su 
renka ir nuveža palaidoti į 
vieną duobę.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAtGAS” HELP WANTFD 
ADVFRTIKING DEPARTMENT 

127 No. Dearbnrn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI reikalingi su patyrimu o- 
peruoli elektrinius balling presus.

J. CHAPMAN & SONS 
884 N. Halsted St.

INDŲ PLOVftJAI reikalingi. labai 
gera mokestis, geros sąlygos Ir val
gis. G dienos savaitėle. Pašaukite: 
Robert Koially, Randolph 2840.

l’NIVERSITY CLVB.
76 E. Monroe

DIRBTUVE J E 
DARBININKAI 
REIKALINGI

Patyrimas >ereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SIIERMAN KI.OVE CO. 
3531 VV. 471 h 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 
11:15 vak iki 7:15 ryte.

Patyrimas Nereikalinga
INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

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

VV. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.
Atdara šeštadienį.

HELP WANTED MOTERYS

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga, 
laibai Įdomus darbas. Dier.ą Ir nak
tį shiftal. 4 0 centai į valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas jsidirbl- 
Mas. Kreipkitės ) —

PLASTIG RINDING fORP.
732 8. Rhrrman St.

DIRBTUVĖJE
DARBININKAI
REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KLOVE CO.
3531 VV. 47th St.

MERGINOS reikafineos — gera mo
kestis — geri valgiai. Atsišaukite J 
Laundry dept.

GRANT ROSPITAD 
525 tirant Plaee

PATYRUSIŲ
SKUDURŲ IR VILNONIŲ 

SKIRSTYTOJOS
J. CHAPMAN A SONS 

884 N. Halsted St.

JUOZAPAS KAZLAUSKAS
fclirė Gruod. 21. 1942. 8:16 v. 
ryte, sulaukęs pusė A amžiaus.

Kilo Iš Raseinių apskr.. Vi
duklės parap. Antringės km.

Amerkoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

du brolius Vladą, broliene 8a- 
'Jomeją Ir Jų šeimą, Joną. bro
liene Vincentą Ir ju šeimą, 
Įmseseri Kasimiem Peludne- 
Ici Ir šeimą, švogerį Kailmle-

| rą Laurlną Ir šeimą, Hart. 
Mich., ir daug kitų giminhj Ir 
pažystamų. O Lietuvoje — se- 
■erį Juosėtą, švogerį Joną 
Mickevičius.

Kūnas pašarvotas Lachawlcs 
kopi.. 2114 W. 28 Pi.

laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Sausio 4, II kool. 8:80 vai. ry
to buk atlydėtas į Aušros 
Vartų par. bažnyčią, kurtoje 
įvyks gedulingos pamaldos nž 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kaalmlero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvavV 'Virtuvėse

NuliCJę 9-olUU, Puaneącrė. 
švngerlat 1/ visi Giminė*.

laidotuvių Dlrekt. Lacha- 
wlcs ir SCnal, Tel. Ganai 2515.

arba elektrinio įrengimo.
Begalo svarbi pareiga. 
Reikia muskulus pradėti

išbandyti kaip tik ligonis 
gali judintis be skausmo. Iš 
lėto. Kai kuriuose atsitiki
muose tas įvyksta tris sa
vaites po atakų, kituose at
sitikimuose Laikas ilgesnis. 
Mankštai laikas kvalifikuo
to gydytojo turi būti nusta
tytas. Per greita mankšta 
dažnai sulaiko greitą pa
sveikimą. Per greitas var-

,our

ecret?
■

— mažiems. (.P. Chaignou).
J

Vieni žmonės darbuojasi 
kaip bitės rinkdamos medų 
nuo kiekvienos gėlės, o kiti

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

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

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

PETRONELLA
JOVARAUSKIENE
(l«> tėvais žiekaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 1 d., 1943 m., 1:55 vai. 
ryte. sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Jurbarko par., Mikutaiėių kai
mo. Raseinių apskričio. Ame
rikoje išgyveno 3 3 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Antaną: dukterj Petronė
lę; 2 seseris — Marijoną Ka- 
kanauskienę ir jos vyrą Vin
centą ir jų šeimą, ir Moniką 
Nazninckienę ir jos vyrą Ka
zimierą ir jų šeimą: pusseserę 
Julia Jokubauskienę ir jos šei
mą: pusbroli Motiejų Žlckų ir 
jo šeimą; pusseserj ir pusbro
lį Grnd Rapids, Mich ; švo- 
gerį Mykolą j Jovarauską ir jo 
šeimą: ir daug kitų girnių Ir 
draugai Amerikoje; o Lietuvo
je paliko seserį Marcelę Stir- 
bienę ir jos šeimą.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų. Gyvoio Rožančiaus ir 
Apaštalystės Maldos draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
1330 S. 50th Avė., Cicero. lai
dotuvės įvyks antrad., sausio 
0 d Lš namų 8 vai. ryto bus 
atlvdėta į Šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. K>zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalvvB.utl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Vvras. SescrVs, 
šyo'M-rtni. Duktė, PuM-M-serės, 
Pusbroliai Ir visi k'tl Giminės.

DIRBTUVEI MERGINOS reikalin
gos nuolatlniems darbams. Pasimai
nanti diena ar naktį shiftal ar nuo
latiniai naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4260 S. Pulaskt R<uul

MERGINOS 
Prie lengvų dirbtuvės darbų, 
kit gimimo liudijimus.

AVILSON-.IONES CO.
3366 FiitJiklin Blvil.

Turė-

DIRBTUVEI MERGINOS — 18 iki 
35 metu. naktimis darbas. Atsineš- 
klt gimimo liudijimą ar pilietybės 
popierius.

BORDO PRODUCTS CO.
356 E. 21st St.

LENGVI PRIE MASINU DARBAI. 
Defense dirbtuvėje. Gera mokestis, 
nuolatiniai darbai

GRI NWAI,D PLATING 
4369 W. laike Street

Reik paminėti, kad 
ir pavėluotai

Bridgeport. — Reik pami
nėti, kad per Šv. Pranciš
kaus Seserų Rėmėjų 1-mo 
skyriaus vakarą, kuris įvy
ko gruodžio 6 d., Šv. Jurgio
parapijos salėje, sekantieji pa” (Goetbe)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MIRACLE WHIP! 
Its "different” flavor 
always makes a h't.

MllLlONS AORII—Mirade Whip does work tvonders 
with salads! A unique combination o( old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip is 
by far America‘s favorite salad dressing. ,

*******************

NULIŪDIMO VALANDOJE

/ Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

* GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

1JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH nr.RMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 8OUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0721

RADIČTpROGRAMAS — 8:0Ū vaL' PlrmadIr Ketvirtad^ “vak. 
U stoties WGES (1390). iu Povilu fialtimleru.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NAMAS PARSIDUODA — Dutch 
colonial tipo, 5 kambarių, furnaco 
šiluma. Namas randasi pietvakarinėj 
dalyje miesto. Atsifcaukite prie SA
VININKO adresu — 11253 S. CENT
RAL l’ARK AVĖ., vakarais po 8 
valandos arba visą dieną sekmadie
niais arba telefonu pašaukite — 
BEVERI.Y 6597.

dalyvavo programoj: Bro- 
nislava Strazdauskaite dai
navo, o Irene Gubalauska3 
jai akompanavo pianu. Jea- 
nette Sapalaitė pagriež 
smuiką, R. Mazeliauskiei 
pasakė kalbą, o vakaro 
dėjum buvo kun. J. Pruna- 
kis. Visos programos ruošė
ju buvo prof. A. Pocius, 

Tariame ačiū Sophie Bart 
kus, kuri noriai garsino pa
rengimą savo radio valandą.

X.

Darbai parodo meilės jė-

t
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phoneą YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PUT.T.MAN 1270
2814 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHI&AN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M., PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
SO. CAUTUKNIA AVĖ. Pilone LAFAYETTE 3073

P. I. RIDIKAS
3354 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. I. ZOLP
1640 WEST 46th STREET , Phone YARDS 0781
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Naujuosius Melus pradedant
Kas įvyko pernai, tai mums gerai žinoma, bet ką at

neš šie naujieji metai, kuriuos vakar pradėjome, neži
nome.

Bet, jei norime bent dalinai įspėti, kas gali įvykti 
trumpoje ateityje, būtinai yra reikalinga paanalizuoti 
praeities įvykiai.

Paskutiniame 1942 metų savo dienraščio numeryje 
trumpa: j vertinome kai kuriuos pačius svarbesniuosius 
įvykius vėliausiuoju laiku, būtent pernai

Tuos įvykius smulkmeniškiau panagrinėjus, susida
rome sau tokį vaizdą: 1943 metais dabartinis karas dar 
labiau įsisiūbuos. Veikimas žymiai pagyvės visuose 
frontuose. Galima santarvininkų invazija kontinentali- 
nėn Europon ir ta invazija nulems karo užbaigą ir san
tarvininkų laimėjimą. Vokietijos ir Italijos frontai ga- 
ir visai susmukti. Tą susmukimą paskubius jų okupuo
tų kraštų ir net jų pačių viduje sumišimai, prie kurių 
prives nepakenčiama ir politinė ir ekonominė žmonių 
padėtis.

Ar naciai ir fašistai bus visai nugalėti šiemet ar 
truputį vėliau, tai tesprendžia karo žinovai, bet vienas 
dalykas yra aiškus, kad Berlyno-Romos ašis subyrės 
pirmoji. Karas su Japonijos militarizmu ir imperializ
mu bus ilgesnis, nors vargu japonams bepavyks tiek 
atsigriebi i, kad galėtų pereiti ofensyvon Jie visuose 
frontuose, berods, pasiliks defensyvoje tol, kol visai 
hus Amerikos, Kinijos ir jų santarvinįnkų sumušti. 1943 
metų pabaigoje patiems japonams bus dar aiškiau, ko
kią kvailystę jie padarė .užpuldami Jungtinių Valsty
bių teritoriją ir įsiveldami į šį karą.

KAS BUVO PRIEŠ 25 METUS

Kas atsimename pirmojo pasaulinio karo eigą 1917 
ir 1918 metais, arba kas paskaitėme tų metų karo isto
riją, kai kuriais atvejais surandame anų įvykių pana
šumą į 1942 metų įvykius.

Tiesa, anais laikais buvo kitokia kariaujančiųjų val
stybių kombinacija, skirtinga strategika it kitokie ka
ro pabūklai, tačiau santarvininkų karo šūkiai tie pa
tys ir pats svarbiausias priešas yra tie patys teutonai 
tik ne be kaizerio, bet diktatoriaus vadovaujami.

Šiame kare 1942 metais neturėta santarvininkų tar
pe Prancūzijos, kuri pirmojo pasaulio kare svarbiau
sią vaidmenį vaidino. Bet užtat 1917 metais (jų pa
baigoj) neturėta Rusijos, nes jos valdžią į savo ran
kas pagrobę bolševikai padarė atskirą taiką su Vokie
tijos kaizerio valdžia.

Užbaigus 1917 m. ir pradėjus 1918 metus, vokiečių 
jėgos dar buvo stiprios. Jie buvo ofensyvoje daugely
je frontų'. Santarvininkų padėtis neišrodė perdaug švie
si. Amerika, tiesa, jau buvo kare prieš Vokietiją, 
bet jos jėgos dar nebuvo pilnai paruoštos.

Šiuo atžvilgiu, pradėdami 1943 metus, šviesiau žiū
rime į *,antarvminkų pergalę, negu buvo' žiūrėta prade
dant 19 S metus, kurių pabaigoje vis tik vokiečiai bu
vo nugalėti.

Darant palyginimus dabartinės karA padėties su pa
dėtimi, kokia ji buvo lygiai prieš 25 metus, abejoti, 
rodos, netektų, kad vokiečiai ir jų talkininkai jau tu
rėtų būt. nugalėti šių metų pabaigoje. Tuo būdu pasi
kartotų 1018 metų istorija. Ar taip bus, ar ne, tai, ži
noma, daug pereis nuo mūsų visų pastangų, nuo pasi
aukojime. žinant, kad 1942 m. šaunių Amerikos karo 
vadų ir strategų dėka priešai buvo priversti visuose 
frontuose pereiti į de fensyvą, taip pat turint galvoj 
Išaugusias ir vis dar šuoliais stiprėjančias Amerikos 
karo jėgas, pradėdami 1043 metus apie Amerikos ir 
Jungtiniu Tautų pergalę nė kiek neabejojame. Pergalė 
yra užtikrinta.

LIETUVOS LIKIMAS
Šiuo tarpu, kaip užvakar rašėme, Lietuvos padėtis 

visais atžvilgiais yra skaudi. Ji yra pavergta, išnau

DIENRAfiTIS DRAUGAS

dojama, apiplėšiama, kankinama. Be to>, Sovietų Rusi
ja neatsisako savo siekimų ją pasiglemžti. Bet mes ne
sergame beviltiškumu, nes tikime Amerikos pergalei, 
kuri, šventai esame įsitikinę, visoms tautoms be išim
čių atneš laisvę ir nepriklausomybę. Be to paties Pre
zidento Roosevelto yra pažadėta atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę. 1918 m. Lietuvos padėtis politiniu at
žvilgiu buvo kur kas blogesnė, o vis tik vasario 16-ta 
buvo paskelbta jos nepriklausomybė ir ii realizuota. 
Tada Lietuvą taip pat savinosi ne tik Vokietija, bet 
Rusija ir Lenkija. Net ginklų pagalba ją mėgino oku
puoti

Kaip 1918 m. Lietuva pasiskelbė nepriklausoma A- 
merikos ir jos santarvininkų dėka, taip ir dabar ji hus 
išlaisvinta po Amerikos ir Jungtinių Tautų pergalės. 
Ne be reikalo lietuviai stipriai ir nuoširdžiai remia vi
sas Amerikos karo pastangas ir 1943 metais toji pa
rama dar keleriopai bus padidinta ir sustiprinta.

Ne be to, kad nebus reikalinga pačių lietuvių vienin
gos akcijos Lietuvai išlaisvinti. Bus reiksuinga didžio
sioms lietuvių organizacijoms sudaryti vieną bendrą 
centrą, iš kurio plauktų ir informacijos jr direktyvos 
visoms mūsų pastangoms tautai gelbėti.

MCSŲ VIETINIAI REIKALAI
Nėra kalbos, kad tos mūsų pastangos Amerikos per

galei ir Lietuvos išlaisvinimui atitrauks daug mūsų 
jėgų nuo vietinės lietuvių visuomenės, nuo paskirų mū
sų organizacijų darbų.

Nepadarykime klaidos. Savo visus darbus ir rūpes
čius taip suderinkime, kad nenukentėtų mūsų organi
zacijos. Jei tik panaudosime savo išmintį, bedirbdami 
Amerikos pergalei ir Lietuvai, galime net sustiprinti 
savo organizacijų veikimą. Juk per jas labiausiai ir 
turėsime tuos visus šių dienų didžiuosius oarbus dirbti.

Stiprinkime savo veikimo centrą — A. L. R. K. Fe
deraciją, auginkime Lietuvių R. K. Susivienymą Ame
rikoj, Moterų Sąjungą ir L. D. S., rūpinkimės jauni
mu per L. Vyčių ir Studentų organizacijas, platinki
me lietuviškąją katalikiškąją spaudą, kui i taip labai 
yra reikalinga visam mūsų, lietuvių, sąjūdžiui, visiems 
mūsų gražiems ir dideliems užsimojimams įgyvendinti.

Praėjusieji metai buvo pilni svarbiausių įvykių, vi
sokių netikėtumų, staigmenų, darbų ir rūpesčių, nau
jieji 1943 metai, kaip viskas rodo, bus dar svarbesni 
ir dar didesniais įvykiais atžymėti. Dėl to, būkime vis
kam pasiruošę, veiklūs ir vieningi.

šiais naujair metais ypatingo dėmesio kreipkime į 
savas lietuviškas mokyklas. Tai yra labai svarbu. Ži
nokime, kad nė Lietuvoj jau nebėr laisvų, tautinės dva
sios lietuvių mokyklų. Amerikos lietuvių mokyklos pa
sidaro vienintelėmis lietuvių mokyklomis pasaulyje. Tai 
yra tokiomis mokyklomis, kurias dar galima vadinti 
lietuviškomis.

Mes esame laimingi, kad turime keletą desėtku pra
džios mokyklų prie lietuvių parapijų, keletą vidurinių 
mokyklų ir kunigų seminariją. Visos tos mūsų mokyk
los turėtų būti pripildytos mokiniais, visos turėtų su
silaukti nuoširdžiausios ir didžiausios mūsų moralinės 
ir medžiaginės paramos.

Savųjų mokyklų rėmimas — tai viena mūsų pačių 
svarbiųjų 1943 metų pareigų. Įsidėmėkime.

Be tikėjimo bergždžia mūsų karionė
“Darbininkas”, rašydamas dėl Jo šventenybės Po

piežiaus Pijaus X-tojo Kalėdų proga pasakytos kalbos, 
daro tokią pastabą:

“Į karo baisenybes šv. Tėvas žiūri grynai humani
tarinėmis akimis. Jis čia prisilaiko Evangelijos lab
daringo šūkio: “Gaila man minios”. Tie Kristaus žo
džiai privalėtų būti kiekvieno padoraus žmogaus lū
pose ir širdyje. Tas šūkis turėtų vyrauti būsimame 
pasaulio sutvarkyme, kure turi būti pagrįstas tei
singumo ir meilės principais. Busimoj: tvarka turi 
pašai5 nti barbariškas kato baisenybes. Mūsų prie
dermė tai padaryti “dėl tų, kurie yra palaidoti kau
tynių laukuose, dėl jų našlių ir našlaičių; dėl trem
tinių, kurie yra kraustomi iš vienos šalies į kitą vien 
rasiniais ir politiniais sumetimais; pagaliau dėl tūks
tančių ne kovoj ančių piliečių, kurie neteko savo gy
vastie* ar nuosavybės“. Toliau šv. Tėvas pareiškia, 
kad siekiantieji sukurti naują pasaulį privalo iško
voti teisę kiekvienai tautai laisvai išsirinkti sau tin
kamą valdžią ir turėti patikrintą religijos laisvę. Jie 
privalo priešintis tokiai valstybinei tvarkai, kuri taip 
elgias; su savo piliečiais tarsi tai būtų gyvulių ban
dos ar kokie negyvi padarai. Tik visų tautų bendra
darbiavimu galima atsiekti tai, kad ateityje panašūs 
susikirtimai ir pražūtingi karai nepasikartotų. “Mes 
bešališkai einame iš vieno su visomis 1 automis, ku
rios pageidautų nustatyti naują tvarką ir sudaryti 
pastov ą taiką. Be tikėjimo į Dievą bergždžia mūsų 
karionė”.

Kas įvyko prieš 25 metus

Lietuvos likimas... Einant 
rusų-vokiečių deryboms 
Breet-Litovske. paliesta ir 
mažųjų tautų, jų tarpe ir 
Lietuvos, klausimas. Lietu-

*
3

lumpai

Šeštadienis, sausio 2, 1IU3

Hitleris savo naciškais 
nuodais vis tik prancūzų da
lį yra užnuodijęs.

Nieks neabejoja, kad mil
žiniška prancūzų tautos dau 
guma nekenčia nacių ir trokš 
ta, kad Prancūzija ir vėl at
sistatytų demokratiška res
publika.

Tačiau adm. Darlano nu
žudymas ir pasikėsinimas 
ant gen. Giraud, naujojo Af
rikos komisionieriaus ir net 
Amerikos pasiuntinio gyvy
bės rodo, jog Hitleris ir pra
ncūzuose surado sau agen
tų, kurie net savo gyvybę 
jo interesams rizikuoja.

Gen. Giraud teks daug ir 
sunkiai padirbėti, kol išva
lys prancūzų kolonijas Af
rikoje nuo nacių agentų.

«
Naciai su prancūzais taip 

elgiasi, kaip jie elgiasi ir su 
kitomis tautomis.

Jie stengiasi suskaldyti 
tautas, kad lengviau būtų 
jas pavergti ir lengviau vai
dyti.

Naciai laikosi šūkio — di- 
vide et impera.

Tai jiems pradžioje vyko. 
Bet dabar jau aiškiai mato
me, |cad “^yi>li0gų’’ Jąikai 
pasibaigė.

Netrukus Hitleriui, “kviz- 
lingams” ir visiems jo agen
tams reiks eiti “šunims sie
ko piauti”.

•
Sausio 7, 8 ir 8 dd. New 

Yorke įvyks vyriausiųjų A- 
merikos lietuvių centrų su
važiavimas, kuris aptars vi
sus aktualiuosius mūsų tau
tos reikalus.

Į šį suvažiavimą mūsų vi
suomenė žiūri su viltimis, 
kad jame hus sudaryti tin
kami planai stipriai ir vie
ningai Amerikos lietuvių 
veiklai ir Jungtinių Valsty
bių pergalei ir Lietuvos iš
laisvinimui.

“Studentų žodžio” 9-tasis 
numeris išėjo tikrai gražus 
ir turiningas, šio žurnalo re
daktorius rašytojas A. Vai
čiulaitis sveikintinas už rū
pestingą jo auredagavimą.

“St. ž.” šiandien yra vie
nintelis tautinės krypties 
lietuvių žurnalas pasaulyje. 
Dėl to jį reikia palaikyti ir 
remti. Tiesiog yra nedova
notina, jei kurio lietuvio in
teligento namuose šio žur
nalo nesiranda.

Į Naujųjų Metų rezoliuci
jų skaičių įtraukime dar v. 
ną — 1043 m. prenumeruo
ti ir skaityti puikų žurnalą 
— “St. Žodį”.

Po svietą pasidairius
Yra, tavorščiai, žinoma, 

kad ko žmogus neturi, tai 
dažniausiai apie tai šneka ir 
kitiems giriasi. Imkime kad 
ir kultūrą. Juo žmogus kul- 
tūringesnis, tuo mažiau jis 
tą žodį linksniuoja. Bet ne
turintiems kultūros tas žo
dis yra gražiausia cacka.

Pastanasiais čėsais Čika
goje pnviso įvairių “kultū
ros” draugijų, ratelių: baisa 
vikinių, žemaitinių, suvaicki 
mų ir kitokios giminės-gen 
tės. Tik toji “kultūra” nėra 
vienoda: vienų raudona, kitų 
šliupgarbinė. Sakysim, vieni 
sakosi pasiekę aukštos “kul
tūros”, kuomet įsikišę į ki
šenių visiems rodo kokią 
balšavikišką gazietą. Kiti 
dedasi “kultūringais”, kuo
met baigę gramar škulę de
dasi šviesesniais už visus ka 
talikų mokslininkus, popie
žius, vyskupus. Bažnyčios 
tėvus, visus šventuosius, Tre 
ti saHo pasiekę aukščiąusios 
“kultūros”, nes tiki, kad žmo 
gus yra žemesnis už menkę, 
ba iš jos išsivystęs, ir turi 
atsakomybę tik valstybei, 
kitaip sakant poliemonui, 
taip kaip ganykloje karvė 
ar bulius kerdžiui. Nors kai 
kada jie ir užsideda kokį* la 
pelį tikros kultūros, kuri ta 
čiau negali padengti jų rau-

vos ir kitų tautų likimui iš
spręsti sudaryta speciali ko
misija.K

Ukraina atsiskiria... Uk
raina visai atsiskiria nuo 
Rusijos. Jos vyriausybė pa
skelbė kazokų mobilizaciją. 
Pradėta prieš bolševikus vi
suotina revoliucija. Ukrai
nai užėmė Rumunijos ir piet 
vakarinius frontus. Ukrainų 
karo vadas- yra • gen. Ščer- 
bacev...

donosios, arba šliupgarbinės 
“kultūros”, taip kaip mote
ris gražiausiu peniu negali 
padengti savo veido raukš
lių.

Jūs, mano kampelio tavor 
ščiai, pradėdami 1943 me
tus, išneškit sau vieną gerą 
rezoliuciją — nesidėti prie 
tokios “kultūros”, kuri kiše 
niuj rodo cicilistišką, laisva 
manišką, ar balšavikišką ga 
zietą ir pliauškia tiktai, kas 
ant seilės i užeina. » Tikroj 
kultūra — apšvieta, susipra 
timas žmoguje pasireiškia 
iš to, kaip jis gyvena, ko
kiais pikčeriais jo kambario 
sienos papuoštos, su kuo jis 
draugauja, ką skaito, ką šne 
ka, kaip elgiasi ir t. t. Kul
tūringas žmogus pirmiau
siai skaito save žmogum ne 
žemesnis už monkę gyvulys; 
žino savo pareigas ir atsako 
mybę. Dėtis ir draugauti su 
tokiais, kurie sakosi išsivys 
tę iš monkės. kultūringam 
žmogui yra didžiausia sar- 
mata ir^^į^įmas. .

Saulės rėdystė daneša, 
kad Pensylvanijos motery? 
mislija sušaukti seimą ir st. 
organizuoti uniją straikui, 
kad privertus vyrus mokėti 
joms pėdės, kaip, sako, yra 
padariusios Kansas mote
rys. Esą, Amerike yra labai 
daug tos rūšies vyrų skebų 
ir jos, moterys, nenorinčios 
daugiau dykai dirbti savo po 
nams- vyrams.

Moterys turėtų parsikvies 
ti balšavikus, kurie yra pir
mutiniai prie organizavimo 
visokių streikų, o dabar ne
turi ką veikti. Mat, visos 
fabrikės dabar yra stipriai 
saugojamos ir balšavikai 
niekaip negali prieiti prie jų 
darbininkų.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

Sf

ly '3owen LemtisTHE FRONTLINER

IMO THE BATAAN WILOERN ESS, 010 KEROK DUTY tN 
KEEPJNG UP MORALE Of THE BESIEGED AMERICAN ANO 
FIUPINO TROOPS. TH0U6H CONSTANRY UNDER SMEUEIRE, SHE 
ORGANIZEO GROUP SINGING IN THE EMERGENCY MEOCAi 
SHELTER. ...SHE ALSO DISTRIBUTEO CIGARETTES TO THE 
WOUNOED AS LONG AS THE SUPPLY LASTED.

Al THE ARMY AND MA VAI HO S P- 
ITALS IN AMERICA AS WELL AS 
OVERSfAS REO CROSS NORKERS 
ŪKE CATMUtH: HAU OO 
MUCH TO SPEEO THE RECOVERY 
Of THE UI ANO ffOUNOEO
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PASLAPTINGOS SOLOMON SALOS
Rastos, pamirštos ir vėl atrastos. Žemę, 
gyventojai ir dėl ko už jas dabar eina 
smarkios kovos.

Rado kun. A. Briška

Retai kada girdėtas var- ielių, pavadintų įvairiais at- 
das — Solomor. Islaods šian skirais vardais Žemės pa- 
dien skamba visame pašau- viršio plotas, f. y. išsikišęs 
lyje. Kasdien skaitome ži- iš vandens, sudaro 375,000 
nias laikraščiuose apie ei- ketvirtanių mylių, 
nančias kovas Solomon sa- Salos driekiasi per 1000 
lose. Kadangi daugeliui ne- mylių. Gyventojų jose ran- 
žinomas vardas tų salų taip dasi apie 150j0C0. Žemė men- 
d&žnai kartojamas, nebus kos vertės, nederlinga, dėl 
pro šalį šiek tiek susipažin-1 to mažai dirbamos. Daug 
ti su tomis salomis. ! kalnų, daug užgesusių ug
Pacifiko vanduo.. i ’ dar nemažai ir

; veikiančių. Kalno Balbi vir- 
Solomon salos randasi Ra-, šūnė, ant Bovgainville sa

miajame (Pacifiko) vande- ioa> 8įekia 10,170 pėdų. Ant 
nyne, apie 6000 mylių nuo Į Guadalcanai mums gerai ži

nomos salos ii karo veiks
mų, randasi veikiantis ug- 
niakalnis Bagnr.a, iš kurio 
viršūnės nuolat veržiasi 
karštis ir garat išmesdami 
pelenus ir kitokia sugedusią
medžiagą.

POTVYNIS GR^SO K ARO INDUSTRIJAI Kalėdos šiltų kraštų kareivinėse
(Atkelta iš 2 pusi.) kariuomenėse ir jų karo

žmonomis, atvykusiomis pra frontuose ir lik’mas kartais 
leisti šventes kartu su savo gali mane priversti juos ten 
vyrais. Karininkų žmonos susitikti ginklu prieš gink- 
apdovanojo visus kareivius lą...
papirosais, cigarais ir šoko
ladu. Lietuvis džiaugiasi

Po pietų dauguma atsi- garbingais vadais 
dūrėme savo barakuose, klu
buose, sc-orto aikštėse. Aš , , . _. .. . xx ... . . , . . tarnyboje Jungtinių Valsty-atsiduriau į laikraščius skai- ..

bių didztosios ir garbingo-

Aš turiu laimės būti karo

Amerikos krantų, šios salos 
iki pabaigos šešiolikto šimt
mečio niekam nebuvo žino
mos. Pabaigoje šešiolikto 
šimtmečio (1567 m.) vienas 
ispanų jūreivis Aivaro Men
dana — plaukdamas jūro
mis surado šias salas ir jas 
pavadino Solomon salomis, l)

Pittsburghe pakilo vanduo, milijono dolerių projektuojame uoste. Vanduo pakilo iš 
Ohio upės, kuris atnešė nuostolių Westem Pennsylvania, Ohio ir West Virginia ir pri
vertė gyventojus išsikraustyti iš namų ir sulaikė karo produkciją keliuose karo fa
brikuose.

nių. Taip ir padarė.
Grįžęs j savo tėvynę Is-

___ ____ Salose auga jvaitios šven- j panįją rinko ir ragino žmo-
Po ilgos jūromis kelionės drės, šiltų kraštų medžiai ir Qeg, savo tautiečius, keliau
tos salos padarė jam dide- krūmai. Svarbiausiu medžiu tj į naujai atrastą žemę. Su- 
ho įspūdžio. Jih manė, kad laikomas kokosinio riešuto rinkęs 368 vyrų, moterų ir 

medis. Taipgi auga stebėti- j ba]andž>o 5 d., 1595
nas duonos medis ir keistos m, pradėjo anti-ą kelionę jū- 
palmos, iki 130 pėdų aukš- į romįs Pirmiausiai pasiekė 
čio, be jokių šakų, tik vir- sają Santa Cruz. Už dviejų 
šūnėje išleidžia šakas, žydi jnėnesių Mendana mirė. Li- 
ir neša vaisius. Medis vadi- be drąsus Vado, puslau- 
namas Pourou įdomus tuo, kinių žmonių tarpe, ateiviai 
kad iš jo vaiaių vietos gy- nenorėjo pasilikti. Mirusiojo

jose slepiasi dideli gamtos 
turtai. Tikrenybėje ant tų 
salų didelių turtų nieks ne
surado. Salas tisai jūreivis 
pavadino vardu senovės ka
raliaus Solomorio, kuris bu
vo garsus savo išmintim ir

tančiųjų tarpą ir nutvėręs 
uaujausį Readers Digest per 
skaičiau “A Democntic ma
nifesto” ir “American Plan 
for a Reorganized World”. 
Kartais kai kurie išdrįsta
me ir padiskusuoti panašiais 
klapsimais, bet labai nedaug 
ir atsargiai.

Kalėdų vakare

sios pasaulio demokratijos, 
kurios vadai atvirai ir griež
tai stovi už mūsų tautos iš
laisvinimą iš bet kokio ag
resyvaus šių laikų diktato
riaus ir tautžudžio vergijos.

Panašios gal buvo 1942 
metų Kalėdų šventės mili
jonų jaunų vyrų ir mergi
nų, esančių karo tarnyboje 
ir besiruošiančių savo kari-

Pagaliau atėjo 1942 metų nj lavinimą panaudoti dik- 
Kalėdų vakaras. Vieni nu- tatoriams ir tautžudžiams 
vykome į savo stovyklos U j nuo žemės veido nušluoti ir 
SO klubą, kur kareiviai tu- laimėti žmonijai laiminges- 
rėjo progos susipažinti su jų, kūrybingesnį ir sauges

nį gyvenimą, laimėti taikąkeliasdešimt artimiausio mūkiek laiko vėl plaukti su di- atrastos Solomon salos tu- mai galingų valstybių. Zi
dėsniu skaičiumi savo žmo- ri būti tarp 12° 30 pietų pla- nios iš karo lauko išnešio- didmiesčio Aleksandri- 

tumos tarp Santa Cruz ir jamos po visą pasaulį. Tai- j108 (aPie 30,000 gyventojų)
Naujos Gvinėjos Ir iš naujo gi, senovėj menkai reiškiam specialiai parinktų
prasidėjo prancūzų jūreivių čios ir nežinomos salos, po *r įvežtų kareiviams pasi- 
kelionės suradimui užmirš- i kelių šimtmečių pasidarė di. š°kti. Kiti džiaugėmės spė
tųjų salų. Žymūs jūreiviai, dėlės svarbos ir reikšmės; j 0ali°se programose kariško- įsakymu Vvkdvma« žv-

kaip Carteret, Bougainviile už jų valdymą šiandie net, Seimas j koją, skubus vai-
ir Surville su įgulomis lei--eina smarkios kovos. Kovo-j vei patekome j sav^ g užsimij-šlmag žiaurios
dosi jūromis savo tėvynės jama ne tam, kad užvaldyti . kus. Šposavome dienos - , . ži

ir ramybę.

Ir vėl kariški švilpukai

šeštadienio rytas — tie 
patys kariški švilpukai, grei

garbei ir naudai naujų že- kokius nors gamto3 turtus, 
mes plotų ieškoti. Ir atrado, bet kad turėti apsaugą nuo 
Jūreivis Bougainville įamži- priešo.
nimui savo vardo tose salo- SaIose ,au minįjall
se vieną iš didesnių, 120 my- didelių nėra

,1 - - , - lių nSio ir 35 mylių Pločio’ Menkai anevventos nuslau-
- . Vis, salyną sudaro 1000! uTnu^vs’Z Taroma Mandan°S ~ J“?*’ " | k«tv‘'tatah’ ' kiniais žmogėnais, kurie
s, lygaus dydžio, sai, ir sa-1 Jl ™oiat tarp savys kovoja i

prisiminimais, prisiminėme gyvenimo realybės ir gražių 
savo likimo (Vangus kana j ^venimo svajonių... 
frontuose, kurie, kiekvienu J Dar daug bus panašių die- 
moment.u pasiruošę sutikti nų milijonams kareivių, gal

turtais.
mirtį, gal net neturėjo men
kiausios progos atsiminti

dar bus panašiai praleistos 
kai kurios šventės, ir po to

Kalėdų švenčių. Gal dauge- gai daugeliui mūsų iš karei-
lis priešų teritorijoje pašau- vių seks kelios ar daugelis

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common-offenders

, nieko gero nepramatydami 
jama ant žemės. Po trijų j sau įr kitiems, grįžo į Ispa- 
dienų pasidaro vandens ne-į nįją įr užmiršo apie atrastą

Šiandie ir ant to3 salos eina dideliam varge gyvena. Bet
smarkūs mūšiai. Didžiausi, s j sv3 rba tame kad So4omon,

tų lakūnų neturėjo progos dienų matant mirštančius 
grįžti paskirtiems pasimaty-j draugus karo xauke, apri-

praleidžiamos lentelės. 
Tyrinėtojo Aivaro

Mendana vargai
Japonų tyrinėtojas A. Me- 

ndama su keliais jūreiviais

salyno salas, _kaip ispanai, 1 sudar0 8tiprų užnugs; ’"*ms “ uisie:!ių kruvinas draugų žais-

rį, arba sieną, priešo puoli
mui ant Australijos, Naujos

.M- T° g.nLSv™ k»T g0S realisuoti savo gyveni-, įttlimais būdam, kad būtų

nių aslos pasiliko per du Velia, Laveila. Choiseul. Dar m° ŽraOgi4kU svajonių, bei, uj^ta pastovesnė ir tik-
po kokios tvtriovfei tarpe į patarnauti žmonijos gero- resnė taika trumpiausiu lai- 
kanaujancių valstybių. S?u- ygį gaj turėtais nepapras-
sio 22 d., 1942 m., pirmasis gabumais kokioje nors 

' japonų orlaivis nusileido ant kūrybinio gyvenimo srityje.

naują žemę. Laikas bėgo ir j taip ir prancūzai, pavadino 
retai kas beprisimindavo So-, įvairiais vardais; San Cris- 
lomon salas. Tokiame užmir- j tobal, M ai ai ta, Guadalcanai, 

1 Šime tos puslaukinių žmo- Florida, Naujoji Georgia,

žieduotinėmis, negalėjo pa- das, dejuojant patiems nuo 
sakyti savo paskutinį “su- žaizdų. Sveikieji ir galintie- 
diev” tėvams, neturėjo pro-! jį dirbti prisidėkime visais

šimtmečius. Vėliau net ki- daug yra mažų salelių, ku- 
ir kapelionu, plaukdamas j lo abejonė apie buvimą to- rios ir po šiai dienai neturi 
savo laiveliu į nežinomą ša
lį, galų gale pamatė iki tol 
baltam žmogui nežinomą 
sausžemį, salas. Priplaukus 
prie vienos salos kranto, lai
vo kapelionas atlaikė pir
mas šv. Mišias. Dėl neprie
lankių sąlygų jie negalėjo 
jų ištirti ir spsigyventi. Iš
lipę iš laivo jie buvo sutikti 
žiaurių puslaukinių gyvento-

kių salų, nors jūreiviai karts tikrų vardų. Prancūzai ant 
nuo karto ką nors panašaus ru atveju atradę tą salyną

ku ir su mažiausia aukų.

P. Klausutis
prisimindavo. Tik po 200 me iškėlė savo vėliavą ir tokiu vėlri^.^Vėl^u ^apoZil Prislminiau- Kad dau_
tų prancūzai mokslininkai, būdu jie paliko jų šeiminin-__ JS._____ vl;_ Se^iS mano draugų buvusių SKAITYKITE “DRAUGĄ’

pradėjo veržtis ir iškelti sa- gt^dentų laisvojoje Lietuvo- 
vo kariuomenę ant kitų sa- je yj.a prievarta priverstivartydami Mandano jūrų kais. Nuo to laiko salos la- 

kelionių užrašus, rado juo-^iau ir labiau pradėjo būti!lų neUg2i' j^enuTaekėsi 
se, kad plaukiodamas Pači- pa8auiįuį žinomos. Gi šian-! Atplaukė Amerikos ir Aus- 
fiko vandenyne, atra o sa-1 išgarsėjo, kad tralijo3 laivynas, išsodino
lydą ir jį pava *no mon pasaulis lik ir kalba savo kariuomenę ir sulaikė
vardu. i . ,

apie Solomon salas. Tose sa- Pne^o žygius, 
j lose šiandie eina karo veiks-1 (Daugiau bus- '

tarnauti mūsų tautos priešų

Prancūzų jūreivių 
pasiryžimai

Tie kelionių užrašai ne

it you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive
FX7n2Snh«fwSS?.’^S j* B kUril) "e.tik j°ki° TOl
caught by partial platca and den- 1 gio nebuvo galima gauti, bet 
turės freąuently cause thia condition' j- .
■which ynu yourself may not detect į Uždraudė ir V44ldeių gen-
but which is so offensive to others. mui. Pasijutę labai blogoje i juokais suįdomino prancū- 
Why not tekę the easy, pleasant pre-I .
caution that so ihany fastidious pco- padėtyje, net n.lrties pavo- žus mokslininkus. Jie is nau-

' iu*e’ keletą salų ir jo pradėjo domėtis ržmirš-
moeth rinse. It fcnmcdiateiy makes pavadinę jas vardąis, kaip tais ispano atradimais. Gar-

!Isabel’ G«*d*lcao*L San aus mokslininkas ir geogra-
St. Louia, Mo. I Criatobal, Mendana grįžo r t- fas M. Buache 1781 m. įtei-

Bafora Any Data Uaa gal, palikdamas kitas salas kė įtikinančius Mokslo Aka-
USTERINE ANTISEPTIC neištirtas ir nežinomas. Grįž- demijai (Acadcmie dės Sci- 

T» Mnka Your Broath Swootor damas jis turėjo mintyje po ences) raštus, kad ispanų

• coush due to a cnld drives you mari. 
Brothrrs Couch I)rop« ftlve aonthing, 

pleasant relief. Smith Brothers conram a spe
cial blcnd of medicinai inarerlients, hlended 

prescription care. Štili cost only 5<:—yet, 
S4 cSecAj tbei MaUat

SMITH BROS. CDHGH DHOFS
BLACK OR MRNTHOl—5*-

OUINTUPLETS
relleve misery of

CHEST COLDS

S L I P C O V E R S
PAOAItO.UA PAGAL CASAKYM4

Apnaugokite aavo norius rakan- 
diiR ir parttoftkite. kad atrodytų 
kaip nauji. Dilelis prisirlnkimas 
visokių spalvų ir “dust-proOT' 
materiolų.

APKAINAVIMAS VELTUI

this good old rolioblo «ay
At th* flrat aign of the Dlonne Quln- 

lets eatchinę co’‘ 
are rubbed 
made ««p< 

liatresa of 
ll and croupy 

The Quinta have alwaya ha<l «xpert
care, ao mother—bo aaaured of uaing 
Just about the BEST produet made 
wben you uae Musterole. It’a tnnra 
than an ordinary ‘‘salve”—Musterole 
helps break up local congestlon!
IN 3 STSENGTHS: Childrea’a lfild 
Muaterole. Also Reffular and Extra 
8trength for <rown-upa who prefer 
a strongar produet. Ali drugatores.

tupleia eatchinf cold—thalr ehesta and 
throata are rubbed wlth Muaterole—* 
produrt made aiyaeintlv to protnptly 
relieve diatresa of colda and raaulting 
Lronchiel and croupy couąha.rte'

CLSTO.M BL'II.T
VENETIAN BLJNDS

Mediniai ‘stata’, pasirinkimas I- 
vairių spalvų, automatiško tvar
kymo. — taipgi vėliausio pageri
nimo. {rengimas Veltui 
Už Pėdų .....................................OZC

FACTS YOU NEVER
DANGEftOUS, W FAKMMM6 HOCti 

6 THE COUECIMi OF «€ LKMUS. A RMS 
WUO(S 1UE P0MCS60R OF OMCOF ««0 

BEAUTiFUL SMĖLIS KNOMN10 MAMKMO_ MNtffiSltf

/HALP!
( fU. NEVEO fOOCM 

flfsiuFFAGAit:'

Wrt#UMN 1MERMM WHXIC<50F «W ZCALANO 
įj fttPF ACE SO MANY MtNlAfUCe C E V SERS AND 
S«AMING POaS,WAf NAfivE^JSE THEM AS/ 
flRElESSCOOmSAMMOeiES,^^ /
įwiSM6A1>tf, — -—. Zzį^

FElbOW W0CK£CS- 
-ER---1MEAN-- 
-i WCMS.- f

OF DOUAftS

(tf nUMLWOf 4»t0SEU*SM8WR*ttm«X) 
M*,MAS, HOHCOf t15a<yPWT4,ANMERON 

HM OME WMG GROMN6 (JPMOE DOIMN.

Kc s<iKw<»M spins iooo varui of U«- 
^BCOKEN THRCAD >M 3 t>AVS WflfM A COH- 
•.NOOVS FlOUfiC-tlGHf MOISONOF lT6 MfAO.

HJJSTĘROtt

■nttr gelbėjo tmonema P. 
t*)ina ecseraa ižh.niunr 
rpujfBa ir klnkios odo- 
MgAlaviuiO Pirk Zem 
kianrUan Vienom «nti*k< 
.. kfc *0< 11

r C ri t. r, irų . p ej

Oi*h|h> Pnilarotna Pagul I įsaky
mų Veltui. T irime Pilna 

Kiljnliklų Ir l.nsns įteik minų.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YARDS 4778

MNMUMMNK«f*K*K*KflK«(rl

WHOLESALEy 9 1 i,u
ĮSTAIGA

N. lAXTF.lt.

Ml TUAI. 
4707 So.

Hvedinfum. 
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l.lETi V»Ų

LIQI’OR GO 
Halnted St.
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PAOAItO.UA
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DIENRAŠTIS DRAUGAS Šeštadienis, sausio 2, 1043

TT. Marijonu Bendradarbių
Seimas Vasario 7 d., 1943

Teliko tiktai vienas mene- 2) jų vardai bus semina- 
sis iki TT. Marijonų Ben- rijos koplyčios prieangyje 
dradarbių seimo, kuris iškalti ant sienos amžinam 
įvyks vasario 7 d., sekma- atminimui; z Į

dienyje, Aušros Vartų par. 3) kasmet, rugsėjo 8 d’e- 
aalėje, West Sidė Chiclgoj na, A. a. Kun. J. Navicko 
Šis seimas yra vienas iš palaidojimo metinėje dieno 
svarbiausių, nes užsibrėžta je seminarijos koplyčioje 
pabaigti labai didelis dar- bus laikomos Šv. Mišios už 
bas. Šio seimo suks yra:— gyvus ir mirusius Fondo na 
Užbaigti a. a. kun. Jono rius
Navicko seminaristo fondų, 
kurio kvotai dar trūksta ke
letą tūkstančių dolerių.

Rėmėjai gauna

1) Jie dalyvauja bendrose
seminaristų maldose už gera 
darius ir, 2) gauna atminčiai 

Kaip žinote, šio fondo paveiksluotą a. a. Kun. J. 
mintis kaip tik ir gimė Chi- Navicko gyvenimo aprašy- 
cagoje, praeitame XV-tame Ši knyga jau baigiama 
TT. Marijonų Bandradarbių neužilgo bus išsiutinėja- 
seime, laikytame vasario 8 ma- įprašytas visas šio 
d., 1942. Nutarta buvo įam- garbaus mūsų Tautos vyro Į 
žinti A. a. Kun. J. Navicko ir Bažnyčios ištikimo sūnaus: 
atmintį, steigiant jo vardo gyvenimas. Skaitydami ją. 
f-ondą, . iš kurio nuošimčių kartu su juo pergyvensite 
būtų galima nuolatos duoti,savo jaunystės dienas, savo 
išlaikymą bei kunigui rei-, gyvenimo vargus ir džiaugs į 
kiamus mokslus vienam ne- mus. Jis buvo vienas iš mū- 
turtingam 'klierikui Marian sų, kuris pergyveno tokius | 
Hills Seminarijoje. Buvo iš- Pa^ vargus kaip ir mes. Ma-i 
linkta komisija, kuri nusta- tė jis ir daug vargo} 
tė šiam fondui gaires. Jums skausmo, ir ašarų. Bet jis j 
žinoma, kad vieno klieriko niekados nenu eisdavo ran- 
išlaikymas atsieina mažiau- kų. Jo pasitikėjimas Dievu 
šiai $300.00, tad stengiamasi, ir Nekalta Jo Motina, Švč 
kad A. a. Kun. Jono Navic- Marija buvo nepajudomas., 
ko Fondas turi siekti ma- Anot jo, bus viskas gerai, 

usiai 10.000 dolerių, kad Dievas neapleis. Tiktai rei- 
iš tos sumos gaunamųjų 3% kia dirbti. Tai nebuvo tušti 
metinių nuošimčių būtų ga- žodžiai, nes kaip žinome, tie 
Įima sudaryti reikiamus 300 sunkūs darbai nelaiku nuva- 
dolerių vieno klieriko sti- rė jį į kapus.
pendijat 10,000 dolerių su- Jis šiandien dar 
mai sukelti nustatomas šis nes j° auklėtiniai 
pagrindinis dėsnis: šimtas l3-!®. 3° užbrėžtais
po šimto, kitaip sakant, rei- bando jo neužbaigtus dar- 
kia šimto asmenų (pavienių bus toliau tęsti, 
ar asmenų grupių, draugijų, I Pagerbkime šio didelio 
kaip dabar Chicago TT. Ma- Bažnyčios ir Tautos vyro at 
rijonų Bendr. kuopos daro), mintį. Dirbkime, statykime 
kurie įneštų į Fond4 po vie- jam amžiną atmintį maldo- 
ną šimtą dolerių. Priima- mis ir savo centu. Jo di- 
mos ir mažesnės aukos. džiausiąs troškimas buvo:

— kunigų, kunigų, ir dau
giau kunigų lietuvių tautai. 
Neapvilkime jo!
Kun. Antanas Sandys, MIC

Fondo tikslas

gyvena,
Jo idea- 
tikslais,

72 ą fondas Jums duoda

1. Kurie aukoja 100 dole
rių, palieka Fondo Garbės

riai;
2 Kurie bent 5 doleriu., PypĮjū jjjQyg

lukoja, pa’ieka Fondo rėmė 
Ijais.
[Fondo privilegijos 

irbės nariai gauna:

Danielius M.Enery gyve
na adresu 728 Ričtge Avė.. 
Evanston, III. Jis išaugino

3) tiu.elį gražu A. a. Kun. j skaitlinga šeimą. Bet ma
lūno Navicko atvaizdą, c:i-į žiaurias 9 metų Jonukas dar 
Ūomos formoje, kuri pagra gyvena su tėvais.
Inta gražiais Tetuvlškais Aną dieną tėvas pastebė-

tižiniais;

DIDK’IS lAPARDAVIM AH MTSI 
MILZINIAKO Sf\KO MU7.IKA-

I.INIV INS1 RUMKNTŲ

PAKI N AUDOK IT PROf.V IRkVP
KOL DAR NFIftPARDUOTI.
TŪBOS. CLARINETAI, TROV 

BONAI. 8AXAPDONES FIJTTKf 
su “rases" — $35 00. $27.50
$4$.00 Ir $75,00 Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. RPA 
NtfiKI MANDOLINAI. BANJOS 
SMUIKOR. TENOR BANJOS — 
$4.50. $3.50. $12.50 lkl $35 00
8THTUNINIAT BARAI — «60

t $125.00 Ir $1SO.CO. BASO U«- 
DENOALAS — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS, STRTUNTNI- 
AMS BA8AM8. VIOLAS IR CEL 
LO — $1.50. $S 00, $5/10, $10 ne 
lr $15.00. Striūnos dėl visu v'.rA 
minėtu Instr-'-nntų. BA*~ lt

'•NARE DRI”’ ' — $15.50 «’X 50
$35.00 lr $50 PEDAI.8 KI
BO YS CYBFDi | r DRUM 
HEADS pstsl-oml Jums Miau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

1 «KSPERTYVA« VICTOR IR 
kitu PHONOORAPH- natslsvmaR

Atstatvmas visų dailų darinė
toms. TrlOboms. 8axo Ir
taipgi Smulkoms ir Ouftarams.

GOT.DRTT'IN'R MUSIC SHOP 
• 14 Maxwell Ht.. Clilcago

jo, kad 'jo mažas sūnelis 
Jonukas turi iš kaž kur ga 
vęs No. 26 revolverio kul
ką. Matydamas jaunam sū 
neliui pavojų, a1 ėmė ją iš 
jo ir įsidėjo į kišenių.

Šis airis turėjo paprotį ki 
šeniuje laikyti palaidą pvp 
kės tabaką. Tad ir ku’ks 
įsidėjo į ta kišenių, kur bu 
vo tabakas. Gi kaip kimšo 
tabaką į pypkę, sykiu įdėjo 
ir kulką. '

Berūkydamas pypkę Da 
mėlius nuėjo į mėsos krau
tuvę. Ten toji jo pypkė tsin 
smarkiai šovė, kad išgąsdi
no viaua kostumerius ir dar
bininkus. Kulka išėjo į aukš
tį palikdama skylę lubose.

O kulkos gilzelė pramušė 
Danieliaus pypkės apačioj 
skylę.

Yra žmonių, kurie renka 
I įvairius dalykus. Vienas žmo

DOVANA SAVO DRAUGEI Klaidos atitaisymasAteitininku draugovės
veikimas Bridgeport. — šv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų
Naufo valdyba^ 12 skyr. vakarienė įvyks sek-

Gruodžio men. 20 d. įvy-] madienj> 8au„0 3 d 1M3

kęs susirinkimas išrinko,. va, vakare „ ne g kai 
nauią draugovės valdyba. buvo anešta
kurią sudaro: dvasios vadas 
kun. K. Barauskas. Dirmin. 
Ant Skirius. vice nirm. A. 
Navikaitė, sekr. Vlada” Kle
mka, iždininkas Ant. Pekro- 
kas. nariais Andrius Dau
girdas ir Bronč Matuzienė. 
Reviziios komiriion jeina O. 
Petrošiūtė St. Petrauskaitė 

1 ir Bronė Bartaškaitė
Kun. Juozas Prunskis su

sirinkime turėio nsskaita te
ma: ‘Kada susrrišime i Lie
tuva ir ka parsivešime”. Na
riai gyvai diskusavo prele
gento patiektas mintis. Su
sirinkimo pirm. A. Pesanka 
ir sekr. Br. Bartaškaitė ga
na sumaniai jį pravedė.

A. S.

Pelnas skiriamas sese
rims Kazimierietėms Argen
tinoj.

Bus gardi vakarienė, gra
ži programa, kurią ruošia 
komp. A. Pocius.

Tikslas gražus, vertas pa
ramos.

Kviečiame visus ir iš a- 
pylinkių, kas tik prijauėiat 
seserų misijonierių darbui, 
atvykti į šv. Jurgio para
pijos salę lygiai 6 vai., o 
mes pasistengsime visus sve 
telius patenkinti.

Komisija

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

CLASSIFIED
PRADEKITE N M JI S METUS 

GERAI!
Pirkite aavo nįnui dabar, proga nie
kuomet nebuvo geresnė.

«1ST COI-RT
S kamb. mūm ns”-as. Furnaoo ai. 
'„mn fot., S0xl?5 Kaina tiktai 
*5 300 ROklt ssvlnlnkas savo na
mo. >1,400 Jnefitl.

BERWVV APSČIAI*
5 kemh. mn-o b„ngal<>w. Taingl 1 
Iro-nharvs etike. Furnore fcl'nmg su 
’tokerln. Venetlou bllnds, VtrtnvS- 
•*» kobinr’nl Lir-olenm vlrtnvėfp, 
Taingl 3 kamb nfinaimlvlp,
v„r| atnpAo ,'pndn'' fi *> r i mėnesi. 
T*otas 40x1 25. fin*t*tuq ' A r*ka<nno- 
•*> e-reltsm nsrde—*m„l „fi t’ktnl 

’S.koo. Savlnlnkns f^vrksta J Call- 
fornla. • , ,

AUSTIN lU.vn
•2 fletų mflro, 6 Ir C kamb, Plieno

k
c

Capt. Evron M. Shipley (centre*), iš Albia,.Iowia, žiūri 
karolius Naujos Gvinėjos kaime. Capt. Byron M. Shipley Sadula JoseDh Sadula, Syl- 
nori nusiųsti dovanų namiškiams. Už prekes sumokėjo
Amerikos cigaretėmis ir saldainiais.

West Pullmano 
naujienos

ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčioje Kalėdų 
šventėj Piemerėlių šv. Mi
šios buvo 12 vai. nakti ir 
žmonių buvo pilnutėlė baž
nyčia. Kleb. kun. M. švar- 
lis pasakė gražų pamokslą 
ir sveikino visus sų Kalėdų 
šventės džiaugsmu. Mokyto
jos šv. Kazimiero seselės 
gražiai išpuošė Betliejaus 
kūtelę ir altorius. Parapijos 
choras, vadovaujant jaunam

, daug padirbėjo kleb. kur. 
f M. Švarlis. Jonas Andruška. 
Jr.. ir V. Tarandaitė. Tarp 
kitko buvo pranešta, kad iš 
mūsų parapijos Dėdės Ša
mo kariuomenėje, laivyne ir 
aviacijoje tarnauja jau 68 
jaunuoliai. Štai jų vardai:

Edvvard Allison (Ališaus
kas), August Buah (Poška). 
Lawrence Buza Harriet Da- 
manskas (Slauge), Sam Dru 
ngel, John Gabriel, Paul Ga- 
briel, John Galdikas (Jaro 
nų nelaisvėje), Clemens Gaj 
per, Clemense Gudžiūnas

vester Šalkauskas, Stanley 
Sereika, Anthcnv Sinkevi
čius, John Sinkevičius. 
George Skačkauskas, Frank 
Šiužąs, Dan Stankus, Boles- 
laus Urbonas, John Urbonas.

Rap

varg. A. Kriščiūnui, gražiai1 AnthonV Gurskis. Frank 
giedojo mišias ir kalėdines Gurski’- Anthony Janulis, 
giesmes. W. Pullmano žmo- Edward Januli9' FrOTk Jan’ 
nės, kaip visuomet, gausiai
parėmė savo parapijos rei

kus^ Frank Jaros, Frank Jo- 
gminas. Walte? Jusevičius 
Louis Kazlauskas, Anthony 
Kiaupas, Charles Kiaupas, 
Charles Klein, Leo Konstant 
Walter Kri-toff (Kristopai- 
tis), Apolinarai Kundrotas 
Francis Kvederis, Bernice 
Lapie (Slauge), VValter La- 
pie, Leo Laurin litis, Stanley 
Urbonas. Edward Valaus- 

i kas, Albin V/aičius, John 
, Waičius, Bruno Zalatoris, 
i Walter Zalatoris, Michael 
Makauskas, Albert Marcin
kevičius, Anthony Matulius 
kas, Steve Mctcišis, Joseph 

Kalėdose parapijos savai-' Mikolaitis. Wa.ter Mikolai- 
tinis laikraštėlis “žžž” išė-1 ti, Anthony Naginskas

kalus sudedami aukų $825. 
Labai gražu!

Parapijos namų apšildy
mui — kurui dar aukoto se
kantieji: Joseph Sorokas $5. 
Po $3.00: Alb. Sabai ir S. 
Piktužis. Po $2.00: And. A- 
lišauskas, D. Gudžiūnss ir 
K. Šalkauskas. Po $1.00: Ve
ronika Kilienė ir Kaz. Sus- 
lowicz. Visiems ačiū už au-' 
kas.

jo daug didesnis ir šauniai 
pagražintas įvairiais sveiki-

John Paškauskas. John Pet
ravičius. John Plopa, Jr..

nimais ir piešiniais. Tuomi Peter Ragauskas, Joseph

guą renka pypkes. Danielius Rai,a’ Edward Rancas’ Ant‘ 
turėtų šią pypkę atiduoti h°ny Rošinskas, Frank Rim
tam kolektoriui. kus, Casimir Ročius, George

Viktoras Balanda Rūta, Peter Ruzas. Edvvard

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėtu!

•
Jei norite niMitlkrintl nno ngntnn nanran. baldus, automobilius, 

•r Slaln ks sodransti. reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Hs parflplntn jnms polis# per mūsų kompaniją. Nelaimei HtJ- 
kns, neturėsite joklp nemalonumą.
"Mes esame nirmskls.isi nariai Cbies^n Ronrd of*Underarriterr'

O'MALIEY and McK&Y. Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL S2(W •
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INPTFRANCE COMPANY 
IMPERIAL AŠSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’R INSURANCE COMPANY 
MA88ACHU8ETTS FTRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FTRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

PRADĖKITE

TAUPYTI

ŠIANDIEN

dėl
,19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE

DIVIDENTV
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO. 

JEWELRV
f

Viskas .po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL, 1000 k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHEC 1450 k. ketvertais 7 v. v.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami 

j šią Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Svvedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečladilenials.
Telefonas: VIBginia 9493 

A.. F. CZESNA. savininkas

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

J?

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liquor 
įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
* Namlnip, Importuotu

Ir LietuvIAky GArlmp.
Parduodame 

Tiktai Tavernams 
Užsakymai Ift vėžio jami 

Sekančią Diena. 
Valandos: 9 Iki S P. M. 

Uždaryta koina Aežtadlen) FRANK VIZGARD, Sav.

ma. 2 boileriai. I olas 33x125. Ap- 
!»• Inj

tsinokėtl t' namų. $3,500
i n eftt I.

H flotil mflr*"* 3 4 mhafr
° —.o e 1
Kulną tnual $7.500. AtneSa Ir gera 
rondo. $2.000 ln<*S‘1.

M \
ir.,rr*T>lnė fi kamb. m«**Hįln
Vaiif-o Lotas 50x1 25. Kal
nu tiktai $6.100.

oog»r> st* v-it-to* T 5’Vn A'V’-'.
? f|p**» mflro 6 1»- fi Vombsrli*. K°r$_ 
*** .-**n*1*m<, SP.jnnn V1or****- f«_
Xr**ni**<, *e*\1.o^l.. T -i-o 4”,r1<*5 a.n_
**fr*f«a 1 v** ** vf m ** — kar** mi
v-t-*n eiv*ni »ioof-0. LRbal geroi 
v’otof. $3 000 jnPst’

»',’U VK-iOTI J.5TH RT.
4 f'pž'i mflro r*»mas *»-wtoo
mu Ii met'1 «m"*im0. T.r*e**u '30-e1.fi 
3 1eo.nl P-U — džino, K"lt-n ' ė<1e*n| 
»-*>nno AtneSa g-ra rendų. $3,000 
IneStl.

MURO IMTI F.X PF.RWVNE
5 i.- 5 komho-«-.. Ixi*n«- 52x125
Ku-^to vnn#tonr bJe*toG U ri
**- o. »toO***e ir**1 n 'i tik*—1 41 3 500. 
Oonta "i-m si omaJų diiplex Įne5- 
-lami tiktai $1.350

MITOI.I H'T»,r»’cQX HIGH 
Rf-MOOTi

*Z., ■' fi rnno-pio blek*,,,
r-’ n1 nt---I ne-*o - beDmen-

tas. KarSto vandens Šiluma su ato- 
Icprtn. T’lniri 3 knmh. fotas be's- 
—.nn*- Koma*, ifi me«- --nimn T,n. 
K"i i r*ndS‘"fn -rnln—* ’ lipt"
m'lro r*»ma» i»*"O Įm 1 v >e Vnlpo 
’-ioką tikta* $9 fi00. verta daug dau- 
nian. $2.500 IneStl

?«-rn ST. RFTU'VYNE
Mflro to-nio n-in»«owkė> TUdnOs 
f.prna Kamšo 7 metu snnnmn Tf-I- 

na greitam pardavimui tiktai $4.900.
itiiTnr ,wn PTvKVfilDr

7 kamb. akmene ref d en sija To)n- 
<»i breakfaat n'’"1' Ka-''*" vp-deno

2 msndv’e'Ao. P'ippo kons- 
trnkeljoa. Momos t'k«s| 15 met- <*r- 

"tiroo. ? kprpms o’enrp—o (’T—'i*')!- 

Vntnn. ti’etnf »i?°oo. Labai gralilol
• istoj. $4.000 Ine-fit’.

, 4 TO sfE.
g ksmt* sh’-niod r- -lAs-e'in K--*. 

,-snde"S fSllu — " Iz>‘->- »7’'vi»fi

Cablnet sinks. Kai-a tlkfot $6.900.
1.301 s KMUOV AV*". 

Me'iž.in b’-nlo nen-avvb*. Str.-a“’>• 
fi Vn—h n’nfikP’’-’'* ? 4 kamb
eis'nf an*-"m a),VKtn 7 V"—O1R O-fi
..nAKiua. Vni"-* ♦•irtai »•> «oo. Kur 
nallte pra’enktl 5' bnrgena?

M’TSCONSTV 4VF 
7 fletn mOro. 4 •- 4 i-mbarlil. T^»- 
t-a KO-1’5 woi-a greitom parda
vimui tiktai $7.500

n »»u*<1*ie, t ••" fi t-n-"b. Tg-fea
-•”'--125. OaradR’is. Kelną tiktai 
<4 R50.
RA'SrSrKR AVF. VCT<iT T ns-t-TT RT. 

a mO-n. fi •— R l-amS. Osro-
a*t—s. Vsaifnn stėnos A-.l-nrO nnr- 

filni 1^0*—O" g-s-nf -r*n*1At-»,n R.ip-1

• ivtnl 1« ”oo Matykite S'andlen!
»1 500 ĮneRtt.

♦ *4« X MtkiKi-nnn ĄVK 
g flet” mero. po 4 kamb. Kelno 
•ii-tal $».100
-tpn PT.AfT vrToTi fi»srr» A’TF.in •--*—*>, -M—n -*.-• *t**r,*.f lo ftt*'- 
mo Šiluma flnrsd*tn~ T.ota- RO—’95

TZnlnn r*'-’ rdn t.>tnt
»« enfl. Tikras bargenas. $1.300 |-
oe»t|.

w iTjy.017 AV»;
a fatti rned'tto 4 ’ k”»l««|n.
r>or(n»..v(ts to-tat $2.600 Ir S,e 2 
eietal bus Jūs,,!

IVFVOVAH AVF.
Tnrnme bur-nolo-V. 5 1r-mb ntrmam
• oVStA. 4 kamb f etas t'elanae’lt-* 

g-nreien s’'’-mo Naujas stogas. Kai
na tiktai $6.900

KAMTTNf *<uv»n «UNOAT*OW 
CTCFRO.IF

Kenanlnė fi kamb mSro hungalmv 
maipp-’ br na klest kambnrvs. T.odns 
*1 pSd.i 2 knra-"s mfl.-o gaendfMns 
t,,p sto”->«. Knr«*o vandens Šiluma. 
Kaina tiktai $9.903
piirniKo AVF. \ETOiI2«th«T.

• fileta* mflro fi |r « kambariu, 

♦slogi 2 kambarį*' nflke Venet'an 
biinds. iMOro gnradU’’- Kaina tik. 
tai *6.100. Netoli 26th St. $1.400 
IneStl.

K1T<T»AKK AVK
fi knmh meii’ln eottoge. 2 kam. 
berisi atike Taipgi 2 Retai medUlo 
••»nakaly«e. 4 Ir 4 kamb Furnaco 
Šiluma. luotas 50x125. Kaina tiktai 
$3.900.

HAWTH<'RNF.
fi k«mb. medflo cottage. Lnta” 
ROx|25. Srkuotos durv*. Savininkas 
-sko: “Parduok „fi tiktai $3.950". 
Matykit Šiandie! $1.200 |ne»tl.

KfcR.KI.fiVn A\E. NETOLI 
CERMAK RI)

’ aukotų medf.lo. 6 Ir 5 kambariu. 
Sblngled namas. Taingl vienas 
kambarys atike- Kaina tiktai 
**• 500 ■■■- „g-

r WIIIWW t_> JOH\ O
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INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 80. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REPubllc

REALTOR 
2411 8. 52n d AVENUE

PHONF, — CICERO 4&S

MES VADOVAUJAME GREITUOSE 
PARDAVIMUOSE

bekmari. atdara nuo 1 Iki fi popiet
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DIENRAŠTIS DRAUOa.

Atėjo džiaugsmo valanda Vargdienių 
Seserų Gildos nariams ir prieteliams

Dvasios vadas kon. J. Dambrauskas gavo 
žinią, kad seselės tremtinės Argentinoje - 
A. Sereikylė ir F. Rogalskytė gavo vizas ir 
greitu laiku bus cia, Amerikoje.
Praėjo tik pusė metų, kaip ■ dariams Savo malonėmis 

įsikūrė Vargdienių Seserų 
Gildą, kad pagelbėti Nekal
to-Prasidėjimo Šv. P. Mari-
jos Seserų kongregacijai, o , jr tai didellu
ypač susirupmt, dviejų šios dži u Reiškia seselės 
yenuobjos seserų tremtin u tremtinSs neuži, &1
Argentinoje sukelti keliones Vargdienių Se-
lesąs. Nemažai padirbėta iri, . , a. . » d , . serų G1M03 nariai ir pnete-daug sielotasi, kada tos dvi . , . . - . ,x x. - , i liai, kurie rūpinomės ių ke-seseles tremtines gaus leidi-L. _ , j i.. . ® liones lėšų reikalu, daug ką
mus arba vizas i Jungtines ,_ __ 1JX , i atlikome, bet, atsiminkime

Taigi, brangieji gildos na
riai ir prieteliai, 'mūsų troš
kimas ir svajonės virto rea-

>

Amerikos Valstybes.
Štai, pranešu linksmą ii

nią, kad gruodžio mėn. 23 
d. N. P. Šv. P. Marijos Sese 
rys gavo linkrmą naujieną 
iš State Department Wash- 
ingtone, kad Seselės Apolo
nija Serėikytė ir Felicija Ro
galskytė, esančios Argenti- 
hbje, gavo vizas ir galės at
vykti į Jungtines Amerikos 
Valstybės. Vienuolija dabar 
rūpinasi jų kelione if tikisi, 
kad netrukus seselės bUs čia.

Seselės labai džiaugiasi 
gildos narių duosnia pagal
ba tų dviejų seselių kelio
nės išlaidoms padengti: ir

brangieji, kad dar daug kas 
reikia atlikti.

Užtat, džiaugkimės šia ne
tikėta ir malonia Naujųjų 
Metų žibia, ir trumpoj atei
ty, pirma proga savo susi
rinkime, kuris turės įvykti 
sausio 10 d., 1943 m., susi
rinkime gausiai, dvasios va
das, kun. J. Dambrauskas, 
kuris pirmas šią žinią gavo, 
daug ką natijo pasakys, o 
mes pasitarsime, kaip iškil
mingiau sutikti seniai lau
kiamas viešnias — seseles 
tremtines, jas pagerbti, ir 
plačiau viešai supažindinti 

J Kgera- -visuomene.

"DRAUGO

I

4

BALTOJI RtSIJA

Šiltai apsirengę rusai kareiviai žengia per sniegą; su 
kareiviais yra išlavinti šunys, kurie naudojami kaipo sar
gai, pasiuntiniai ir tarnauja pirmoj pagalboje sužeistiems.

Susirinkim?'
Cicero. — šv. Antano dr- 

gijos susirinkimas bus 3 d. 
sausio 1943 m. Susirinkimas 
bus labai svarbus. Nauja 
valdyba užims vietas ir pri
ima-priesaiką. Yra daug da
lykų svarstyti iš praeito su
sirinkimo. Bus raportas iš 
draugijos bankieto. Kurie 
nariai dar negrąžino pinigų 
už tikietus, šiame susirinki
me būtinai turi grąžinti, nes 
reikia knygas šių metų už
daryti. Kitaip nariai bus 
baudžiami. Visur turi būti 
tvarka. Susirinkimas bus 1 
valandą po piet, Šv. Antano 
parapijos mokyklos kamba
ry. Valdyba

Simono Daukanto draugi
ja laikys metinį susirinki 
mą sekmadienį, sausio 3 d., 
1943 metais 12 vai. dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėj. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl kiekvie
nas narys ar narė privalo 
būtinai dalyvauti. Išgirsite 
raportą apie finansinį drau 
gijos stovį. Turėsime ap-

svarstyti ir kitus svarbius 
reikalus. P. K., sekr.

Bridgeport. — Draugijos 
Šv. Petronėlės metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 3 d. 1 vai. popiet pa
rapijos mokyklos kambary. 
Narės malonėkite susirinkti 
yra svarbių reikalų apsvars
tymui.

A. Lauriuavlche, rašt.

Brighton Park. — ARD 6 
skyrius laikys metinį susi

Badriko radio 
valanda

Ar žinote, kad ne vien lie-! 
tuviai, bet ir tūkstančiai ki-. 
tataučių gėrėjasi kas sek- j 
madienio vakarą lietuvių 
gražia muzika ir dainomis. 
Garsūs muzikai, dainininkai-

H METINIAME 
KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETE™

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

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

Bus puiki mužiką
i

šokiams. 
Dalyvaus žymūs 
lietuviai artistai
ir dainininkai!

Sokol
Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 1941

2345 So. Kedzie Avė. Chicagč, Illinois

rinkimą sausio 3 d., 3 vai. 
p. p., mokyklos kambaryje. 
Prašome nares skaitlingai 
susirinkti. J. R.

Lietuvių Keistučio Pašai 
pos Klūbo metinis susiritt- 
kimas įvyks sausio 3 d., 12 
Vai. popiet, Hollywood svet., 
2417 W. 43rd St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes y- 
ra svarbių reikalų aptarti. 
Duoklės bus priimamos nuo 
10 vai. ryto.

Lucille S. Dagią rašt

GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardl 
no NECTAR. Šis Alūs yra pagamintas iš importuotų 
oirmo- rūšies produktų

LEO NORKUS. Ji.
DISTRIBUTOROF

Ambrosia & Nectar
BEERS

dainininkės savo laiškeliuo
se rašo, kad jie įgyja rei 
kalingos inspiracijos savo 
ruošiamiems parengimams, 
pasiklausius li?tuvių muzi 
kos ir dainų.

šio sekmadienio vakare it 
galingos radio stoties WCh 
L, 1000 kilocykles, Budrike 
Lietuvių Radio Valandos 
programoj aaiyvaus gerai 
žinomi dainininkai Romanas, 
ir Chapas. Prie to dalyvaus 
Budriko choras ir didžiulė 
Budriko orkestrą. Pradžia 
programos kaip kas sekma
dienio vakare, 9-tą valandą

Pataisymas
Cicero. — Gruodžio 30 d. 

“Drauge” tilpusioj korės 
pondencijoj iš Šv. Antano 
Parapijos Namų Savininkų 
Klūbo veikimo pažymėta, 
kad klūbas susirinkimus lai
ko sekmadieniais. Vietoj sek
madienio, turėjo būti trečia
dienių vakarais. Taip pat 
buvo atspausdinta, kad klū
bo vakaras bus kovo 27 d., 
turėjo būti kovo 28 d., 1943 
m. A Valančius

REMKITE “DRAUGĄ’

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Urmo (wnoiesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertined items.

h®.

■

MUTUAL I ALEX ALESAUSKAS and SONS
FEŪERAL FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

, KAINOMIS

CRANE COAL CO.
VVEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin- 

____ ___  kelio karo jums:
GENUINE- POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP Anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
5X32 80. I^G AV^rk^TEL.MpORT5tfoUTH 9022

*8,65
*9.20
*10.50

•U

PILNAS PASIRINKIMAS 
BURNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

ibel ffrr<M rMtee moterų kailiniai, kuiliukais papuoštais arba 
eloth kotai parsldulda nukėnitntnmin kafatonils. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

J Mrs. K. f. Dsiubsk lr DUktt, Sav.

-............ f

---------------- —
Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestrą

a- A. Frank S. Kuzmarskls turi pas žmones
”4 Idsidirbęs gerą vardą lr įgijęs jųjų pasitikė

jimą. Kaipo geras rfiuzikantns, Jis atliekąs 
jam pavestą darbą sąžiningai ir nebrangiai.

Dabar, kaip žinote, yra tas sezonas, 
kuomet būna daug (vairių pramogų, koncertų, 
vaidinimų, bailų, vestuvių lr žiaip parių. Tai-

gi Frank S. Kuzmarskls kaip tik tokiems parengimams yra pri 
sirengęs ir gali parūpinti Orkestrą pagal rengėjų norą; Č, kaa- 
link kainos, orkestros didumo ir t. t. kreipkitės sekančiai —

Frank S. Kuzmarski, 2835 W. 39th Place
Telephone LAFayette 2368

'NEŽIŪRINT Kur BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINEJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES UKTUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGVTU' 1

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintelis ir Smagiausias 

Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje

— VIENUOLIKTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 0:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehiU 221J

WHFC-l450kil.

0 I
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DIENRAŠTIS DRAUGAS seStaaienls, sausio Z, 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąjį! išlaisvinimą

"DRAUGO" TARNAUTOJAS 

DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Pvt' John C. Alekna
' Pvt. John C. Alekna 1935 
lėtais baigė Aušros Vartų 

lietuvių parapijos pradžios

mokyklą ir 1939 metais bai
gė Harrison Tech. high 
school.

John C. Alekna yra West- 
sidietis ir buvo “Draugo” šo 
feris ir ilgą laiką dirbo 
“Draugo” ekspedicijos de
partamente. Dabar John yra 
Dėdės Šamo kariuomenėje ir 
jo adresas — Hq. Dėt. ’59th 
Medical Bn., A Camp Gordon, 
Ga.

Jonas C. Alekna su J. 
Ulių buvo gerai žinomi kai
po vestuvių fotografai.

Prezidentas leido dalyvauti kariui
*

savo brolio pirmose šv. mišiose
Vienas Sheboygan, Wisc., 

šešiolikos metų jaunuolis 
prezidentui Rooseveltui pa
prašė laišką. Tame laiške 
Jaunuolis prašo, kad prezi
dentas Roosevelt paleistų 
keliom dienom jo brolį Juo
zapą Mersberger iš kariuo- 

įenės atostogom, kad karei 
vis galėtų išklausyti savo 
irolio Jeronimo pirmųjų

Mišių.
Jaunuolis, parašęs prezi

dentui laišką, vadinasi Do- 
ris Mersberger. Jis taip ra-

prezidentui:
“Aš žinau, kad esi labai

užimtas darbais, nes . karo 
metas... Aš turiu brolį armi
joje, kitas brolis įsišventė į 
kunigus... Maloniai prašau, 
kad Juozapas galėtų parva
žiuoti į namus... Telairfiina 
Dievas jus ir mūsų šalį”.

Pvt. Juozapas Mersberger 
buvo prašęs atostogų, bet 
jam buvo atsakyta. Prezi
dentas Roosevelt patenkino 
šešiolikos metų jaunuolio 
prašymą, brolis kareivis ga 
vo atostogų ir galėjo daly 
vauti brolio primicijose. Ka
reivis buvo Texas valstybė
je.

Kainą administracija 
Įspėjo 70 pardavėją 
dėl kainą nesilaikymo

John C. Weigel, regionai 
administrator for the offiee 
of Price Administration, per 
eitą trečiadienį pareiškė, 
kad buvo išsiųsta septynis 
dešimčiai vidur vakarių par 
davėjams, įskaitant 18 Chi
cagoje, perspėjimas dėl nūs 
tatytų kainų nesilaikymo ir 
galimas daiktas, kad prieš 
juos gali būti užvestos by
los dėl kainų kėlimo.

Nuo įsigaliojimo prekių 
kainų įstatymo jau įspėta 
1,360 pardavėjų dėl kainų 
laužymo.

Dėl kainų nesilaikymo yra 
įspėtos įvairios firmos, kaip 
mėsos markets, wholesale 
ir retail grocers, saldainių 
kompanijos, wallpaper con- 
cerns ir automobilių exchan 
ges.

John C. Weigel pareiškė, 
kad jei nebus paisoma įspė
jimo, tai pardavėjams, kai
po bausmė, bus atšauktas 
leidimas prekiauti.

PIRMOJI W. A. A. C. AUKA Ka sako buvęs 
gubernatorius 
apie karą

Alfred E. Smith, buvęs 
New York gubernatorius, 
švęsdamas šiomis dienomis 
69 metų gimimo sukaktį, pa! 
reiškė, jog jis esąs įsitiki
nęs kad karas baigsis 1943 
metų pabaigoje.

Ugnis nušlavė

Z.

mu

Reikia kovoti su ištvirkavimu
Dr. Roland R. Cross, Illi

nois Public Health Director, 
pareiškė pereitą trečiadienį, 
kad karo metu, per 11 mene 
ių 1942 metų, padidėjo ve

nerinėmis ligomis sergančių 
žmonių skaičius, palyginus 
tą patį laikotarpį su 1941
metų laikotarpiu.
Baisios skaitlinės

Netoli 24 procentų buvo 
daugiau sergančių sifeliu, 
skaitant iki gruodžio 1 d., 
1942 m., Per 1942 metų 11 

ėnesių sifeliu sergančių 
26,200 buvo užregistruota, o 
1941 metais tuo laikotarpiu 
buvo 21,196. Gonorrhea ser- 
gančių skaičius padidėjo nuo 
17.Ū02 iki 19,196 arba 10
procentų.

Galingiausias ginklas

Tos ligos yra baisios. Jos

... . (“Draugas” Acme telephoto>

Major Joseph Nate (kairėje) ir jo žmona, third officer
Eleanor Nate, iš Wilmette, IU. Pranešama, kad jie ir dar 
keturi bombonešio kelionėje žuvo. Bombonešis skrido į 
San Antoma, Tex., iš Yampa, Fla.

gengė tardoma apie 
žmogžudystes ir apiplėšimą

Chicagoje, pereito pirma- kalėjimo. Vicars sako, kad 
dienio naktį, F.B.I. agentai šis klausimas turi būti aps- 
nušovė du Touhy gengės na varstytas ateinantį trečiadie

Syracuse, N. Y., 1942 m., 
gruodžio 30 dieną vakare ki 
lo Empire, viešbutyje gais
ras ir ugnis viešbutį sunai
kino. Gaisras sukėlė vieną 
milijoną dolerių nuostolių. 
Bijomasi, kad dešimt asme
nų žuvo ugnyje.

Amerikos vėliavos 
nepalietė ugnis
Marinette, Mich., of the 

M and M Light ir Traction 
Co. name smarkiai įkaito mo 
toras ir iš jo kilo gaisras. 
Nuo motoro plyšo parodos 
langas ir sudegė medžio platI
forma. Amerikos šilkinė vė
liava ugnies buvo nepaliesta.

rius, James O’Connor ir St. 
Clair Mclnerney. Tie plėši
kai pirmieji šovė į F.B.I. 
agentus.

kartais pavojingesnės negu 
karas. Tos ligos neša nelai
mę kraštui. Geriausias gink 
las prieš tas ligas yra doras 
ir pavyzdingas gyvenimas.

Šovė į kiškį -
palaikė į dėtie

Du vyrukai, vienas 14 me 
tų, o kitas 17 m., Chicagos 
priemiesty, Justice Park’e 
medžiojo kiškius. Abu tie 
jaunuoliai giminės.

Kiškių medžioklėje ketur 
riolikos metų jaunuolis ne
tyčia sužeidė savo dėdę, 17 
metų. šautuvo kulka pakliu-, 
vo dėdei j šlaunį. Tai įvyko 
trečiadienį. Sužeistas nuga-' 
bentas į ligoninę. Gydytojai 
sako, kad sužeistasis bus ga 
Įima išgelbėti.

Ruošiamasi prie 
nepaprastos šventės

Chicagoje, vasario 14 die
ną, 1943 m., bus minima
Lietuvos 25 metų nepriklau
somybės sukaktis. Iškilmės 
įvyks Orchestra Hali. Salės 
duris bus atdaros nuo 2 vai. 
po pietų. Programa prasidės 
2:30 vai. po pietų.

Lietuvos dvidešimt penke 
rių metų Nepriklausomybės 
šventė bus didinga ir graži. 
Prie šios šventės ruošiamasi 
labai kruopščiai. Jau pak
viesta į šį minėjimą aukšti 
Amerikos ir Lietuvos parei
gūnai. Bus įdomi muzikalinė 
dalis.

1942 m., gruodžio 30 dieną 
Dariaus — patalpuose posė
džiavo Lietuvos 25 metų Ne 
priklausomybės komiteto 
programos, finansų ir spau
dos komisijos.

Pereitą trečiadienį nusta
tyta, kad F.B.I. agentai tei
singai nušovė du plėšikus ir 
agentai buvo
savo darbą atliko gerai.

Pereito antradienio anksti 
rytą (gruodžio 29 d.) su
čiupti baisus plėšikai, Roger 
Touhy, Basil Banghart ir 
Edward Darlak. Nelson ir 
Stewart buvo jau pirmiau 
patekę į F.B.I. rankas.

nį, kada susirinks 63rd Ge
neral Assembly.

Rasti ginklai nusiųsti 
į Washington

Laiškas iš Lietuvos
šiomis dienomis Pranas 

Sutkus, gyvenantis Chica
goje, gavo iš Lietuvos laiš
ką, per A. R. Kryžių. Laišką 
rašo Prano Sutkaus brolie
nė ir praneša, kad jos vyras 
bolševikų, 1941 m. birželio 
14 d., buvo išvežtas į Rusiją 
ir prašo, kad jam pagelbėtų

Pasmerktas po 
trylikos metą

Touhy, Banghart ir Dar-, 1929 metais vienas vyras 
lak apartamente, 5116 North Brooklyne nužudė žmogų

žmogžudys surastas tik po 
13 metų. Prieš porą savai 
čių žmogžudys buvo nuteis 
tas 25 metams kalėjiman.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
8TATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I9nAu/uid 
Proteetion 
for your

PANAUDOKIT® PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS 
nuošimčio ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi SS,000.00 apdrausti per Tedarai Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo. J
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA

- 4S Metai Setantago Pataraavlmo 1 — ' ,

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TFU CALUMET 4118 Jos. M. Moierls, Sec’y. 8286 80. HALSTED ST.

a irti kad Kenmore, rasti ginklai pa
siųsti į Washington, kad 
nustačius kulkas, kurios bu 
vo rastos Mrs. Lillian Gal- 
vin ir jos tarnaitės kūnuose.
Lillian Galvin ir jos tarnai
tė buvo nužudytos 1942 m., 
spalių 22 dieną, Evanston.
Iš Galvin namų buvo pagrob 
ta už daugiau kaip dvide- 

Įvyko pakeitimų šimt tūkstančių dolerių įvai
rių brangenybių.

Kada pabėgo, 1942 m.,
spalių 9 d., septyni plėšikai Sugauti plėšikai buvo klau ---------------------- .
iš Stateville kalėjimo, tai po sinėjami apie Galvin ir jos j^r. Murphy, miręs gruo 
kiek laiko kalėjimo viršinin tarnaitės nužudymą, bet jie' džio 16 dieną, Northwester

•_ _ __ __ _______ I v\«»4/\«Xl»Z niAlrrt av>ia tni I
paliko dvidešimt milijonų do 
lerių.

Indijoje siautė 
baisus viesulas

Indijoje, Bengal, Pandii 
Malaviya, spalių mėnesio vi 
duryje siautė didelis viesu
las ir žuvo 40,000 asmenų.

kas E. M. Stubblefield atsi- Pareiškė, kad nieko apie tai 
sakė nuo pareigų ir jo vietą nežino.

užėmė Joseph Ragen, taip Manoma, kad Touhy gengė
pat buvo pakeisti keli kalėj! ttpjp|6H ginlilu(>tą 
mo tarnautojai. I automobil,

Touhy, Banghart ir kiti 
trys plėšikai sako, kad jiems Sugauti gengsteriai buvo 
niekas nepadėjo pabėgti iš klausinėjami ir apie 20,000
kalėjimo.

Demokratų vadas reikalau
ja pasiaiškinimų

Willia J. Vicars, Democra- 
tic minority leader of the 
State House of Representa- 
tives, pereitą ketvirtadienį 
pareiškė, kad legislatūrą tu 
ri reikalauti paaiškinimų 
dėl plėšikų išsilaužimo iš

pagrobimą iš ginkluoto auto 
mobilio, prie Buick fabriko, 
Melrose Park 'e. Melrose 
Park’e automobilio apiplėši
mas įvyko gruodžio 18 die
ną, 1942 m.

Touhy apartamente, gruo
džio 29 dieną, anksti rytą, 
1942 m., buvo rasta £13,- 
533, tai buvo po dešimt do
lerių. Manoma, kad tie pini

gų dalis yra iš Melrose 
Park’o apiplėšimo.
Buvo pakviesti pažiūrėti

Sargai, važiavę automobi
lyje, kuriuo buvo vežami pi
nigai, buvo pakviesti pažiū
rėti gyvųjų ir nužudytų plė
šikų, kad atpažinti.

Manoma, kad Touhy, Ed- 
ward Darlak ir William Ste- 
wart bus pasiųsti vėl atgal 
į Stateville kalėjimą. Bang
hart, kaipo specialistas išsi- 
laužimų, greičiausia bus pa
sodintas į federalinį kalėji
mą.

Pirkite Švenčių 
DOVANAS-

t?
Didelis

VALGYKITE
Slavo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
ui labai žemas 
kainas — mūsų 
4ewelry Krautuvėj

[rinkimas laikrodėlių 
_ ių — žiedų, rašomų 

plunksnų ir kitų Jewelry dalykų

PIETŲ TAIKO 
10:30 iki 3

UŽKANDIS 
85c ir aukočiau

ftj Vakarą ... CHILETTT8 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GBRYMŲ PUOŠNIAME

OOCKTAIL LOUNGK

na
Didžiausias specialiai gražus 
sieninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

5219 Wst 2«h Street, Cicero
Phone: Cicero 4617

—Spagettl ir Ravioll Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta 
cite jj 1 pimo trumpam laikui iž kariuomenės . . . atsiveskite ji 1 puikų 

CHILETTI’S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

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

X Prof. K. Pakšto išleis
tuvėse vienas svečių pamir
šo skėtį, kurį galima atsi
imti iš išleistuvių komisijos 
narės, būtent Gabrienės, 
1640 No. Leavitt St.

X Stanley Pikoraitis ir 
Genė v leve Kirkus šiandie po 
piet priims Moterystės Sa
kramentą St. Rosary baž
nyčioj, Roselande. Šliūbas 
bus 4 vai. popiet. Vestuvės 
įvyks jaunosios name, 131 
East 104 PLace.

X P. ir A. Snarskių, So. 
Chicago veikėjų, dukrelė Te
resėlė, jau parvežta iš ligo
ninės ir stropioj motinos 
priežiūroj kasdien eina ge
ryn.

X Petras Girdžius, U. S. 
Coast Guard, priskirtas prie 
Harbor Patrol Bostone, dvy
likai dienų parvyko namo 
pas tėvus paviešėti. Jo tė
vai — Petras ir Ona Gir
džiai gyvena Brighton Park, 
2460 W. 45 PI. Praleidęs 
Naujus Metus, pasisvečiavęs 
pas savo draugus, sausio 10 
d. grįš prie savo pareigų.

X J- Paulius, sūnus žino
mos Brighton Park veikė
jos Paulienės, 4322 S. Arte- 
sian Avė., prieš pat Kalė
das pašauktas į kariuome
nę. Motinos ir draugų pas
tangomis jam buvo suruoš
tos kuklios išleistuvės.

X Vincas Navickas, gyve
nąs Kanadoj (Alberta pro
vincijoj) savo laišku siun
čia nuoširdžią padėką admi- 
nistnacįjai už dovaną — sie
ninį “4>raugo’ ’ kalendorių. 
Jis yri nuolatinis “Draugo” 
skaitytojas. Šia proga rei
kia pažymėti, kad kalendo
riai jau baigiasi ir, kas dar 
neturi, raginamas tuojau į- 
sigyti.

X Ant. Dedinskas, tar
naująs kariuomenėj, prieš 
pat Kalėdas padarė didelį 
surprizą savo seseriai ir Švo 
gėriui Grigelaičiams, gyv. 
adresu 1524 S. 49 Ct., Cice
ro. Nieko nepranešęs, par
vyko atostogų iš kariuome
nės, kurioj jau devyni mė
nesiai kaip tarnauja S. Ca
rolina vai. Jis yra inžinie- 
riu-mechaniku prie sunkiųjų 
bombanešių.

X Po misijų šv. Kryžiaus 
bažnyčioje daugelis toleikie- 
čių apvalė savo namus nuo 
bedieviškų laikraščių. Kai 
kurie net gailisi, kad iki šiol 
per nesusipratimą rėmė to
kią spaudą, kuri juos pa
čius, kaipo katalikus, nuo
latos išjuokia.

X Jono ir Mortos Misiū
nų, 4236 S. Maplewood Av., 
sūnus šiomis dienomis liuos- 
noriu įstojo į U. S. karo lai
vyną. Tėvai kad ir liūdi, bet 
sykiu ir džiaugiasi, kad ir 
sūnus hus dalis tos milijo
ninės U. S. armijos, kuri 
kariauja prieš pasikėslnto- 
jus pavergti visą pasaulį. 
Misiūnai yra nuolatiniai 
“Draugo” skaitytojai.


