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PASKELBTA JAUNUMAMS REGISTRACIJA
Sąjungininku parašiutininkai ima 
plačiai veikti Tunisijoj

Vokiečiai giriasi/ kad jie Bizerte 

uoste yra įsistiprinę ir nebiją

LONDONAS, lapkr. 18.—
Apturimomis iš šiaurinės 
Afrikos žiniomis, sąjunginin 
kų armijos parašiutininkai 
apspinta visas strategines 
vietas Tunisijoj. Iš transpor
tinių lėktuvų jie dešimtimis 
ir šimtais iš dausų paleidžia-

Atrodo, japonų 
laivyno nuostoliai 
bus toli didesni

WASHINGTON, lapkr. 18. 
—U. S. karo laivyno autori
tetai sprendžia, kad pasku
tinėmis keliomis dienomis 
Solomon salyno srityje japo
nų laivynas labiau nukentė
jo, negu buvo pranešta. O 
buvo pranešta, kad ten ko
vose 23 japonų laivai nuskan 
dinti ir 7 kiti sugadinti.

Aiškėja, kad priešo nuo
stoliai nepilni. Nes nėra ži
noma jo nuostoliai buvusio
se lapkričio 14 ir 15 d. kovo
se. Nėra žinoma, kiek daug 
japonų sugadintų laivų lakū
nai nuskandino.

Marynų ir kariuomenės 
vadas Guadalcanal salos ba
zėje maj. gen. A. A. Vande- 
grift praneša, kad V. S. lai
vyno kovose su japonų lai
vynu dalyvavo penki admi
rolai. Iš jų du žuvo akcijoje.

W sužeista "L" 
traukinių susidaužyme

CHICAGO, lapkr. 18. — 
šiaurinėj ir pietinėj miesto 
dalyse vakar rytą susidaužė 
viršutinių geležinkelių trau 
kiniai.

Pranešta, kad apie 97 as
menys sunkiau ir lengviau 
sužeista.

Nelaimės įvyko dėl tirštų 
rūkų, kurie per naktį ir rytą 
miestą buvo panardinę. Ne
laimių įvyko ir g u automobi 
liais gatvėse.

Sunkiai sužeistas vieno 
traukinio konduktorius M. 
McNamara. Sakoma, vargiai 
ištiksiąs gyvas. Kun. T. T. 
Hanley sužeistąjį aprūpinę 
paskutiniais sakramentais.

Šiaurinėje miesto dalyje 
nelaimėje be kitų sunkiau ir 
lengviau nukentėjo ir kelio 
lika jūrininkų, kurie iš Chi 
cago vyko į Great Laker 
Navai Training stotį.

LONDONAS. — Britų vy 
riausybė Madagaskarą pa 
vedė valdyti kovojančių prar 
cūzų vadui gen. de Gaulle.

mi parinktose apylinkėse 
Nusileidę jie susiburia, pasi
tvarko ir gyvas pavojus 
ašies jėgoms, norinčioms ten 
visur įsigalėti.

Per britų radiją pranešta, 
kad britų ir amerikiečių ar
mijos veikiančios Tunisijo
je, vadas Įeit gen. Anderson 
reiškiąs pasitenkinimo savo 
armijos veikla. Sako, '. kad 

atlikta šauni pradžia. Ta
čiau daugiau žinių apie ar
mijos veiklą viešumon nepa
duodama. I

Ass. Press praneša, kad 
vokiečiai giriasi apvaldę Tu
nisijos uostą Bizerte ir sako 
jo nieku būdu nepaduosią 
sąjungininkams.

Kadangi sąjungininkai tyli 
apie savo akciją Dimisijos 
fronte, čia spėjama, kad ten 
kas nors svarbaus dirbama 
prieš ašį.

Su Dariau sutarimai 
yra armijos dalykas

WASHINGTON, lapkr. 18. 
— Prez. Rooseveltas vakar 
pareiškė, kad be reikalo ko
vojantieji prieš nacius pran
cūzai kelia tiek triukšmo 
prieš sąjungines valstybes 
dėl sutarimų Afrikoje su bir
busiu Vichy vyriausybės gin 
kluotųjų jėgų viršininku ad
mirolu Jean Darlan.

Pirmoje vietoje su Darlan 
sutarimai daromi Amerikos 
ekspedicijos vado gen. Ei- 
senhower. Tas yra armijos 
dalykas.

Antroje — sutarimai yra

DIDELIŲ PERGALIŲ VAIZDAS
t

NOV. 13—New Jap force 
comes from Bougamville; 

after second battle, on 
No* W-15,enemywitli- 

dro«r$ aorthvard

NOV. 10—Japs launch big 
•spedition, opproach Guodal- 

eonai from north. Big bot* 
tie results on No*. U

Other Jap worshi 
tronsports from 

Robaul, luin join 
No*. 13 bottle

Scole of Milės

SOLOMON
ISLANDS

U. S foreeslocoteheovy 
conetn trobon of Jap var-

MALAITA

X Į Auue leiepuuvoj»
Žemėlapis parodo kovų žingsnius tarp Am erikos ir japonų didelio laivyno Solomons 

vandenyse. Šiose kovose japonai neteko 23 laivų ir sąjungininkai turi didelius laimėji
mus. Adm. Chester W. Nimitz, commander-in-chief of the Pacific Fleet, pareiškė, kad 
sąjungininkų laimėjimai praskina kelią japonus išvalyti iš Guadalcanal.

veikti, pareiškia prez. Rooseveltas
WASHINGTON, lapkr. 18. 

— Prez. Rooseveltas vakar 
vakarą kalbėjo per radiją 
New Yorko laikraščio Her- 
ald-Tribune forume.

Prezidentas sveikino pas
kutinėmis dienomis Ameri-

Australai darbiečiai 
prieš antrų jį frontų

MELBOURNE, Australija, 
i lapkr. 18.—Australų darbo 
partijos federalinėj konfe
rencijoj, kurioj iš Westrali- 
jos (vakarinės Australijos)
delegatu yra ir ministras 

kat‘“t“ P^ank": Pirmininkas Curtin, .iškelta, 
sumanymas paraginti Brita
niją ir Ameriką atidaryti

kovotimų ten sėkmingiau 
šu ašimi.

Kovojančiųjų prancūzų va
das gen. de Gaulle nepaten
kintas, kad sąjunginės vals
tybės Afrikoje nesitaria su 
juo, bet su jo priešu. Adm. 
Darlan jis vadina Prancūzi
jos “Quislingu.”

LONDONAS, lapkr. 18.— 
Kovojančiųjų prancūzų sluok 
roiuose reiškiamas pasiten
kinimas prezidento Roose
velto išaiškinimu adm. Dar
lan klausimu.

Vokiečių laivai 
apleidžia Norvegija

STOKHOLMAS, Švedija, 
’apkr. 18.—Iš Oslo, Norvegi
jos, pranešama, kad tenai 
uostuose vyksta nepaprastas 
vokiečių aktyvumas. Dalis 
’okiečių laivų jau* apleido 
Vorvegijos pakrantes. Ma 
tyt, išplaukė pietų Unk.

antrąjį karo frontą Europo
je-

Konferencijos komite t a s, 
kuriam pirmininkavo minis
tras pirmininkas, atmetė tą 
sumanymą.

Be kitko konferencija nu
sprendė ir toliau laikytis tai
syklės, kad darbo partija ne
turi jungtis su kitomis poli
tinėmis partijomis naciona
linėje vyriausybėje.

Rommelis prarado 
485 tankus Egipte

CAIRO, lapkr. 18.—Britų 
vyriausias vadas Artimuose 
Rytuose gen. Sir Harold 
Alexander šiandie pranešė, 
kad ašies armija bėgdama iŠ 
Egipto iš savo 500 tankų tik 
15 išvadavo. Kiti tankai ar
ba tekę britams, arba sunai
kinti.

kos pavykimus Afrikoje ir 
pietvakariniam Pacifike. Tas 
reiškia, kad sąjungininkai 
pagaliau ima gauti viršų ir 
priešui prisieis iš ofensyvos 
persimesti defensyvon. Tas 
reiškia, kad priešas iki šio
liai įstengė visur rengti tik 
puolimus. Dabar jam reikės 
jau tik gintis nuo sąjungi
ninkų vykdomų puolimų.

Prezidentas pagerbė rear 
admirolą D. J. Callaghan, 
kurs žuvo karo akcijoje Pa
cifike.

Griežtai gynė ir teisino 
administracijos nusistatymą 
suturėti žinias nuo padavi
mo viešūmon apie laivyno 
nuostolius, kad priešas ne
galėtų tuo pasidžiaugti ir 
pasinaudoti. X

Prezidentas pasisakė, kad 
prieš įvykusius lapkričio 3 
dieną rinkimus jis padaręs 
klaidą leisdamas paskelbti 
apie vieno Amerikos lėktuv
nešio nuskandinimą. Dėl to 
jis susilaukė admirolų pro
testų, nes tas paskelbimas 
japonus pradžiugino. Taip 
toliau neturės būti.

Bombonešio auka 
yra vienas lietuvis

»• , • r’ ; • ' ' ’ • '
COLUMBIA, S. C., lapkr. 

18.—Netoli čia sekmadienio 

vakarą nukrito armijos bom
bonešis. Žuvo 6 lakūnai. Tarp 

žuvusiųjų yra ir pvt. Vincent 

J. Maculskas iš Trenton, 

N. J.

WASHINGTON, lapkr. 18. 
—Kainų administracijos ofi
sas paskelbė, kad 16-oj ryti
nių valstybių gazolino raci- 
jonavimas su “A” knygutė
mis nuo 4 galionų sumažina
mas iki 3 galionų. Tas bus 
.vykdoma pradėjus lapkričio 
22 d.

Prezidentas Rooseveltas skiria tris 
paskirus registravimosi perijodus

Turės registruotis visi šiemet sulaukę 
18 m. amž. ir kurie 1943 m. sulauksią

WASHINGTON, lapkr. 18. 
—Prez. Rooseveltas išleido 
proklamaciją 18 metų am
žiaus jaunuolių karinio regis 
travimosi reikalu.

Jaunuolių registravim o s i 
kariniam draftui - paskirti 
trys perijodai.

Ir federaliniai
darbininkai bus 
imami karo tarnybon

VVASHINGTON. lapkr. 18. 
—Prez. Rooseveltas pasiun
tė memorandumą visoms fe- 
deralinėms agentijoms, kad 
jų viršininkai nebūtų prie
šingų jei drafto boardai šau
ktų karo tarnybon federali- 
nius jaunus darbininkus. Tin 
kamiems kareiviauti vyrama 
neturi būti daroma išimtis, 
arba atidėjimai, pareiškia 
i rezidentas. Ir neturi būti 
niekam nė kokio favoritizmo.

»

Reikia daugiau 
paslapties uostuose

LONDONAS, lapkr. 18.— 
Cecil Charles Poole, darbo 
partijos parlamento narys, 
grįžo iš J. A. Valstybių. Jis 
pareiškė, kad J. A. Valsty
bių ir Kanados uostuose, iš 
kur siunčiami į karo fron
tus visokie reikmenys, yra 
per daug atlapumo. Priešo 
agentai tuo naudojasi.

Anot jo, ten reikalinga 
įvesti daugiau paslapties.

Marynai yra tikri, kad jie 
apsigins nuojaponų Guadalcanale

Pagaliau pareiškė, kad so
cialinių reformų šaly vykdy
mas padedamas į šalį. Ragi
no visus žmones susimesti 
dirbti ir kovoti.

NEW YORK. — Japonai 
per radiją praneša, kad jie 
daugiau U. S. laivų nuskan
dinę Solomons, negu iš Wa 
shingtono paskelbta. Be to, 
japonai savo nuostolius žy
miai mažina.

SĄJUNGININKŲ BAZfi 
Pietiniam Pacifike.—Niekas 
čia nebando vienaip, ar ki
taip mažinti pavojaus, koks 

gresia U. S. marynams ir 
kariuomenei, kuri gina Hen- 
derson airportą Guadalcanal 
saloje, Solomons.

Atvykę čia iš tos salos in
validu© t i marynai, kurie ten 
per 10 savaičių grūmėsi 
su japonais, pareiškia, kad 
ten likusieji gyvena nuolati
niam pavojuje. Nežiūrint to, 
jie turi daug vilties visgi 
stipriai atsispirti prieš japo
nų visas keliamas atakas.

Likę ten marynai tad ir 
sako:

“Jei japonai prisiartins 
prie mūsų linijų, mes juos 

pasveikinsime.

mūsų laivynas su priešu ap
sidirbs jūrose, mes su juo 
apsidirbsime saloje.”

Toks marynų pareiškimas 
yra svarbus ir reikšminga^. 
Tas reiškia, kad marynai 
yra nusistatę ne vien priešo 
atakas sėkmingai atmušti, 
bet jį dar ir visiškai suklup
dyti.

Kaip kartas U. S. laivynas 
šiomis dienomis ir supliekė 
japonų laivyną, kurs, kiek

Pirmiausia turi registruo
tis gruodžio 11 iki 17 d. im
tinai visi tie, kurie šiemet 
liepos, ar rugpiūčio mėnesį 
yra sulaukę 18 m. amžiaus.

Sekančią savaitę po gruo
džio 17 d. registruosi s tie, 
kurie praeitą rugsėjo ir spa
lio mėnesiais sulaukę 18 m. 
amž.

Nuo gruodžio 26 iki 31 d. 
imtinai registruojasi tie, ku
riems šio lapkričio ir gruo
džio sukanka ir sukaks 18 
m. amž.

Nuo 1943 m. sausio 1 d. 
jaunuoliai registruojasi tą 
pačią dieną kaip sulaukia 18 
m. amž. Jei gimtadienis pa
tenka sekmadienį, arba šven 
tę, registruojasi rytojaus 
dieną.

Jaunuolių registraciją vie
nu tuo pačiu laiku įvyks J. 
A. Valstybėse, Alaskoj, Ha
vajuose ir Porto Rico, aukš
čiau pažymėtomis dienomis 
nuo 9:00 ryto iki 5:00 vekard 
lokaliniu laiku.

Vokiečiai laimi 
Stalingrade—Maskva

MASKVA, lapkr. 18. — 
šiandie rytą sovietų karo 
vadovybė pranešė, kad vokie 
čiai vakar pasistūmėjo kiek 
pirmyn fabrikų rajone, Sta
lingrado šiaurinėj daly. šis 
žygis vokiečiams atsiėjo apie 
1,000 nukautaisiais.

Leningrado fronte rusai 
iš vokiečių atsiėmė Volchov 
miestą. Vokiečiai greit atsi
suko ir prasidėjo miesto ga
tvėse kruvinos kovos.

Nalčiko srity, Kaukazo 
fronte, rusams pavyko iš 
vokiečių paimti jų įsitvirti
nimų dalį. Nukauta visa vo
kiečių kuopa ir sudaužyta 
penki jos tankai.

Tuapse šone, palei Juodą
ją jūrą, apie 400 vokiečių 
daugiau nukauta.

Nori smarkiau 
atakuoti Vokietija

LONDONAS, lapkr. 18 — 
Parlamento narys konserva
torius Oliver Simmonds siū
lo britų karo vadovybei, kad

žinomi, bandė daugiau ka- I nors vien» kart’ kM ravait«

riuomenės išlaipinti į tą sa
lą.

Ir kai Guadalcanal saloje 
japonai negaus sau daugiau 
paramos, U. S. marynai ir 
kariuomenė tikrai ne vien 
nuo ten veikiančių japonų 
apsigins, bet su jais visiškai 
ir apsidirbs.šauniai

Vokietija, būtų atakuojama 
tūkstančiu bombonešių. Tuo 
būdu visi didieji nacių pra
monės centrai būtų išgriauti 
ir karo eiga tada būtų kito
kia

BERNAS. — Pranešta, Is
panija nusprendusi sumobili
zuoti 3,000,000 armiją.
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MOSI) GYVENIMAS IR DARBAI
Jaunimo koncertas įX.“”-X;"S 7,

Philadelphia., Pa —. žino Į po to oras buvo šiitas. Bei 
mos čia muzikos mokytojos Į lapkričio 14 d. užėjo toks

VĖLIAVA V1R4 TOBRUK
:-ę>r

Pranės Ausevičiūtės moki
niai ruošia koncertą sekma
dienį, lapkričio 22 d., Lietu
vių Muzikalinfeje salėje. Kon 
certas prasidės 2 vai. po
piet.

Į šį koncertą verta kiek
vienam Philadelphia lietu
viui atsilankyti. Viena, įžan
ga nemokama, o, kita, ga
lės pasiklausyti gražios mu
zikos. P. Ausevičiūtės muzi
kos mokiniai, kaip jau žino
me iš praeitų koncertų, su 
geba išpildyti ir kai kuriuos 
sunkius veikalus ir griežia 
kaip tikri artistai.

Dėl to verta visiems atsi-įbui taip pat buvo garbė iš- 
lankyti: nieko nekainuos, bet keliant tarnybos vėliavą. Pa 
dvasiniu atžvilgiu galima Į sirodo, vėliavoj net 135 
bus daug laimėti. K. V.1 žvaigždės. Reiškia, tiek klū- 

--------------------------- Į bo narių tarnauja kariuome
nėj. Prieš iškelsiant vėliavą 
buvo suruoštas gatvėmis pa
radas. Klubas dėkingas yra 
Juozui Kavaliauskui ir Z. 
Krivinskui, kurie pasirūpino 
leidimu paradui daryti. Ko-

šaltis, kad net ledas ant van 
dene užsidėjo. Tai pirmą sy
ki buvo 21 laipsnis F. Vai
kams šaltis buvo savotiška 
pramoga pačiuožinėti ant le
do, bet namų savininkams 
nepasitenkinimas, nes reikė
jo pečių kurti. O juk dabar 
reikia kuras taupyti.

Lietuvių Pašalpinis Kių- j 
bas tikrai pasirodo' patrio
tiškas. Ne tik kad pirko Wai 
Bonds už $28,000.00, bet ii 
šiaip įvairiais “būdais remia 
vyriausybės pastangas hitle
riškai ašiai sutriuškinti. Klū

; -

O

I

,V

ES7 4

CHICAGOJE
Rastas negyvas

Anthony Slapas, 60 m.,
buvo rastas negyvas taver- 
no basemente, 2500 Per- 
shing road.

Lietuvos vyskupas 
rūpinasi darbininku 
kapais

Klausinėjamas
žmogžudystėje

Harold Selander, 26 m. 
mechanikas, yra klausinėja
mas dėl Mrs. Lllian Galvin 
ir jos tarnaitės žmogžudys
tės. Spalių mėnesį Evansto
ne buvo nužudyta Mrs. Li
llian Galvin ir jos tarnaitė 
Edna Sibilski.

Harold Selander’io automo 
bis buvo surasiąs ir norima 
Gaivinu kaimynams parody 
ti minimą automobilį atpa
žinimui. Gaivinu kaimynai

Mrs, Galvin savo vyrui pa 
liko $50,000 nuosavybės. 
Harold Selander šiandien 
bus teisiamas

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

(LKFSB) Panevėžio vys 
kapas Paltarokas yra žino 
mas varguomenės prietelius. • sako, kad buvo matę pilką 
Jo parašytas veikalas “Sa- automobilį netoli Gaivinu na 
cialis Klausimas’ ’ davė įkvė- mų tą dieną kai įvyko dvie- 
pimą daugeliui inteligentų jų moterų žmogžudystė, 
mylėti darbo žmones. Atei-' ■ —
na žinios, kad jo pavedimu

♦♦♦♦♦♦♦♦

„’Vgl'/ŽZ

m
gražiai sutvarkyti kapai cuk DR. VAITUSH, OPT. 
raus fabriko darbininkų, ku
riuos nužudė raudonieji o- 
kupantai. Tarp gražių ber
želių pastatytas puikus pa
minklas.

LIETUVIS

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

D AR AKTINE 
DIVIDENTV 
RATĄ

1751 W. 47th Street

Trumpai apie šį ir tą
Philadelphia, Pa. — Guo

kų šeimoje nemaža naujie
na. Jų žentui Juozui ir Pal
myrai Sutkams garnys at
nešė dovanų — sūnų. Ta misijoj buvo ir J. Alekna, 
proga Guokai ir žentas bu- Garbė klūbui, garbė ir lie- 
vo pasikvietę svečių, kurie' tuviams!
sveikino laimingus tėvus ir 
pirmąjam jų šeimos nariui 
linkėjo sveikam augti.

Mečislovas Guokas Lietu
voje buvo vargonininku. Čia 
gyvena adresu 7934 Lyon 
Avė.

Lietuviai čia džiaugias 
gražia žinomos lietuvaitės F.
Ansevičiūtėe veikla. Ji dėkos Dienai, 
muzikos mokytoja ir muzi
kos mokina nemažą būrį lie
tuvių vaikų. Galimas daik
tas, kad iš kai kurių gali net 
išeiti žymūs muzikai. Su sa
vo mokiniais F. Ansevičiūtė 
jau pasirodo ir per radio.
Tėvai patenkinti.

Lapkričio 22 d.. Lietuvių 
Muzikalėj salėj F. Ansevi- Į 
čiūtė su savo mokiniais ren^[ 
gia koncertą, kuris prasidės 
lygiai 2 vat popiet. Phila lie
tuviai prašomi atsilankyti ir 
pasiklausyti, kaip jauni mu
zikantai mikliai savo muzi
kos įrankius vartoja. Be to, 
priduosime daugiau ūpo mo
kytojai.

Dabar klubas rengia va
karą kalakutams laimėti. Tai 
įvyks lapkričio 21 dieną, klu
bo name adresu 928-36 E 
Moyamensing Avė. Laimei 
paskirta net 20 kalakutų 
Bus ir du durų prizai.

Daugelis laukia tos die
nos, nes tikisi už kelioliką

{"Draugas” Acme telepnoioi 

Britų kariai iškelia vėliavą the Union Jick virš Tobruk 
griuvėsių, kad “ašies” jėgos bus iš čia iššluotos.

Lietuvės daina 
linksmino Amerikos 
karių stovyklą

(LKFSB) Plačiai pagarsė
jusi solistė Apolonija Stoš- 
kiūtė važinėja su koncertais 
po įvairius USA miestus, šį 
sezoną jau koncertavo aš- 
tuon.oae valstijose. Be kitų 
vietų ji aplankė ir Armijos

ra su dideliu pasisekimu dai- 
i navusi ir Europos scenose. 
Solistės namuose yra jauki 
lietuviška katalikiška nuo
taika ir jos sesutė yra vie
nuolė, Šv. Kazimiero Seserų 
akademijos viršininkė (Či
kagoje).

centų iaimėti gerą kepsnį Pa- Aviacijog mokykją Pietų Da
K* k o toje v Po pavykusio kon

certo prie jos priėjęs karei- 
ivis pasisakė esąs lietuvis iš 
Bostono ir labai džiaugėsi 
gavęs solistės paveikslą su 

į lietuvišku autografu. Solis- 
i tė Stoškiūtė artimiausiu lai 
ku turės keletą koncertų ry
tinėse valstijose, o nuo sau
sio pradžios iki gegužės mė-;

Karas atsiliepia į 
lietuviu kolegijos 
darbą

Kur dainuojama, ten būk 
rainus: pikti žmonės nedai
nuoja. (Než. poetas).

DR. G. SERNER
LIET L V ES AKIŲ GYDYTOJAS 

26 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St.

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 0 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTIKl’NEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
pnetodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka

VALANDOS:
Npo 10 iki 5 vai kas dieną

Antradienio lr ketvirtadienio 
vakarais.

IS? No. Marion Street 
Oak Park. Dlinois 

(Prie kampo Lake SL)
Telephone: — EIJCLID 906 

— REZIDENCIJA —
1441 8o. 60tk Avė., Cicaro, Dl 

Tel.: Cicero 7681

Maaa 28 metų praktika visus 
Jūsų garantavimas 

Optometricalty Akių
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 į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
vak. Seredomis nuo pietų, s Ne-. 

dėiioj pagal sutartį.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS ’
advokatas
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)

! VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toa
valandos vakare. p

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Daugely^taitiktaų S^.titaba- 2014 ™
■sos ha akinių. Kainos pigiaa kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

PJionc: YzlRDS 1373

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. Central 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Kitomis valandomis pagal sutartį

(LKFSB) Marianapolio ko 
legijoje, kur studijuoja visa 

j eilė jaunų lietuvių, šiemet 
dirba 14 profesorių ir yra nėšio yra pakviesta aplan- 
apie 50 studentų. Be abejo, kyti apie 40 vietų su kon- 
studentų skaičius būtų žy- certais. Miela mums girdėti 
mlai didesnis, bet daugelio apie lietuvės solistės gražų 
studijas sutrukdo karas. Ko- pasisekimą. A. Stoškiūtė y-

Lapkričio 11 d. čia buvo 
toks šiltas oras. su dideliu 
vėju, kad nereikėjo nei žie
minio palto. Daugelis vasa
riškai pasipuošę vaikščiojo 
gatvėmis. Pavakary kilo ne
paprastai didelis vėjas ir iš 
vakarų pusės pasirodė tam 
sus debesis, kuris greit užėjo 
su perkūnija ir tiek prilijo, 
kad kai kurios gatvės patvi-

legijoje gražiai veikia stu
dentų kuopa, turinti garbin
gą — Pirmosios — vardą. 
Kolegijai sumaniai vadovau
ja rektorius Juoz. Vaškas, o 

i administracinius rei k a 1 u s 
jgražiai tvarko tėv. Ad. Mor
kūnas.
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LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu 
atsako mingai a* 

kAln%

IOS F. BUDRIK
KRAin'VSJE

3241 So. Halsted Si
Telafoua*:

Caiumet 4591
DIL RADIO PATAISYMO 

PASAULOT1:
VARINI MRS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pom aklų visam gy 
vsnlmul. Saugokite jaa. lel ėdami 
Uecaamlnuotl jas modernlflklausla 
metodą, kurta regėjimo mokslas

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie poialtos
vts» aklų Kempinių. ..

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

OPTOMBnUSTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Metam: OAMAL 0&M. Cfetoeg, 

OFISO VALAUDOS: 
ąaądlMa »:H ą. m. Iki • p. aa. 

Trečiad. U ieMad. »:10 a. m. 
T°« *

N E W VICTORY 
HOSPITAL 

Po nauja vadovyste.
Naujai išdekoruota ir 

įrengta.

24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 35th PLACE 
Phone: YARdg 2330

Pilnai (rengtas Medikas Depart- 
mentaa gydymui visokių Ugų — 
■markių ir llglalklnlų.
Pilnai Įrengtas Chirurgijos De
pe, rt men Uo, kur svarbias ir ma
tėmės operacija* atlieka atsako, 
mingl Chirurgal-Daktaral.
Pilnai įrengta Pbyslothcrafiy Dc-
partnM-ntaa priskattant Dtather- 
my, Ultra violet Ray. Sinusoldal 
lr kitus moderniAkus metodus 
gydymo.
Pilnai įrengtas J-Itay Depsrt- 
■tentas daktarams ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
inu atstumta. «ldl stokos pinigų, 
geriausias gydymas Ir prieiiūra. 
Kas link mokesčių, susilaraknc, 
kad Mtų Jums ko patogiausi*. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PKY8I0IAN AND SURGEON 

4645 So, Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL TARda 4787 
Namų tai PROspeet 1880

01 P, ATKOČIŪNAS "
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniaia, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandas: 10-12 ryte, 2-fl, 7-9 P. M. 
3147 S, Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šefitadieniaia 

Valandoa: 3 — 8 popiet,

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL i ano 8 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Hersdoj pagal sutarti-

AMERIKOS LIETUVIŲ PASTABŲ PBAU0U08 KARLAI 
TaL OANal 8188

,DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 0BHURGA8 
2201 West Cermak Rd.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 1EMOM8 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

OflM taL YDUtaia 8086 
BMhtendjog ML: BW«t> 8844

OR. T, DUNDULIS
•TDTTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6-6:30 P. K 

Trečiadieniais pagal sutarti.

Protection 
for your 
Aavrztęl

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 86.060.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^2%• JOsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINt (STAIGA 

— 46 Meta* Sėkmingo Patarnavimo 1 —

“KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Ioa. M. Mozeris. Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST

Res. 6968 S. Talman Avė.
Ras. Tel. GROvebiU 8617 
Office TeL HEMlock 4648

DR. J. J. SIMONAITIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedftliomia susitarus. 
2423 VVest Marųuette Rd.

Tol TARda 6981.
: KBNvood 6167.

DR. A. J. BERTASH
•TDYTOJA6 (B CHIRURGAS

Ofira rai sne 1-3i nes 6:M-8£0 
756 Weet 35th Street

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir fieitad. va

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:

3241 West 66th Pla<M 
ToL RSPabUs 7868

TaL OANal 0867
Boa. UL: PROapect ««69

OR. P. Z. ZALATORIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Bmddenalja: 8600 So. Artesian An
VALANDOS - 1) v ryto iki 3 popiet 

6 Iki 9 vai. vakare

SKAITYKITE “DRAUGĄ” ,

TaL TARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ofiao TaL ........... VlRginla 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaJ,
Trečiad. ir Sekmad. tik ausitariua.

DL CHAflLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashl&nd Avė.
(2-troa lubos)

Tel. MIDuay 2880 Chicago, UL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak, 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto,Telefonas: HEMlock 6849

DR. PHER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Papiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 Iki B 
Nedėliomis pagal sutartį 

ToL Cioero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

Kanip. 15tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

8 Iki 4 popiet 7 Iki 9 vakare, 
tr pagal sutartį.

Rea. 1625 So. 50th Avenue 
_________Tol Oioerų 1484__________

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rei. Tel. LAFayette 0064 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm- Antr, Ketvir. 6 Iki 9 vak. — kaip vorai, renka tiktai 
Penkt, SeMad. 8:30 iki 9:30 vak. nuodn»

Sakmad. Pag*1 Suterima

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yarda 0994 
Rea. Tai.: Kenwood 4300 

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vsk. 
Nedftliomia nuo 10 ik. 12 vai. dien*

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspcct 6737 
Namų telefonas VlKgiaia 242L

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



t
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Nacių planai Lenkijos 
vakarų

ŽINGEIDI) ŽINOTI? CLASSIFIED ADS MERGINOS 17 — 35

provincijose
Kaip naciai nori germanizuoti lenkus. 
Naciams pritrūko vokiečių germani
zacijos planams.

Labai būdingą informaci
ją apie vokiečių sumanymus 
germanizuoti Lenkijos vaka

Norėtų išvežti į Vokietiją, 
bet, girdi, stinga butų.

Ar žingeidu jums žinoti, 
kad lapkričio 22 dieną yra 
jau paskutinis šių metų Baž
nyčios sekmadienis? Todėl, 
Šv. Katalikų Bažnyčia Evan
gelijoj primena baisų daly
ką : pasaulio pabaigą ir ^>asr 
kutinį Dievo teismą.

Taipgi žingeidu bus žino-

rų provincijas pateikia vo-i ja, kad “geriausias kelias” 
kiečių laikraštis “Frankfur- tokius žmones suvokietinti 
ter Zeitung” (VIII 22). Iš būtų jų išvežimas į Vokieti-

Toliau laikraštis išvedžio- li’ kad Prieš 10 metų Ame’ 
rika sumanė pravesti ilgiau
si kelią ant žemės: sujungti 
Šiaurės Ameriką su Pietų

šios informacijos matyti, 
kad vokiečiams pritrūko vo
kiečių anoms pro vinoi joms 
germanizuoti. Todėl visokio
mis priemonėmis graiboma- 
si net nevokiečių, kurie su
tiktų suvokietėti. Pasak lai 
kraščio, Dancigo-Westpreu- 
ssen ir Warthe provincijose 
(buv. lenkų koridoriaus ir 
Vakarų Lenkijos srityse) 
esanti vykdoma “germinazi- 
jos akcija” (Eindeutschung 
saktion). Tam tikslui gyven 
tojai esą įrašomi j “tautie
čių sąrašą” (Volksliste). Į 
juos įtraukiami tie, kurie ka 
da nors šeimoje praeityje 
yra turėję “vokiečių krau
jo” arba vokiškų giminių 
Vokietijoje. Tokie žmonės 
būsią laikomi.“ vokiečiais su į 
rezervu”. Nuo jų stropumo 
suvokietėti pareisią, ar jie 
būsią užskaityti vokiečiais. 
Galutinis sprendimas dėl to 
kių “kandidatų į vokiečius” 

e būsiąs priimtas tiktai po 10 
metų, kuomet jiems galė- 

• sianti būti suteikta Vokieti
jos pilietybė. Tuo tikslu gy- 
venojai suskirstomi į ketu
rias kategorijas, pareinamai 
nuo to, kiek jie buvę “vo- j 
kiški” praeityje. Laikraštis Į 

pastebi, kad didžiausioji gy- 1 
ventojų dalis pateksianti 
tiktai j III grupę, o “ypatin 
gai sunkiais atvejais” — į 
IV grupę.
Naciai nori 
papirkti turtais.

Matomai, norėdami tokius 
“kandidatus į vokiečius” pa 
traukti savo pusėn materi- ! 
alinėmis gėrybėmis, vokie
čiai jiems paliksią “laikinai 
valdyti” jų turtą, o tiems, iš 
kurių turtas atimtas, vėliau 
galėsiani būti išmokėta kom 
pensacija.

' —j.------ --------------------------------

Visi gėrisi lietuvės 
solistės pasirodyimi 
čikacos operoje

(LKFSB) Lietuvaitė Ona 
Kaskas turėjusi keliolika sek 

• mingų koncertų prieš operos 
sezono atidarymą, dabar su 
“Metropolitan’’ opera gas
troliuoja Čikagoje. Solistė 
susilaukė pelnyto pasiseki
mo, ją vertina visi matę jos 
vaidybą ir girdėję jos grakš
tų balsą, ja didžiuojasi lie- 

( tuviai. Pažymėtina, kad jos 
garbei yra net pavadinta vie
na krizentemų rūšis jos var
du. Pasibaigus darbui Čika
goje, girdėti solistė važinės 
po įvairias Amerikos valsti
jas, kur vėl turės keliolika 
koncertų. Pažymėtina, kad 
solistė yra lankiusi lietuviš
ką parapijinę mokyklą, iš
kilmingomis progomis ji mie 
lai gieda ir bažnyčiose, ir 
katedroje (Hartforde). Ba-

. vo atsitikimų, kada ji perj

ja, bet šiuo metu tai nesą 
įvykdoma “vien dėl butų 
stokos”. Todėl būsiąs krei
piamas ypatingas dėmesys į 
jaunuomenės germanizaciją. 
Lenkų inteligentai, kaip lai
kraštis švelniai išsitaria, 
esą “pabėgę” į “generalinę 
gubernatūrą”, todėl iš jų pu 
sės netenka laukti priešin
gos akcijos. Pagaliau^ lai
kraštis sako, kad “išlaisvin
tos Rytų (Lenkijos) sritys”

Amerika, Žingeidu žinoti, 
kad ir Alaska bus prijungta , 
prie to paties kelio. Tuomet ’ 
kelias pasidarys 10,000 my
lių ilgumo.

Žingeidu ir tas, kad lapkr.
4 dieną jau susitiko Kana
dos dvi darbininkų grupės: 
viena ėjo nuo Alaskos link 
Amerikos, o kita nuo Ame
rikos link Alaskos. Buvo di-

Kad būtume nuoširdūs,
ekonomiškai jau dabar daug me9 ri™""*919 tunmf botl 
duodančios, tačiau jų reikš- ,tel9i“ei’ “es Plrn“ turune 
mė pasireikšianti visoje pil- 'turtU mediia8<>9' k“r,al 
numoję tiktai tuomet, kai

“ir tautiškai bus atkovo

lėtume taikyti papuošalus.

MORE.jos
tos vokietybei

Jei visi žmonės suneštų 
koncertus gautąsias gėles savo nelaimes į vieną vietą, 
pasiųsdavo altorių puošimui. Į tai paskui greičiau kiekVie- 
Ji brangina religiją ir eida- Inas imtų savasias, negu1 vi- 
ma į sceną visada prie sa- įsų lygiomis pasidalinti. (Šo
vęs turi mažytį kryželį. į Įonas).

delis džiaugsmas ir linksmu
mas, kad ilgiausio, istorinio 
kelio užbaiga jau artinas.

Visiems yra žingeidu ži
noti, kad tam triumfui pa
didinti atsirado turtuolis, 
kuris paskyrė $10,000 tam. 
kuris pirmas, kaip tik ke
lias bus baigtas, atliks ke
lionę: nuo Alaskos iki Bue
nos Aires, Argentinoj (pie
tų Amerikoj). Kiekvienam 
būtų malonu ta kelionė at
likti ir laimėti dovaną. Ke
lias bus baigtas 1943 m.

Šis kelias primena mums 
mūsų gyvenimo galą. Taigi, 
žingeidu žinoti, kokią dova
ną mes laimėsime mūsų gy
venimo kelionės gale? 1942 
metai jau baigėsi. Taip, ateis 
ir gyvenimo kelionės galas. 
Ką laimėsime? Jeigu eisime 
keliu pasaulio tuštybių ir 
nuodėmės tamsybėse — lai
mėsime verksmą ir nuliūdi
mą. O jeigu eisime keliu do
rybės, tiesos ir šventumo, 
laimėsime daug daugiau^ ne
gu dešimts tūkstančių, t, y. 
amžiną gyvenimą.

Todėl, eikime keliu švie
sos ir Tiesos ir laimėsime 
Laimę. J. V. Skripkus

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS *

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVEKTISTOG DEPARTMENT 

111 No. Dearborn Street
Tel.: RANAnlnh
HELP WANTF.D — VYRAI

V Y R A I 30 55
Dirbti moderniškoje "corrugated” 
baksų dirbtuvėje. Patyrimas nerei
kalingas. 55 centai J vai. pradžiai 
Viršlaikis Jei norėsit. Atsišaukit nuo 
9 Iki 11 ryto lr nuo 2 iki 5 po pietų. 

J. H. STONE & SONS 
4200 W. 42nd Place

REIKIA VYRŲ
Mea iSmoklnaim jus gerai apmo
kamam darbui. Alga mokama ir 
laike mokinimo.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

VYRŲ — keletą reikalinga. Akty
vūs, stiprūs ir suvirš 55 metų. Pa
linkę prie mekanizmo, dirbti kaipo 
mokinantys akinių išdirbėjai ir aki
nių stiklų tekintojai. Pastovūs dar
bai. puiki proga. Pradinė alga $60.00 
j mSnegj.

THE HOVSE OF VISION 
80 N. Michigan

DIE MAKER8 — patyrę prie išdir- 
bimo mažos produkcijos dies ir fix- 
tures. Gera rata mokesties. Over- 
time. Atsišaukite } —

HOWARD R. JONĖS 
2300 Wabansla

CABINET MAKERS ir MACHINE 
HANDS reikalingi. Atsišaukite se
kančiai:

1832 W. Hl'BBARD

VYRAI REIKALINGI, 40 iki 55 m. 
senumo, su kiek tai patyrimo prie 
pielavimo ir rivetlng darbų. Darbai 
yra North Side defense dirbtuvėje. 
Atsišaukite prie:

C.ARDEN CITY PLATINO and . 
MAffUFAOTURING COMPANY

1430 So. Talman Avė.

Stanislovas P. Muralis
Gyv.: 837 West 33rd Place

Mirė lapkr. 18 d., 1942 m., 11 
vai. ryte, sulaukęs 62 m. amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Vabalnikų 
parapijos, Cipėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Eleną (po tėvais Nor
vaišaite) ; 5 sūnus — Antaną, Povilą ir marčią Marijoną, Juo
zapą, Kazimierą ir Bronislovą (visi tarnauja U. S. kariuomenė
je) ; dukterį Prancišką; seserį Oną Talkevičienę ir šeimą; se
sers sūnus Albiną Brewer ir Edvardą ir Anitą Brever; sesers 
dukterį Stanislavą ir Carl Lease; pusbrolį Jurgį ir brolienę 
Petronėlę Petrikėnus ir jų šeimą; giminaitį Petrą Vereiką; 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips koplyčioj, 3307 S. Li
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., lapkr. 23 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marti, Duktė, Sesuo, Giminės.
Laid. direkt. — Antanas M Phillips, tel. YARds 4908.

NULIŪDIMO £ VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
/

Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-94 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00val. PirmadIrKetvirtad. vak.

/ iš stoties WGES (1390), bu Povilu šaltimieru.

AUTOMOTIVE MAŠINISTAI, Parts. 

Jobber, patyruslejl. Gera užmokestis. 

Atostogos, nuolatini darbai.

MOTIS E PARTS CO. OF AMERICA,
Incorpnratod 

223 West 63r«l Street

IKON W O K K K R S
FITTERS, WELDERS, HEI.PERS. 
PATYRUSI E JI.

MID-CITY A.RCHITECTI RAU 
IKON COMPANY 

55.35 So. State Street

HELP 3VANTED — MOTERYS

MERGINOS prie lengvų dirbtuvės 
darbų. 35 centai j valandų ir laikas 
ir pusė už šeštadienio darbus. Klaus
kite dėl LotUs Byrnn sekančiai:
IJON ALTO PARTS & MFC.. CO.

1920 Ro. Michigan Avenue

MERGINOS
LENGVAS IR ŠVARUS DARBAS 
IKI KAL.EDU PATYLIMAS NEREI
KALINGA. ATSIŠAUKITE J —

1300 JACKSON BLVD.

MERGINOS 17 — 35
Prie lengvų dirbtuvės darbų moder
niškoje ‘'corrugated" liuksų dirbtuvė
je. 4 5 centai J vai. pradžiai. Viršlai
kis jei norėsit. Atsišaukit nuo 9 iki 
11 ryto ir nuo 2 iki 5 popiet.

J. H. STONE & SONS 
4200 W. 42n<l PlčU-e

MOTERYS reikalingos dirbti gar- 
barnėje prie skūrų apkarpymo dar
bų. Atsišaukite tuojaus.
HOFFMAN-PEDERKON TANNINO 

COMI’ANY
1820 Webstcr Avenne

A. t
KAZIMIERAS VENCKUS

Gyveno: 4624 S. Paulina St.
Mirė lapkr. 16 d.. 1942 m.,' 

10 vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Tauragės apskr., Šilalės parap., 
Leveckių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 4 0 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 sūnus Walter ir marčių Aiice, 
ir Adoiph; dukter) Uršulę (Šv. 
Pranciškaus vienuolyne): anū
kę Sandrų, broli Jonų ir jo 
šeimų; seserj Uršulę Petraus
kienę ir jos šeimų; švogerkų 
Marijonų ir švogerj Stanislovų 
Kibartus ir jų šeimų; švoger) 
Ignacų Katauskų; Ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioie, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės I- 
vyks penktad., lapkr. 20 d. Iš 
koplyčios 9:30 vai. ryto bus at
lydėtas J šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Marti. Duk
tė. Anūkė, Brolis, Sesuo. ŠVO- 
gerka, šVogeriai, Ir Giminės.

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

(Prašome gėlių nesiųsti.)

Prie Svarių lr lengvų dirbtuvės dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Valan
dinė mokesties rata mokumą kompa
nijos laike mokinimo. I ji bal gera 
t ransportaeija. Atsineškite gimimo ar 
krikšto liūdijimų. Atsišaukit tarp 8 
ryte Iki 4:30 vai. popiet blle papras
tų dienų.

HUMP HAIRPIN MFG. CO. 
1936 So. Pralrle.

PATYRUSIOS 
L E A T H E R 

OPERATORES
Prie Single Needle ir Double Nee- 
dle mašinų ir prie Poat Mašinos. 
Galima uždirbti iki $35.00 į savai
tę. Dienomis ir naktimis shiftai.

100 NUOŠ. KARO DARBAI

CHAS. F. CLARK, INC. 
1403 W. Congress St.

OPERATORIAI
Patyrusios prie single needle maši
nų. Taipgi reikalingos PINKER8 ir 
FRONT MAKERS prie išdirbimo 
skalbiamų d realų. Nuolatini darbai, 
aukščiausia užmokestis.

LIBMAN MFG. C O. 
1550 No. Day ton Street

(Tik 1 bl. nuo Halsted St.—North 
Avė.—Clybourn Avė—ir "L” stoties.)

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. Walter Nutow. 2200 W. 37th St. 
Chicago, IU., tel. LAFayette 6098.

Mažas meilės lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

tA. I A.
KAZIMIERAS PAŠUKINIS

Gyv. 2344 S. Oakley Avė.
Mirė lapkr. 18 d., 1942 m„ 

1:05 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Suvalkų apskr., Sasnavos par. 
Ir kaimo. Amerikoje išgyveno 
45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
4 seseres — Magdalenų Vaš
kienę, Mlllie, Isabelle, Mari
jonų Markus; 4 brolius — Jo
nų, Aleksandrų, Petrų ir Vin
cų: pusseseres — Teresę Wil- 
trakienę ir Petronėlę Bellunle- 
nę ir daug kitų giminių, drau
gų ir paž)stamų.

Kūnas pašarvotas Laehawlcx 
koplyčioje — 2314 W. 23rd Pi.

Laidotuvės įvyks šeštadTHap- 
kričio 21 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamados 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamas 
dayvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Seserys. Broliai, 
Pusseserės lr Giminės.

Laid. direktoriai- Lachawlcs 
ir Sūnai. tel. Canal 2515.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KAL.EDU
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deli militariški tikslai. Tuo išgelbėta daug amerikiečių, 
britų ir taip pat prancūzų gyvybių, o antra — pasku
bino paimti Afriką amerikiečių kontrolėn, kals kitu at
veju būtų užėmę kelis mėnesius.

Santykiai su Darlanu buvo reikalingi amerikiečių žy
giams Afrikoje. Bet kaip ateityje tvarkysis politiniai 
Afrikos reikalai, tai jau kitas klausimas. Išsilaisvinę iš 
Hitlerio vergijos prancūzai žinos, kaip savo kraštą ir 
savo kolonijas tvarkyti.

Rd'

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me

tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Metalams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metama 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Dėmesio organizuotumui

. Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko say 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.

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

Geri kariai ir geri strategai
Jungtinės Valstybės nėra militariškas kraštas. Tai

kos metu visai nedidelį skaičių kariuomenės laiko. Ta
sai skaičius susidaro iš savanorių.

Dėl to, kai prasideda karas, kitų kraštų militaristai 
iš aukšto žiūri į amerikiečius. Kokie jie kareiviai — 
menki, išlepinti, nepasiruošę, be praktikos... Bet kai 
Amerikos kariai susiduria su priešu (kad ir militariš- 
kai paruoštu ir išmokslintu) karo laukuose, jis pajun
ta, kad turi reikalą ne bet su kuo, bet gerais kariais, 
sumaniais ir drąsiais kariais.

Amerikiečių karių sugebumas pasireiškė ir pirmame 
pasauliniame kare, jis reiškiasi ir dabar. Paskutinieji 
amerikiečių susirėmimai ir su japonais ir su vokiečiais 
parodė Amerikos vyrų stiprumą, drąsą ir tikslumą.

Žiu amerikiečio kario ypatumų priešai jau paragavo.
Mus džiugina ir kitas nepaprastai geras reiškinys, 

būtent, kad
Amerikos kariuomenės vadovybė turi šaunių strate
gų, kurių suplanavimo ir tikslaus aprokavimo dėka 
laimėta šiaurinė Afrika ir dideli mūšiai Pacifiko sa
lose su japonais.

Turint narsių vyrų kkriuomenę ir gerus strategus, 
Amerika su šviesiomis viltimis žiūri į karo laimėjimą.

Jų dėka pastaromis dienomis gauname smagių žinių 
iš karo fronto. Ir patsai vyriausias karo jėgų vadas 
Prezidentas Rooseveltas užvakar savo kalboje paste
bėjo, kad paskutiniųjų dienų įvykiai rodo, jog karo ei
gos persvara pakrypsta mūsų pusėn. Tačiau Preziden
tas teisingai pabrėžia, kad »

dabar dar nelaikąs egzultacijai, dabar yra laikas ka
riauti ir dirbti, kad laimėti.

Demokratija, pasirodo, išugdo piliečiuose atsako- 
mingumo jausmą, tėvynės meilę, laisvą valią ir hero-' 
jiškumą. Kai diktatoriai prievarta vyrus, lyg galvijus, 
turi stumti į karo frontus, amerikiečiai kariai patys 
savo laisva valia veržiasi į mūšį, nes jis trokšta ne tik 
savo kraštą apginti, bet nori, kad ir kitos tautos būtų 
laisvos, kad visi pasaulio žmonės naudotus gerove. Ir 
šiuo žvilgsniu amerikietis karys yra didis ir jo nusista
tymas yra tiesiog herojiškas.

Praėjusį sekmadienį buvusią lietuvių katalikų kon
ferenciją sušaukė Federacijos apskritys, kuriam gyvai 
rūpi mūsų draugijos ir, apskritai, lietuvių katalikų or
ganizuotumas. Dėl to visai natūralu, jei konferencijoj 
tie reikalai huvo iškelti ir svarstomi. Kaip taip buvo,’ 
pamatysime iš šios rezoliucijos;

“Konferencija energingai ragina lietuvius rašytis į 
centralines fraternalines organizacijas — Lietuvių R. 
K. Susivieuymą Amerikoj ir A. L. R. K. Moterų Są 
jungą, kad tuo palaikyti mūsų tarpe lietuviškąjį, krikš
čioniškąjį fraternaliziftą ir kad geriau ir lengviau iš
laikyti lietuviškumą Amerikoje

Šitoks nutarimas yra keleriopai svarbus. Jį vyk
dant į gyvenimą, būtų užbėgta*už akių besireiškiančiam 
pakrikimui ir organizuoto visuomeninio veikimo smu
kimui.

Norime ar nenorime, lokalinės pašalpinės draugijos 
nyksta. Jų vietas turi užimti centralinių apdraudos or
ganizacijų kuopos, į kurias, jei tik pas mus būtų dau
giau noro, lengvu būdu galėtume sutraukti savo jau- 
Aimą ir patiekti jam tokią veikimo programą, kuria 
pats jaunimas būtų patenkintas, nes jis pasidarytų nau
dingas Bažnyčios, savo krašto ir lietuvių tautos narys.

Auginimas mūsų Susivienymo ir Moterų Sąjungos, 
mūsų manymu, yra praktiškiausia priemonė Amerikos 
lietuvių katalikų organizuotumui stiprinti. O kad šian
dien mums reikia būti stipriai susiorganizavusiais ir 
vieningais, apie tai ir kalbos būti negali.

Jr

SPAUDOS APŽVALGA
Kaip pasirinkti knygas?

Politiniai reikalai Afrikoj
Anglijoj ir net Amerikoje pasipylė nepasitenkinimai 

ir net protestai, kad Afrikos valdžia paduota admirolui 
Darlanui, maršalo Petaino padėjėjui. Dėl to pyksta ir 
gen. De Gaule su savo pasekėjais, nes prieš Darlaną 
jiems reikėjo daug kovoti, kaipo maršalo Petaino įga
liotinį Afrikoj ir nacių šalininką.

Reiškiama nepasitenkinimų, kad Amerikos ekspedi
cijos Afrikon vyriausias vadas gen. Eiaenhower ben
dradarbiauja su Darlanu.

Bet dėl to viso triukšmo laiku buvo paskelbtas Pre
zidento Roosevelto pareiškimas, nušviečiąs tą kompli
kuotą padėtį Afrikoje.

Prezidentas pasakė, kad jis priėmęs gen. Eisenhowe- 
rio politinį patvarkymą šiaurinėj ir vakarinėj Afrikoj 
tik laikinai. Jis suprantąs, kaip jaučia žmonės Angli
joj ir Amerikoj, matydami bendradarbiavimą su Dar
lanu, Vichy vyriausybės nariu. “Mes priešinamės pran
cūzui. kurs remia Hitlerį ir ašį. Nė vienas iš mūsų ar
mijos neturi autoriteto rišti Prancūzijos vyriausybės 
ir prancūzų imperijos ateities’’ — pasakė Prezidentas. 
Prancūzijos žmonės,. bet ne paskiri asmenys, sudarys 
Prancūzijos vyriausybę ateityje. Tai įvyks po to, kai 
jungtinių tautų pastangomis Prancūzija bus išlaisvinta.

Mes manome, kad nėra reikalo reikšti bet kokio ne
pasitikėjimo Prezidentu ir gen. Eisenhoweriu. Reikia 
neužmiršti, kaip ir pats Prezidentas pastebėjo, kad da
bartiniu laikinu politiniu pasitvarkynru pasiekta du di-

“Darbininkas” įdėjo vedamąjį, pavadintą — “gera 
knyga — ištikimiausias draugas’’. Straipsnį baigia šiuo 
patarimu:

“Katalikams nereikia įrodinėti, kad jiems privalu 
skaityti katalikišką spaudą. Kai dėl laikraščių, klai
dos būti negali. Kiekvienam lietuviui amerikiečiui ge
rai žinomas sąstatas katalikiškų, tautininkiškų, so
cialistinių ir komunistinių laikraščių. Nėra reikalo 
čia juos išvardinti. Bet kaip atrinkti knygas? čia tai 
jau sunkesnis uždavinys. Yra knygų, kurias net įpu
sėjus skaityti, sunkoka tiksliai atspėti jų kryptis. 
Rodos visai bespalvės ir bešališkos, o bet gi gerai 
įsižiūrėjus, tenka pastebėti, kad jos kažko siekia, 
kažkur suka. Grynai bespalvių knygų labai nedaug. 
Yra, tiesa, taip vadinamų meno kūrinių, vien grožio 
sumetimais parašytų. Bet ir jose pasiliekti autoriaus 
asmenybės antspauda. Sakykim, doroj paslydęs, kad 
ir gabus rašytojas, pasiryžta “savo sielą atskleisti”. 
Na, o jeigu jo siela gerokai ištvirkime pasimaudžius? 
Jam tai meno kūrinys, bet doriškai sveikam žmogui 
tai tik vienas pasipiktinimas. Tad atrenkant tinka
mas knygas, geriausia atsiklausti tų, kurie daugiau 
žino. Ar bent tėmyti, kurioj spaustuvėj spausdintos. 
Katalikiškų laikraščių ar bendrovių spausdinti patys 
tinkamiausi katalikams skaityti.”

Earl Browder, Jungtinių 
Valstybių komunistų lyde
ris, aną dieną turėjo grįžti 
nuo Kanados rubežiaus nu
leidęs nosį.

Jis norėjo įvažiuoti į Ka
nadą ir ten komunizmą pa
platinti. Tačiau kanadiečiai 
jo neįsileido.

Jie neįsileido nė Patriko 
Toohey, Michigano stjeito 
komunistų šulo.

Kanadiečiai gerai supran
ta, kas per paukščiai Ame
rikos komunistai.

Jie lyg kokie kurmiai kni
sa šio krašto demokratinės 
santvarkos pagrindus.

Kanada apie tai gana daug 
girdėjo ir dėl to ji nenori, 
kad visokie nenuoramos, pa
sų klastuotojai ir, pagaliau, 
slakeriai pas juos važinėtų 
ir jų santvarką ardytų.

•
Netrukus bus metai, kai 

Japonija iš pasalų užpuolė 
Pearl Harbor.

Tai buvo 1941 m. gruodžio 
7 d.

Illinois steito gubernato
rius Dwight Green savo spe
cialiai paskelbta proklama
cija, ragina mus tą dieną 
susikaupti ir padidinti pas
tangas karui laimėti.

t
“Tą dieną, prisimindami, 

kad Amerikos vyrai jau yra 
padarę savo aukščiausią au
ką, sako gub. Green, at
naujinkime savo pareigos 
sąmonę ir iš naujo prisieki
me padvigubinti savo pas
tangas dideliam uždaviniui, 
kurs laukia mūsų”.

Neabejojame, kad visuome 
nė atkreips rimto dėmesio 
į šiuos žodžius.

Gruodžio septintoji diena 
bus gilaus susikaupimo ir 
didesnio patrijotinio įsisą
moninimo diena.

o
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Rusų-lenkų santykiai
“Sandara” pastebi:

“Lenkų užsienių ministeris Raczinski priminė ta
rybos nariams Londone, jog su lenkų tremtiniais So
vietų Rusijoj esą šiokių tokių keblumų. Sovietų val
džia savinasi tuos lenkus, kurie yra kilę iš Galicijos, 
ar rytinių Lenkijos dalių. Kitaip sakant, sovietai dar 
vis reiškia pretenzijų prie tų Lenkijoj dalių. Derybos 
tuo klausimu jau seniai tęsiamos, bet rezultatai men
ki.”

Išlaisvinimo diena netoli
“Vienybė’’ rašo;

“Visi daviniai rodo, kad šią žiemą Hitleriui bus ne 
pyragai. Vokiečiai turės bėdos iki ausų Rusijoje. Kai 
dėl Afrikos, tai ten jau nė “genijalus” Rommeiis jų 
neišgelbės.

“Vadinas, plieninis jungtinių tautų diržas vis stip
riau veržiasi aplink Hitlerio engiamą Europą.

“Atrodo, lyg tautų išlaisvinimo diena jau netoli.”

(Iš “Draugo’ 
lapkričio 19 d.)

1917 metų

Ukraina paskelbė nepri
klausomybę... Ukrainos vi
suotinas kongresas paskel
bė, kad Ukraina atsiskiria 
nuo Rusijos ir yra nepri
klausoma valstybė.

•
Nelaidoja lavonų... Po di

delių mūšių Maskvoj gatvė
se guli daugybė žmonių la
vonų, kurių palaidojimu nie
ktas nesirūpina. Mūšiuose ap
griautas ir Kremlius.... Su
sijungė kelių apylinkių ka
zokai ir paskelbė nepriklau
somybę.

•
Apie vokiečių užimtą Lie

tuvą... Tautos Fondo atsto
vai, sugrįžę iš Lietuvos, pa
rašė dvi knygeles apie vo
kiečių užimtą Lietuvą. Tais 
atstovais buvo kun. dr. V. 
Baltuška lr dr. J. Bielskis.

Po svietą pasidairius
Dariaus-Girėno vardo sa

lėj lapkričio 22 d., mitin
guos lietuviški balšavikai. 
Dainuos internacionalą, gar 
bins balšavizmo saules ir fi- 
geriuos, kaip ruoštis revo
liucijai Amerike, kaip visą 
laiką jie daro.

Fones, tavorščiai. Dariaus 
— Girėno vardo name, kuri 
pastatė Amerikos Legijono 
lietuvių vienetas, kuriam ta 
me daug padėjo ir visi patri 
otingieji lietuviai, mitin
guos balšavikai ir kas svar
biausiai, tam mitingui diri
guos pirmojo pasaulinio ka
ro slakeriai. Ar tokiems ti
pams Dariaus-Girėno salė 
pastatyta ?

Amerikos Legijonas yra 
nekartą pasmerkęs balšavi
kų veiklą Amerike, o čia 
legionierių name lietuviški 
balšavikai internacionalus 
dainuos ir ne vienas fige- 
riuos, kad kuomet nors tas 
namus bus vadinamas Leni
no ar kito kurio balšavikų 
saulės vardu.

Salomėja Neris, kuri ne 
tik pati Stalino saule apsi- 
švietė, bet važiavo į Mas
kvą tos saulės visai Lietuvai 
parvežti, dabar Čikagos lie
tuvių balšavikų gazietoj sa
ko, kad “keliais į Lietuvą 
eisanti per lietuvišką gruo
dą, šaltį”...

Karo produkcija dabar 
pačiam įsisiubiavime. Fabri
kai dirba dieną ir naktį. 
Darbininkui neateiti į dar-

bą, arba net pavėluoti, rei
kia labai didelės priežasties.

Bomberių fabrike Ignas 
Dovanėlis aną dien pavėlavo 
pusvalandį. Bosui parodžius 
piktą veidą ir paklausus 
priežasties, Dovanėlis paaiš 
kino, kad praeitą naktį jo 
žmona turėjo sunkų gimdy
mą. Bosas rado, kad tai rim
tai priežastis ir ne tik kad 
nieko Dovanėliu! nesakė, bet 
dar ištraukęs iš kišenės pen 
kinę įspraudę į ranką, kad 
naujam piliečiui nupirktų 
šiltų drabužėlių.

Mėnesiui praslinkus Do
vanėlis vėl pavėlavo ateiti į 
fabriką ir vėl bosui aiškina, 
kad jo žmona praeitą naktį 
turėjo sunkų gimdymą ir dėl 
to pavėlavo pagaminti jam 
pusryčius ir lunčių. Nuste
bęs bosas paklausė:

— Ar tavo žmona krali- 
kas, ar ką, kad kas mėnuo 
gimdo?

— No, — atsakė Dovanė
lis. — Mano žmona yra 
midwife.

Geriau eit iš lėto ir vieto
je sustoti,

Nei pailsus greit einant 
kelionėj nakvoti. (“ž.”)

ti
M

TOS MEILĖS NIEKAS NEIŠPLĖŠ
Mylėti savo gimtą kraštą —
Tos meilės niekas neišplėš.
Grūmoja audros, vėtros blaškos — 
lietuvio nepakeis širdies.

Nuo pirmo auklykimo vygėj, 
nuo žodžio tarto pirmąsyk 
pamilstam lygumas tėvynės, 
pajuntam žemę ilgesy.

Čia ošia visad žalios pušys, 
gėlėm nusijuokia laukai —
Derlinga žemė neišdžiūsta — 
drėkinta ašarom dažnai-------------------

Čia rugio grūdas žvilga auksu 
kryželių, kryžių pakelėj.
Sesučių drobėsna įaustą — 
kaip mokam kraštą šį mylėt.

Ta naktį pamenu. Kalbėjai —
— Tėvynė laukia. Aš einu------------
Ir išėjai — ir daug jūs ėjo — 
jaunuolių, senių, net vaikų —

/ Be ginklo, drąsūs, tartum liūtai — 
jūs žygiais stebisi tauta.
Dėl savo gimto krašto žūti —
Kas gali būti dar gražiau ?-----------

Kuklus tas vardas — partizanas.
Krūtinėje — drąsi širdis.
Nebuvo jauno, anei seno — 
jus jungė ta pati mintis.

Balys Augustinai ič lūs
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SMUKLĖ IR MOTERIS
Smukle vadiname tą biz- lurio drovėdavosi lankyti 

nio vietą, kur pardavinėja-j smaklos. Bet tie laikai jau
mi svaiginamieji gėrimai.

Vienos smuklės yra dides
nės, kitos mažesnės; vienos 
gražiai išpuoštos, kitos nu
skurę. Bet kiekvienoje sm.uk 
Įėję randasi galybė įvairios 
rūšies svaiginamųjų gėrimų. 
Turtingesnėse smuklėse skir 
tomis valandomis keletas mu 
zikantų linksmina lankyto
jus. Kurios neįstengia už 
laikyti muzikantų, tos turi 
muzikos dėžes*

Chicagoje ir kituose mies 
tuose šiandien labai daug y- 
ra smuklių. Kur tik pažvelg-. 
si, pamatysi mirguojančias 
smuklių iškabas. Ne tik 
mieste, bet ir už miesto, pa 
kelėse ir priemiesčiuose ran 
dafci devynios galybės smuk
lių.

Įvajrūs bizniai šiandien 
nupuolą,. nebegali išsiversti. 
Krautuvės bankrutuoja, bet 
smuklės gyvuoja. Kame gi 
priežastis to viso? Tokios ir 
panašios mintys skverbiasi į 
galvą. karts nuo karto irgi pa~i- sileidimas priežiūroje.

Kad tiek daug yra smuk- t , ... i
•- ... taiko. Girtavimas netinka ne i Vaikai priklauso tSvam8

lių ir visos gana gerai įssi- 
laiko, tai jos turi turėti ir 
skaitlingus lankytojus. Taip 
ir yra. Šiandien mažai rasi
me žmonių, kurie negertų 
svaigalų ir nelankytų smuk
lių. šiandieną beveik visi 
geria su mažomis išimtimis. 
Geria vyrai, geria moterys, 
geria jaunimas 'ir vaikai. 
Žmonija šiandieną skęsta 
svaigalų jūroje.

Buvo* laikai, kada smuk
lių lankytojais buvo išimti
nai subrendę vyrai. Moterys 
ir mergaitės iš įgimto k.uk-

1 ' SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

LIETUVIŠKOS-KATALIKIŠKOS 
KALĖDINĖS KORTELĖS

DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos nuo praeitų metų

21 KORTELĖ UŽ $1.00
(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 
Amerikoje.

“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas 
Kalėdines Korteles.

SKUBIAI SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

"DRAUGA S"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, Illinois

dingo. Šiandien šalia vyrų 
prie baro sėdi moterys ir 
jaunos mergaitės. Kuklumas 
išnyko iš jų širdžių. Kada 
šiomis dienomis tspo pra
vestas įstatymas ir moteris 
nustūmė nuo baro, tai kilo 
didelis nepasitenkinimas. 
Tiesa, ne visos moterys p 
mergaitės lanko smukles, bec 
taip didi^ yra jų nuošimtis, 
kad beveik kiekvienoje smuk 
Įėję jų randasi. Smuklė ir 
moteris yra du nesuderina
mi dalykai, kaip ugnis ir 
vanduo.
Moteries užduotis

Moteris turi didesnį pa
šaukimą gyvenime, negu lan
kymą smuklės. Moteris yra 
draugė ir šeimos motina; y- 
ra tas veidrodis, į kurį ma- ' 
ži vaikai dieną is dienos žiū-į

ri ir ieško j am ė doros, blai- Pirm negu kaltinti dalį 
vios motinos atvaizdo, bet sugedusio jaunimo, reikia iš- 
ne smuklės lankytojos. Tie- i tirti priežastį, kodėl tas jau
čia, lietuvių moterų tarpe nimas tokiu tapo. Ir ta prie- 
mažai randasi tokių^ bet žastis ar tik nebus tėvų ap-

vien moterims,- bet ir vy-*
tams ir mergaitėms. Bet į į r8tj vaiku8 iSaagtų ,
tai neatsižvelgiama Varyk-■ žmonc3 blaiviai< dorais pi. 
los svaiginamųjų gėrimų ne- lie8iafa gJrbei Seimo3 8av0 
spėja gaminti svaigaus vi- ir žmo_ijo3 naudai. Bet kad 
ralo. Vartotojų minia skait- kaj kurįe t8vaį nedrūpina
linga. Neatsižvelgiant į svai 6av,0 priežjjjra tai i6, d su girtais vv-
galų nuodingumą, mažą nuo-, toki (8 8ileidim0 ir tJ « žiūrime *
Šimų rasime blaivininkų. I rįme 8ugedusio jaunj. I raerealt« kal

Dažnai girdimi nusiskun-! mo. Jei motina mėgsta įsi- 
dimai, kad jaunimas šių lai-1 gerti, arba pasigerti, negi- 
kų sugedęs, bet to negalima ! Įima tikėtis, kad vaikai bū-
pasakyti apie visą jaunimą. į tų blaivūs. Iš to tai ir paei- bet gerbiama. Ir taip yra. i tai ir jie, nieko blcgo nema „
Yra žymi dalis padoraus, ne-! na dalis girtaujančio jauni- Prieš tvarkingai užrilaikan- nydami. ir nesuprasdami a- ^10" nelaimingos moteriė- 
sugedusio jaunimo. I mo. Ankstyvame jų amžių- čią moterį arba mergaitę y.. teities blogų pasekmių, sekė ^ psichinio ^kHkimo.

DRAUGAS

KETURIŲ ŽYMIŲ GENEROLŲ SCNUS

Keturių žymių U. S generolų, kurie dabar kovoja šiaurės Afrikoje, sūnūs yra U. S. 
karo akademijoje, West Point, N. Y., kadetais. Iš kairės į dešinę: V. įlliam D. Clark, sū
nus maj. gen. Mark W. Clark, Deputy commander; John S. D. Eisenkower, sūnus lt. 
gen. Dwight D. Eisenhower; George S. Patton, Jr., sūnus Casablancos užkariautojo, 
paėmėjo; ir John P. Doolittle, sūnus brig. gen, James H. Doolittle, Air Force command.

ir jų yra priedermė prižiū-

je svaigalai pakerta kaip 
kūno, taip ir dvasios jėgas. 
Jaunikaitis gražiausiame am 
žiuje, pilnas jėgų, grįžta iš 
smuklės kreiva eisena, ko
jas vos pavilkdamas. Daž
nai keiksmai ir nepadorūs 
žodžiai veržiasi iš jo burnos. 
Tai aiškus įrodymas, kaip 
svaigalai naikina žmogaus 
kūno ir sielos jėgas.

O mergaitės...

O ką gi bekalbėti apie tri~ 
mergaites, kurios sėdi smuk-

po į jautresnį, kuklesnį as
menį, negu į vyrą. Mergai
tės pati prigimtis palinku
si, kad ji būtų nestumdoma/

ta sustiprėja. Tad dabar jau 
nereikia moteriškei kritišką 
me perijode vargti ir ken
tėti.

Ne vien tik moterys turi 
pergyventi gyvenimo atmai-

_ _ _ ...... (_____ vyras pradeda savo nos krizį. Vyrai taipgi per-
tę, kuri save stato pajuoki- taPo girtaujančiu jaunimu.! moterg neapkęsti, ją įtari- gyvena, tik pas juos tame

~ | ra kepurė keliama. Bet kas savo tevll girtavimo pavyz- atjaučiantia vyraa nes.upran 
gi gerbs moterį ar mergai- di ir tokiu būdu laipsniškai tantįg

mui ? Kuri ieško draugų 
smuklėje? Kuri eu girtais 
vyrais smuklėje dūmų ir su
teršto oro debesyje pralei-š
džia laiką prie baro arba pa
šalinių staliukų? Tokia mo
teris, arba mergaitė, nėra 
gerbiama, nes ji pati sunai
kina savo garbę akyse pado
resnių žmonių. Didžiausias 
dailiosios lyties turtas, tai 
jos garbė. Kada per girtavi
mą moteris nustoja pagar
bos, ji visko nustoja. Kad

WASHINGTON, lapk. 18. 
— Spaudos konferencijoje 
iždo sekretorius Morgenthau 
pareiškė, kad Įeit. gen. Murk 

garbingai išlaikius savo luo- w clark neturi rtpintįg dėl
mo pašaukime, reikia susi- praraatų i8>000 dol. vyriaur 
laikyti nuo girtavimo ir aybės auksu per akciją Šiau

rinės Afrikos pakrantėse 
prieš invaziją.

Tokiam atsitikime nebūtų

smuklės lankymo, 

šeima ir jaunimas

Seimą susideda ik tėvo, klausimo, kad būtu Pr*w» ja.' ,3į gįnrie bei iinu. su 

motinos ir vaikų. Yra blai- tas ir 18 milijonų fondas hriktaml. Btoka apetito, kar

tais skausmai viduriuose dė 
susidariusių gazų, dažni at 
sirūgimai, noras vemti, ęrai 
timas skilvio duobutėje, gar 
dažnai moterį vargina. (4 
Nemiga**, ypač vidunaktini 
išbudimas ir paskui negalė 
jimas greit užmigti, be ti 
ir didelė baimė tuo meti 
smarkiai suvargina moterį

Be viri suminėtų tipingi 
simptomų, kitos moterys 
gauna dar galvos svaigulį 
ūžės} ausyse, sąnarių nutir 
pimą, viso kūno dilgčiojimą 
Moteris greitai pavargsta 
pasidaro miegūstos, jų ori 
entačija sumenkėja taip, kai 
joms net gatve eiti yra pa 
vojlnga. Joms ir automobilį

Army Looks for Tuberculosis Among Recniits

Chut X-riy belng tikin ot recrnlt (i-bovil ta Army slma for 
healthy aoIdUri. Oood health''for clvlllans—partlcaltrly ln rigard to 
tubarculoela—Ii roil of Chrlstmai Seal Campalgn acw goln< oa 
throughout country. *

vių šeimų, yra ir neblaivių 
Neblaivumas šeimos paeina 
iš neblaivumo tėvų. Jei tė
vai girtauja, negalima tikė-
tis. kad jų vaikai butų blai- ~ be‘
vūs. Kad šiandie matome žy
mų skaičių girtaujančio jau 
nimo, tai nemaža ir tėvų kal
tė. Vienam akimirksnyje 
žmoguje nesidaro staigios 
perversmės. Blogi įpročiai 
laipsniškai vystosi. Žmogus 
ir prie svaigalų vartojimo 
staiga nepripranta, bet pa
laipsniui. Jei jaunimas gir
tauja, tai aišku, kad ir jų 
tėvai girtavo. Vaikai dar 
jauname savo amžiuje seka 
gerą arba blogą savo tėvų 
pavyzdį. Jei jie matė oavo 
tėvus vartojant svaigalus,

Tokiu būdu tėvai lieka savo
vaikų liglaikinės ir amžinos; .
nelaimės priežastimi 

Girtaujančių tėvų vaikams
yra daroma didelė skriauda.

Kun. A. Brička 
(Bus daugiau)

Generolui nereikia

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arcner Avė., Chicago

MOTERS GYVENIMO 
ATMA4NA

vairuoti yra pavojinga, nes 

i gali įvykti katastrofos, arba
«.. . * ti x kas nors kitas jas gali au-
Kiekviena moteriške bu- 1 j &

laukusi pusės amžiaus per-
gyvena kritiškąjį laikotarpį.

Kuomet mėnesinių cyklius 
baigiasi, tuomet pas moterį 
įvyksta būdingos fiziologi
nės permainos. Vienos tai 
pergyvena lengviau, o kitos
labai sunkiai. Ir šeirnyniš 
kame gyvenime tas laiko
tarpis yra pats audringiau
sias; tuo metu dažnai įvyks
ta nesantaikos, naminės sui
rutės, ir net divor3ii. Be to, 
dėl susidariusių moteriškei 
nepalankių gyvenimo sąly
gų, moters sveikatai daug 
pavojų gręsia.

Laike moters gyvenimo 
atmainos, įvairūs simptomai
gali pasireikšti. Įkyriausi baisiii 8unykata- kito»
simptomai yra kuomet ner
vų sistema nusilpsta. Tuo-
met moteriškė patampa la-,viBom“ “tukimo pasekmė- 
bai jautri, skrupulinga, grei- mis bei ligomis.

rei- j Seniau, kai medicinos 
kalo verkia. Kitos patampa mokslas dar nebuvo išradęs 
melancholiškos, mano, kad gerų vaistų, moterys ken- 
jos niekam netikusios, kad tėjo ir vargo kol kritiškasis
yra niekšės, kad yra visiems 
tik nereikalinga našta; joms 
niekas nemiela, nei turtas, 
nei vaikai, nei graži aę’ir 
kuma, nei parėdai, nei žno-
nės. Kitos visko bijoai ir ne- j nimo atmainos laikotarpį. Į- 
žino kodėl bijo. Kitos įsi-! leidus po cda tuos vaistus, 
vaizduoja visokiausias nelai- moteriškei šilumos išpilimai 
mes. Kitos gauna visokias pranyksta, nervuotumo simp 
haliucinacijas, taip kad net j tomai sušvelnėja, išnykstą, 
iš proto išeina. Kitoms at- savijauta pagerėja, sveika- 
mintis sumažėja, darbingu
mas sumenkėja, paprasčiau
sius dalykus užsimiršta. Dėl

ne-

nėti bei niekinti, brutaliai laike simptomai yra kitokie,
ją traktuoti, o tai moters1 ir gal dar aršesni... Apie tai 
sveikatą dar labiau naikina ‘ parašysiu kitą sykį.

Į moters nervus blogai vei
kia ir sekanti simptomai:
(1) Šilumos tvaikas, po ku
rio seka šiurpas. Kitas mo
teris taip dažnai šiluma iš
pila, kad vargšės rimtai a-
liannuojasi. Moteriškė rūpi-; įracij'ai pridėjua paito ženk- 

naši ir jaudinasi kuomet jon ir tąjį ..Draugo” nume-
kojos bei rankos šala. (2) 
širdies palpitacija, širdies 
smarkus blaškimasi, pris i- 
gimas kvapo, labai moterį 
aliarmuoja, nors tikrenybė
je širdies ligos nėra. O tai 
darosi tik todėl, kad ovari 
nių liaukų sekrecijos krau 
juje tinkamai nesibalansuo

Į tomobiliu užmušti. Vai blo
ga vargšei moteriškei, kai 
dėl gyvenimo atmaino* ji 
kūniškai ir protiškai bent 
laikinai nusilpsta.

Daug pavojų moteriškei 
gręsia laike jos gyvenimo 
atmainos. Jei labai daug 
kraujo plūsta, gali gauti a- 
nemiją. Apie 50 nuoš. mote
rų, kurioms nuolatos kralu- 
jas-plūsta, turi yŠčiuje ne- 
oplazmus; gan dažnai vėžys 
įsimeta. Ir toe, kurios turi 
goiterį, tame laikotarpyje 
goiteris padidėja ir puaršė- 
ja; o tuomet moteris pasi
daro baisiai nervuota, tie- 
eiog nesukalbama, tuomet ji

miršta jei nesigelbsti. O ki
tos pradeda ūmai tukti eu

gyvenimo periodas pereida
vo. Dabar jau yra išrasti 
vaistai, kurie tiesiog stebuk
lingai pagelbsti moteriškei 
pergyventi kritiškąjį gyve-

Daktaro atsakymai į 
klapsimus

Atsakymas O. F. — Apie 
svaigulį mano straipsnis jau 
tilpo rugsėjo 24 d. Tamsta 
parašyk “Draugo” adminią-

rį tamstai prisius. Tamstos 
atvėju, gal būt perdaug var
toji aspirino, už tai ir galva 
svaigsta. O gal yra ir kitos 
priežastys. Geriau būtų, kad 
kreiptumės pas daktarą.

Atsakymas P L. — Reu
matizmu sergantiems patar
tina vengti perdaug druskos, 
perdaug mėsos, žirnių bei 
pupų, alkoholinių gėrimų ir 
vidurius kietinančių valgių. 
Jei tamsta gydaisi pas dak
tarą. tai daktaras nurodys 
kokie valgiai tamstai yra 
draustini valgyti.

Atsakymas E. S. — Ne, 
netiesa. Pet rui koa nėra vais
tai nuo ‘gallstonų”; Petraš
kos tuliinių akmenų netirp
do.

sm.uk


*1

PASIKALBĖJIMAS SU GAILESTINGA SESELE, 
IŠVYKSTANČIA ARMIJON
- Viskam pasiryžusi lietuvė. - Kodėl ji netekės, 
kol pasibaigs karas? - Kokų dieną ji buvo 
laimingiausia ir kokią - labiausiai susi jau- 
djnusi. - Ką pasiima išvainodama. - Mama 
nubraukia ašaras ir žada melstis.
Ji, Elze Kūnevičiūtė, su 

savo motina buvo mūsų ofi
se ir pasakojo savo gyveni
mo istoriją: kaip ji iš savo 
gjmtojo miesto Clinton, Io- 
w&, atvyko j Čikagą, kaip 

i čionai trejus metus šv. Juo
zapo ligoninėje mokėsi nur-

— Nei kiek nesibijau.
— Tai pasiruošusi išva

žiuoti ?
— Jau šį vakarą išvykstu 

j vieną didelę kariuomenės 
stovyklą.

— Ar jūs geriau norėtu
mėte pasilikti čia, žemyne.

se, kaip ji metus praktika- ar vykti j užjūrį?
vosi lietuvių Loreto ligoni
nėje. Ji lietuvaitė ir atvirai, 
nuoširdžiai kalbėjo:

— Aš labai myliu savo 
pasirinktą darbą. Išlaikiusi 
egzaminus kiek padirbėjusi 
nutariau stoli į armiją. Jei 
vyrai išėjo ir mes moterys 
turime savo dalį atlikti, ypa
tingai gailestingosios seselės 
nursės.

Nesibijo pavojų

— Bet gi kartais gailes- 
, tingosioms seserims tenka 
sužeistuosius gelbėti ir iš 
pirmųjų fronto linijų, ar ne- 
bijotės?...

Ji ramiai ir šaltai atsakė:

— Aš noriu ten, kur fron
tas, kur būčiau labiausiai 
naudinga.

Broliai pasilieka, ji išėjo 
•

— O kas jūsų namuose 
pasilieka?

— Tėvai, du broliai.
— Daugiau niekas?...
— Ne.
— Tai kaip dabar, jūs — 

mergaitė — einate, o vyrai 
namis pasilieja

— Ir broliai eitų, jie no
ri, bet kad vedę, turi šeimo
mis rūpintis.

— Ar jums teks darbuo
tis laivuose, ar lėktuvuose, 
ar kur?

IEŠKOMAS SABOTAŽ 
NINKAS

DRAUGAS

s.
taras tada turėjo atverti vie
nam ligoniui vidurius, norė
damas nustatyti kokia liga 
serga. Daktaras vis pasako, 
kokio įrankio jam reikia prie 
operacijos ir aš jam paduo
du. Buvau taip susijaudinu
si, kad, rodos, neįstengiau 
greit paduoti reikalingus 
daiktus.

— Ar meldiesi, kad dabar 
išvažiavusi vėliau laimingai 
grįžtumei?

— Kas dieną meldžiuosi.

žodelis pasiliekanČioms

MONSTER BENEFIT!!!
THE LITHUANIAN CATHOLIC CHARITIESA. * . *• .. *

in association with
THE MIDWEST CATHOLIC THEATRE MOVEMENT

p r e s e n t
William Boeder and The Joyce Kiimer Players 

in His Latest Stage Success —

The Virtue of Satan

t
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A caref.ully Selected Cast, including — 

Isabelle Conrath — James Fisher — Jay Sheridan 

BENEFIT — HOLY FAMILY VILLA

Civic
Theatie

Sun., Nov. 29, Mat. and Eve 
Tuesday, Dec. Ist - Evening.

20 N. Waeker Drive — Seats nnw selling 1.10,1.65, 2 20

Margumyną ir šokiu 
vakaras

Marąuette Park. — Lie
tuvių demokratų 15 wardo 
klūbo šaunus balius su šo
kiais bus sekmadienį, lap
kričio 22 d. Hollywood Inn, 
2417 W. 43rd St. Įėjimas 
tik 35c. Pradžia 5 vai. va
kare. Visi nuoširdžiai užkvie 
čiąmi.

To paties klūbo susirinki
mas bus lapkričio 19 d., pa
rapijos salėj, 6812 S. Wash-

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 Diraša, finansų 
raštininkas.

%

Visuomenė remia 
prieglaudą

paprastai svarbus, dėl to 
pasitikime, kad jis bus ir 
gausingas ir sėkmingas.

Praėjusį sekmadienį Fede
racijos apskrities Sušauktoji 

tenaw Avė. Nariai ir norin- lietuvių katalikų konferen-
tieji prie klūbo prisidėti, pra 
šomi susirinkti. Susirinkimas 
prasidės 7:30 vai. vakare.

Šv. Tėvo atstovas 
domisi Lietuva

(LKFSB) Tėvų Marijonų

— Ką patartumei kitoms 
mergaitėms, ypač dirban
čioms ligoninėse.

— Ir ligoninėse reikia gai
lestingųjų seselių. Nemanau, 
kad jos turėtų išeiti į armi-

F. B. I. dalina fotografiją ją. ar kad jas reikėtų tam 
Walter Kappe, kuriam v>, mobilizuoti. Mobilizuotų — 
kiečių aukštosios komandos kitoks nusistatymas, kaip 
liepos mėnesį buvo pavesta einančių savu noru. Bet jei provincijolas kun. K. Rėk- 
būti nacių sabotažninkų gal- kuri gali, savu noru naudin-1 laitis drauge su rėkt 
va, kad varyti šiame knš- ga bus jei eis slaugyti su-
te sabotažas.

— Ligoninėse.
— Ne visos mergaitės ga

li priprasti matyti žaizdas...
— Aš nebijau nuo pat 

pradžios.
— Ar daug gailestingųjų 

seselių iš Loreto ligoninės 
jau išėjo į kariuomenę?

— Jau trys, bet kitos ne 
lietuvaitės.

žeistų mūsų vyrų.

— Ką išvažiuodama, pasii
mate?

— Mums leidžia pasiimti 
tik 150 svarų. Pasiimu dra
bužių, truputį reikalingiau
sių vaistų. Kai kurios dar 
pasiima radijo ir fotografi- 
jes aparatus. Tiesa, dar pa
siėmiau rožančių ir malda 
knygę.

— žinai, kur daug žmo
nių, atsiras visokių, gal ir 
tokių, kurie maldos never
tina. Ar nesibijote, kad ga
lės kas iš jūsų pasijuokti?

— Ne armijoje to nebus. 
Aš žinau, kaip uoliai karei
viai lanko Mišias. Aš kal
bėjau net su kareiviais ne- 
katalikais, jie irgi eina į mū
sų pamaldas. Jiems patinka, 
meldžiasi ir jie.

Nebus vedybų iki 
baigsis karas

— Į kurį kraštą daugiau
siai norėtumėte vykti?

— Ten, kur daugiausiai 
Amerikos karių; norėčiau 
saviesiems daugiau pagelbė
ti. Aš net nusistačiusi ir ne- 
siženyti kol karas pasibaigs 
— noriu visa širdimi atsi
duoti mūsų sužeistųjų karių 
slaugymui.

— ’Jau ketverius metusj Ne valdysi tanko? 
dirbote prie ligoninių. Ko
kią jūs dieną laikote pačia 
laimingiausia jūsų gyveni
me?

— Kai baigiau savo moks
lą — graduation.

Pirmoji operacija
— O kuri diena buvo į- 

spūdingiausia, kada patyrė
te didžiausį susijaudinimą?

— Kai pirmą kartą pagel-
/f bėjau daryti operaciją. Dik-

— Ar mokate “draivinti”, 
valdyti mašiną?

— Jau keleri metai, kaip 
moku.

— Tai kad kokios, sėdusi 
ir į tanką pasuksite prieš 
vokiečius ar japonus?...

— Per didelis jau man 
darbas, bet-kokį kariuome
nės vežimą reikale galėsiu 
pavairuoti.

tėvu
J. Vašku lankėsi pas Šv. Tė
vo atstovą arkiv. Amleto 
Giovanni Cicognani. Eksce 
lencija be kitų dalykų teira 
vosi apie Lietuvą, rodyda
mas didelį prielankumą.

cija priėmė tokio turinio re
zoliuciją:

“Konferencija matyda
ma, kaip reikalinga yra lie 
tuviams seneliams prieg
lauda, džiaugiasi Lietuvių 
R. K. Labdarių Sąjungos 
pastangoms greičiau už
baigti įtaisyti jau pastaty
tą prieglaudai namą ir 
nuoširdžiai prašo draugijų 
ir paskirų asmenų šino 
tarpu būti dar duosnes- 
niais, kad užbaigti dar 
vieną labai reikalingą lie
tuviams įstaigą”.

(LKFSB) J. E. vysk. Bū ' 
čys turi nuolatines pareigas į i šią konferenciją buvo su- 
vienoje Vatikano kongrega sirinkę pačių patrijotiškiau-
cijoje. Jo ąiunčiamos iš Va 
tikano telegramos ir laiškai 
su Vatikano pašto ženklais 
yra garunami Amerikoj. Taip 
pat galima siųsti telegramos 
į Vatikaną. Kaštuoja apie 3 
dolerius.

Garbės narys

Važiuosime į teatrą,
remsime prieglaudą

%
Lapkričio 29 d. po pietų 

ir vakare ir taip pat gruo
džio 1 d. vakare Chicago Ci
vic teatre, 20 No. Wacker 
Drive, pagarsėjusi Ameriko 
je aktorių trupė vaidins sau 
nų ir tikrai įdomų veikalą 
“Virtue of Satan”. Visas pel
nas eis senelių prieglaudai. 
Tad, yra puiki proga ir ge 
rą vaidinimą pamatyti ir tuo 
pačiu kartu prieglaudą pa
remti. Tikietus galima gau
ti pas labdarių veikėjus vi- 

, sose parapijose ir taip pat 
I“ Draugo ” ofise.

, ................................ A. Valančius tik ką pra-
Atsizvelgiant i tai, kadi x- . , . , . . ... ., , ® .. . : nese, kad tam teatrui tikie

tus įsigijo adv. Juozas Gri
sius, cicerietis Laikrodinin-

................ ., ... kas A. Pocius ir daug kitų.
cijų ir draugijų atstovai, jų i . ... ,.. . _ ; . . . .Visur yra didelio susidomė

siu ir veikliausių organiza-

pasakytas žodis prieglaudos 
reikalu yra labai svarbus ir 
giliai vertinamas. Šiuo gra
žiu nutarimu labdariai džiau 
giasi, nes tai yra didis aks
tinas dar daugiau ir nuošir
džiau padirbėti, kad sukelti 
prieglaudai baigti reikalin
gas sumas.

jimo tuo parengimu ir, dėl 
to, reikia laukti gerų sėk
mių. Nelaukime paskutinės 

; valandos, bet tikietus tuo
jau įsigykime.

! Lbd

8-ta kuopa pasiruošusLabdarių Sąjunga auga 
garbės nariais. Ypač Cice 
roję paskutiniu laiku pradė
jo susirasti geraširdžių aš
menų, kurie stambiomis su- 

Į momis remia taip naudingą 
Į darbą — baigti prieglaudą 
statyti. A. Valančius, cent
ro pirmininkas, pranešė, kad 
šiomis dienomis Petras Pau- 
rozas, 1434 So. 50 Avė., Ci
cero, tapo garbės nariu ir
prieglaudos statybai paklo-; geimas bus sekmadienį, lap- ;;'rdu ir pastebėjo, kad iš 
JO visą šimtą dolerių. Gar-; kričio mėn. 22 d. Švč. Pane- 
bė jam! Jo gražus pavyzdis,, jgg Nekalto Prasidėjimo pa- 
neabejojama, paragins ir ki- rap salėj Brighton Park. 
tus gausingiau aukoti ir prie Seimo diena eis tokia tvar- 
glaudai ir kitiems labdary- ka.
bės reikalams. j i 9 Val. iškilmingos šv.

Brighton Park. — Labda
rių Sąjungos 8-toji kuopa 
savo paskutiniame susirin
kime padarė smulkmenišką 
apžvalgą pasiruošimo prie 
Labdarių Sąjungos seimo 

Labdarių Sąjungos metiniam; bū8imąjj sekmadienį. Pasi-

Labdarią seimo 
išvakarėse

Svarbiam Lietuvių R. K.

seimui yra viskas puikiai 
paruošta.

I rodė, kad viskas paruošta. 
1 Delegatai bus šauniai pri-

Berods, mūsų skaityto-1 imti jr pavaišinti j Klimas 
įams nebereikia minėti, kad raportavo aeimo komisijos

Į “THAT LITTLE GAME" philanthropic
Duktė ir mama

Jaunoji kandidatė į armi
ją pasakojo sau viską ra
miai. Ji džiaugėsi draugių 
dovanotais medalikė 1 i a i s. 
Prašė juos pašventinti. La
biau surirūpinusi atrodė jo3 
motina.

— Daug ašarų jau išlie- 
jote?

— Tiek ir tiek. kasdieną 
nubraukiu..., — tą kalbėda
ma ji rankoje pati nejaus
dama siūbavo pirštines ir 
nežymiai nušluostė ašarą, 
nors taip ji laikėsi Labai ra
miai. Išlydėdama savo duk
rą žaizdų raišioti motinėlė 
dar pasakė:

— Sukalbėsiu poterėlį ir 
rožančių ir lauksiu kada vėl 
sugrįši... K. J. Prnnskis

Būti laimingam savo na
muose yra žmogaus troški
mų galutinis tikslas — tiks
las, kurio siekia visi jo dar
bai ir užsimojimai. (Johns- 
ton).

PANAUDOKITE PROGĄ 
DIDELIO

‘REMOVAL’ IŠPARDAVIMO 
SUDRIKO DVIEJOSE 

KRAUTUVĖSE

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALumet 4591

Budriko radlo programai 
būna:
sekmadieniais iš WCFL-100Q 

kil. radio stoties 9 vai. va
kare ir ketvirtadieniais iš 
WHFC-1450 kil. radio sto
ties 7 vai. vak.

Mišios ir pamokslas. Dele
gatai renkasi prieš devintą 
valandą, pasiima seimo ženk
lelius ir in. corpore eina šv. 
Mišių išklausyti.

2. Tuojau po pamaldų bus 
1 bendri delegatų ir svečių pie
tūs parapijos salėj. Pietūs 
bus pagaminti iš atvežtų iš 
Labdarių ūkio produktų, pa
čių ūkio tvarkytojų užaugin
tų ir paruoštų.

3. Seimo sesijos prasidės 
lygiai 1 vai. po pietų Švč 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parap. salėj. Atstovai prašo
mi susirinkti laiku ir laiku 
darbą pradėti, nes seimas 
baigsis lygiai 5 vai.

Teko nugirsti, kad apie 
šimtas ar daugiau draugijų, 
organizacijų kuopų ir klu
bų išrinko delegatus į lab- 

• darių seimą. Dauguma drau- 
| gijų ir aavo auką prieglau- 
j dai paskyrė. Iš anksto lab
dariai už tai dėkoja.

Be to, į seimą kviečiama 
mūsų dvasiški ja, profesiona
lai, biznieriai ir visi veikė
jai. šių metų seimas yra ne

siųsta daug kvietimo laiškų, 
dėl to laukiama daug dele
gatų ir svečių. Pietūs bus 
paruošti gabių šeimininkių 
Celedinienei vadovaujant.

Pažymėtina, kad D. Var
nui pirmininkaujant mūsų 
kuopa, auga kaip ant mie
lių. Gauta du nariai — V. 
Krasezewski ir A. Balsienė. 
Pastaroji yra garbės narė. 
aukojusi sąjungai $100.00.

Pranešus, kad centras sta
to Civic teatre didelį veika
lą “Virtue of Satan”, nariai 
pažadėjo patys važiuoti ir 
tikietus platinti. Pelnas eina 
prieglaudai.

Rengėme kauliukų žaidi
mą, kuriam aukų suteikė šie 
geradariai: Dovidolskienė.
Vilimas, J. Vaitkus Dry 
Goods Store, Archer B i g 
Store, Peoples Furniture 
Store, Kalvinis, M i k š ta s. 
Kumskas, John Kasa Jewel 
ry, Balnis Bakery Shop, S 
Visockienė, J. Klimas, F 
Vaicikauskas, Balzeika, Gra
matikas, Navarauskienė. N. 
ir H. širvinskai daug pasi
darbavo šiam parengimui ir 
dėl to pelno liko $107.00 Vi
siems ačiū.

Ona Ivinskaitė, rašt.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
"Virtue of Satan" vėl 
susilaukia pagyrimo
Kitas laiškas į redakciją
Brangūs redaktoriai,

Šį vakar? mini penkių 
metų sukaktį

Cioero. — Moterų Sąjun
gos 48 ji kuopa šįmet mini 
penkių metų gyvavimo ir

Ona Juozaitienė 
dainuos parapijos 
bankiete

North Side. — Dainininkė
Ona Juozaitienė pakviesta 
dalyvauti šv. Myko’o para
pijos metinio bankieto prog-

As pats norėčiau pridėti „
x j- n \ x I veikimo sukakti. Ta. proga pagyros žodi Prie P. Dauž- UL

vardienės apie W. Roederio
ir Joyce Kilmer grupės vei- 
kalą “The Virtųe of Satan”,
Civic Theater, lapkr. 29 d. 
ir gruod. 1 d., Chicagos lab’ 
darių naudai.

Man teko matyti veikalą 
Town of Lake salėje ir šir
dingai pritariu, kad artistų 
grupė geriausia ir reik pa 
girti komitetą, kuris užpra
šė tą grupę. Kadangi Roed- 
er ir kiti dykai lošia, tai pa
rodo jų gilų katalikiškumą, 
ir mes lietuviai galime pa
rodyti dėkingumą gausiai at
silankydami į šj veikalą.
Nėr gražesnės labdarybės 
kaip rėmimas lietuvių sene
lių prieglaudos. Ir aš sakau, 
kad mes visi turėtumėm rem
ti šį parengimą ir įvykdinti 
nepaprastą pasisekimą lab
dariams.

Su pagarba,
Kun. M. Švarlis

ruošia šaunų vakarą — ban 
kietą, kurio rengėjos — E. i 

Brazauskienė ir E. Braunie- 
nė kviečia ne tik kuopos na 
res, bet ir jų šeimas daly
vauti. Vakarienė, sako, bus 
karališka — kalakutienos. Į 
minėjimą pakviesta ir visa 
Moterų Są-goa centro valdy
ba.

Taigi, sąjungietės ir visi 
svečiai-viešnios prašomi šį 
ketvirtadienį, lapkričio 19 d. 
pasidaryti “date” ir atsi
lankyti į parapijos eslę, prie 
15 St. ir 49 Ct. Užtikrinam. 
kad visi bus patenkinti.

Sąjungietė

West Pullmano 
naujienos

Šį sekmadienį, lapkr. 22 
d., 7 vai. vakare, parapijos 
salėje įvyks parapijos me
tinė vakarienė su gražia pro
grama ir šokiais. Viskas jau 
prirengta. Visiems parapijo
nams išsiuntinėta vakarienės 
bilietai ir tokiu būdu reikia 
tikėtis, kad publikos bus pil
na salė. Kviečiami įr svečiai 
iš kitur atvykti. Visi sykiu 
praleisime linksmai laiką.

Parapijos choras, vadovau 
jant jaunam varg. Alfonsui 
Kriščiūnui, jau pradeda ruoš 
tis Kalėdų šventėms. Moki 
nas naujas mišias ir daug 
kalėdinių giesmių. Choras 
turi daug gerais balsais-mer- 

1 ginų, bet vyrų permažai. 
Mat, karas.

Morrison Hotei pagerbė Susirinkime* 
lietuvį tarnautoje

Antanas Putjs, Ateitinin 
kų draugovės narys, gerai 
išsispecializavę? virimo sri-j 
tyje, pastaruosius metus bu-Į 

vo vyresniuoju virėju Mor 
rison Hotei.

Šv. Teresės draugijos Ona Juozaitienė

programa jau paruošta ' ramoj ateinantį sekmadienį,
lapkričio 22 d. Dalyvauja

"Užkerėtas Jackus" 
Lietuviu Auditorijoj

Draugystės v Palaimintos 
Lietuvos mėnesiniam susi
rinkime, lapkr. 11 d., nariai 
išg’rdo nuo komisijos apie 
draugijos metinį vakarą, ku
ris įvyks lapkr. 28 d., Chi
cago hūjtuvių,-Audron jog.

Komisija pranešė, kad 
Keistučio choras atkartos 
komediją “Užkerėtas Jac
kus”. Taipgi išpildys ir kon
certinę dalį.

Tą vakarą bus išdalinta

Brighton Park. — Po ilgų 
pratybų, narės Šv. Teresės 
draugijos jau pasiruošusios 
suteikti publikai tikrą spek
taklių sekmadienį, lapkr. 22 
d., 7 vai. vakare, parapijos 
salėje. Programa — “Musi- 
cal Show ir Fiesta” įvyks 
tuojau po Labdarių Są-gos 
seimo. Atstovai prašomi pa
silikti, kad pamatyti šį įdo
mų vakarą.

Programa bus tikrai ori
ginali. Moterys ją sudarė: 
veikalą parašė, muziką pri
taikė, kostiumus pasigami 
no. Visą programą tvarko 
dvi narės: Ona Piežienė iš
mokino moterų chorą, o Lil
lian Renecke — vaidinimą.

Kita graži Šio spektaklio 
dališ bus — lietuviški šo-

taip pat vietos solistas Vin
cas Čivinskas, mokyklos vai
kučiai.

Northsaidiečiams bus ma
lonu vėl išgirsti dainuojant 
Oną Juozaitienę, kuri mums 
yra gerai žinoma kaipo Ona 
Mikužiūtė. Ji čia augo ir 
daug mums dainavo bažny
čioje ir svetainėje. Jos ma
mytė ir sesutės (Anastazija 
priklauso prie choro) šioje 
kolonijoje gražiai ir turtin
gai gyvena, priklauso prie 
parapijos ir nuoširdžiai ją 
remia. Mikužienė yra didelė
muzikos mėgėja, dėl to ir Į ----------------

savo dukrelėms davė progos .. , ...
, . . . Si sekmadienj per visas
lavintis muzikoj. O. Juozai- f v ..... - , . .. •v. , . I sv. Misiąs musų bažnyčioje
lene savo graliu da.nav.mu feu3 kolekta gy TSvui pra. 

žavėjo ,r k,tų kolom,ų l.e- eRą sekmadienį buvo skai.

Jau seniai, kaip kankina 
(goiterio) liga mūsų koloni
jos žymią veikėją Juliją An 
driuškaitę. šiomis dienomis 
nuvežta į Šv. Marijos ligo
ninę (North Side), kur bus 
padaryta operacija. Linkim 
Julijai kantrybės ir greit 
sustiprėti. \

Parapijos laikraštėlyje “Ž 
ŽŽ” buvo paskelbta, kad pra
eitą savaitę parapijos namų 
apšildymui — kurui aukojo 
sekantieji: po $5.00: Louise 
Hodorowiez, Barbora Jurijo- 
nas, Petras Ročius ir Kaz. 
Sinkevičius. Jonas Geniotis 
$3.00. Po $2.00 Chas Ale- 
šauskas ir F. Jaras. Po $1.00 
A. Mikšionis, M. Pamedi3 ir 
Kotrina Šalkauskienė. Vi
siems ačiti už aukas.

dovanos draugijos garbės na 
riams, kurie neėmė pašalpos ' kiai, vadovystėj Lucilės Pi-
per 10, 20 ar 30 metų.

Po programos bus šokiai
Kor.

didelis utaroavuan mdsv 
KILSI NMKO STABO MUZIKA* 

LIM1V arSTBUtfiUVTV. 
PASINAVDOIUT PROGA DABAR 

KOL DAR KEUPARDOOTI
TŪBOS. CLARIH9TAL TROM

BONAI. 8AXAPHO»»XS, FLU- 
TBS au "caaea” $8(.0«.
$46.00 lr $76.00. Visi
lengvam grojlnant

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
(4ISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$8.60. $8.(0. $12.(0 lkl $$(.00.
STRIUNINIAI BASAI — $40.00, 
$125.00 įr $1(0 00. BASO Uft- 
DBNOAJ*AS — $l$.8O. SMIOK- 
LAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
NIAMS iiASAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — 41(0, $$.00/$(.0$.
$10 00 tr $1( 00. Btrtuoes d«l ti
su vlrSminėtų Inatrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $11.10. 
$28(0. $85.00. $50.00. PEDALS,
HI BOTA CTMBOLS DRUM 
HEADS patalaoml tuma palau
kiant. MOUTH PIECE vtalamo 
braaa Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jtlaų lipoma.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymaa visų dailų Clarns- 
tama. Trlflhsyi, Saaapfcones. 
Smulkoma ll- Oultarams.

OOI.DSTRDTS MUI 
St« M*xweU SU

liponytės Zaikis, neseniai at 
vykusios iš Lietuvos.

Po programos bus šokiai
____ į kuriuos taipgi kviečiami

kareiviai, marynai ir jūrei
viai, kurie bus parvykę a- 
tostogų.

Rap.

tuvius.
Įsitėmykite! Ateinantį sek 

madienį Ona Juozaitienė gie
da ir dainuoja Šv. Mykole 
parapijoje. Turite visi' pro
gos ją išgirsti.

tomas arkivyskupo laiškas 
ir išdalinti vokeliai. Rap,

SKELBKITES “DRAUGE”

Taking your giri to tho 
movies?

IMATCH OUT!
WHOLESALE

IJQUOR

į Gražus lietuviškas 
vakaras

Lapkričio 22 d. vakare, 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje. prie Oakley Avė. ir 23 
PI., Ateitininkų draugovė 
rengia lietuvišką vakarą. 
Programoje bus linksma ko
medija. lietuvių tautiniai šo
kiai, žaidimai, dainos. Bus 
tikrai smagi, draugiška nuo
taika. Kviečiame visus. Ti
kietai 33c.

Watch out that your breath doee not 
offend . . . ycu yourself probably don’t 
(tnaw whe ther It’s offenelve or othertrise. 
if you want to make a hlt wlth your 
giri friend, there’a ą way to make your 
breath more agreeable. And It’s r'sy. 
Simply rinse the mouth with Listerlno 
Antlseptlc before you įtart out. Llatarina 
balti food fermentatloų la the mouth, 
the usual cause breath odors accord* 
Mg to some autbnrtties, then over* 
comes the odors fermentatlon produces. 
lambert Pharmacal Co., St. boutt, Mo,

More Any Dėto Vss
LISTERINE ANTISEFTIC

re Matare*

{STAIGA

Uvettojsme
P®
Ohk-agu

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

M. KANTRU, MV.

MUTUAL UUUOB CO. 
4707 So. Halsted St.

II BOULMVARD M14

*8.65

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neižparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mas siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas ui tiktai 
GENUINE POCAHONTAS, $Q O A
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas............. r.ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri |ia r a 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IVeOU

kJUnoa perkant 4 t.muM ar aut Iri
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

Antanas yri pašauktas k.a 
riuomenėn. Todėl jo artimie 
ji draugai ir Ateitininkų 
draugovė surengė išleistuve? 
lapkričio 14 d. Morrieon Ho 
tei. Tam tikslui Morrison 
viešbutis nemokamai davė 
patalpas ir paruošė puikius 
Užkandžius. Antano Pūčio 
išleisti afvyko jo bosai ir 
draugai. Kai Ateitininkų 
draugovė įteikė dovaną ir 
sudainavo “Ilgiausių metų“, 
Antano buvę viršininkai ir 
draugai paspaudė ranką ir 
pabučiavo.

Išleistuvės praėjv linksmo
je nuotaikoje. A.

Ateitininkų draugovės su
sirinkimas įvyks lapkričio 
22 d. 2:30 vai. vak. We3,t Si- 
dėj. Susirinkimas svarbus 
todėl visi nariai punktualia, 
dalyvaukime. Kviečiame nau 
jų narių, kurie tik įdomau- 
jatės lietuvišku veikimu.

Valdyba

I Ateitininkų draugoves va
karo programos dalyvių pra
ktika bus lapkričio 21 d., 
7:30 vai. vak.. Šv. Jurgio 

I parapijos mokyklos kamba
ry. Kviečiame visus narius 
dalyvauti. Valdyba

žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

"KUNIGAS J. NAVICKAS
Jo gyvenimo ir asmens
I ''•IIbruožai

BUY
UNITED STATES

MFENSC
BONDSANO
STAMPS

U|U

Plunksnų Kaldras
PADAROME 19 JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą iš mūsų 
krautuvės— ui tiktai

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3231-25 S. HALSTED ST.
Phone: YARDS 4778

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Dlnlng Room Seto — Parlor 
Sets — Bedroom Seto — Ragą 
—. Radio* — Refrigerators —
Waahere — Mnngeto — nnd 

Stovea.
Nationally advertised ttema.

A

AL£X ALESAUSKAS and SONS
FACTORY BEPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Tokia antrašte knyga, kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus parašyta, jau rengiama 
spausdinti. Knygą puoš bent 20 paveik
slų iš a. a. kun. J. Navicko gyvenimo.

Ši knyga pirmoje eilėje skiriama kun. 
J. Navicko Fondo Nariams ir Rėmė
jams, kurie gaus ją dovanai ir kurių 
vardai bus paskelbti knygos gale.

A. a. kun. Jono Navicko gerbėjai pra
šomi skubiai rašytis į jo vardo Fondą, 
kad jų vardai laiku galėtų tilpti lei
džiamoje knygoje.

Fondo ir leidžiamos knygos reikalais reikia kreiptis 
arba į kun. K. Rėklaitį, 2334 So. Oakley Avė., Chi- 
cago, I l.'arba į kun. J. Vašką, Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

J*

<fr

TRIANGLE
RANGE OIL
Kristaliniai balta range 

alyva dėl mėlynos liepsnos 
burnerių švariai dega!

Mes turime savo stake vi
sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY

2430 VVest 26th Street
Chicago, UI., Tel. CAN. 2020

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

SICTŲ IK KAILIŲ*

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
♦f

Mūsų Specialybė

Labai geros rūiles moterų kailiniai, kailiukais |ta|Mioštak* arba 
eloth kotai parstdukla nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dzlubak ir Duktė, Sav.

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
VlenlntėUa lr Smagiausias 

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje!

— VIENUOLIKTI METAI! -
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenae 

Phoae: GROvehlll 2242

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
ĮSIŪTAI N dvejomis kelnėmis, 109% vilnoniai, $55.00 

vertės “elose out” kaina ...............................................
Pirkite dabar Ir sutaupykite pinigų.

I VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, U C/1
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ui .........................IbJL^s.OU

Į MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORU COATS, 
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 £ A 7c :1_: <C1R 
Iki $85.00. Parsiduoda dabar nno..W./0 IKI 4>W./d

Į FU R COATS, $75.00 vertės, Dfl
Parsiduoda po tiktai ........................................................

ĮVAIRŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 Šmotų ££ QC eo QC 
I vilnoniai siūtai, $15 vert. uniemit. kaina »PO.QU

(MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $8.05, parsiduo- Pi qq 
da po tiktai ............................................................................ ųH.UO

|$15.00 vertės KOTAI, en nr
pandduoda po tiktai ........................................................ ų>O.Z0

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą Pasunkėjus gyvenimo sąlygoms, 

naciams spaudžiant žmones, padau
gėjo vagysčių.Buvęs Marianapolio Kolegijos studentas

dabar kur tai Pacifiko fronte
Vėliau John G. Žiemys bu 

vo pasiųstas j Floridą mo- 
zO kytis mechanikos, ten pasi

mokęs 4 mėnesius grįžo į sa
vo dalį, nes jis labiau mėg
sta aktyvią tarnybą. Prieš 
metus Jonas Žiemys gavo 
corporal laipsnį ir vėliau 
mano mokytis į pilotus. Da
bar John žiemys yra kur tai 
Pacifiko fronte.

Cpl. John Žiemys yra bai
gęs Rochester lietuvių para 
pijos pradžios mokyklą.

Cpl. John G. Žiemys du 
metus mokės Marianapolio 
Kolegijoje, Thompson, Conn. 
Vėliau vienus metus ir pusę 
mokės Rochester, N. Y., te
chnikos aukštesnėje mokyk
loje.

Cpl. John G. Žiemys, 
prieš išvykdamas į Dėdės 
Šamo kariuomenę, gyveno 
Rochester, N. Y. Jo tėveliai 
dabar ten gyvena.

L4
CpL John G. Žiemys

Cpl. John G. Žiemys, tu
rėdamas septynioliką ir pu
sę metų amžiaus, 1941 me
tais, rugpiūčio 10 dieną įs
tojo į marinus.

John G. Žiemys, įstojęs į 
marinų, aštuonias savaites 
mokės South Carolina ir čia 
jis gavo tris medalius: vie
ną už taiklų šaudymą, antrą 
už granatų mėtymą, o tre
čią medalį gavo už kitus pa 
sižymėjimus.

Yra proga išmokti laivą 
statybos darbą
.‘• Reikia kaskart vis dau
giau laivų statybai darbi
ninkų. Kad jų darbas būtų 
našesnis, tai jiems yra įs
teigti kursai, kur vyrai su
pažindinami su laivų staty
bos darbais.

Baigę vyrai laivų staty
bos kursus gaus darbą ir 
turės gerą atlyginimą. Jei 
kuris ir nėra fiziniai tvir
tas, bet turi gerą nusimany
mą aritmetikoje irgi gali 
įsirašyti į šiuos kursus. Į 
šiuos kursus priimami vy
rai ir vidutiniško išsilavini
mo.

Mr. Chester W. Hepler,

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonu*:

Canal 8887
Ben. J. KAŽANAUSKAS 

Sekretorius

Illinois director of the Uni
ted States Employment Ser
vice, ragina vyrus įsirašyti 
į laivų statybos kursus ir 
tuo reikalu kreiptis į vietinį 
United States Employment 
Service ofisą.

Of the United States Em
ployment Service Chicagoje 
randasi šiose vietose: 5306 
Lawrence avė., 4556 N. Ken- 
more avė, 4207 Armitage 
avė., 913 West Montana 
str., 4812 West Madison 
str., 1606 West Adams str., 
817 Eocchange avė., 4711 So. 
Parkway, 453 West 63rd. 
str., 751 East 63rd str., ir 
8657 Commercial avė.

Anksčiau prašoma regis
truotis, nes norima paskirs
tyti į Įvairias klases.

Moteris praleido $180 
kovodama už 
penkias dolerius

Chicagoje viena moteris, 
kuri laiko taverną buvo nu
bausta $5.00 už traffic taisy 
kliu sulaužymą. Ji prava
žiavo raudoną šviesą. Bet 
moteris nenorėjo pasiduoti. 
Apeliavo į teismą, nes neno 
rėjo mokėti penkių dolerių 
baudos. Kovodama dėl pen
kių dolerių teismuose, mote 
ris išleido $180. Byla bai
gės ir moteris, išleidusi 
$180 dolerių, bylą pralaimė
jo.

TRAOI

Lo*t.aroufth riuetntcold—thankitothetootb* 
Ing actioo of Smith Brothers Coagh Dropa. 
Smith Bro*. Coagh Drops contain • special 
Menti of medicinai Jngredienn, blended sritb 
presčription care. And they štili cost only 5# a 
bos. Tiri, a niekti ebtekt thnt tickU.

.SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OI MINTHOL—5^ MARK

Šiurpios žinios iš Lietuvos gyvenimo Neleistinoj meilėje nėra džiaugsmo
Taip sako moteris, kuri išgyvena 
skaudžią tragediją.

FU

“Kauener Zeitung’” (VIII. 
31) praneša, kad vokiečių 
ypatingąsis teismas Šiau
liuose pirma kartą nuteisęs 
mirties bausme keturis žmo 
nes už nelegalinį ginklų 
laikymą.,

Joniškio valsčiaus gyven
tojas Antanas Šaltenis, 42 
metų amžiaus, nuteistas mir 
ties bausme už ginklą, ku
riuo jis rengęsis nušauti vie 
ną moterį. Nuteistasis sąmo 
ningai nepabojęs vokiečių 
komisaro atsišaukimo, pa
gal kurį ginklai turėję būti 
atiduoti iki š. m. balandžio 
18 d.

Šiaulių gyventojas Kazys 
Filipiakas, 28 metų, jau an
ksčiau buvęs teistas sunkių 
jų darbų kalėjimu. Jis dvie

Advokatai vis dar vargsta nacią 
sabotažininką padėjėją byloje
Chicagos Federaliniame tei
sme jury komisija, pereitą 
šeštadienį, šešius chicagie
čius, vokiškos kilmės, rado 
kaltus, kad jie turėjo ryšį 
su nacių sabotažininku, šni
pu Herbert Haupt, kuris bu 
vo atvykęs birželio mėnesį 
nacių submarinu į šį kraštą 
sabotažą varyti. Herbert 
Haupt buvo pasmerktas mir 
ti rugpiūčio 8 dieną.

Advokatas nori, kad būtų 
atidėtas bausmės 
sprendimas

Šešių gynamųjų advoka
tas Paul A. F. Warnholtr pa 
teikė savo argumentus tei
sėjui William J. Campbell 
kodėl turi būti atidėta bau
smės sprendimas. Advoka
tas nurodo, kad, girdi, teis-

Pasakoja kaip buvo Lietuvoje 
sudarytas "liaudies seimas".
Rugpiūčio 30 d. Kaune 

buvo susirinkę “liaudies sei
mo” nariai, pasilikę Lietuvo 
j e, kai patys okupantai ga
vo iš jos nešdintis. Jie pa
darė pranešimus, kokiomis 
priemonėmis buvo sudary
tas “liaudies seimas” ir 
kaip buvo “nubalsuota” pri
sidėti prie Sovietų. Atitin
kamą pareiškimą pasirašė 
buv. “liaudies seimo” nariai: 
Dr. A. Garmus, rašytojas L. 
Dovydėnas, agr. Pr. Mickus, 
artistas H. Kačinskas, re- 
žesierius R. Juknevičius, V. 
Biržietis, rašytojos St. Vai- 

[neikienė ir P. Milančiūtė. be

jų moterų buvęs užkluptas 
arklidėje, kur jis kirpęs ar
klių uodegas, iš kurių gami
nęs šepečius. Filipiakas vie
ną moterį nušovęs, kitą-su- 
žeidęs. Jis nuteistas mirti.

18 metų panevėžietis Ju
lius Čepas pareitą žiemą 
įvykdęs j.3 vogimų ir sužei
dęs 12 metų mergaitę. Jam 
priteista mirties bausmė.

Ylakių valsčiaus gyvento
jas Atanas Dimas (22 me
tų amžiaus), pa&likęs be 
darbo, pradėjęs vagiliauti. 
Jis sužeidęs vieną moterį, 
už ginklo laikymą jis irgi 
nuteistas mirti.

Kol nacių nebuvo Lietuvo 
je, žmones geriau gyveno, 
tai mažiau pasitaikydavo 
vagysčių.

1 me buvę daug “jausmo ir 
histerijos”, o šalia to buvę 

Į į bylą įnešti nereikalingi da 
lykai.

Sprendimas greit įvyks

Ateinantį penktadienį 10 
vai. rytą, bus išklausyta ad 
vokatų argumentai dėl še
šių chicagiečių.; Teisėjas 
Campbell tiki, kad šešiems 
chicagiečiams, Mrs. Hans 
Haupt ir jo žmonai, Mr. 
Froehling ir jo žmonai, Mr. 
Wergin ir jo žmonai, baus
mės sprendimas bus įneš
tas kitos savaitės pradžioje.

Nacių sabotažininkų pa
dėjėjams mažiausia bausmė 
gręsia penki metai kalėjimo, 
o didžiausia — mirties bau
sme.

Z

to, buvęs “liaudies vyriau
sybės” ministerio pirminin
ko pavaduotojas ir užsienių 
reikalų ministeris prof. V. 

„Krėvė-Mickevičius ir buvęs 
socialinių reikalų bei miško 
pramonės komisaras Jurgis 
Glušauskas.

Prof. V. Krėvė-Mickevi
čius atpasakoja, savo pasi
matymą su SSSR tuometi
nių komisarų tarybos pirmi 
ninku bei užsienių reikalų 
komisaru’ Molotovu.

Ši žinia gauta iš Lietuvos 
per Lisaboną.

1,400 mergaičių 
laišku kareiviui

Fort Devens, Mass., ka
reiviui James P. Simpkins 
pereitais metais buvo para
šyta moteriška ranka 1,400 
laiškų. Sakoma, kad tokio 
kareivio nėra nei Fort De-s
vena nei kitur.

Yra moterų, kurios gyve
nime skrajoja kaip plašta
kės ir ieško džiaugsmo ne
leistinuose dalykuose. Jas 
ištinka skaudi tragedija. 
Yra panašių ir vyrų, kurie 
tą patį sulaukia.

Skaudi romantika

Mrs. Eleanor Williams ve 
dė romantišku gyvenimą su 
Gordon Mc Naughton ir vė
liau su vienu policijos ofici- 
eriu. Ji pačiupo iš policijos 
oficierio šautuvą ir nušovė 
buvusį savo meilužį Mc- 
Naughton. Oficieris buvo 
atleistas iš vietos ir po kiek 
laiko jis nutraukė sau gyvy 
bės siūlą.

Moteriškės kalba

šiandien Mrs. Eleanor 
Williams nuteista nuo 1 iki 
14 metų moterų kalėjiman, 
Dwight, III.

Po skaudžios tragedijos 
Mrs. E. Williams atvirai pa
sakė:

“Ieškoti džiaugsmo neleis 
tino j meilėje, tai tas pats 
kaip ieškoti auksą vaivoryk 
štės gale. Jo ten nėra”. Ji 
pastebėjo, kad neleistina 

'meilė atneša pačiam žmo
gui, jo šeimai ir draugams 
nelaimę, negarbę ir susigrau 
žymą.

Du yeri draugai žuvo 
karo fronte
Pranešama, . kad karo 

fronte žuvo du draugai: Nor 
man Richard Chap, 6628 So. 
Artesian avė., ir James Fe- 
digan, 6633 So. Artesian 
avė. Abu šie kariai yra 27 
metų amžiaus, abu drauga
vo nuo septynių metų.. Abu 
jie 1940 m., lapkričio mėne
sį, įsirašė į the royal Cana- 
dias Air force. Abu jie plau
kė per jūras.

Mr. ir Mrs. Joseph Fedi- 
gan, pereitą liepos mėnesį 
buvo painformuoti, kad jų 
sūnus James, bombonešio 
navigatorius, žuvo Anglijos 
fronte.

Pereitą pirmadienį Mr. ir 
Mrs. Kasimer Chap gavo 

| pranešimą, kad jų sūnus 
Norman Richard dingo Egip 
to fronte ir manoma, kad 
jis žuvo Egipto fronte.

Dviejų gerų draugų moti
nos dabar vieną kitą guo
džia, nors kartais abiejų mo 
tinų akyse pasirodo ašaros.

Pirkite anksčiau 
kalėdinės dovanas

Harry L. Dormley, regio
nai manager of the Office 
of Defense Transportation, 
pareiškė, kad chicagiečiai 
anksčiau pirktų kalėdines do 
vanas (Christmas) ir jas 
anksčiau, išsiųstų paštu. To
kiais savo žygiais chicagie
čiai neapsunkins prekių pri
statymo ir patarnavimo ir 
prisidės prie karo sėkmin
gumo.

Mrs. Eleanor Williams 
prisipažįsta, kad ji buvusi 
įspėta brolių, seserų ir tė
vo, bet ji jų nepaklausė. Tas 
vyras dėl kurio tokia trage
dija įvyko, šiandien Mrs. 
Williams sako, kad jis jos 
nevertas. Ji mananti, kad 
tas vyras būtų pasielgęs ir 
su kita moterim, kaip pasi
elgė su ja.

Gražiausia meile

Mrs. E. Williams nuošir
džiai pasakė, kad gražiau
sia meilė, tai ištikimybė ge
ram vyrui ir vaikų rankos, 
apkabintos motinos kaklą. 
Ji sako, kad ji neverta savo 
vyro, kurį paliko, bet jei jis 
(buvęs jos vyras) priims ją, 
kai ji grįš iš kalėjimo, ’ tai 
bus laimingiausia moteris 
pasauly.

Gaila, kad žmones prare
gi tik po skaudžių nelaimių. 
Bet vis dėlto geriau, kad 
praregi po nelaimių, negu 
visą laiką paliktų žemų jau
smų vergijoje.

Lėktuvas ir 
moteris

Galesburg’e, III., pereitą 
antradienį, moteris 40 metų 
amžiaus įsėdo į dviejų vie
tų lėktuvą. Bet moteris nė 
kartą nebuvo vairavusi lėk
tuvo. Jos vyras šukė lėktu
vo profelerį. Lėktuvas stai
ga pakilo į orą. Moteris ne
moka lėktuvo vairuoti. Bet 
moteris tuojau čiumpa lėk
tuvo vairą ir kaip jijšma- 
no lėktuvą vairuoja. Ji ban
dė nusileisti, bet lėktuvas 
vėl pakilo aukštyn.

Ir vėl moteris bandė nu
sileisti lėktuvu žemėn. Ši 
kartą lėktuvas stačiai nusi
leido nulauždamas savo no
sį ir net nukirto kornuš, au 
gančius netoli' airporto. Mo
teris nebuvo sužeista, tik ge 
rokai susinervino.

Moteriškė, kuri buvo vie
na pakilusi į orą lėktuvu, 
bet nebuvo jo vairavusi, pa
reiškė, kad ji jautės taip, 
kaip pranašas Johna baug- 
žuvės viduriuose.

Banditas per 35 minu
tes apiplėšė 6 krautu
ves ir vienu pašovė

Pereito antradienio vaka
re Chicagos vakarinėje daly 
trijuose priemiesčiuose ban
ditas terorizavo iri gazdino 
žmones.

Bandiaa vieną vyrą pašo
vė, kada jis iš krautuvės bė 
go. Banditas pašautą krau
tuvės raštininką įvilko į 
krautuvę.

Banditas per 35 minutes 
apiplėšė šešias krautuves ir 
iš tų krautuvių pagrobė 
$700, jis pabėgo iš policijos 
tinklo. Banditas atrodė tam 
sus ir mažas.

PLATINKITE “DRAUGA’

mu
X Edvardas Brazauskas, 

sūnus Jurgio ir Barboros 
Brazauskų, 6115 So. Rock
vvell St., lapkričio 12 d. iš
vyko į kariuomenę, įstojo į 
aviacijos skyrių. Kursą ims 
University of Iowa, Iowa Ci
ty, Iovva.

X Jurgio ir Apolonijos O- 
gintų sūnus Stanislovas jau 
antras mėnuo, kaip tarnau
ja kariuomenėj Texas valst. 
Ogintų duktė — Šv. Kaži 
miero seserų kongregacijos 
sesuo M. Imelda yra slauge 
Loretta ligoninėj.

X Antanas Pūtis, Ateiti
ninkų draugovės narys, kaip 
teko sužinoti, prieš išvyk
damas į kariuomenę, nupir
ko deimantinį žiedą $200.00 
vertės Jean Mitchell, kuri 
dabar lauks, kad greičiau 
karas pasibaigtų ir Antanas 
sveikas grįžtų.

SEAL OF GOOD WILL
What greater glft can we give 

to othera than health? Through 
Christmas 

! Seals we have 
!glven that 
• gif t to mil- 
; 11 o n s. Būt 
įmillions more 
i deserve that 
glft from us. 

This year, as we face a threat- 
ened wartime rise in tubercu- 
losls, Christmas Seals can well 
head our list of Christmas gifts. 

Buy and Uee Christmas Seals

X Kazimieras ir Ona Vi
limai iš Marąuette Park sek- 

' madienį, lapkričio 22 d., švęs 
25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Giminės ir drau
gai, kurių Vilimai daug tu
ri, jubiliatas žada šauniai 
pasveikinti. Jubiliatų inten
cija šv. Mišios bus atlaiky
tos 10:45 Gimimo Panelės 
šv. bažnyčioj, o bankietas 
6 vai. vak. Marąuette Hali.

X Labdarių Sąjungos sei
me Federacijos 19 skyrių 
atstovaus P. Grybas, P. Vai
čekauskas, F. Vaikutienė, E. 
Paulienė, J. Maciejauskas ir 
K. Zaromskas. Seimas bus 
lapkričio 22 d., Brighton 
Park parapijos salėj.

X "Lietuvaitė” — liau
dies motyvais operetė, ku
riai žodžius parašė J. Stepo
naitis, o muziką komp. J. 
Žilevičius, bus Chicagoj at
vaidinta per “Draugo” kon
certą, vasario 21 d., 1943 me 
tais. Operetei vaidinti bus 
įtraukta žymiausios Chica
go lietuvių meno jėgos.

X John W. Pachankis, 
vice prezidentas Peter 
Troost Monument Co., pers
kaitęs aną dien “Drauge” 
įvairenybių skyriuje, kad 
inž. Joseph B. Strauss, vy
riausias inžinierius garsaus 
Golden Gate tilto, yra vi
sam pasauly pastatęs 350 
tiltų, atsilankęs į “Draugo” 
ofisą, papasakojo, kad savo 
laiku jis yra buvęs to gar
saus inžinierio sekretorium.

Kas gyvena be prneipų, to 
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (Tiha- 
mer Toth).
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