
DRAUGAS
The Lithuanian Daily Frlend

HVH1JBHED BT THE blTHUANIAN 
CATHOUC PRESS SOCIETY

2SS4 S. Oakley Avė, Chicago, 111.

Telephone Canal 8010—8011
The moet lnfluentlal 

Lithuanian Daily ln America

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that government of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish
from the earth.

—Abraham Lincoln

No. 17 Price 3c Chicago, III., Ketvirtadienis, Sausio (January) 21d., 1943 Kaina 3c Vol. XXVII

Naciai Londone žudo vaikus
Užpuolė dienos laiku; 49 žuvo; 
tarp žuvusiųjų yra 40 vaikų

l

Be bombų svaidymo dar ir
kulkosvaidžiais šaudė žmones gatvėse

LONDONAS, sausio 20.— Sugriauta viena mokykla, 
Vokiečiai lakūnai šiandie . kurioje žuvo 24 vaikai, 
dienos laiku atakavo Londo- į Vienuolika vokiečių lėk- 
ną. tuvų numušta.

Dvi miesto dalis bombar
davo ir kulkosvaidžiais ap
šaudė praeivius gatvėse.

* Britų lakūnai puola 
nacius Prancūzijoj

LONDONAS, sausio 20.— 
Britų pakrančių komandų 
lakūnai atakavo nacių gele
žinkelius Prancūzijoj ir O- 
landijos pakrantėse nacių 
konvojų. Dviem nacių lai
vams pataikyta.

Britų namų ministerija 
paskelbė, kad nacių lakūnai 
puolė pietrytinės Anglijos 
pakraščius. Pranešta, sukel
ti maži nuostoliai. Yra ir 
sužeistųjų.

Iš viso 49 asmenys žuvo. 
Šiame skaičiuje 40 vaikų.

Vokiečių ataka buvo neti
kėta, nes per pora metų die
nos laiku Londonas nebuvo 
atakuojamas. Yra aišku, 
kad vokiečiai tai atliko ker
štu už Berlyno atakavimus.

Kadangi užpuolimas buvo 
netikėtas, tad londoniečiai 
nebuvo pasirengę gintis, ar
ba slėptis. Ir paaiškėjo, kad 
miesto apsauga nebuvo pa
kankama.

Sugriautos mokyklos griu 
vėsiai skubotai pašalinami, 
nes tikimasi rasti dar ir gy
vų vaikų.

Japonai lakūnai 
atakavo Kalkutą

U. S. MARINAI DUODtA Į KAILĮ JAPONAMS

('•Dreupi" Acme teiepnovo>

U. S. marinai Guadalcanal apšaudo japonų linijas iš naujai užimtų pozicijų. U. 
marinai šaudo iš 155 mm. howitzer3 į japonų poziciją.

Rusai atsiima daugiau miestelių; 
daug karo nelaisvių paima

MASKVA, sausio 20. —į Išleistu specialiu komuni- 
Sovietų vadovybė praneša,' katu sovietų vadovybė pa-

ČILĖ NUTRAUKIA 
SANTYKIUS SU AŠIM

Siaurinėj Afrikoj naujas triukšmas 
dėl paskirto naujo gubernatoriaus

i

i LONDONAS, sausio 20.— i Tačiau viltis yra maža.
Žiniomis iš Algiers, Algeri-1 Londono laikraščiai tuojau 

■ jos civiliniu gubernatorium | pradėjo atakuoti tą naują 

gubernatorių Peyrouton.
Laikraščiai sako, kad Pey 

routon yra buvęs karštas 
Vichy vyriausybės rėmėjas 
ir buvęs nacių šalininkas. 
Sako, jis buvo išdūmęs P. 
Amerikon po susivaidymo 
su Lavaliu už pirmybę val
džioje. Sako, jis dabar yra 
Lavalio priešas, bet Vichy 
vyriausybės rėmėjas. Nieko 
gera negalima laukti iš to
kio žmogaus.

«. Daily Herald pareiškia, 
kad ir vėl kita stambi klaida 
padaryta paskyrus guberna
torium Peyrouton.

Kovojantieji pran c ū z a i 
pareiškia, kad Peyrouton 
kokį laiką buvo Vichy vy
riausybės policijos viršinin-

phy, kurs, esą, iki šioliai ku ir vidaus ministru. Jo pa- 
nepasidarbavęs ten patvar- stangomis tūkstančiai pran

cūzų patri j otų uždugnyta 
kalėjimuose ir kankinta.

Ašies submarinai 
užplūdę jūras

LONDONAS, saūsio 20.-— 
Britų laivyno stebėtojai

paskirtas iš P. Amerikos 
grįžęs buvęs Prancūzijos 
ministras Peyrouton. Alge- 
rijoje reiškiama viltis, kad, 
rasi, jam pavyks ten sutai
kyti įsikovojusias politines 
partijas, kurios nesutaria 
vieningai remti sąjunginin
kus.

Sekr. Hull gina 
atstovą Murphy

VVASHINGTON, saus. 20. 
—Gauta žinių, kad š. Afri
koj kilę rimti nesusiprati
mai tarp U. S. civilinių ir 
karinių autoritetų.

Kariniai autoritetai kalti
na U. S. atstovą R. D. Mur-

c - U. S. laivynas 
praneša nuostolius

VVASHINGTON, saus. 20. 
— Laivyno departamentas 
išleido 20-ąjį jūrininkų nuo- 
stolių sąrašą, kuriame pa
duodama 1,219 žuvusiųjų, 
sužeistųjų ir dingusiųjų, šis 
nuostolių sąrašas apima po
ros savaičių laikotarpi—nuo 
1942 m. gruodžio 16 d. iki 
gruodžio 31 d.

kad rusų armijos visu ilguo
ju karo frontu, pradėjus Le-NEVV DELHI, Indija, saus.

20.—Japonų lakūnai ataka
vo Kalkutą ir apylinkes.
Buvo sukelta pora gaisrų, 
kurie greitai nuslopinti.

Autoritetai praneša, kad
nuostoliai yra maži.

Britų lakūnai buvo paki-, , . , .
, , . _ , ! (apie tai vakar buvo pralę kovon su japonais. Bet, *
kovų sėkmės 
mos.

dar nežino-

reiškia, kad Voronežo fron
te apie 52,000 vokiečių pa-

ningradu ir baigus Kauka- imta nelaisvėn, kurių apie
zu, savo ofensyvoje pažan
giuoja.

21,000 vakar paimta. Tarpe 
paimtųjų yra apie 27,500

Pranešta, kad rusai atsi- j vengrų ir apie 22,000 italų, 
ėmę penki3 svarbius geležin į o kiti yra vokiečiai, kurių 
kelių miestelius Kamensk

nešta), Bielaja Kalitva, Va- 
luki, Urazovo ir Petrovskoje 

Charkovo šone pasistūmę

Japonų premjeras
Minėtam skaičiuje yra |gjg SUSirOGS 

418 žuvusiųjų, 403 sužeistų-
jų ir 398 dingusieji. j NEVV YORK, sausio 20.—

Ernus krūvon ir seniau iš-1 Iš Tokijo per radiją praneš-
leistus nuostolių sąrašus, ta, kad šiandie turėjo būt' a,u as vo 16 ių ap&u * 
iki praeito gruodžio 31 die-! atidaryta japonų parLamen- ir pa aryta sPra£a as 

nos yra 21,479 jūrininkai,! to atstovų rūmų sesija.
marynai ir ooast guard na-j Bet paskelbta, kad prem- 

riai žuvę, sužeisti ir dingę. Jeras Tojo netikėtai susir
gęs, tad sesijos atidarymas 
atidėtas iki sausio 27 die-

I,

už 80 mailių nuo to pramo
ninio Ukrainos centro. -

Šiauriniam Kaukaze rusai 
persimetę per Kubaniaus 
upę. Leningrado fronte pra-

mažiausia.

Rumunija, Vengrija 
reikalauja grąžinti 
armijas iš Rusijos

VOKIETIJOS PASIENIS, 

sausio 20.—Iš Rusijos karo 
fronto Kroatijon grįžo kro

atų savanorių legi jonas. Grą 

žintas, nes kariuomenė rei
kalinga namie kovoti prieš i kiečius, pakartotinai reika- 
viaur keliantį galvą komu- i lauja, kad sąjungininkai ati 
nizm4- darytų antrąjį frontą Euro-

SANTIAGO, sausio 20. — 
Čilės vyriausybė painforma
vo visas kitas abiejų Ameri
kų vyriausybes, kad ji pa 
galiau nutraukia diplomati
nius santykius su ašimi — 
Vokietija, Italija ir Japoni
ja.

Santykių, nutraukimą res
publikos prezidentas Rios 
iškėlė ir senatas dauguma 
balsų tai patvirtino.

Šiandie tik viena Argenti
na palaiko santykius su aši
mi. ,

»

Londone komunistai 
už antrąjį frontą

LONDONAS, sausio 20 — 
Komunistų laikraštis Daily 
Worker, remdamasis vyku
sia rusų ofensyvą prieš vo-

Britai užėmė 
sodybą Burmoje

nos.

daugiau plečiama.

Voronežo fronte sunaikin
tas visas vokiečių 3,000 ka
reivių pulkas, kurs bandė 
kontratakomis pasipriešinti 
rusams.

poje. Komunistai pareiškia, 
kad britų parlamento nariai 
daugiau susidomėtų antrojo

NEW DELHI, Indija, saus. 
20.—Britų ir indų kariuome
nės Burmoje paėmė Kyank- 
taw sodybą už 40 mailių 
šiaurrytų link nuo Akyab 
uosto, kurio link britai ver
žiasi.

Be to, anot pranešimų, vie 
nas britų dalinys Donbaik 
srityje pasistūmė priekyn. 
Tas yra Mayn pusiasaly,

Britų aštuntoji armija vis arčiau 
Tripolio; kur dings ašies armija?

LONDONAS, sausio 20.— ir smogs stačiai Tunisijon, 
Šiandie rytą čia gauto, žinių kad tenai susijungti su kito- 
iš Tripolitanijos, kad britų mis ašies jėgomis, 
aštuntosios armijos priešą- Gen. Rommelio armija ta-

Kroatų legijonui grįžus,
Rumunijoje ir Vengrijoje 
keliami reikalavimai, kad 
namo būtų grąžintos dar įri^ronto klausimu, 

rumunų ir vengrų armijos.
Sako, jos reikalingos Balka
nams, kur randonieji gaiva
lai kelia terorą.

Olandijos princesė 
susilaukė dukters

kinės sargybos yra tik už 30 
mailių nuo Tripolio uosto, 
paskutinio gen. Rommelio

maži&u kaip 20 mailių nuo! atsimetančios armijos įsi-
Akyab.

LONDONAS, sausio 20 — 
Vietos belgai patyrė, kad na 
ciai okupantai Belgijoj nu
žudė 20 belgų įkaitų dau
giau.

tvirtinimo.
Kariniai žinovai pareiš

kia, kad ta ašies armija var 
giai sustos Tripolio bazėje. 
Tenai, kaip spėjama, ji susi
lauktų galutinio smūgio. 
Tad su Tripoliu ji apsilenks

čiau susiduria su nepapras
tais sunkumais ir nežinia ar 
ji pajėgs tuos sunkumus nu
galėti. Arčiau Tunisijos pa
sienio ją pasitinka ir orinė
mis bombomis “sveikina” 
sąjungininkų bomboneš i a i, 
kurie skaldo jos eiles ir 
trukdo greitesnį atsimetimą 
nuo britų aštuntosios armi
jos šarvuotųjų dalinių.

Daugiau produktu 
bus racijonuojama

VVASHINGTON, saus. 20. 
—žemės ūkio sekretorius 
VVickard autorizavo kainų 
administraciją racijonu o t i 
daugiau maisto produktų.

šį kartą bus racijonuoja- 
mas kondensuotas pienas, 
įvairių vaisių košelės, vaisių 
sviestas, agurkai ir kiti pro 
dūktai, kurtuose yra kiek 
mėsos.

kyti civilinių reikalų—nesu
taikęs prancūzų politinių 
partijų.

Valstybės sekretorius Hull 
teisina atstovą Murphy. Se
kretorius sako, kad Murphy 
daug darbuojasi prancūzų 
politines partijas š. Afriko
je patraukti bendradarbiavi-, . , , . it.
man au sąjungininkais. Bet Į sPren(I ia’ a ° ie Ja 
tai didelis užsimojimas. Kad Išiandie vandenynuose .r ju- 

rose turi mažiausia 200 vei
kiančių submarinų. Jie spė
ja, kad vokiečiai turi dau
giau submarinų, bet jų žy
mi dalis saugoja vien Euro
pos pakrantes ir kol kas ne- 
siunčiami j tolimas keliones 
skandinti sąjungininkų lai

vų.

1,032 japonai žuvo 
Guadalcanal saloj

VVASHINGTON, saus. 20. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad Guadalcanal 
saloje, Solomons, amerikie
čiai per penkias kovų dienas 
1,032 japonus nukovė. Ame
rikiečiai laimėjo keletą prie
šo pozicijų.

VVILKES BARRE, Pa. — 
Streikuojantiems angliaka
siams viršininkai pranešė,

tas nesiseka, Murphy negali 
būti kaltas.

T«n Per Cent 
OF YOUR IN COM E

Shoultf b« qoinq i n to
C t W«r Bonds and Sfompc

U. S. 7 r totu ry Df parimta

Ašis gali atakuoti 
New York miestą

NEVV YORK. sausio 20-
OTTAVVA, Ont., Kanada,

I sausio 20.—Olandijos sosto 

įpėdinei princesei Julianai 
gimė duktė—trečioji iš ei
lės, nes ji dvi dukteris jau 
augino.

Princesės vyras, princas 
Bernhard, praeitą savaitę iš 
Londono atvyko.

Olandijos karalienė Wil- 
helmina yra Londone.

MASKVA. — Sovietų ka
ro vadovybė praneša, kad 
nuo rusų spaudimo trupa 
visas vokiečių frontas.

Miesto mayoras La Guardia kad jei jie negrįš į darbą,
pareiškia, kad ašies moralė 
yra labai palaužta. Tad kad 
tą moralę pakelti, anot ma
yoro, ašies lakūnai gali ata
kuoti New Yorko miestą. 
Jis pataria visiems budėti.

LONDONAS, sausio 20.— 
Gauta žinių, kad naciai Nor
vegijoje bijo sąjungininkų 
įsiveržimo.

bus pašalinti iš unijos.

EDENAS GRASINA 
ATAKUOTI ROMA

LONDONAS, sausio 20.—
Užsienio reikalų sekretorius 
Edenas parlamento atstovų 
rūmuose pareiškė, kad britų 
lakūnai susimes atakuoti

Reuterio pranešimu iš Romą, kai karo bėgiu paai- 
Stokholmo, Norvegijoje na- rodys, kad Romos bombar
dai visur skubotai dirbdina davimas sąjungininkams bus 
įsitvirtinimus. naudingas žygis.
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MOSU GYVENIMAS IR DARBAI HUSŲ FRONTAS

Lietuvių Kultūrinis 
Institutas New Yorke

Judriausiame pasaulio 

mieste New Yorke veikia 
apie pora tuzinų mažučių ir 
stambių pokarinio phtnavi- 
mo įstaigų, priklausančių 
daugeliui Europos ir Ame
rikos tautų. Panašių užda
vinių turįs Lietuvių Kaltu 
rinis Institutas irgi jau per
sikėlė į New Yorką ir čia 
atidarė mažutį, kuklų savo 
ofisą: 73 West 104th Street. 
Now York, N. Y. Čia prade
da plėsti Lietuvai naudin
gas pažintis ir santykius su 
kitų tautų panašiomis pla
navimo įstaigomis.

Pirmoji diena New Yorke

Institutui buvo ypatingai 
laiminga: vienas džentelme 
nas ir didelis patriotas pa
aukojo institutui $500.00. 
Tai pati stambiausioji ligšiol 
gauta auka iš pavienio žmo
gaus, kuris kol kas nesuti
ko savo pavardės spaudai 
duoti. Instituto direktorius 
reiškia jam labai gilų dėkin 
gtoną už taip šaunų paska
tinimą toliau tęsti lietuviš
ką darbą.

Tą pačią dieną New Yor
ke buvęs kun. klebonas J. J. 
Cfcpukaitis iš Fhiladelphijoa 
paaukojo $100.00 ir užsisa
kė iftstituto knygelių už $35. 
Taigi tą pačią dieną insti- 

t "irtis gavo net du garbės na- 
riŲ, kuriems taria didelį a- 
čiū ir tiki, kad toks simbo
liškai šiltas instituto sutiki
mas Rytuose bus gera pra
džia jo darbams vykdyti ir 
visuomenės paramos susi
laukti. Tuo pačiu metu prof. 
A. Senno knygelės 6 The 

Lithuanian Language’’ užsi
sakė kun. J. Balkūnas ir kun. 
Pr. Juras kiekvienas už $25, 
kun. dr. J. Končius už $20. 
Kun. dr. A. Deksnys. naujas 
East St. Louis klebonas. į- 
stojo nariu rėmėju — $10. 
Nariais rėmėjais taipgi ne
samai įstojo energingas mū
sų laikraščių rašytojas Pra
nas Gudas ir Aleksandras 
Jonušas, abu iš Lituanica 
Avė., Čikagoj. O. Kratavi
čienė iš Detroito atsiuntė 
$30.00 už seriiau užsakytas 
knygeles ir dabar užsakė K.

Federacijos skyriui 100 egz. 
‘The Lithuanian Language'. 
Taipgi jos 100 egz. užsisa 
kė Čikagos veikėjas Vincas 
Stulpinas, uoliausias institu
to rėmėjas Čikagoje. Red. 
J. Laučka per prakalbas Phi 
ladelphijoj surinko institu
tui $46.85. Nuoširdžiai ačiū 
visiems aukotojams.

Prof. dr. Alfredo Senn 
‘‘The Lithuanian Language”
sUsilaukė tikrai pelnyto pa
sisekimo: kad ir nematytos 
šios knygos jau užsakyta 
per 1200 egz. Jos atspausta 
3000 egz. Bet metalas dar 
paliktas neišbarstytas vie
nam mėnesiui: jei užsakymų 
žymiai padidėtų, tai būt 
lengva jos daugiau atspaus
dinti.

Prof. A. Senn 9 metus dės
tė kalbų mokslus Lietuvos 
universitete, paskiau buvo 
pakviestas į Wisconsino u- 
niversitetą, vasariniuose kur 
suose su dideliu pasisekimu 
dėstė Columbijos, North Ca- 
rolinos ir kituose universi
tetuose. Dabargi jis jau ke
lintus metus dėsto Pennsyl
vanijos un-te Philadelphijoj. 
Jis yra daugelio raštų au
torius ir yra išgarsėjęs kai
po žymiausias lituanistikos 
ir lietuvių kalbotyros spe
cialistas visoje plačioje A- 

i merikoje. Jo parašyta kny- 
j gėlė nedidelė (49 pusi.), bet 
mokslinių žinių apie lietuvių 
kalbą ji duoda daugiau . už 
bet kurią kitą nelietuviškai 
rašytą knygą. Kas svarbiau 
ste, ji atmeta daugybę pa
sakų ir nesąmonių, daugelio 

Į autorių paskleistų svetimo
se kalbose. Ją turėtų keletą 
kartų atydžiai perskaityti 
kiekvienas lietuvis šviesuo
lis. jei nori išvengti kai ku
rių nesąmonių apie savo kal
bos kilmę ir santykius su ki
tomis kalbomis. Mūsų dva- 
siškija ir profesionalai tu
rėtų jos užsisakyti bent po 
50 egz. ir apdalinti ja savo 
draugus svetimtaučius ir sa 
vd apylinkės bibliotekas ir 
mokyklas.

Prašoma prisiminti, kad 
institutas nustatė labai že
mą kainą savo knygelėms: 

i ši kaina jam grąžina tik
spaustuvės ir pašto išlaidas
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M f«o iš Lietuvos
Gavau keletą laiškų iž Lie 

tuvos. Visi veik vienodo tu- į 
rinio.

Benas Mažutis iš Švėkš
nos, Tauragės apskr., rašo: i 
“Mano brolį Juozapą ir jo 
šeimą išvežė bolševikai ka
žin kur į Rusiją. Prašau pa 

, dėt jam ir paimkite jį į A- 
meriką”.

Benediktas Motieka iš 
Smilgių rašo: “Ar negalėtu
mėt surasti Juliją Tamošai- 
tytę-Motiekienę, vaiką ir 
uošvienę, kurias išvežė bol- 

I ševikai be pinigų ir šiltų 

drabužių. ’ ’

Steponas Alksnis iš Roza
limo fgšo: “Oną Stasiukaitę- 
Alkąnienę rusai išvežė be 
šiltų drahužių ir avalinės. 
Kartu su ja yra Valerija 
Griziew, kurios yra Barnau-

brolį Juozapą Žuką, kartu 
su žmona Janina Pukaite if 
vaikais: Juozu, Algimantu. 
Marija išvežė iŠ Kauno į 
Rusiją. Prašau pagelbėti”.

Zigmas Orvidas, teisėjas 
iš Telšių rašo: “Rusai išve
žė mano žmoną Haliną Sta- 
dzevičiūtę ir sūnus: Remigi- 
jų-Algimantą, Rimuntą-Zig- 
mą”. Prel. J. Marle jaus kas 

. - - ' - —- - -
LIETUVIS DAKTARAS

OPTOMETRISTAS

‘Tlarbai parodo meilės jė- 
(Goethe)

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik Tįsos por* aklų visam gr- 
♦•BtMtfl. (MutOtKtf jarf, ielsd<Sw 
lAegsaiulnuotl Jaa modernUklausla 
metodą. kuris retėjimo mokslas 

gali sutelkit
M MKIM F.ATTIUMO CurM pa*

Rusų jėgos eina pirmyn 1500 mailių fronto ilgume. Ru
sai iš Leningrado šiaurės eina pirmyn į pietų Kaukazą ir t 
yra arti paėmimo Kosto v, kuris yra Hitlerio armijos ope- le, ląų^tok, 33 barakas.” 
racijų centras šiaurėje.

bet ne honorarą už darbą 
autoriams ir leidėjams. Ins 
titutas laikosi duosnių lie 
tuvių aukomis, bet ne leidi 
niais. Šia proga tenka gra
žiai padėkoti prof. dr. A 
Sennūi ir rašytojui A. Vai
čiulaičiui, kad jie parašė in
stitutui knygeles neimdami 
iš jo jokio honoraro. Ir vi 
suomenė turėtų įvertinti ši 
tų vyrų mokslinio darbo au
ką lietuvių tautos labui, dva 
sinei pažangai.

J instituto direktorių pra
šoma kreiptis jo nauju ad
resu: Dr. Kazys Pakštas, 73 
VVest 104th Street, New 
York, N. Y. (Telefonas: RI- 
verside: 9-9164).

Skaniausia duona yra to- 
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

WQĮK STUDIO'
I94S Wv.t J',*
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Jonas Žukas iš Kauno, 
Dzūkų g. 9-3, rašo: “1941 
metais, birželio 14 d. mano

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

stef aidų Iteuiptssą .,

Dr. Job J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.
1801
fulefo

OTTOMKTtUOTAI
So. Ashland Avenae

Kampas 18-toa 
: CAMAJAL 0533, (tdoagt

JOS. F. BUDRIK
KKAUTUVejE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Caiumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

šaakltv YARDS 3088.

Kasdie*
Trečiad.

OFISO tSLAffDOS:
3 i.n a-m. ua įTn 
kad. tf MUd. 8:30 a

Ud T:0t p. m.

». %
a. na.

DR. G. SERNER
lietuvis akiu ovdttojas

25 Metų Patyrimo

Tel.: YARda 1B39 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Iitaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34tb Street x

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

J)\SAll \ • tį m 11 i »’H h r Ja K.\'

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

DOCTOR SELMA
SODEIKA. O. D.

AKIS ISTIRLNfelA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cieero, UI. 

Tel. Cicero. 7681

PRADEKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
1943

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
D1V1DENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
Advokatas

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST. 

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

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

Room 2014 Tei. STAte 7572

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso lėk: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniaia A

. . ikii8 vaL vakare. f
Kitomis valandomis pagal sutartįDR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS Namų Tel.: Aberdeen 4774

4* o» » N » . , I ft » 01 (|«l

Kam Reikalingi 
PINIGAL-

DUODAM ANT MOftGIčfU UŽ

41
IIE JOKIO VARGO-

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRS $6,600.000.06 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartercd and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

A riciri hauoRriOi si/RVtr 
SRORItl IIIAI FRlISMI
r p airi ioiauRs i40»9Ia CARS, 
RIRt OISRAICfltD IR IM tRIIFD 

J R ! I RI R A JA R 0 U R 

RlOO 0R AR AUtRASt IttlR 
01 J? CARi RAS SIARIĮD OR 

\ IIS RAI ItIRr 3 7 SICORDS

Tr, URtl PAURA! 0lRlR( CARS IR IRT 
tlRIHO MAUS RIRt ORTRATtf IltAUR 

PRIIARHPriA ARD lAiriAiORl IR UIS

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OI ( HK AI.O

JUSTIN MACK1BWICH,
Prcs. and Managėr

4192 Archer Avė.
Tel. VIRglnia 1141

Mano 20 meti) praktikavimas
Jūsų garantavimas 

Optometrleally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama J mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų skys atitaiso
mos be akinių. Ratuos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland A Y.

Phone YARDS 1373

Phone: YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL 

“THE BASIC PRINCIPLES 
OF DEMOCRACY 

AND CITIZENSHIP”
ši knygutė tinkamai pritaikinta leng
vam supratimui suaugusiems žmo
nėms, ir yra ne
viėn nepiliečiams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet ir 
piliečiams dėl pla
tesnio žlntojimo a- 
pie Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių tr .anglų kal
bose. k"u r i e yra Cuaries 1*. nai 
pritaikinti; prie dabartinio tautos rei
kalingumo. Knygutės kaina yra 35<-.

karo aviacijos skyrius iš priežas- Adv. Charles P. Kai 
lies spalvų ne regėjimo - (color WESTERN AVĖ.
blindness), kreipkitės pne manęs
Apsiimu išgydyti. < i i. Chicago, Illinois

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRglnia 0036 

Reaidencijos tel: BEVcrly 8241

DR. T. DUNDDLIS
gydytojas ir chirurgas 

4157 Archer Avenue
Oliso vul.: 1—3 ir 6-8:30 P. M

Trečiadieniais pagal autartj

Tel. YARds 5921.
Ros.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oliso vai.: iiuo J 3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35Ui Street

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

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

m .te

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROspeet 1930

TeL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 Weot 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

fi

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Še&tadieuiais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Ofiso Tei..................VIRglnia 1880

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

Tel. CĄNal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZID UNCIJA
3341 VVest (tith Place 

Tel. RKPublic 7808

Tel. OANal 0267
R<». tel.: PROapeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

PJLAT1NK1TE “DRAUGĄ*

Ttf. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stroct

vai.: uuo 9 vul. ryto iki 8 vul. vak 
Seredoj pagal sutartj.

-
Telefoną* llR!«lwk 5349

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 Se. Westcrn Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal sutartj.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, UL
OFISO VAJJLNDOS;,

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vul. jiopiet ir nuo 7 iki 8:50 vai, vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

•V

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayetle 3210 
Rez. Tel. LAEayette 0094 

Jeigu Ncatsillepamu —
šauklio KEDzie 206*

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

ttekinadiftnįaU pagal susitaiuną

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
2300 VVest 63rd Street ,

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonaa: PROapeet 6737 
Namų telefonaa: VIRglnia 2421
—I ■ 1.1 «. nn—< . Į. Įtta

Nu pajamos, bot žmogaus 
liūdai padeda išvesti balan
so liniją tarp išlaidų ir pau
jamų. — Frost.

Kas laisvę brangina, ttta 
perka War Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. £Hiltj2«

HOhN.lt
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Sveikata - Brangus Turtas
Rado dr. Račkus. 4204 S. Arclier Avė., Chicago

KAIP ORAS VEIKIA 
Į ŠIRDĮ

Ar žinote, kad dabar yra 
pats pavojingiausias sezo
nas turintiems širdies ligą?

Sekančius faktus verta į- 
sitėmyti. Ligoniams verta 
pasisaugoti.

Neperseniai “British Me
dical Journal” atspausdino 
straipsni, kuriame nurodo
ma, jog daugiau žmonių 
miršta nuo širdies ligos to
kiomis dienomis kai baro
metro spaudimas yra aukš- j 
tas.

Londono universiteto pro
fesorius dr. Percy Stocks 
tyrinėjo šį svarbų uždavinį, 
kruopščiai jis gvildeno me
dikai? statistiką, ir jo stu
dijų daviniai įrodė štai ką:

1. Kad nuo širdies ligos, 
nuo chroniškos inkstų ligos 
ir nuo kraujo antplūdžio ant 
smegenų dėl per aukšto krau 
jo spaudimo, — mirtingu
mas nepaprastai padidėja 
kuomet oro temperatūra nu
krinta.

2. Kad nuo širdies ligos 
žmonės kaip lapai krinta 
sausio, vasario ir kovo mė
nesiuose.

3. Kad vasaros metu ma
žiau žmonių nuo širdies li
gos miršta.

Kuomet oras šaltas, kuo
met dienos šiurpios ir ap
siniaukusios, tai net ir svei
ko žmogaus nuotaika yra 
blogesnė. O ligoniams t#da 
yra dar blogiau. Reumatiz
mu sergantieji, lyg baromet
ras, į oro atmainas reaguo
ja. Gi širdies ligą turintieji, 
tiesa, nereaguoja taip kaip 
reumatikai, jie gal tokių 
skausmų nejaučia, bet silp
nesnieji staiga susmunka ir 
jų širdis nustoja plakti... vis 
kas baigta.

Kodėl ligota širdis labiau 
nusilpsta šiurpioje dienoje? 
O tai todėl kad šiurpioje die
noje kūno sistema yra pri
versta daugiau kūrentis, dau 
giau šilumos iš savęs išleis
ti, daugiau dirbti; o toksai 
fizinis kūne procesas juo 
smarkiau veikia juo labiau 
širdį bei inkstus nualsina.

Taipgi reikia neužmiršti 
ir tai, kad žiemos metu vi
sokie katarai, kosuliai ir

plaučių ligos labiau siaučia. 
Kiekvienas kosulys krūtinę 
tranko ir širdį alsina. Kiek
viena sloga širdį bei kraują

Įspėjami gazolino 
pardavėjai

Chicagoje buvo pavogta 
gazolino racionavimo knygų 
čių, kuriomis neteisėtai ga
lima gauti apie 3 milijonus 
galonų gazolino. Todėl M. F.

silpnina. Todėl žiemos me-1 Mulcahay, Chicago Metropo-
litan area director of the 
offiee of price administra- 
tion, įsakė gazolino pardavė, 
jams, kad neparduotų gazo 

užsilaikyti, jei neužsimirštai^110 išplėštais kuponais, kol

VIBERTY limepicks

“Theae Bonds,” said a milk- 
man in Rye,

**Will win na control of tha

And I’m happy to know 
That a tenth of my dough

Will help blast the Axia 
ak y-high I”

I
O.l. TV

Badais B—4. ar Staatpa. 
Oaa’t lt ta tha athaa

r. Thklaaaaryha4r’a
rl

tu silpną širdį turintieji daž
niausia numiršta.

Žmogus eu širdies liga ga
li ilgai gyventi jei žino kaip

pasisaugoti pavojų. Per se
kančiuosius tris mėnesius

gazolino pardavėjas nepatik 
rins, kad tai yra jo paties

patariu ligoniams daboti ter- knygutė, iš kurios išplėštas 
mometrą ir daboti savo šir- kuponas. Taip pat reikalau

jama, kad ant kupono būtų 
pažymėta automobilio racio 
navimo knygutės numeris, 
kada parduodamas gazoli-

Daktaro atsakymai J 
klausimus

Klausimas. Kuomet pasu- nas. »
ku į šalį galvą, tai mano Į ----------------------
spraudąs braška ir galvą l.fman beveik kasdieną skau-|Vyr9S DtfVO ISldlSVinfdS 

da. Ar sprando masažavi- L • •• nilfaro 
mas yra gerai? Patark, dak- nuidre
tarė, ką daryti. Esu auto
mobilių mechanikas, turiu 
42 metus amžiaus, šnapso 
nevartoju ir t.. — K. F.

Atsakymas K. F. — Žmo
gaus sprando mechanizmas 
yra labiau komplikuotas nei 
automobilio. Sprando braš
kėjimo priežasčių gali būti 
įvairių, ir tas priežastis ga
li surasti gydytojas tik po 
stropios egzaminacijos.
Sprando masažavimas kar
tais pagelbsti, o tūlais atve
jais net gali pakenkti. Ge
riau būtų nueiti asmeniškai 
pas daktarą.

Klausimas. Mano vaikas ' 
turi 9 metus amžiaus ir jam 
po žiaunėmis iš abiejų pusių 
išaugo migdolo didumo gū
želiai. Kai kada jam tie gū
želiai skauda, bet nelabai.
Vieni sako, kad tai yra pa
prasti ‘gryčolai” ir vaikas 
iš to išaugs, o kiti sako, kad 
tai yra nuo tuberkuliozo ir 
kaklas gali prakiurti. Bu
vau pas daktarą, jokių vais
tų nedavė, sakė, kad reikia 
daryti operaciją, o aš opera
cijos bijau, man vaiko gai
la. Pasakyk, daktare, ar ma
no vaikui yra pavojus ir ką 
reikia daryti. — O. ž.

Atsakymas O. Ž. — Ne-

IS TEISMO SALES CLASSIFIED ADS
WAREHOUSE VYRAI ' 

IR STOCK HANDLERS

Nuolatiniai Darbai

40 Valandų Savaitėje

Laikas ir Pusė Už Virft-laikj

Po išsimokinimo, atostogos yra 
duodamos su užmokesčiu. Grupės 

Į Insurance apdrauda ir kiti nau
dingi patogumai. Darbo vieta ran
dasi —

1030 W. NORTH AVĖ.

’ Kreipkitės j

FIRESTONE VVARHOUSE 
97th ir Oakley 

I AFAYETTE 3144

TROKAMS PAGELBININKAI
Vietiniarm išvežiojimas. Patyri
mas nereikalinga. Atsišaukite as
meniškai j EMPLOYMENT OFISĄ

NATIONAL TEA CO.
1000 N. Crosby

PI.ATER’S HELPERS
Patyrimas nereikalinga. Nųplati- 
niai darbai, gera mokestis.

MODERN PLATINO CO.
3029 N. Rockvvell

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRA C GAS” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolnh B4KS-94HB

HELP YVANTED — VYRAI

VYRAI
PACKING HOUSE 

DARBAMS
72y2c į valandą 

minimum.
GERI

DRESSING RMS., CAFETERIJA, 
IR TRANSPORTACIJA.

ATSIŠAUKITE i 
EMPLOYMENT OFFICE:

4648 S. VVestern Avė.

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

stoti į armiji
Chicagoje vienas vyras, 38 

m., pereitais metais, lapkri
čio 5 d., buvo nuteistas me
tams kalėjiman už apgaulin 
gą divorsą ir jis buvo vedęs 
kitą moterį. Vyras išbuvo 10 
savaičių kalėjime ir apsigal
vojo stoti į armiją ir paža
dėjo duoti tikrajai savo žmo 
nai ir dviem vaikam išlaiky 
mą.

Teisėjas vyrui davė 36 va 
landas laiko įstoti į armiją 
ir įsakė, kad jis padarytų 
karo apdraudą savo šeimai.

Peggy Le Rue Satterlee. 
antroji nepilnametė mergai
tė, kuri apskundė filmų ak
torių Erool Flyn dėl jo ne
gero elgesio, išeina iš teismo 
salės po savo parodymų a-' 
pie ‘‘filmų žvaigždės” kelio
nę jachtoje.

Ispanijos sostinėje 
apsigyveno da lietuviai

(LKFSB). — Madride stu 
dijuoja teologijos mokslus 
du lietuviai saleziečiai: B. 
Jurkšas ir Patalavičius.

Prašo pasimelsti
Penkeri metai nuo mirties

Agotos Kairaitės sueina š. 
m. kovo 19 d. Velionė buvo 
didelė geradarė, rėmė vie-1 
nuolijas ir kitas naudingasį 
įstaigas, ypač pranciškonus, 
kuriems buvo įsteigus amži
ną fondą vienam jaunuoliui 

i eiti į mokslus. Pagerbiant 
jos atminimą, jos prieteliai 
Šarkai velionės laidotuvių 
sukaktuvėse, kovo 24 d. 7 
vai. užprašė šv. Mišias su 
libera šv. Jurgio bažnyčio
je, Bridgeporte.

klėje yra chroniška infek-
mačius vaiko, sunku spręs-. cija. Gal dantys blogi, gal 
ti jo padėtį ir dar sunkiau , tonsilai negeri, gal smageny- 
ką nors patarti. Jei gūželiai ; se yra pyorrhea, o gal jo 
yra iš abiejų pusių, tai ga i sistemoje yra kitokie trūku- 
li būti tik limfatinių liaukų mai. Reikia ištirti ir paša- 
patinimas: o jų patinimas j linti priežastį, tai “gryčo- 
reiškia, kad burnoje ar ger- lai” išnyks.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. W©stem Av©„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mfisų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

FRETGHT HANDLERS
Gera mokestis. Patyrimas nereika
linga.

F.RIE RAILROAD 
14th ir Clark Strrets

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

FRF.D R. SI E VERS COAT, CO. 
7461 S. Ixtwe

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

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

VAIKINAI — VYRAI reikalingi 
dirbti Delivery lr Shlpplng depart- 
mentuose. Atsišaukite i Room 703

85 E. SOUTH WATF.R ST.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plautie binding amatų. Patyrimai 
nereikalinga. Ijibal (domus durbas. 
Dienų lr naktj shlftal, greitas jsldlr- 
blmas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Slicriitftn Rt.

MERGINOS

MOTERYS
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktj Darbai 
VALANDOS

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

Patyrimas Nereikalinga
INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

k
Valandinis ir piece work mo

kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerį. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey

, Employment Dept.

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

100% DEFENCE DARBAI 
8231 W. LAKE ST.

MERGINOS DIRBTUVES DAR
BAMS. Patyrimas nereikalingas.

MANDELL MFG. CO.
852 W. Ohio St.

REIKALINGAS 
DŽIANITORIUS 

ŠV. JURGIO PARAPIJAI
Kreipkitės į šv. Jurgio Parapi

jos Kleboniją adresu — 
3230 SO. LITUANICA AVĖ.

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 W. MADISON ST.

RAN. 2385
FI.AGS - BANNERS - BADGES

EDVARDAS J. GUOKAS
Jau sukako vieni metai kai 

negailestinga mirtis atskyrė ifi 
mūsų tarpo mylimą, sūnų ir 
brolj, Edvardą.

Netekome savo mylimo sū
naus. Sausio 22 d.. 1 942, kai
jis žuvo Filipinų Sulose, tar
naudamas F. fi. kariuomenėje 
kovos,? su japonais.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžinų atilsį.

Mes, atminėtam! tą jo liūdnų 
praslfialinimų ifi mūsų tarpo, 
užprašėme treias gedulingas 
Sv. Mišias šeštadienj. Sausio 
23 d., šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Cicero. III., 8:30 
vai. ryto

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti ftiose pamaldose 
Ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Edvardo sielų. Fo pa
maldų kviečiame i namus po 
num. 4508 W. End Avė.

Nuliūdę: Tėvai. Brolis.
Sesuo ir Giminės.

DIRBTUVES DARBAI
DfiL

MATERIAL HANDLERS 
. TVIRTIEMS DARBININKAMS

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

popiet.
Victor Mfg. Gasket Co.

57 50 W. ROOSEVELT

TROKERIAI reikalingi prie ware- 
houae darbų. J26.45 mokama už. 44 
valandų darbo savaitėj. Taipgi Ir 
virš-laikio darbo duodama. Kreipki
tės prie Feter Kramer.

ALBERT DICKINSON CO.
2750 W. 35th Street

VAIKINAI — VYRAI
Vaikinai ar jauni vyrai. 17 metų ar 
suvirš reikalingi dirbti presą rūme. 
Fatyrimas nereikalingas. Nuolatini 
darbai. 4 0 valandų savaitė. Ir kiek 
tai virš-lalklo., Atsišaukite prie Press 
Superintendent.

ALCO - GRAVURE 
2436 W. 15th Street

ISETSARGIV APDENGftJA 
Tiktai patyrusi reikalinga. Atsišau
kite j Employment ofisų. 3-čiam 
aukšte. /

MARSHALL FIELD & CO.

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

1335 W. 47th Street
COVNTER MERGINOS 

FLOOR MERGINOS 
Aukšta pradinė alga. Naktimis ne
reikia dirbti. Nėra skaldytų shiftų. 
Uniformos. Apmokamos atostogos. 
Patogios darbo sąlygos. Pasitarimui 
atsišaukite tarp 9 ir 11 vai. ryto—
antradienj ar ketvirtadienį.

MVILŲVIS CO.
2652 M cm t rose

HET.P WANTED — MOTERYS

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

2425 S. ROOKWELL

MOTERYS
25 iki 35 metų senumo reikalingos 
dirbti dirbtuvės restorane.

PATYRIMAS NEREIKALINGA
Reikalavimai tiktai yra: gera svei
kata. darbštumas ir prirodymas pi
lietybės. Nuolatiniai darbai su gera 
mokestimi ir reguliariai algos pakė
limas.

WM. WRIGLEY .IR. COMPANY 
3527 S. Ashland Avė.

RENDUOJASI

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

MOTERYS
Ir MERGINOS reikalingos dirbti 
mažoj, bet gerai jrengloi skalbyk
loje. Skalbtam tiktai uniformas ir 
rankšluošeius. Tinkamos valandos ir 
darbo sąlygos. Aukščiausia pradinė 
mokestis. Pasitarimams ateikite ant
radieni ar ketvirtadieni, tapr 9 iki 
11 vai. ryto.

MARUOS CO.
2652 W. Montrose Avė.

KAMBARYS RENDVOJAST. Apšil
domas karšto vandens šiluma. — 
Kreipkitės sekančiu adresu — 2522 
WKfiT 43TH STREET.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4909

J. LIULEVIČIUS
4848 8Q. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
8854 RO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TREE1

Telephone TARDS 1419

I. J. ZOLP
1640 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. Pbone« YARDS 1188-89

LACHAVVICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth RT. TeL PULLMAN 1270
2314 WEST 28rd PLACE Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10821 RO. MICHIGAN AVĖ Phone PULLMAN 9681
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prieš visus bilius, kurie buvo surišti au krašto apsaugos 
stiprinimu- Jis, kaip ir viai kiti komunistai, dirbo sykiu 
su taip vadinamaisiais izoliacionistais ir norėjo pakenk
ti Preaidento Roosevelto programai gerai pasiruošti ka
rui.

Kongresas vyriškai padarė, atmesdamas to pono kan
didatūrą į svarbią komisiją. Valdžia šiandien turi sau
gotis visų elementų, kurie vienu ar kitu būdu galėtų 
kenkti demokratinei santvarkai. Komunistai jos neken
čia ir nori ją pakeisti “proletariato diktatūrą”. Kadangi 
ir Marcantonio yra parodęs nemažai komunistiškų ten
dencijų, dėl to ir jam ne vieta svarbiose kongreso ko
misijose.

kumpai

Komunistų vadas Amen- 
koj Earl Browder New Yor
ko dienrašty “PM.” padarė 
tokį pareiškimą:

“Vis dėlto, vienas dalykas 
yra aiškus, sunaikinimas na- 
oizmo dar nereiškia sunai
kinimą vokiečių tautos. Vo
kiečių taajtA nesunaikinama; 
jos tikrasis atstovas yra ne 
Hitleris, bet Ęmat Thall
mann...”

“Naujosios Gadynės” re
daktorius Brokdariui į tai 
taip atsako:

“Thallmann taip atstovau
ja Vokietiją, kaip Paleckis 
‘atstovauja* Lietuvą; kaip 
mūsų komunistai Bimbos, 
Mizaros ir kiti ‘atstovauja’ 
savo tėvų kraštą, — agituo
dami už jo įjungimą į sovie
tų ‘rojų’”.

Gerai atsakyta.

Ketvirtadienis, saus. 21, 1943

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

Kuo jie džiaugiasi

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

Pergalės sąlygos
Hitleris, kaip kai kurių “karo specialistų” buvo ma

nyta, naujų žygių nepradėjo. Jis nepuolė santarvininkų 
nei per Ispaniją nei per Turkiją.

Kodėl šiuo kartu Hitleris taip “susivaldė"?
Atsakyti į tai mums, berods, nėra reikalo. Geriausią 

atsakymą randame šių dienų karo eigoje. i
Naciai, kaip matome, jau nebeatlaiko nė tų frontų, 

kuriuose dabar turi grumtis su Jungtinių Tautų jėgo
mis. Jie, naciai, smarkiai ir tai visu frontu stumiami 
atgal Rusijoj. Jie ten praranda labai svambias strate
gines pozicijas. Be to, yra priversti trauktis palikdami 
rusams daug karo pabūklų, amunicijos. Tūkstančiai na
cių kareivių žūva. Afrikos fronte taip pat jokiu būdu 
negali atsigriebti ir, matyti, nebeatsigriebs. To viso 
priede, Berlynas ir kiti Vokietijos miestai tiek bombar
duojami, kad gyventojus tiesiog iš proto varo. Tai la
bai neigiamai veikia j vokiečių visuomenės moralę. Dar 
blogiau — ne tik visuomenėj, bet kaip užvakar praneš
ta, pačioj Hitlerio kariuomenėj auga nepasitenkinimai 
ir bręsta mintis imtis priemonių nusikratyti Hitlerio 
ir baigti karą, kuris vokiečius į kaskart didesnę pra
pultį veda.

Hitleris, be abejonės, norėtų dar vieną kitą “blitz- 
kriegą” padaryti ir vokiečių nuotaiką bent kiek dar 
pakelti, bet, aišku, nebepajėgia. Dėl to jis nepuola nei 
Ispanijos nei Turkijos. Numano, mat, kad tokiais des
peratiškais žygiais dar labiau pagreitintų savo kruvino 
siautimo galą.

Bet iš to, kas čia pasakyta pasiremiant šių dienų ka
ro eigos daviniais, nereikia manyti, kad dabar jau vi
sai lengva Vokietijos nacius nugalėti.

Reikia neužmiršti vieno labai svarbaus dalyko. Hit
leris tol nebus nugalėtas, kol Jungtinių Tautų jėgos ne- 
įsiverš į kontinentalinę Europą. Tiesa, dabartiniuose 
frantuose naciams nesiseka ir nebepajėgia naujų fran
tų atidaryti, tačiau jie stiprina savo jėgas pačioje Eu
ropoje, ypač savose teritorijose, kuriose jie ginsis iki 
paskutiniųjų, nes tai bus lemiamosios grumtynės.

Tad, tiems lemiamiems žygiams ir Amerika ir Jung
tinės Tautos turi būti stipriai pasiruošusios. Dėl to 
plačiu mastu turi eiti kariuomenių prirengimas, karo 
pabūklų gamyba. Visuomenė iš visų savo jėgų turi rem
ti visas karo pastangas. Reikia turėti galvoj ir tai, kad 
Amerikai tenka visu rimtumu grumtis ir su japonų 
militarizmu.

Pergalė bus Amerikos ir Jungtinių Tautų pusėje. 
Tačiau ji dar daugiau jėgų, darbo ir pasiaukojimo pa
reikalaus. Tai yra pergalės sąlygos, kurias turime iš
pildyti ir, aišku, išpildysime visu šimtu nuošimčių.

Lietuviškieji bolševikai džiaugiąsi lietuvių tautos ne
laimėmis. Jie džiaugėsi, kai Lietuva buvo okupuota ir 
nepriklausomybės neteko; jie džiaugėsi, kai dešimtimis 
tūkstančių Lietuvos žmonių prievarta buvo vežami lauk 
iš savo krašto; jie džiaugiasi, jei kuris Amerikos anglų 
laikraštis, žurnalas ar almanachas per klaidą Lietuvą 
priskaito prie Sovietų Rusijos.

Pavyzdį turime iš ginčų tar]? “Amerikos” ir bolše
vikų ‘‘Laisvės” Brooklyne dėl “The World Almanao” 
įdėtų žįnių apie Lietuvą.

Pernai bolševikai džiaugėsi, kad tas almanakas Lie
tuvą Sovietų Rusijai priskaitė, šiemet tas pats almana
kas aavo klaidą vienoj vietoj atitaisė ir dėl to džiaugėsi 
“Am.” redaktorius ir kiti sąmoningi ir dori lietuviai. 
Bet kažkurioj vietoj “L-vė” vis tik surado, kad “The 
World Aimanac” vis tik dar turėjo žinelę, kurioj Lie
tuva rišama su Rusija. Ir tuo bolševikiškoji laikraščio 
redaktorius didžiuojasi ir džiaugiasi.

Tiesiog sunku ir įsivaizduoti, kad mūsų tarpe yra 
tiek žemai nupuolusių lietuvių (iš “L-vės” ir “V-nies” 
pastogės), kurie išdrįsta viešai reikšti džiaugsmą dėl 
savo tėvų krašto nelaimės, kurie iš kailio neriasi besi
darbuodami prieš Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Dėl to “Amerika“ lietuviškus bolševikus pavadino 
tikru ir teisingų “sūnų palaidūnų” vardu, kuris kaip 
tįk gerai jiems tinka. - -

Aukojasi Dievo garbei
Kad kapitonas Eddie Rickenhackeris ir jo šeši drau

gai išsigelbėjo nuo mirties per 21 dieną plūduriuodami 
mažuose guminiuose laiveliuose audringame Paoifiko 
okeane Dievo Apvaizdos dėka, apie tai šiandien nieks 
neabejoja. Juos išgelbėjo gili, karšta malda. Išklausy
mas jų maldų tiek paveikė į lakūnus, kad kai kurie jų 
visą savo gyvenimą žada aukoti Dievo garbei.

Tokių tarpe yra Rickenbackerio lėktuvo inžinierius 
seržantas Jonas Bartek, kuris po šio karo žada stoti į 
dvasininkų seminariją ir ją baigus aukotis išimtinai 
religiniam darbui. Pasikalbėjime au laikraštininkais 
Rartek pareiškė, kad Dievas išklausė jų maldų, išgel
bėjo jo ir jo bendrakeleivių gyvybę ir, dėl to, jis vi
sas likusias aavo gyvenimo dienas šioje žemėje pašvę
stas Dievo garbei.

Pasaulis tikrai būtų laimingas, jei visi žmonės, ku
rie tiek daug Dievo malonių patiria, būtų tiek dėkingi 
aavo Sutvėrėjui, kiek yra dėkingi kąp Riekenbaekerio 
bendrakeleiviai, kiek yra dėkingąs patsai garsusis la
kūnas kapitonas Rickenbackerin.

(IŠ “Draugo” 1918 metų 
sausio 21 d,)

Bolševikai išvaikė seimą • 
Bolševikai išvaikė Steigia
mąjį Seimą, kuris praėjusį 
penktadienį Petrograde bu
vo atidarytas. Gatvėse mū
šiai. Daug žmonių sužeista 
ir .užmušta. Bolševikai šau
dė į žmonių minias iš kul
kosvaidžių nuo namų 61 ogų.

Streikas Austrijoj... Aus
trijoj paskelbtas generalinis 
darbininkų streikas. Užda
rytos visoe amunicijos dirb
tuvės.

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas, įvykęs 
sausio 17 ir 18 dd., nutarė 
šaukti visuotiną seimą, per
kelti tarybos raštinę į Va
šingtoną, reikalauti Lietuvai

Po svietą pasidairius
Jei aš apgarsinsiu rengiąs 

kokį vakarą, bunko ar ka- 
zirninkų parę ir pasakysiu, 
kad pelnas bus dalinamas 
per pus-pusė man ir pusė 
jums, gi po vakaro aš paim
siu šimtą dol., o jums duo
siu dvidešimts penais, kuo 
jūs mane pavadinsit?

— Sukčium. (
Weil, tai aš jums dabar 

papasakosiu, kaip buvo De
troite. Gruodžio 13, 1942 m. 
“Amerikos Lietuvių Kongre
sas’’ surenga prakalbas Sov. 
Rusijos konsulato nariui lie 
tuviui Ratomskiui. Aukų 
pusiau (mano pabr.) Ameri
kos Raud. Kryžiui ir Sovie
tų Sąjungos pageibai surink 
ta $1,242,52. Išmokėjus lė
šas $109.15, Sovietų pagei
bai priduota $936.56, Ame
rikos Raud. Kryžmi $296,81. 
(V.” No. 6. 1943).

Ką jus į tai sakysite? Ar 
tai negera pusė?

Kažin, ar tokios balšavikų 
rokundos yra žinomos Am. 
Raud. Kryžiui?

dento, laižytųsi ir teisintųsi 
kad jie ‘nebuvo tokie pikti’, 
kaip išrodė”.

Rygiškis Jakavičius, ta
vorščiai tikrai atliko puikų 
darbą išleisdamas Sapnynin- 
ką. Be jo Karpius būtų kaip 
aklas be lazdos.

Perankstyvas komunistų džiaugsmas
Chicagos komunistų (lietuviu) dienraštis vakar die- 

noa laidoje džiaugėsi dideliu džiaugsmu, kad kongres- 
manas (iš New Yorko) Vito Marcantonio paskirtas į 
svarbiausią kongreso komisiją — Judiciary Committee.

kongresmanas priklauso “darbo partijai” ir bu
vo išrinktas su komunistų pagalba.

Ne be reikalo “V-nis” džiaugėsi, kad — “IŠtikro 
rėikšminga, kad jis skirtas į taip svarbią komisiją. O 
reakcininkams tai smūgis”.

Bet lietuviškų ir kitų tautų komunistų džiaugsmas 
buvo perankstyvas. Kongresas didele dauguma balsų 
atmetė Vito Marcantonio kandidatūrą į “Judiciary Com
mittee”. Jo kandidatūrai lahiausiai pasipriešino demo
kratai kongresmanai.

Kongr. Dies komitetas šį vyrą — Vito Marcantonio
savo laiku priskaitė prie komunistuojančių. Rekordai 
rodOj kad jis prieš rusų-vokiečių karą kongrese balsavo

[ SPAUDOS APŽVALGA

Labdarybės frontas
‘TBarbininkas” rašo:

“Tokiais sąjūdžio laikais, kaip šitas pasaulinis ka
ras, du dalykai būtinai reikalingi: pasiaukojimas bei 
atsižadėjimas ir l&bdaringrjmaa. Sis karas yra toks 
svarbus, kad nuo jo laimėjimo ar pralaimėjimo pri
klausys ne tik Amerikos, bet ir viso pasaulio likimas. 
Gyvendami išeivijoj, mes kovojame ir už Lietuvos a- 
teitį — kareiviai veda kautynes, o nekariaujantieji 
sudaro namų frontą, bernai tokį pat svarbų, kaip ir 
karo lauke. Padėdami jiems karą laimėti, mes irgi 
turime nors kiek pasišvęsti ir nuo kai kurių gyvenimo 
patogumų atsisakyti. Jei mums tai atrodo perspnku. 
tai prisiminkime jų pasišventimą ir vargą. Mes atsi 

• žadam tik patogumų, o jie sveikatos ir gyvasties. Jie 
kovoja už mūs namus, laisvę ir gyvastį, tad, rodos, 
daugiau negu natūralu jiems padėti, juo* paguosti, 
už juos melstis. Ir kuomet prireikia vieną kitą dolerį 
paaukoti kokiam labdaringam fondui, kurs vargstan
tiems palengvina karo naštą, tai kiekvienas sveiko 
proto pilietis su dideliu džiaugsmu tą pareigą turėtų 
atlikti.

“Iš viso, lietuviai neišsisukinėja nuo karo pareigų. 
Yra šeimų, iš kurių po 3-4 narius į frontą yra išėję. 
Labai daug savanorių ir jau girdėt atsižymėjusių Ir 
namų fronte lietuviai sau gėdos nepadarys.”

&

s , •

Clevelando laisvamanių 
“Dirva” kiekvienam nume
ryje savo skaitytojams per
ša sapnyninką. Kadangi, 
matyt, niekas jo neperka, 
tai pats redaktorius jame vi 
sokias pranašystes skaito ir 
paskui jas į savo gazietą ra 
šo. štai, viena vėliausių jo 
pranašysčių: kurie dabar
A. Smetonos nelaikina, kaip 
tik greit jis gautų teisę 
‘ ‘sudaryti Lietuvos vy
riausybę in exile visi jie 
(kurie nelaikino), keliaklup
sčias vėl pultųsi prie Prez>-

pilnos nepriklausomybės. 
Prie Liet. Informacijų Biu
ro Vašingtone pris t a t y t i 
dirbti trys žmonės.

Kaip tai senovėje būta
Dormstadt, Vokietija. Pra 

nešta, kad Rusijos caras su 
savo sergančia žmona apsi
gyvens dviem mėnesiams 
Freidburgo rūmuose. Žmo
nės labai sujudę dėl milžiniš 
kų išlaidų, kurias užtrauks 
Rusijos valdovų viešyba. So 
cial-demokratai pirmuose 
Vokietijos parlamento posė
džiuose žada iškelti protes
tą. Rūmai gi ruošiami caro 
priėmimui. Labiausiai žmo
nes sukiršino, tas kad įsa
kyta iš aplink rūmus iš vi
sos apylinkės išsikraustyti 
gyventojams ant šešių savai 
Čių. Vienai našlei, užlaikan 
čiai vaikų pensijoną, įsaky
ta per astuonias dienas iš
kraustyti kambarius, kurie 
bus reikalingi policijai ir 
šnipams. Jau dabar daug ar 
miios skraido apylinkėse 
(V., 1910).

Spicpirvirvio Dumkos
Stebėtina klimato įtaka 

Rusijoje: vasarą naciai eina 
pirmyn, žiemą rusai eina 
pirmyn.

šįmet vėl mūsų balševikai 
nedalyvaus Vasario 16-tos 
minėjimuose. Boba iš ratų, 
ratams lengviau-

Londone, sakoma, 70 len
kų už $50,000 kas mėnuo 
dirba Lenkijos naudai. Ame
rikoje pusė milijono lietuvių 
kas mėnuo nemokamai pas- 
naudžia Lietuvos naudai.

HEALTH Y, WEALTHY AND WISE!

Jt-Aąaf -v
<

' •

A ,

v



Ketvirtadienis, aaua. 21, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS
. t

KAIP SENIAU USA LIETUVIAI DIRBO DĖL 
LIET UVOS LAISVĖS

- Šauksmas į pasaulį dėl Lietuvos kančių.
- lietuviška trobelė Paryžiaus parodoje.
- Kai vieton lauktų 50,000, gauna 300,000.
- Dešimts tūkstančių lietuvių New Yorko 
demonstracijoje. - Milijonas parašų už 
Lietuvos nepriklausomybę.
Jau čia pat — netoli — tik per 12 metų — iki mir 

minėjimas 25 m. sukikties ties — globojo Argentinos 
nuo Lietuvos nepriklausomy ligoninėje besergantį rašy- 
bės paskelbimo. Nors tėvų toją A. Vištelį, bet savo su- 
žemę išeivjai lietuviai buvo važiavimuose apsidėjo r.uo- 
palikę už vandenynų, bet ji latiniu mokesčiu Lietuvos 
jiems visada buvo taip arti- reikalams. Taip jau 1902 m. 
ma ir kiekviena Lietuvos ne- SLA įveda “tautiškus cen- 
laimė visada rasdavo tiek tųs“ — kiekvienas moka po 
daug atgarsio USA lietuvių 12c tautos reikalams, ku- 
tarpe. Sukakties proga, pa riais remia lietuvius moks- 
sinaudodami prof. M. Bir- leivius, lietuvius kankinius, 
žiškos surinkta medžiaga, politinę kovą, kultūrinius su 
prisiminkime keletą faktų, manymus. Panašų nuolatinį

VOKIEČIUOSE SUKftLfi BAIMEI

Deutschland Halle, Berlin’s Madhon Sąuare Garden, buvo apšaudyta padegančių 
bombų laike RAF atakų Berlyne. Arti 20,003 vokiečių žiūrėjo į gyvulių cirką kai staiga 
bombanešiai pasirodė. Žmonės įkrito į paniką. ,

Padėkme ir jiems laimėti
Vajus fondui kovoti su vaikų paralyžium
Prezidento žodis į visą 

tautą.

•‘Kaip jau praeityje esu 
sakęs, ir dąjaar pakartoju, 
nieks nėra arčiau mano šir
dies, kaip sveikata mūsų 
krašto vaikų ir jaunų vyrų 
bei moterų. Man tai yra ant 1 
raa frontas mūs tautinio ap
sigynimo.

•‘Dėl to aš stipriai jau
čiu, kad darbas Nacionalinės j 
Fundacijos turi būt tęsia
mas ir aš linksmas, kad ma 
no vardo dienai minėti 1943 
metais yra darcmas vaju?! 

lam fondui auginti.
“Su geriausiais linkėji Į 

mais vajaus pasisekimui, aš 
Nuoširdus jūs,
Franklin D

help me uiin

IDu Uictor■ ■ B
Amerikiečiai niekuomet

Roosevelt”. j nėra Pamiršę. apleidę savo 
vaikų. Nepamirš ir neapleis

Milijonai vargo 

kamuojamiems broliams

Be raginimų ir be organi
zacijų USA lietuviai, šiek 
tiek skatiko užsidirbę, sku
bėjo padėti varge likusiems 
ar nelaimės ištiktiems gi
minėms. Apskaičiuojama,'^ 
kad vien 1911 m. iš Ameri-

Organizuc^a Lietuvos 

atstatymą

Kun. Milukas, kitų pade
damas suorganizavo fo.dą 
šelpimui nuo karo nukente-

priklausomybės deklaraciją. Lloyd George lankėsi Ame Kas metai tūkstančiai vai ir dabar.

mokesnį įsivedė įsisteigęs 
Sus. Liet. R. Katalikų Ame
rikoje, kurio surinktais pini 
gaiš gražiai buvo palaiko
mos liaudies švietimo drau- į juaiU lietuvių. Kard. F’rley,
gijos Lietuvoje: “Saulė”, > vysk- Mundelein, vyskupas 
“Žiburys”, “Rytaa”. Lietu-. Dougerty ir kiti tą reikalą 
vių mokslo ir dailės draugi- Parėmė, taip. kad ir čia su 

, jos Vilniuje. Amer. Liet. R į rinkta šimtai tūkstančių do
lerių. Negana

Siunčiami delegatai į Tai-, rikoje, tai ir jam Amerikos palieka aukomis tos bai 
kos konferenciją, W įlsonui lietuviai nedavė ramumo ’, 
įteikiamas memorandumas 1 Graži dovana Lietuvai bu
dei Lietuvos laisvės, prieš1 vo ir Laisvės varpas. Jis 
jam išvykstant į Paryžių, I buvo pervežtas per lietuviš 

vėliau to memorandumo bu-| kas kolonijas USA. Už pas 
vo iš?plusdinta 100 000 eg- kambinimą vieną kartą mo 
zempliorių), išleidžiamas pi- kėjo amerikiečiai po 5 d., uz j 
rmutinis didelis Lietuvos že- , du kartu — 10 d., taip ta; 
mėlapis, išplatinama 1.000, varpas susirinko sau kelio 
000 atvirukų su Lietuvos į nę ir dar pašalpos Lietuva

Stok dabar j kovotojų ei- 
sio« ligos — vaikų paraly-, les! Siųsk savo auaą šian- 
žiaus. Visi jie žiūri į mus j die. Pareikalauk blankų, ku- 
ir prašo padėti atgauti jiems ; rias galėtum išdalinti savo 
neįkainuojamą brangenybę | draugams ir pažįstamiems. 
— jų vaikišką džiaugsmą. Rašyk taip:

Kat. Federacija įsteigė Tau lerių. iNegana to Luvo
kos lietuviai nusiuntė savo I Sė į žemėlapiu' p€r Buoro P"“1'! “ iš vis° 6 000 d°>- Tamt

pusę milijono dolerių ir or- j 
ganizavo specialistus: che-1 

mikus, mechanikus, siuvė-
tuvą saviesiems USA lietu-1 , jus, kurpius ir kitus amati-
viai nusiuntė apie 1.800.000 Jau 1914 m vasara pav-v ninku3, Uurie persikėlę į Lie- 
doierių. Todėl ne be pagrin- lietuviams gauti daug.au

pažįstamiems ir giminėms į 
Lietuvą apie pusantro miii- uisiUl-lrus Didii<>jo 
jono dolerių. 1924 m į Lie- kar<> |iepsnonls

kacijos biurą išpla! i narna , Laisvės varpo — svarbus į 
tūkstančiai straipsnių ame-, rasas, kurie žodžiai ir dabai 
rikoniškuose laikraščiuose, i labai, labai atmintini-

Gineitis savo knygo- drau«>i kovoJe del savųjų Um'kaštui atsistatyti An- 
je apie Amerikos lietuvius zemių laidės: rugpiūčio mė V W AP-do K.

Bako:

— Jei ne jų doleriai, ku
rių keliolika milijonų įplau
kia į Lietuvą, kažin ar mes 
būtume turėję litų.

Prieš pasaulį skelbia 

lietuvių patirtas skriaudas

nesyje Philadelfijoje įvyko 
bendras lietuvių ir ukrainie
čių mitingas, kuris pareika
lavo:

— Išvyti maskolius Azi- 
jon, palikti Lietuvą lietu
viams, o Ukrainą — ukrai
niečiams. Tais pat metais, 
tik mėnesiu vėlinu, Chika

skaitoma, kad vien preky-

Lietuvai išrūpinama 1,000,- 
000 pašalpos (paskolom bū
du). Vienas iš žymesnių dar- į 
bų — surinkimas milijono I 
parašų reikalaujant, kad Lie Į

— Skambink per amžius 
vaikams Lietuvos,

Kad laisvės nevertas, kas
negina jos-

K. J Prunskis
. . , tuva butų pripažinta nepri-
bos ir pramones reikalams i J, v . ,

klausoma. Parašai buvo su-

Caro žandarų valdomoj goję Kat. Federacijos seimo 
Lietuvoj buvo daug skriau- proga buvo sušauktas poli- 
dų ir ašarų. Amerikos lietu- tiškasis seimas, kuriame da-

Amerikos lietuviai yra su
dėję apie du milijonu dole
rių, vis norėdami pagelbėti 
Lietuvai. Karai baigiantis 
lietuvių įvairios delegacijos 
lankėsi Vašingtone preziden
tui Wilsonui ir kitų valsty
bių ambasadoriams įteikda- 
mos reikalavimus atstatyti 
nepriklausomą Lietuvą. A i

rinkti į 138 knygas ir jos 
1921 m. gegužės mėn. 31 d. 
buvo įteikta prez. Hardin 
gui.

Kaip buvo palaidotas 
a. a. rašytojas 
K. Binkis

PRESIDENT ROOSEVELT
The National Foundation for Infantile Paralysis 
342 Madison Avenue 
New York, N. Y.

Dear Mr. President:

I want to enlist in the fight against infantile pa- 
ralysis.

) I enclose $- 
) Send me —

- as my contribution. 
signature sheets (25

narnės c a each) so that I may enlist my friends in 
thia great cause.

Name ...........................................................................

Adress...........................................................................

City State
-t?

(LKFSB). — Musų kares- .. .. ..
pondentas iš Europos papil-i NCl VaiKcMlS LieiUVOJC

domai praneša, kad laidotu* c^nkiai hpfl?'RflA 
Paremdami atsistatančios vių religinės apeigos buvo UvyjUlia

Lietuvos ūkinius reika’us A- atliktos Įgulos Bažnyčioje

Laisvės bonai ir 
laisvės varpas

merikSs miestuose įvairio- merikos lietuviai išpirko Lie Kaune. Pamaldas atlaikė ir
(LKFSB). — Pačioje na-viai jau 1891 m. turėjo di- lyvavo apie 250 atstovų. Jie, w t naskni™ bnnn už 1 , , „„i,- a

. .. . . .. y- , i mis progomis pradėta ruos-i luvos pasKoios Donų uz i, pamokslą pasakė kan. A. .
dehus mitingus Baltimoreje. įsnese rezoliucijas, reikalau- 800.000 dolerio Daigelis VA“ Cį n Ln 1 i n 11 n n l/ATVS lr O ’
kur “prieš maskolių terio-'jančias kuo plačiausios au-
tnybes Lietuvoje” kalbėjo dr 
Cohn, kun. A. Burba ir dr. 
J. Šliupas. Jų kalbos išspaus
dintos angliškai ir išsiunti
nėtos po pasaulį. 1893 m., 
kai Amerikos lietuvius pa
siekė žinia apie Kražių sker-

ti lietuvių demonstracijos, 800,000 dolerių. Daugelis vė- Sabaliauskas. Prie kapo ka.’ 
kur tūkstantinės lietuvių ^au tuo’ bonus dovanojo j-j bėjo rašytojų draugijos pir- ™ 
minios reiškė savo norą, kad vairi°ms Lietuvos kultūri- mininkas Faustas Kirša.

vos spaudoje dar prieš šios 
žiemos įsistiprėjimą buvo iš
spausdinta žinia-vaikams

Kiek Roma luri 
bažnyčių

Iš Vatikano praneša, kad 
Roma turi 446 bažnyčias. 
217 koplyčių ir 77 oratori
jas.

tonomijos Didžiajai ir Ma-

Lietuva būtą nepriklausą' "ėms įstaigoms. Amerikos Draugų.b,4iulų vardu kalbė- Spa™ «>—- 
propagandą Lietuvos reika- nusiteikima3 at3ta. Antanaa Teatry kud.k.ams rn.it.nt, maisto
veikt!rrrer°Va4invtnna dm. 1 < racijoje dalyvavo 10.0°° 'ie tant Lietuvos laisvę gražiai vardu Stasys Santvaras ir

lomatiniu keliu, nutarė:
Reikalauti, kad tarp

dyųes, buvo suorganizuotos tautiniame Europos Taikos 
gedulingos pamaldoa. didžiu-1 Kongrese, kum taikys ka
lės demonstracijos ir stip- riaujančias valstybes, kad 
riai ta neteisybė kelta spau- būtų įleisti ir išklausyti Lie- 
dqje. 1897 m. išspausdinta tuvos atstovų reikalavimai”. 
1,000 egzempliorių knygos j Buvo paskirti specialūs už-

tuvių, nešdami plakatus, ku- nusak° K. Gineitis savo kny- j Antanai Bružas. Artistas 

rių viename buvo parašyta: 8°ie Amerika ir Amerikos Stasys Pilka padeklamavo 
“Kiekvienas lietuvis savo I
dvasioje yra Vytautas ir 
Kosciuška”.

lietuviai”:

Milijonas parašų

produktų atsargos šiuo tar
pu yra pasibaigusios.

BOISE. IDAHO. — Arti 
Kuna nukrito ormijos bom-

0UINTUPLE1S
relieve misery of

CHEST COLDS
this good old reliable way

At tbe first sign oi the Dionoe Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throat. are rubbcd with Musterole—a 
produet made eipecially to promptly 
rnlieve distress of colds and resulting 
bronchial and croupy couĮths.

The Quints have afways nad «xpert 
care. ho mother—-be assurcd of using 
.ust about the BEST produet mada 
whcn you ūse Musterole. It'a mora 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestionl 
TN 3 STRENGTIIS: Childrea’a Mild 
MusterMe. Also Remilar and Extra 
Strenftth for jrrnwn-nps who prefer 
a stronger produet. AI1 drugatorea.

SKELBKITES “DRAUGE”

Praves Ufonderfui 
For Itehing Skirs

j velionies eilėraštį “Gyvie- 
— Ištiko bėda dėl Klaipė- siems”.

dos, tuojau Čikagos lie.u- Į ---------------------------

vių delegacija važiuoja į 
Vašingtoną. Ir visada, kai

Amerikos lietuviai drauge i tik koks didesnis sielvartas 
su šešiolikos kitų tautų at- ima gniaužti mūsų visuome- 
stovais Philadelfijoje pasi- ' nę bei valstybę, tūkstančiai 
rašė pavergtų tautų deklara mūsiškių užatlanty tuojau 
ciją toj pat salėje ir ant to mitinguoja, daro derr.onutra- 

ganizuoti informacijų biuro 1 patie8 9tal°’ kur Jurgis Va- cijas, muša telegramas vai- Prensa redaktorius už spau 
akyr ų Vašingtone Be to i žin£tonaa pasirašė USA ne- džioms. Kai 1923 metų gale dinimą proašinių straipsnių.

seimas įsteigė Tautos Fondą 
finansavimui kovos ųž Lie-

daviniai Gabrio vedamam 
lietuvių informacijų biurui 
Paryžiuje, buvo rurpatyti 
žmonės, kurie turėjo suor

bonešis. Pranešta, 
pie 9 vyrai” žuvo.

HAVANA,
Areštuotas

kad “a- To(OOtheitehing, burningakin, appl’
medicated Mquid ŽEMO—a Docto: 
form

Kuba.
savaitraščio

nula backed by 30 years continu 
ouaguceras! For ria^worm Byuiptojn., 
cczema, athlete’s foot or blemishes 
due to eaternal cause. apply ŽEMO 
freely. Soon the d:seomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
sold. One trial convinccs. Only 35į. 
Also 604 and $1.00.■ • >ZEMO

apie lietuvių padėtį rusų 
valstybėje ir tas leidinys net 
išplatintas Rusijos ministe 
riams, senatoriams, redak
toriams ir kitiems veikė
jams. USA lietuviai daug 
prisidėjo, kad 1900 m. pa
saulinėje parodoje Paryžiu
je buvo įrengtas lietuviškas tuvos laisvę, kurs 1914-1917 
skyrius — trobelė, kur dia- m per savo 96 skyrius su- 
gramomis. atatinkamų kny- i rinko 94,767 dolerius. 1917 
gų rinkiniais buvo pavaiz- 18 m organizuota A. lietu- 
duota spaudos draudimas vių katalikų visuomenės 
Lietuvoje. Ši paroda labai rinkliava Lietuvos politikos 
išgarsino Lietuvos vardą ir reikalams vietoj laukiamų

FACTS YOU NEVER KNEVy!.1;

v

<M6V OF ATLANTIC ClTV. 
BESIOSMT OF HACKNGY'S 8£S-

TAU(?ANT ANO S6A POOO PRODUCTS, 
CAN PUT A LO6ST6R TO SlEEP

IN 30 S6CONDS BY 
SCRATCMING Th6 
RtFL£XES OF IT'S

BACK

ESKlMO,WMO
HAD^AtClDENTALlV lOST 

A TOOTM.CAPVFD A tooth(ROOT 
ano all) from ivOCY, ANO DROvE

IT INTO His JAWB0nE WITh‘ 
A MALLET in AN EPtOCiT11 

TO APF WHiTE ViAN Si 
OfiNTlfeTRY 

★

By Bob Dart

HE FISH-THAT MAS LUNCSi
Apftir All . I tkrik ZL

50,000 davė 300,000 dolerių, 
o iš v i s o Tautos Fondas 
1914-1922 m. surinko apie 
600,000 dolerių. Aukas rink- 

Amerikos lietuviai ne tik damos ir kitais būdais Lie 
rinko aukas sergančiam dr. tuvos reikalą rėmė ir kitos 
Vincui Kudirkai sušelpti, ne srovės. .

kančias.
Apsidcda tnokPHėiu 

dėl Lietui os

F/'

an

*

N AFCiCAN LUNGFiSM \na& 
LACEO iN A CAKE OF VUJD IN6lD£ A 

IN Can AND REmainED in TmiS 
STATE FOR SfVECAL HAOnTmS 
wuen The Can aRRivED in 
ChiCaGO. ThG Ci&n \xas 
FOunO TO 06 alivE iNSiOE 
aC£llOPhanC-

,li« COCOONOF 
iT S CAvn 
aaakinG/

frfNT Smnal morn.CAST ABOUT 
1700 vfAti *60 liAT PRFSfNT > E»-

MtBlTiON The AAAERiCAN amjSFum of 
NATuflAL Mi jfOSv... Thi«'i.UR".CA5T Bv f>NI^M 

VI&1M64 MhKvSO FO B6 tmE OlOCST of all me TaL
, _ . /tuneAL 'Mį,rgy/AEMTa.___

'7'

__ _.

daug.au
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, Iii.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų 
raštininkas

Svarbus reikalas !1ra9 neturifžinių apie ku°-iviiimiuj , pafl nes neįUrl pO savo ran

Dažnai labdariai nusiskun La organizacijos narių sąra- 
džia, kad jų organizacijos «o. Šis trūkumas labdarybėj 
kuopos neparodo tiek veiki- seniai buvo jaučiamas. Tas 
mo kaip pirmiau. Mums at- trūkumas be didelio vargo 
rodo, kad priežašiis veikimo galima pataisyti. Tadgi da- 
sumenkėjimo, tai yra toji, bar kadangi ruošiamės prie 
kad pas labdarius sustojo organizacijos sustiprinimo

narių skaičiumi, yra labai 
gera proga ir į Labdarybės j

agitacija.
Kada buvo gyvi pirmieji 

|«. labdarybės apaštalai — kun.
A. Staniukynas, kun. Serą-
linas, kun. A. Skripka ir dar ! U' fc,iP mŪ3ų '^ganizacija 
buvo jaunesnis ir sveikatoj i auga 't kaip. stovi 

tvirtesnis gerbiamas prela-1
tas M. L. Krušas, tai kiek. 
būdavo, prakalbų jie pasa
kys, ikiek susirinkimų jio 

..aplankys ir tuomi eidavo a- 
gitacija ir iš to plėtojosi lab
darybės idėja.

centrą įvesti narių sąrašas, 
kad paskui galėtume maty-

Pagal šį užvedimą kuopos 
turėtų priduoti centrui na 
rių vardus ir antrašus su 
jų mokesčiais. Centras tu
rės tąm tikrą knygą, kur 
bus vedama narių mokesčiij 
sąskaita.

Viktoras Balanda

PAVADINTAS SENI’ VARDU Kį veikia 3 kuopai
Cicero. — Labdarių 3 kp. 

eusirinkimas buvo sausio 10 
d. Išdavus visų 1942 metų 

i veikimo raportą, paaiškėjo, 
kad kuopa vis tik daug gra

Šimtas keturisdešimtą 
kartį j kalėjimų

Cincinati Vienas vyras, 
51 metų amžiaus, benamis, 
sausio 19 d., atvestas į teis-

žių darbų nudirto. Pasi- ir stovi Prieš teisėją. Vy 
džiaugta ir pranešimais iš ras kaltinamas už pasigėri- 
centro veikimo. Pasirodo, I m4- Vyras teisėjui sako: 

kad visa mūsų organizacija “Pasigailėk manęs, duok 
man dar kitą progą, teisė
jau”. I

“Kiek kartų čia jau bu
vai prieš tai”, — paklausė 
teisėjas.

“Šimtas trisdešimt devy
nis kartus”, — atsakė ap
kaltintas vyras.

“Trisdešimt dienų ir $50 
išlaidoms”, — pasakė teisė
jas.

gersi išsijudina. Be kitų dar
bų, ruošiamasi prie didelio 
centro vakaro, kurs bus va
sario 28 d.

1
Perskaičius laišką, kvi^- 

, čiant į Tėvų Marijonų Ben
dradarbių seimą, išrinkti at
stovai — Jurgis Agentas ir 
Antanina Jansonienė. Pas- 

1 kirta $5.00 auka.

Kuopa pakviesta į kun. 
Petrą Leketo primicijas sau- 

1 šio 31 d. Šv. Antano parap.
1 bažnyčioj. Paskirta $5.00 au

ka.

Kuopa rengs vakarą, ku
rio laikas bus vėliau pra
neštas.

Naujai pastatytas lėktuvn:šis, Newport News, Va., už-Į Kuopa suteikė pašalpą aš 
ims Midvvay kovose žuvusio lėktuvnešio Yorktovvn vietą. Į tuoniems lietuviams, kurie 

šis lėktuvnešis pavadintas Yorktovvn vardu.Bet dabar prakalbų ren
gimas labdarybės reikalais 

[_ jau yri užmirštas reikalas. 
Prakalbų labdarybės reika
lais jau niekas niekados ne 
rengia. Nerengimas prakal
bų prašalina agitaciją lab

Svarbieji labdarių
tor jei Tuntui Centro susirinkimas

būdu aukų prieglaudai pa- 
Lietuvių Labdarių Sąjun- prašysime, _ nieks neatsisa- 

gos veikimas pusėtinai išsi- ^Y8 prisidėti. Juk^ kiekvie- 
darybės organizacijoj ir tas judina. Kuopos kiek tik išsi- nas lietuvis gerai žino, kaip nį, sausio 27 d. šv. Kryžiaus 
neleidžia šiai organizacijai galėdamos dirba, kad dau 8varbu yra turėti nuosavą, parap. salėj. Bus išduoti vai 
plėtotis. giau aukų surinkti, kad dar lietuviška seneliams prieg dybos raportai, tariasi a-

šiemet lietuvių senelių prieg- laud4-

Liudą užbaigti statyti. , Labdarių parengimas

Labai svarbus, metinis 
Labdarių Sąjungos centro 
susirinkimas bus trečiadie-

pie prieglaudos statymo rei
kalus, parengimą ir kitiui?Pereitas labdarybės sei

mas pasižymėjo'savo rimtu-, , - - , , , , „ a-. • ,
L. . , T u.i • o * dalykus. Pasitikima, kad nemu. Tarp kitų seimo rimtų Dirba daug ir patsai lab- Labdarių Sąjungos1 cent- . ,

i or- ...... tik labdariu kuopos bus gaunutarimų buvo nutarta or- darių centras. ras savo susirinkime nutarė F
ganizaciją padidinti ant 10,-1 Bet, labdariai, matydami surengti didelį vakarą prie- . . ..
000 naujų narių. Tai labai kiek jų darbas yra kilnus ir glaudos naudai. Tas vaka- a 1 organizacijų i 

gražus užsimojimas. Bet šis didelis, kviečia į talką visas ras
gražus užsimojimas reika- geros valios lietuvių organi- 
lauja darbo. Atsiekti šio nu- zacijas. Jų valdyt us prašo-. žiaus parap. salėj 
tarimo reikia agitacijos. A- mos iš narių parinkti aukų programą išpildys “margu- . 
gitacija Įmanoma vien tik prieglaudai, susirinkimuose j tiecių meniškosios jegosi, . . _ .
per prakalbas. Lai nebūna pasiūlyti surengti kokią pra kurioms vadovaus patsai ®iai ^ino a^ ^ra ir
nei vieno susirinkimo, bei mogą šiam kilniam tikslui, muz. Ant. Vanagaitis. Jau ama ar^ ,1’ a1^ eina

nei vieno parengimo, kuriuo- dalyvauti labdarių centro su tikietai yra atspausdinti. Pu 
ae labdarybės reikalas nebū- sirinkimuose. Ne tik Chica- blika prašoma tą dieną Lab- 

Į tų pakeltas ir dalyviai pa- gos. bet ir kitų miestų lie-: darių Sąjungai rezervuoti, 
kviesti tapti labdarybės na- tuviai prašomi ateiti mūsų Kuopos turi kuo plačiausiai 
riais. sąjungai į talką. tikietus paskleisti. Jei visi

Prie šios progos norisi pri- Mes patys, arba teisin- padirbėsime, liks gražaus 
siminti ir kitas reikalas. La- giau, kuopų nariai yra pra
bdarybės centrui būtinai rei- šomi aplankyti lietuvius biz
kalinga didesnė kuopų kon- nierius, profesionalus ir vi j -------------------------
trolė. Labdarybės centras sus lietuvius, prašant prieg- Kiekvienas, kas akylai 
neturi užvedimo, pagal kurį laudai aukų, skatinant gera- mato ir pasiryžta, tas ne- 
centras verbuotų narius. Ne- J darius* įsirsšyti garbės na- jučiomis išauga į genijų, 
turint šiokio užvedimo, cen-1 riais. Šie laikai yra geri. Vi- (Bu! ver).

singai atstovaujamos, bet 
kad ir kitų organizacijų bei 

rengiamas vasario 28 valdybų nariai ma-
dieną 7 vai. vakare. Sv. Kry- reikal° atv>’!tti' Laukia‘ 

Gražų me ir s4j'jng°s garbės na
rių, kurių yra šimtai ir ku-J

pelno senelių prieglaudai 
baigti statyti.

Šiame susirinkime nc.ujo 
ji valdyba užims savo vie
tas. Tad, susirinkime turi 
būti ir senosios ir naujosios 
valdybos nariai, įnimant ii 
direktorius.

Anastazas Valančius 
Labdarių Są gos pirm.

I Ct THAT LITTLE CAME” Inter-nat’lCartoont’o.,N.T.—By B. Link
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Murinę looihes, cle«nj»i and refre>he« 
irritated, reddened me nhranes caused 
bv head colJs, driving, winds, movies, 
etose work, late hours. I ree uropper 
wi(h each bottle. At all Dr ig Sto.cs.

COUGHS
0u« Te CeMs er IroRcbial IrriHtUn

Hare'i 900d nawa for tho people of the U. S. A. 
Canada’• greateat 0009h med-cme it now bemy 
made and eoJd nght bare, and if you have any 
doubt about what to take thia v* m ter for the com
mon oough or bronchui irritation yet a bottle uf 
Bucklev's CANADIOl Muture. You won’t be diaap- 
pomted its different from anythmy eise you ever 
uae d one little s»p and you get metant action. Only 
45c all druggiBts. Satisfaction ur money beck.

A

aiškiai buvo reikalingi pa
šalpos.

Juozapas Gribauskas pri
davė vajaus knygutę su $10.

Išklausius raportų paaiš
kėjo, kad šiuo metu kuopa 
savo ižde turi $496.35. Val
dyba 1943 m. pasiliko ta pa
ti. Atstovai į centrą irgi tie 
patys. A. Valančius

DIDEIJH IAPARDAVIMAK .MCKV 
’MILftINTAKO Sr\KO M I /.IKA

LINI V INSTRUMENTU

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIAPAKDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI, SAXAPHONEK. FLITTEB 
su "cases” — $35.00. $37.50,
$45.00 Ir $75.00 Visi garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
412ROO ir $160.00 BASO UŽ- 
DENOALA8 — $12.00. SMIČE-
L1AI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS VIOLAS IR CEL
LO — $1.50. $3 00, $5.00, $10 00 
lr $15.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
mlnėtų Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS—$18.50. $23.50 
$35.00 lr $50 00. PEDALS. HI- 
BOY8. CYMBO1 8. i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
toms. Trifltvoms, Saxaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., Chleagii

A-

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMIJ MOR6ICIU !
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

anl Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
e 41'IHIKITK PROG£ DABARTINĖMS r.r.MOMH 

NUOŠIMČIO K ATOMU

Ptu.' LIBTRAL EARNINOS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE IŠTAIGA 

— M? Metai Sėkmingo Pataraay^M t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CAI.HMET 41IX 4<m. M. Mozeris Sec'y SM 80. HALSTED 8T

>

Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
f Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimų

Gerbiamosios ir Gerbiamieji,
Sausio mėn., 1943 m.
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nogaiavlrans Pirk Zem 
šiandien* Vienose aptiek c 
s* S5c «0c. 11.00
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FOR SK iN IR W IT AT UNS

Turime didelės garbės kviesti Tamstas į 16-tąjį METINĮ 
TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ SEIMĄ, kuris įvyks Auš
ros Vartų parapijos salėjeų 2327 W. 23rd Place, Chicago, III., Va
sario 7 d., 1943 m.

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

12:00 vai. parapijos salėje — pietūs visiems Seimo dalyviams.
2.00 valandą po pietų — Seimo posėdžių pradžia.
Užbaigkime a. a. kun. J. Navicko Seminaristo Fondą! 

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

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

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

Iš anksto tariame padėkos ir gilios pagarbos žodžius.

KUN. J. A. DAMBRAUSKAS, M. I. C.,
TT. Marijoną Bendradarbių Dvasios Vadas

Sstao Rengimo Komisija.
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IR APYLINKĖSE
Aistos Variu 
parapijoje Srantė
SvCMttortnaas vėliavos. — 
Iškilmingas Mišios šv.
a* fatftetVfcfe. — Patrtotink 
valiam*

We»t Side. — Šį sekma
dienį Aušros Vartą parapi
joje viešpataus šventės nuo
taika. Per visą dieną prade
dant nho 10 valandos ryto 
iki vėlumos vakare, parapi
jom y s ir apylinkės gyvento* 
jai švęs “Vilties ir Pergalės 
Šventę“. Mintis ir obalsis 
yra gražūs, reikalingi ir kil
nūs, todėl visi esate kvie
čiami dalyvatrti šiose iškil
mėse.

Fo bažnytinių pamaldą, 
kurios bus laikomos 10 va
landą, tai yra iškilmingos 
šv. Mišios, pamoksta# ir vė
liavos šventinimas, o 3 vai. 
po pietų, pamaldos bus pa
švęstos prie įstatyto Švč. 
Sakramento — prašoma Die
vo palaimos ir apsaugos mū
sų kariaujantiems, — tai 
bus kita dalis šventės. Tre
čia dalis ir paskutinė, — tai 
bankietas ir patriotinė pro
grama parapijos salėje. Pra
sidės lygiai šeštą valandą.v ' *•

Tai nepaprastos ir retos 
iškilmės, į kurias pravartu 
Višiems paršpijbn&ms ir sve 
Čiams iš kitų kolodijų at
vykti. Be abejonės, kad taip 
ir bus — suplauk# tiek žmo
nių, kad kaip pamaldose baž

atsilyginti už tikietus, kad 
galima būtų numatyti, kaip 
daug žmonių jame dalyvaus, 
ir tuo paeisi išvengti berei
kalingų išlaidų gaminant vai 
gius. Prašymas labai vieto
je, ir ištikrųjų, mes, kaipo 
parapijonai, turėtume klebo
no norą išpildyti ir paklau
syti, — atvykti > kleboniją

Konstitucijos taisymas pa 
liktas iki pasibaigs karas.

Ligonių raporto skaity
mas dabar bus po valdybos

kavičia. Tai yra gražus pa
sirodymas keistutiečių. Ka
dangi nebuvo žinoma iki su
sirinkimo dienos, jog bonai

raportų, nes prieš baigiant i bus pardavinėjami susirinki-
susirinkimą visi išeina ir tas 
svarbus punktas pasilieka 
valdybos atsakomybėj. Da 
bar visi nariai turės spręsti 
apie priėmimą raportų.

Dr. Dundulis užtvirtintas 
kaipo klūbo gydytojas. 

Pusmetiniai susirinkimai,ir atsiteisti už prisiųstais ti-i 
kietus. Todėl, nelaukite pas- kurie visuomet pripuola pet 
kutinės dienos, bet padary-. lieP°s 4 d- dablr netUf<į’ to- 
kite šiandie ar rytoj. • S.A. ’j kios svarbos, kaip turėjo 

. Bus paprastas mėnesinis su-

Kas naujo Keistučio 
klube!
Pardavinėja Karo Bonus

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klūbo pirmas ir metinis 
oiširinkimas įvyko sausio 3 
d., Hollywood svetainėj. Su
sirinkimą atidarius pirmi- į 
ninkas pranešė, kad Lucille i 
S. Dagis pardavinės karo bo-

sirinkimas.

Sis straipsnelis sulai
kys nuo pagundų 
daužyti didelius langus

The Commonsvealth Eai-
_. . . , . . . , ., son Company, Clark irčiam susirinkime nusipirkti. A .
_ . ... ~ Adams gatvėse, dideliuoseTai yra puikus j vedimas klū , °

languose yra išdėstyti pini-

me, daugelis neturėjo pinigų 
su savim ir žadėjo sek a n

bo valdybos ir gražus, pat
riotinis darbas. gai ir ten yra (iidelė3 sumos

Įsigykite bilietus
Chicagoje Lietuvos Ne- 

j priklausomybės paskelbimo 
j minėjimas įvyks vasario 14 
'dieną, 2:30 v. p. p., Orches
tra salėje. Prašome iš anks
to įsigyti bilietus.

SKELBKITES “DRAUGE”

Korespondentė' P°Pierini« Pinig>J. Bet tie 
_______ pinigai yra išspausdinti tik

ba nukrito 96 2 procentais, 
palyginus su 3941 metais.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

Mokyklų veikai tarės 
daiktu vajy

ant vienos pusės.
Pinigai dideliuose languo

se išstayti tan., kad žmonės 
atskirtų tikrus pinigus nuo

Mc Fetridge,1 netikrųjų (falšyvų) pinigų.William L.
.. , . . . „ ... Chicago area salvage direc-|Ten yra pinigų nuo vieno doP. Norkiene ir Ona Aleliu-! & ... ... i. 5...... .. . tor. sios savaites pradžioje leno iki $100.000.mene išrinktos ligonių lan- . - .

kytojomis pareiškė, kad ateinant} me- Jei kam būtų pagunda
Dr. Zubas, finansų rasti-!ncsį Per d*~~ kvailes bus tuos langus išdaužyti, kad 

ninkas, rezignavo iš rasti- ‘traul,ti valkai į pasius popierinių pinigų,
Intako pareigų ir Leonas Kli- vari°' h’a8a ir bronzoa tinki, tegu Mtfaiko nuo tos pa- 
maviėia išrinktas 45 balsais ,vaJų' 1j*3 PiniSai atsPaus-
prieš M. Kasparaičio 24 bai-I Fetridge pareiškė, kad 
sus nauju finansų raštifiin-1 kalbės su mokyklų pa
ku.

Choro atstovė raportavo.
kad choras rengia šokius ir ir prašė visų pasinau- , ,

_____ ! ka<l gerai gyvuoja.
Pranešta, kas ir už kiek

pirko karo bonų. Pasirodė, 
Valdyba peršaukta ir pa-'N. Klimas pirko “G” Bond 

sirodė visa užėmus vietas. už $500.00, Elizabeth L. Pet- 
Finansų “stalas”, kuris su- kūnas už $50.00, A. Kubi- 
sideda iš dr. F. A. Zubo®, į fcūnas už $25.00. Leon Kli- 
Frank Mickaus, Aldonos Ma- mavičia už $25.00, Anton K.

Valukas už $25.00, Petras
Ališauskas už $25.00, Lucille
S. Dagis už $25.00 ir pasi
žadėjo už $500.00 Frank Ja-

n.ue
doti šta progą ir nusipirkti 
bonų.

žeikie ir Elizabeth Dagis 
darbavosi net nuo 10 vai. 
ryto.

PėrškaiŠhis nutarimus iš 
pereito susirinkimo nauja 
valdyba užėmė vietas. Niek 
Klimas^ pirmininkas senosis,

t , užėmė vėl pirmininko vietą,rtjfčioi, taip lr vakafe para- , . . H . ..
JLo Lia d*r y*«wemsznetams. A. Va-
pijos sale. bus perpildyta. i_Vo_ r? TaUaviAiant

Praeitą sekmadienį Auš
rote Vartų parapija turėjo 
savo metinį šmsirtfifcimą, į 
kurį prisirinka velk pilna 

salė. Klebonas ku;.. J. Dam
brauskas patiekė gražų ra

iškas užėmė F. Jakavičiaus 
vietą vice pirmininko. Lu
cille S. Dagis pradėjo antrą 
terminą nutarimų raštinim 
ke, Frank Mickas užėmė vie
tą kaipo naujas kasierius 
dr. F. A. Zubas užėmė vietą

portą iš visų metų, kurį pa*. kaipo finansų raštininkas 
rapijonai sutiko su dideliu Elizabeth Dagis kaipo kon 
džiaugsmu ir pasiryžimu. Į trolės raštininkė ir Aldona 
kad šiais metais dsr su di* ' Mažeikis kaipo iždo globė- 
deanėmis pastangomis dirt)- ją. Naujos komisijos irgi 
ti ir širdies įdėti į parapijos buvo perstatytos.
darbuotę, nes kaip ii tapot*** Vaidybos raportuose pra* 
to matėsi, kad parapijoj ro*
dėsi praeitais metais nepa

nešta, kad klubas nupirko 
dar Ui $1M) 00 karo bonų,

prastas veiklumas ir vienin- kaJ lg42 m mirž 33 nariai
gumas.

* Dar kartą klebonas kun.
ir kad finansiniai reikalai 
uždarant knyga* 1942 m. y*

J. Dambrauskas prašo savo ra tvarkoj.
malbtiių parapijonų ir ars- { Knygų peržiūrėjimo komi- 
ėitį, kurie mano dalyvauti į sija neturėjo užbaigto ra- 
aekmadienį sausio 24 d. pa* I porto. Bus perskaitytas te
rapijos bankiete, iš kalno į kančiam susirinkime.

1$ RINKIT

GUST F. GALIMSKI
ALDERMANU 

12-to Wardo
JO PLATFORMA:

Nenuilstančiai darbuotis dėl visokių reikalingų 
pagerinimų aavo Warde.

Tapus išrinktu Alderman u. įsteigti patogioj vi
siems Vietoj savo ofisą, kur jo wardd piliečiai vi
suomet gaus atydų patarnavimą visuose jų reika
luose.

Uoliai veikti kaa link sumažinimo visų real estate 
taksų.

Sumažinti Tavernų savininkams metinį Llcense 
mokestį nuo $800 iki $500.

Stengsis įvesti Feeder Bus patarnavimą ant Ca- 
lifornta A ve.

R I N K I M A Ii

Antradienį, Vas. (Feb.) 23,19434*

dintptuf ant vienos pusės, o
kita tųpčia.

Capt. Thomas J. Calla- 
ghaii, pereitą pirmadienį, pa 

lės dalyvauti vario, brase iri reiškė/ kad Chicagoje 1942 
bronzos vajuje. ' metais netikrų pinigų garny

reigūnais, kad numatyti lai
ką, kada mokyklų vaikai ga

When a coagh due to a cold drive* you mad, 
Smithf Brothers Cough Drops give sootbing, 
pleasant relief. Smith Brothers’ contain a spe
ci ai blend of medicinai ingredients, blended 
sfith prescription care. Štili cost only *>t\ — yea, 
d niekei cbecki that tie kle!

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OR MENTHOl—5*TMAO

0 METINIAME 
KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETE

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

OPEHETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

“L I E T U V A IT fi 8” MUZIKĄ PARAŠE .....'. ŽILEVIČIUS

ŽODŽIUS PARAŠE ................... ........ ........... STEPONAITIS
VEfKALO VEDEJA8.......................................... PROF. A. POCIUS
VEIKALO REZISIERILS................................... IGNAS SAKALAS
ŠOKIŲ VEDfiJA ................................ L. PILIPONYTfi-ZAIKIENfi
“ELtNLTfiS” ROLĘ LOSIĄ IR DAINUOJA . . ONA PIEŽIENfi
“IGNO” ROLĘ LOMA IR DAINUOJA .... ANT. KAMINSKAS---------------------------------------------- 1
Chorines dalis atliks ................... Chic. Vargonininkų Sąj. Choras

Bus puiki muzika šokiams.-,Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

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

gražiojo "LIETUVAITE".

Sokol
Salėje
2345 So. Kedzie Avė.

IS-VS5OC355C

BRONCHIAL
COUGHSI

Due Te Celdi or Broactiiel Irrltotton
Stop today at any good drug store and ask for a 

bottle of Buckley's CANAOfvL Metlori (tripfe 
acting). Take a coupfe of alps at bedtime. Feel 
its matant poyverful effective action spread thru 
throat, head and brunchiaf tubea. lt starta »t 
once to looaen up thick, choking phlegm, sootha 
raw membrana. and make breathma eaaner.

Don’t wait—get Buckley’s Canadioi today. You 
get relief inatantly. Only 45o—all druggiota.

WHOLESALE
LIUUOB 
(STAIGA

lš\eik) jaune 
P® ▼*** Obliaga

RBMKITB 
SENĄ 

LIETI; VIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, ■».

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. llalsted St.

TetofoBM: BOUIzBVARD 0014

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertised itema.

AL£X ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue* Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė

IjHmU <ptos rūSles moterų kailiniai, kailiukai* papuoAtaln arba 
cioth kotai paraldukK nuirmIntomis kalnomla. 

ATKrKITE TR VATYS PAMATYKI1K ŠIANDIENI

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

Mra. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav. J

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

$1.25 .......................... (įžanga $1.12, Uksų 13)
—Ir*—
75c ............................ (Įžanga 6#c, taksų 7c)

Chicago, Illinois

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAZINftJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IT1ARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI1 —

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

Phone: GROvehlll 2242

WHFC-l450kil.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS Ketvirtadienis, saus. 21, 1943

n

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

LAKŪNU IŠPAŽINTIS JŪROSE

SŪNUS IŠ ARMIJOS RAŠO 
TĖVUI LAIŠKĄ

dai. Smėltynų ir kalnų vaiz-
1 dus atsiųsiu kitą kartą.
I Pietų Kalifornijoje karš
čiai dideli, kartais siekia iki 
85 laipsnių, o naktį taip at
vėsta, kad reikia trijų Man
ketų (antklodžių).

Aš dirbu medicinos sky-

Chicagoje yra buvę
o j , , „ 23 laipsniai
Sugavo dviejų pėdų žuvį ryjikę. Pasi- - • nu|j.
ryžo būti geresniais. Vienas lakūnas 
pasižadėjo susitaikinti su broliu, su 
kuriuo pykos 15 metų. Savo pažadą 
ištesėjo.

Pereitą kartą rašėm, kaip nas iš lakūnų nė kartą savo 
aštuoni lakūnai, kurie turėjo gyvenime nėra buvę prie 
su lėktuvu nusileisti, spalių klausyklos, o nelaimėje ture 
21 d., į jūras, išprašė iš jo drąsos viešai išpažinti sa
Dievo maisto ir lietaus, šį 
kartą rašome apie kitus la-

Chicaga aplankė šaltis. 
Sausio 19 dieną naktį Chica
goje buvo 13 laipsnių žemiau

Kareivis astuonias va 
landas rašė savo 
draugei laiške

Camp Roberts, Cal. Pvt
Albert Bommer kas savai
tės gale (week-end) pralei-

. . do po aštuonias valandas,
nulio. Chicagoj -buvo laikų kad parašius savo draugei 
kad šaltis bus pašėlusiai di- (8weetheart) Ha2el white
delis. 1872 m. gruodžio 24 laiįką Haze, Whiu ak.
d|eną buvo 23 laipsniai že
miau nulio. 1933 metais, va
sario 9 dieną buvo 19 laips
nių žemiau nulio.

mu

Dr. Walter V. Norak
Dr. W. V. Norak pirmiau 

gyveno 10 North Broadway? 
Melrose Park, III ir čia užsi
ėmė gydytojo praktika.

. Dr. W. V. Norak dabar 
yra Dėdės Šamo armijoje, 
pietų Kalif ori joje.

Dr. W. V. Norak, sausio 
mėnesio pradžioje, rašo savo 
tėvui, gyvenančiam Chica
goje, UI., laišką.

Sveikas Tėve!

Jūs nenustebkite, kad esu 
pietų Kalifornijoje. Tai gra-

riuje mes turime aptarnauti 
45 000 vyrų, kurie randasi 
kempėje (camp); kempė api 
ma 125 mailes plotą. Mes tu 
rime gražią ligoninę, su įvai 
riais reikalingais ambulan- 
sais ir trokais. Aš čia mėgs
tu dirbti. Jei reikės — vyk
siu kitur.

Aš dabar esu nuo jūsų 
2300 mailių. Į čia atvykau 
su dviem kitais oficieriais, 
iš camp Grant.

Jūs manim nesirūpinkite 
— esu patenkintas gyveni-

. i kūnų nuotykius, kuriuos jie
pergyveno Pacifike, prie 
eąuatoriaus.

Apie šiurpius lakūnų per
gyvenimus jūrose pasakoja 
Lt. James C. Whittaker. La
kūnai turėjo 3 savaites plū
duriuoti jūrose, kol buvo iš
gelbėti. Septyni buvo išgel
bėti, o vienas mirė.

I

Vandens po gurkšnelį
Po lietaus išprašymo la

kūnai jau turėjo šiek tiek 
vandens. Vanduo buvo grie
žtai racionuojamas, vyrai

mu ir darbu. Mes viską turi. gaudaTO genelį van- 
dens.me

Jūsų sūnus Wally. 

Dr. Walter V. Norak tė-
Vėl lakūnai meldžiasi ir 

prašo Dievo maisto. Po kiek

vo kaltes. Tas rado, kad iš
pažintis yra reikalinga.

Tikras vadas
Dešimtą dieną vėl lakūnai 

meldžiasi ir prašo lietaus ir 
maisto. Cherry maldauja 
Dievo, kad jis išgelbėtų 
juos. Vienas vyras paprašė, 
kad Dievas jam atsiųstų mir 
tį. Tada Rickenbackeris tą 
lakūną griežtai subarė.

Capt. Eddie Rickenbacker 
nusiminimo' * valandose 
daug energijos parodė ir kai 
kuriems lakūnams įkvėpė 
drąsos gyventi toliau ir ko
voti iki galo, kol bus išgel
bėti. Tai tikras vadas, kuris , yra išvardyta 1,219 pavar- 
ir sunkiausiose valandose, 
moka ne tik save, bet ir ki
tus valdyti.

la nuo kūdikystės dienų. Ka 
da Bommer paliko savo na
mus, Wenatchee mieste, 
Wash., ir įstojo į armiją, jis 

1872 metais Chicagoje bu'nutarg išmokyti aklųjų raš-
vo 108 dienos, kada šaltis'
siekė 10 laipsnių žemiau nu-
lio ar dar šalčiau.

tą. Hazel White jam parūpi
no aklųjų alfabetą (raides). 
Bommer uoliai praktikavo šį

1936 metais, sausio 22 ir, alfabet4 ant popierio.
23 dieną, Chicagoje buvo 17} Pvt Albert Bommer pada
laipsnių žemiau nulio.

Naujas žuvusiųjų, su
žeistoj ir dingusiojo 
jūrininko sąrašas

The Navy department, per 
eitą antradienį, paskelbė už
muštųjų ir dingusiųjų jūri
ninkų sąrašą. Tame sąraše

rė aklųjų rašte didelę pa
žangą, jis jau gali parašyti 

Į savo draugei Hazel laišką, 
bet dar reikia laiškas, iš 16 
puslapių, rašyti aštuonias 
valandas, šis laiškas yra 
skaitomas paliečiant raides 
popieriuje.

vas Walter (Vladas) Norak laiko pasisekė pagauti dvie- 
ii vieta. Saulės šviesa ir turi Tailors ir Cleaner shop, jų pėdų žuvį rijikę. Toji žu- 
smėlynai visus žavi. Nepap- 809 West 19th str. Vladas vis užsikabino ant meškerės, 
rastai gražūs gamtos vaiz- Norak yra geras siuvėjas, prie kurios jokio maisto ne

buvo. Žuvis ryjikė ėmė dau
žytis. Vargais negalais šią 
žuvį pasisekė suvaldyti ir ji 
buvo nudurta peiliu. Lakū
nai turėjo ką valgyti. Nors 
mėsa nebuvo skani, bet kai 

kinuką), paskambino telefo- j badas žvelgia į akis, tai žmo

nu susijaudinusi Rita Boyle, 
kuri dirba Leland viešbuty-

Į dieną 20,000 šauki
mą telefonu dėl oro

Kiek chicagieČiai interi- 
džių jūrininkų, kurie žuvo, 8UOja8į šalčiu matyti iš Illi-
buvo sužeisti ar dingo. Šis noig Bell Teiephone Co. pra- 

/ sąrašas apima uo 1942 m.,1 ne§įm0. 130,000 žmonių šau- 
gruodžio 16 iki gruodžio 31 Weather 1212, kad sužino 
dienos. Tame sąraše yra pa- tį paskutinius raportus apie 
žymėta, kad iš Illinois vals- temperatūros kritimą. Kom- 
tybės 21 žuvo, 18 sužeistų ponija sako kad kasdien

gus valgai ir baigta. 

Paskutinis vanduo išgertas
Dešimtą dieną lakūnai iš

gėrė paskutinį vandenį. 
Trumpai po to visi vyrai, iš
skyrus Lt. Whittaker, dėl sū 
raus vandens gavo kūnuose Į, 
žaizdas (uleers). Kai tik 
viens prie kito prisiliesda-

Susidaužė du gatvėka- 
riai ir sudegė

Pittsburgh. Dešimt mailių1 ir 12 dingo, jų skaičiuje yra apįe 20,000 buvo telefonu 
į pietus nuo Pittsburgh, Pa.,,ir chicagiečių. šaukimų dėl oro.
kaimo sekcijoje, susidaužė j Nuo Pearl Harbor užpuo —--------------------
du gatvėkariai ir sudegė, limo žuvusųjų, sužeistųjų « Šg|jng dulkeS
Gatvekano vairftotojas mir- dingusiųjų yra 21,497 juri-
tinai sudegė if 24 keleiviai ninkai (į jūrininkus įskaito-1 Elektra yra nau oj ma 
buvo sužeisti, ši nelaimė ma: navy, marine corps ir nuvalyti u esir umu 
įvyko pereitą pirmadienį. Įcoast guard). nu0 ^°m ų al 1 1U*

Auroros mieste galima rasti 
padorių žmonių ir be lektarnos
Prieš Kristaus gimimą 

| Graikijoje gyveno Diogene3, 
kuris turguje dienos metu
su lektarna ieškojo pado je. Rita Boyle buvo pametu- 
raus žmogaus. si rankinuką su pinigais ir

Jei Diogenes būtų buvęs tame rankinuke buvo $1,- 
jpereitą pirmadienį Aurora 637; tie pinigai buvo viešbu- 
mieste, III., tai jis būtų pa-įčio kasos.
dorų vyrą ar moterį radęs, Ateisaks nu„ at|ygi„imo 
be lektarnos pagalbos.

Rita Boyle papasah. jp
Rasta pinigų kaip atrodo rankinukas ir vo, jausdavo nepaprastą

June Baulding, gyvenanti kiek ten Yra pinigų. Prade- skausmą. Užtat kildavo pyk- 
730 So. Lincoln str., Auro- ta skaityti pinigai, trūksta tis. 
fa, važiavo mie3to autobusu penkisdešimt centų. Peržiūrė
ir ji rado rankinuką (po-Jus atydžiau pocketbook, Pažadėjo būti geresniais

mil
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cketbook) su pinigais auto- rasta ir penkisdešimt centų.
; buse. June Baulding pocket- Pocketbook su pinigais buvo 

cketbcok su pinigais padavė grąžintas Ritai Boyle, bet resnįaį8> Vienas lakūnas pa
’ autobuso vairuotojui, o šis visi, kurie, turėjo ką nors MŽadėjo bati geresniu vyru
^atidavė Edward Thompson, bendro su šios pinigines ra- jr Lt. Whittaker paai-
Auroros autobusų prižiurę- dimu, atsisakė priimti rady- jadgj0 susitaikinti su broliu, 
tojui. bų atlyginimą. ’8U kurįuo 15 metų pykos ir

Unilzin rl4ionn4io Izozl vro

Skambina susijaudinusi

Lakūnai ne tik meldės, bet 
pasižadėjo ateityje būti ge- 1 t

Greit po to, kai Thomp-

Reikia džiaugtis, kad yra 
teisingų žmonių. Ir Dioge
nes gali būti ramesnis ana-

nekalbėjo. Kada Lt. .Whit- 
taker buvo išgelbėtas iš jū
rų, tai jis grįžęs susitaikė su 
broliu.

Lt. Whittaker sakosi, kad 
jis pirmiau vien savim tik 
rūpinos, vien save tik mylė
jo, bet nelaimėje išmoko su
prasti ir mylėti kitus žmo
nes.

•on priėmė pocketbook (ran me pasaulyje.
....... ..............

Šuo patrauktas i teismą
_ ■ z
Detroit mie kaltinamas pagal devy-

Timmie, 4 metų šuo, gol niolikto amžiaus statutą, pa 
den retriever, sausio 27 die- gal kurį piktas šuo teisia
mi turės stoti į teismą už mas mirties bausme.

’ kito šunies nužudymą. Šuo šunies Timmie šeiminin-
Timmie nužudė šunį Tippy. kų, Mr. ir Mrs. F. N. Patti- 

Šuo Tippy dažnai už šei- eon, advokatas sako; kad jis
mininko tvoros lodavo. Ma-Į įrodys, kad pagal tą statutą paprastas karštis, badas ir 
tyti šuo Timmie nekentė buvo baudžiami mirtimi tie didelis nuovargis, ne tik mel 
ano šunies lojimo. Kartą šuo šunys, kurie paplaudavo' dės, pasiryžo būti geres- 
Timmie šoko per tvorą ir
šuo Tippy žuvo nuo Timmie 
užpuolimo.

Dabar šuo Timmie už šu-a
Dies Tippy nužudymą pat-

Išpažino savo kaltės
Lakūnai patekę į jūras, 

kur siautė žuvys ryjikės, ne

avį, gyvulį ar vištas. niais, bet taip pat atliko
Nužudyto šunies Tippy viens kitam išpažintį. Čia 

šeimininkė, Mrs. Alvina mes pamatom, kad išpažin-
Mobel, sako, kad, nenorinti, tis yra reikalinga, ji kažkaip 
kad šuo būtų nužudytas, bet nejučiomis išplaukia ii Žmo-

IŠVENK TRUBELIO—PADEK 
TAUPYTI DEL VICTORY

IŠMOKUSI SIUOS PAPRASTUS 
FAKTUS APIE

ELEKTRIKINIUS FIUZUS...

Kada. manai mainyti Iždcguąj fluzą, 
virtoj paftaukua patamavmo žmogų, 
Ma yra trijų rfiftlų nauda: Jūmj clck- 
trikoa patarnavmaa pataisomas grei
čiau, au magiau juma nepatogumų— 
jūs neužaipelnyatt 25 centų mlnimum 
ui patarnavimą—ekstra patarnavimas 
bua paftallntas. sutaupysit tajerų, ga
ndino Ir automobilio nuaidčvPJimų.

Skaityk kaip paprasta yra:

KAS YRA FIUZAS*
Fluzaa yra "safety valvc Jūsų elektroa 
"Circuit". Jia turi Ir metallnj atrip- 
aą. kuria Ištirpsta. sulaužo •'Circuit”, 
jeigu yra perdaug užkrautaa. Kada 
taa. atripaa ifttlrpata. gnea sakomft 
kad flusaa "hlown out".

■AS PADARO FIUZĄ “BL0W”’
labiausiai paprasta priežastis "blow" 
fiuso yra negeri corda arba vleloa ir 
perdaug užkrauti "elrrult". I-aikvk 
aavo corda gerame atovyje—venkit 
anlautymo. "frayed” arba lluoaų vie- 
lų. Neaujunkit perdaug Ivieaų Ir ki
tų (rengimų prie to patiea outlet'o.

rauktas į teisėjo George tik ji nori, kad šuo Timmie gaus sielos gelmių ir žmo- 
Belding teismą. Dearborn būtų kur nors išvežtas iš gus po išpažinties jaučia sa- 
Jniemiestyje, kur šuo Tim- kaiminystės. Įvo širdyje lengvumą. Ne vie

lengva Permainyti 
Jūsų Fiuzus..?

K*d* riuzas Liderarcn^ln,,,. ,<>mpos gar,,M,O,/""*S «•» j 
»mi»o pririeto?,! y,' tej

Šluos Uis I»|,r«H,lw

1. Ifitrank Main Service Sviftų
I’irmiauaiai ištrauk main elektrikini 
Service avlčlų. (Dabokis, kad stovė
tum ant sausos lentos kada tai da 
rai ir mainai fluzų).

2. Mimk lAdegasį Fluzą
ledko fluzo juodu langeliu arba

pirfitals. Jei fluzo bakso atidarymaa 
yra prlrlėtaa su maža viela, nutrauk Ją ir pranežk Public Service Co *

3. Jdtk Naoj* Fiuzą
PenuUnyk IždeguaJ fluzą su tokio 
Pat didžio kitu Ir tada uždaryk nialn 
avlčlų. Numeris uždėtas ant fluzo 
nurodo didumą •amperea". Circuit 
skyriai turi fiuzus "16A", o fluzai 
dėl apeclal appllance elrrult. Jei tu
rit Juoa, yra num. "Ž0A". Main Cir
cuit reikalauja "30A" fiuzų. Svarbu: 
Niekad nrvIZk ką kitą vietoj f i tiso.

SVARBU: Jei nauji fluttal Ižd eta dainai po atjungimo J1’*’}' 
girnų, gal būt vleių Ižvedžiojlmaa yra netikęs. Tada Saukite 
elektrtkos kontraktorių.

PUBLIC SERVICE COMPANY of Northern Illinois

X Aplink mus praeitą pe
nktadienį žinutėje buvo ra
šyta, kad Rybokienė turi 
gražų ūkį Fountain, Mich. 
Turėjo būti Raibokienė.

X Kaz. Kalnis, Jr., buvęs 
Aušros Vartų parapijos ko
miteto narys, šiomis dieno
mis parvykęs iš kariuome
nės viešėjo pas žmoną ir tė
vus.

X Kun. dr. A. Deksnys 
prieš pora dienų gavo laiš
ką iš Sibiro nuo savo artimo 
giminės. Rašo, kad siųstuo
sius pinigus per American 
Express Co. gavo. Pinigai 
huvo pasiųsti prieš šešis mė
nesius.

X Pr. Rutkauskas, 4528 
S. Marshfield Avė., prie sa
vo namo įtaisė dėžutę ‘Drau
gui’ įdėti. Tokiu būdu ir blo
game ore laikraštis į skai
tytojo rankas patenka sau
sas, švarus.

X Petras ir Julia Maslo- 
kai, ilgus metus turėję val
gomųjų daiktų krautuvę ad
resu 2358 S. Oakley Avė., 
šiomis dienomis krautuvę 
pardavė, o patys apsigyveno 
savo name, 2328 W. 22 PI. 
West Side.

X Barbora Vilimienė, sa
vininkė taverno adresu 4014 
S. Weslem Avė., yra žymi 
labdarė ir organizacijų rė
mėja. Pastaruoju laiku įsto
jo į Tėvų Marijonų Bendra
darbių draugijos amžinus 
narius.

X Jonas Paulius, Jr., sū
nus žinomų brightonparkie- 
čių, tarnaująs kariuomenėj, 
Coast Guard, susižiedavo su 
Albina Jonikas, dukterim 
Jonikų iš Marąuette Park. 
J. Jonikas, 7017 S. Artesian 
Avė., yra alaus tavernoms 
pristatymo biznyje.

X Kumštininkas J. Žos

tautas ir St. Ūsas šiandie 
Laidojami iš Aušros Vartų 
bažnyčios. St. Ūsas buvo nuo 
latinis ‘ ‘ Draugo” skaityto
jas ir uolus Tėvų Marijonų 
Bendradarbių narys. Velio
nio sūnus Juozas yra para
pijos choro pirmininkas ir 
veiklus nary s.

X Phll Klikūnas, žinomų 
vestsaidiečių Klikūnų sūnus, 
sveikina visus savo draugus 
iš gilumos sniego — Mar
ąuette Mich. Sako, ten vie
tomis sniego pridrebta iki 
10 pėdų. Jis tarnauja ka
riuomenėj.

X Konstancijai MIkšaitei 

skubiai reikalinga kraujo 
(Type 2). Kas galėtų paau
koti, Mikšaitė bus labai dė
kinga. Per ilgus metus ligo
nė buvo dr-jos Lietuvos Ū- 
kininkas kontrolės raštinin
kė, Aušros Vartų parapijos 
choristė ir LRKSA ‘‘Femi- 
nine Fancies” narė. Ji dabar 
randasi Mount Siu ai ligoni
nėj, Ogden and California 
Avė., Room 445. Draugai ir 
pažįstami prašomi ją aplan
kyti.
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