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PRANCŪZAI SUNAIKINO SAVO LAIVYNĄ
Prieš tai Hitleris įsakė Vichy 
vyriausybei demobilizuoti armiją

Vokiečiai suskubo užimti Toulon«

ir tenai nerado prancūzų laivyno
LONDONAS, lapkr. 27. — 

Hitleris pagaliau užgrobė 
Toulono miestą ir ten pran
cūzų laivyno bazę. Bet iš Vi 
chy per radiją pranešta, 
kad prieš tai toje bazėje bu 
vę 62 prancūzų karo laivai 
sunaikinti, kad jie nepakliū
tų naciams.

Vokiečiai patys per radi
ją pripažįsta, kad Toulone 
“kai kurie” prancūzų laivai 
sunaikinta. Bet naciai nepa 
sako sunaikintų laivų skai
čiaus.

Reuters praneša, kad Tou 
lohe visų prancūzų laivų ko 
menda*ntas admirolas de La- 
borde įsakė kiekvieną lai
vą paskirai nuskandinti. 
Tas ir įvykdyta. Šiandie 
10:00 ryto visi laivai ligi 
vieno jau buvo nugarmėję 
jūron.

Vichy vyriausybė tuos lai 
vus laikė Prancūzijos reika
lams. Hitleris, už:mdamas 
visą Prancūziją žadėjo Tou
lono neokupuoti ir tų laivų 
neliesti. Bet tomis dienomis 
jis, kaip paprastai, savo ža
dėjimą sulaužė. Maršalui 
Petain jis pranešė, kad Tou
lono okupavimas esąs gyvas 
reikalas — Europos žemyną 
saugoti nuo sąjungininkų.

Į Hitleris taip pat Vichy vy
riausybės pareikalavo demo
bilizuoti prancūzų armiją, 
kurios būta apie 80,000 vy
rų. Toks armijos skaičius 
Vichy buvo leista išlaikyti 
anais metais su Hitleriu pa
darytomis paliaubomis.

' Į tai atsižvelgus, Vichy vy

riausybė tad ir nusprendė 
laivus sunaikinti.

Tarp sunaikintų laivų bu
vo trys koviniai laivai, ku
rių du 26,000 tonų kiekvie
nas, ir trečiasis 22,000 to
nų; 4 sunkieji kruizeriai po 
10,000 tonų; 3 lengvieji 
kruizeriai po 7,600 tonų; 
10,000 tonų lėktuvnešis, 25 
naikintuvai (destrojeriai) ir 
26 submarinai; be to, dar 
keliolika mažųjų pagelbinių 
laivų.

Tuo būdu Hitleriui smog
ta didelis smūgis Prancūzijo 

I je dėl jo nesilaikymo duoto 
žodžio.

Kas dabar Įvyks su Vichy 
vyriausybe — sunku pasaky 

I ti.
Visos okupuotosios Pran

cūzijos viršininku Hitleris 
paskyrė gen. Kari von 
Ruhstedt. Jis valdys' Pran- 

1 cūziją.
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Sąjungininkai Tunisijoje kyliu 
veržiasi tarp Bizerte ir Tunis

Kitos sąjungininkų kolonos 
veržiasi į rytines pakrantes

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Žiniomis iš Tun isi jos, britų 
pirmosios armijos viena ko
lona susimetė kyliu veržtis 
į pajūrį tarpe Bizerte ir Tu- 
nis. Kitos gi kolonos sekmin 
gai veržiasi į rytines Tuni- 
sijos pakrantes, kur ašis yra 
įsitaisiusi pozicijas.

i Uraugaa" Acme teiepnoiv*

Amerikietis sveikina algeriečius iš karo mašinos ir iškelia Amerikos vėliavą, kada 
Amerikos kariuomenė įžengė į miestą, greičiausia, į Omną. Galite pastebėti maišytus 
rūbus: vietinius ir Europos rūbus. i

Naciai turi maršuoti 
pagal sąjungininku 
karo muzikos

Ginti Būna bazę, N. Gvinėjoj, 
daugiau japonų išlaipinta

Jie ten stipriai laikosi prieš 
australus ir amerikiečius

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, lapkr. 27. 
—« Būna bazės ir pakraščių 
N. Gvinėjoj gynėjai japonai 
sulaukė sau pagalbos. Ne
paisant sąjungininkų budėj i 
mo ir japonų laivų skandini 
mo, priešui pasisekė išlai
pinti daugiau kariuomenės. 
Patirta, kad ta nauja japo
nų kariuomenė sudaryta iš 
įgudusių veteranų.

Sąjungininkų bombonešiai 
Būna bazės pakrantėse nus
kandino vieną japonų leng
vą kruizerį ir apie penkis 
naikintuvus, kuriais gaben
ta kariuomenė. Nepaisant 
to, japonams visgi pasisekė 
išlaipinti stiprią pagalbą sa 
viškiems.

lengva sulaužyti.
Sąjungininkų lakūnai kas

dien ir kas naktį bombar
duoja japonų pozicijas Bū
na apylinkėse, taip pat ir ki 
tose aplinkinėse salose, Ja
ponų orinės jėgos irgi ata
kuoja sąjungininkų pozici
jas. Apie 12 japonų lėktuvų 
atakavo Darwin, Australi
joje.

Karas su sprogstančia 
medžiaga sudaužytas

Airių respublikonų 
armijos vadas 
nuteistas kalėti

BELFASTAS, Š. Airija, 
lapkr. 27. — Hugh Mc-
Ateer, 25 m. amž., airių re
spublikonų armijos (organi
zacijos) vadas, teismo apkal 

, tintas išdaviku ir nuteistas 
15 metų kalėti.

Išaiškinta, kad jis yra mi
nėtos organizacijos štabo 
viršininkas. Jis bandė šiau
rinėje Airijoje įkūrti respub 
liką.

Ispanijoje vykdoma 
karinė mobilizacija

MADRIDAS, lapkr. 27.— 
Ispanija mobilizuoja karo 
tarnybon keturių klasių vy
rus — 22, 23, 24, ir 25 metų 
amžiaus. Paskelbta, kad atei 
nantį sekmadienį jie turi 
prisistatyti į paskirtas nau
jokų ėmimo vietas.

Vyriausybė pareiškia, kad 
Ispanija nesirengia karan. 
Bet imasi priemonių saugoti 
savo neutralumą.

Japonai rengtasi 
prieš Piety Kinija

Rusai pažangiuoja Stalingrado 
fronte; susimeta ir šiauriuose

Tad sąjungininkams ko
vos su japonais pasunkėjo. 
Susidurta dar ir su spyg
liuotų vielų tvorų tinklais, 
duobėmis ir kitais priešo 
įsitvirtinimais, kuriuos ne-

MASSILLON, O., lapkr. 
27. — Ant Pennsylvania ge
ležinkelio šio miesto ribose 
įvyko nelaimė. 17-os preki
nių vagonų traukinys nušo
ko nuo bėgių ir aplūžo. Vie
nam vagone buvo sprogstan 
čio j i medžiaga. Vagonas ap
daužytas, bet medžiaga ne- 
susprogo. Tai didžiausia lai- 

'mė šioje nelaimėje.

CHUNGKING, Kinija, 
lapkr. 27. — Kinų vadovybė 
patyrė, kad japonai siunčia 
daugiau kariuomenės ir lėk
tuvų į prancūzų Indo-Kini- 
ją, šiaurinę Burmą ir šiau
rinį Siamą (Thailandą). Spė 
jama, kad japonai tuo keliu 
bando plačiau apnykti Pietų 
Kiniją.

CARACAS, Venezuela, 
lapkr. 27. — Respub’ikos vy 
riausybė iš Vichy, Prancū
zijos, ištraukia visą savo di 
plomatų štabą.

MASKVA, lapkr. 27. — 
Sovietų vadovybė vakar va
karą pranešė, kad Raudono 
sios armijos ofensyvą ap
link Dono upės alkūnę — 
šiaurvakaruose nuo Stalin
grado, taip pat ir pietvaka- 
ruose nuo to paties miesto, 
visu smarkumu sėkmingai 
vykdoma ir plečiama. Tūks
tančiai vokiečių nukaujama 
ir kiti jų tūkstančiai nelais
vėn paimama. Rusams tenka 
dideli karo grobiai, kaip tai 
karo ginklais, reikmenimis, 
visokia karo medžiaga ir 
amunicija.

Prieš keletą dienų raudo- 
npsios armijos ofensyvą vie 
nu žygiu sukelta Leningra
do šiaurvakaruose ir pietva
karuose. Iš šiaurvakarų pra 
dėta ties Serafimovič mies
tu. Iš tenai raudonosios ar
mijos viena dalis smogė sta
čiai Stalingrado link, o kita 
— pietvakarų link — į Čer- 
niševskaja. šis kylys pas
kiau pasuktas į pietrytus. 
Stalingrado pietvakaruose 
kylys pasuktas stačiai į Ko
stelnikovo ir šis kylys ties 
Jaksai miesteliu suskaidytas 
į tris dalis: viena eina į 
Kostelnikovo, kita į Gromos 
lavsk, o trečioji — į Sadovo- 
je. Trečias raudonosios ar
mijos kylys smogia anų 
dviejų tarpu. Tokiu būdu 
vokiečių frontas aplink Sta
lingradą perkertamas į dvi 
dalia. Iš Stalingrado vokie
čiams pasprukti yra dar p1 a 
tokas koridorius, kurį ru
sai dabar stengiasi aukščiau 
minėtais trimis kyliais už* 
dairyti. Jei tas pavyks, tai 
tuose spąstuose bus dingę 

! daugiau kaip 300,000 vokie

čių, kurių dalis jau nukau
ta, arba sužeista ir nelais
vėn paimta.

Taip pat pranešta, kad ) 
rusai sukėlė smarkias kon
tratakas Kalinin Toropetz 
apylinkėse — už 135 mailių 
jiuo Latvijos.

Kaukazo gi fronte, anot 
pranešimų, rusai atmuša vi
sas vokiečių atakas.

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Sir Archibald Sinclair, bri
tų oro ministras, šiandie pa
reiškė, kad Vokietijos vy
riausioji karo vadovybė da
bar turi pradėti taikintis 
prie sąjungininkų karo va
dų noro.

Anot ministro, dabar są
jungininkams jau nereikia 
įdomauti, ką Hitleris toliau 
pradės veikti. Dabar Hitle
riui jau turi rūpėti klausi
mas, ką sąjungininkai pra
dės.

Kitais žodžiais, naciai da
bar turi žygiuoti pagal są
jungininkų karo muzikos.

.A

Prezidentas liepia, 
kad gazolinas turi 
būt racijonuojamas
AVASHINGTON, lapkr. 27. 

— Prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė laiškus AVilliam M. 
Jeffers, gumos administrato 
riui, ir Leon Henderson, kai
nų ofiso administratoriui. 
Nurodo, kad gazolino racio
navimas be jokios kalbos tu 
ri būti vykdomas pradėjus 
gruodžio 1 d.

Prezidentas pakilo veikti, 
kai kongreso atstovų grupė 
susimetė veikti, kad gazoli
no racijonavimas turėtų 
būt atidėtas trims, arbai še
šiems mėnesiams, kad tuo 
būdu leisti patiems autois- 
tams prezervuoti savo auto
mobilių padangas.

Tad • prezidentas nuspren
dė tų kongreso atstovų opo
ziciją palaužti, kadangi gu
mos prezervavimas yra gy
vas reikalas.

Taigi gazolino racijonavi- 
m&s bus vykdomas, nes gali 
būti sulaikytas tik kongre
so pravesta atitinkama rezo 
liucija. Kongreso gi toks žy
gis nenumatomas.

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Žiniomis iš Stockholmo, šve 
dijos, britų keturiolika “ko
mandų” atakavo nacius Nor 
vegijos pakrantėse — ties 
Glamfjord. Apgriautos kran 
tinės, sunaikinta elektros 
gamybos stotis.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Viena armijos grupė, anot 
pranešimų jau atsidūrusi 
vos raž 16 mailių nuo Tunis 
bazės, nušlavusi ašies jėgų 
priešakines sargybas. Po 
trumpos, bet atkaklios, ko
vos paimta Mateur, susisieki 
mų mazgas, už kokių 23 mai 
lių pietuose nuo Tunis.

Pranešta, kad sąjunginin
kų žygiams kliudo prasidė
jęs lietingas laikotarpis Tu
nisijoje. Bet oriniams veiks
mams lietui daug nekenkia.

Tunisijon daugiau sąjun
gininkų kariuomenės siun
čiama iš Algerijos.

Už karę japonas 
kaltina Ameriką

TOKUO, lapkr. 27 (per 
radiją). — Japonų spauda 
daug vietos pašvenčia Sabu 
ro Kurusu, “taikos” emisa
ro AVashingtone' raportui, 
kurs šiomis dienomis išleis
tas. Už kilusį karą Pacifike 

! Kurusu visą kaltę suverčia 
J. A. Valstybėms. Girdi, Ja
ponijos “negalima kaltinti”.

Italu lėktuvnešis 
Roma nuskandintas

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Reuters iš Zuricho, Šveica
rijos, praneša, kad britų la
kūnai atakuodami Genoa te
nai didžiojo garlaivio Roma 
nesugadinę, bet jį nuskandi
nę.

Naciai Lietuvoje paskyrė 
kainų direktorių

Kainų direktorius bus nacių pastum
dėliu.

“ Kauener Zeitung” 
(IX. 29) rašo, kad vokiečių 
generalinio komisaro Lietu
vos “generalinėje srityje” 
kainų centralė esanti likvi
duota, o jos vietoje paskir
tas kainų direktorius. Jo pa 
vardės laikraštis neskelbia.

Laikraštis plačiai apraši
nėja šios naujos institucijos 
pareigas. Kainų direktorius 
ne tik prižiūrėsiąs, bet ir 
nustatinėsiąs kainas. Jo pa
rėdymai būsią, privalomi ne 
tik lietuvių, bet ir vokiečių 
įmonėms. Kainų direkto
riaus teisė bausti pinigi
nėmis bausmėmis esanti ne
ribota, o įmones jis galįs už 

įdaryti visam laikui.

Toliau laikraštis apibūdi
na kainų direktoriaus tamy 
binius santykius su vokiečių 
generaliniu komisariatu. Šio 
■įkyrius, taip pat prižiūrįs 
bei nustatinėjąs kainas, pa
silieka ir toliau veikti. IŠ vi 
so, kainų direktorius turė
siąs visus savo sprendimus, 
prieš juos skelbdamas, patei 
kti generaliniam komisarui. 
Komisaras esąs atsakingas 
už “visuotinį krašto ūkį”, to 
dėl be jo žinios nieko nesą 
galima daryti. Komisaras tu 
rįs daboti, kad kainų direk
toriaus parėdymai “atliktų 
vietines sąlygas ir nesiprie

šintų krašto interesams”...
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KAS GIRDĖT WAUKEGAME
"Show®r'' seserims

Lapkr. 29 d. parapijos mo
kyklos kambariuose, 2:30 v. 
po piety, pastangomis Nok.
Pras. Panelės ėv. ir Šv. Onos 
dnutgijų rengiama “shower 
party’’ vietos 3v. Kazimiero 
seserų naudai. Pranešama, 
jog pramoga bus vien mote
rims ir mergaitėms. Įžanga se. Tai naujas valdžios pa

ti. Tos galima. Siųskit ka-i 
reivio paveikslą ir trumpą 
biografija į “Draugą” su $1 ' 
Norintiems patarnausiu, be 
jokio atlyginimo.

Bus pašaukti tarnybon

Sekantieji lietuviai: Jonas 
Rnkštelis ir Juozas Leo. Buk 
aas. šaukimo diena daugiau * 
nebus skelbiama dienraščiuo

rėdymas. Enrikas

Ija ■ • avi ■Misijų, iškilmių k
dykai. Moterys ir mergaitės, 
kurios pasišyentusi&i dirbo 
surengimui šių įvykio, sako, 
jog turi surinkusios daug J-
vairių dalykų kurie laimės jUbi1ieja4K dldlOS
keliu teks atsjlankusioms. ■
Bus žaidžiama “bingo”, bus1 Kingston, N. Y. — Lietu- 
dnodamas užkandis, Į viu Šv. Panos Marijos pa-
ja kviečia visas moteris ir į rapijoje, vadovaujant vietos 
mergaites ateiti, susipažinti klebonui kun. I. V. Inči&rai, 
au seserimis, pamatyti da- lapkr. 5 d. prasidėjo misi 
lykus, kurie įtaisyti gyve- jos. kurios baigės lapkr. 15 
namam name ir koplyčioje, d. Pirmas tris dienas misi- 
Rengimo komisiją sudaro:
Mionie Zavaskisnė, France?
Yaučisnė, Emilija Kuzmic-
kienė, Veronika Gustienė, O- 
na M. Bukantienė, Marijona 
Akysevičiūte ir Emilija Ka- 
Čtnskaitė.

Sunki operacija

Tapo padaryta praeitą sa
vaitę Sofijai Bukšienei. ži
nomo vietos veikėjo Vinco 
Bukšos žmonai- Guli May o 
Bros. klinikoj, Rochester, 
Minn. Sykiu eu motina yra

jas vedė angly kalboj tėvas
Grasinamas, pranciškonas, o 
kitą dalį — visą savaitę tė
vas Justinas Vaškys.

Misijos labai gerai pavy
ko, nes žmonės gausiai da
lyvavo ir domėjosi misi j o- 
nieriaus gražiais ir praktiš
kais pamokslais.

Žinofnas ir garsus pamoks
lininkas tėvas Justinas Vaš
kys misijas užbaigė labai į-
gpūdingai atnaujinant krikš-, Kryžiaus kapuose. Laidbjo

_________ ___ to apžadus, šventinant mi-' Juozas Kavaliauskas, turįs
išvykus* ir duktė Bernice" siJU kryžių ir jf adoruojant, savo laidojimo ofisą ir pui

‘ BELAMV1AI 'PRISIJUNGIA PRIE SĄJUNGININKŲ

Prancūzų kariai, techniškai, buvo Amerikos “belaisviai”, kada amerikiečiai įženge 
į Algeria, bet greitai gavo laisvę ir prisidėjo prie sąjungininkų, po Darlano vadovybe.

sr

Naujas planas 
sveikatai tikrinti

Į Chicagoje jau veikia grei- 

i tas ir masinis naujokų, šau

Šeštadienis, lapkr. 28, 1942

.sveikatai patikrinti bus pra 
! dėtas Illinois valstybėje vyk 
; dyti, kad su mažiau gydyto
jų galima būtų tenkintis.

kiamų į kariuomenę, sveika 
tos patikrinimas. Šis patik
rinimas veikia gerai.

Pulk. Paul G. Armstrong, 
State Director of Selective 
Service, paskelbė, kad nau
jas ir sėkmingas naujokų

Mirė gerai žinomas 
viengentis Juozas 
Poška

Philadelphia, Pa. — Po
gan ne trumpos ligos, vieno
je Camdeno ligoninėj 19 d. 
lapkričio mirė čia plačiai ži
nomas viengentis Juozas Poš 
ka, o 23 d. lapkričio po ge- 
dulos pamaldų palaidotas šv.

Vaišnorienė. Pranešama, kad 
ligonė po operacijos jaučia
si gerai.

Palaidota*, •S •
A. a. Jonas Latoža, 65 me

tų amžiaus, ilgametis šios 
parapijos gyventojas, kuris 
po ilgokos ligos mirė lapkr.

Įspūdingiausia diena — 
misijų užbaigimo ir vėliavų 
šventinimo pradėta iškilmės 
bažnyčioj ir baigta Ameri* 
kos vėliavos iškėlimu prie 
bažnyčios.

kiai įrengtus kambarius lai
dojimo tikslui adresu 1601 
So. Second St.

Velioniui, kaip jr jo žmo
nai Julei Raidytei Poškienei, 
kol buvo jaunesnis ir svei
kesnis, kova už oūvį nebuvo 
tokia sunki, kaip prie galo 
gyvenimo. Jis buvo žymus 
ir kaipo biznierius ir kaipo

Laimingas vaikas
Gary, Ind. — Algis Kli- 

maitis, 7 metų amžiaus, gy
venantis eu tėvais adresų 
1580 Fillmore St., džiaugia
si savo laime. Lapkričio 22 
d., parapijos salėj buvo su
ruoštas vakaras, kurio pel
nas buvo skiriamas įtaisy
mui minkštų kląuptukų baž
nyčioje. Vakaro susidomėji
mas buvo — Karo Bonas, 
vertės $25.00, kurį aukojo 
žinomas veikėjas ir “Drau
go” agentas Gary ir apylin
kėse esančiuose miesteliuo
se. Tą boną laimėjo minėtas 
Algis Klimaitįs.

Baliu* ^ūvo gražus ir sėk
mingas. Džiaugiasi klebonas,

džiaugiasi ir visa parapija, 
kad atsiranda iniciatorių, 
kurie surengia vakarus ge
ram tikslui. Tikimos, kad at
siras ir daugiau, kurie pa 
seks J. Aukškalnio pavyz
džiu. Koresp.

DR. G. SERNER
UB1VVU AKIŲ GYDYTOJAS

2f> metų patyrimas

Tel. Yards 1828 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

kampas S4th St

Valandos oho 10 iki 4, nuo 6 Ud 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį<*/*• f I •

Iškilmėms pamokslą apie 
Lietuvą ir jos kalbą pasakė 

22 d./Lake County ligoninėj. 'kun Ju^)na3. ir tavęs karo
Lapkr. 25 d., po gedulo pa- kapelionas B. Paukštys pa-. vi8uomengg veikejas.
maldų atlaikytų šv. Baltra-I sak® kitą pamokslą pritai-j
miejaus bažnyčioj, palaido-1 kinta šių laikų dvasiai. Gar- žmonos, gyvais pa i o
tas Ascenaion kapinėse. Bu
vo senas narys šv. Baltra
miejaus draugijos ir neve
dus.

Susirinkimas

Nekalto Pras. Panelės Šv. 
draugijos įvyks sekmadienį, 
lapkr. 29 d., mokyklos kam
bary 12:30 vai. po pietų. Vi
sos narės prašomos susirink
ti.

Kas link kareivių

Po Katalikų Federacijos, 
Chicago apskričio konferen
cijos pasklido gandai, jog 
“Draugas” išleis albumą ir 
bendrą sąrašą visų lietuvių 
pašauktų ar išėjusių į U. S. 
tarnybą. Tas tiesa, ir girdi
mi, jog daugelis nori prisidė-i šių metų.

aus kalbėtojas ir pamoksli
ninkas kun. Paukštys, Forest 
City klebonas, nepaprastai 
visus klausytojus sujaudino 
iki ašarų. 1

Šios parapijos 205 kariš
kių vardus perskaitė klebo
nas kun. Inėiūrą, pašventi
no vėliavas ir išlydėjo pro
cesiją prie vėliavos iškėlimo 
iškilmių.

Žmonių buvo apie 2,000. 
Netilpo didelėje gražiai at
naujintoje bažnyčioje, kuri 
lapkr. 22 d. minėjo 40 m. 
jubiliejų, o klebonas 25 m. 
šioj parapijoj darbuotės ju
biliejų.

Linkime darbščiam ir e- 
nergingam klebonui ilgiau-

B. Liu bas

sūnų Juozą ir dukterį Ritą.

Mirdamas turėjo 66 metus 
amžiaus.

Padėkos koncertas

Lapkr. 22 d. “Lietuvių 
Muzikalėje svetainėje” įvy
ko taip vadinamas Padėkos 
koncertas, kurį suruošė mu
zikos mokytoja Pranė Au
se vičiūtė. Koncertu ji paro
dė, ką jos mokiniai, mokinės 
išmoksta muzikos ir dainos 
meno srity.

tiesas ‘Pisoriu*’

DR. VAITUSH, OPT.

aktų {tempimą kuris 
ai galvos skaudėikua

svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karėtį, atitsi- 

ir toliregystą. 
akinius. Visuo- 

ioss egzaminavimas Ha
remas su elektra parodančia me
ilausiu klaidas. Specialė atyda ®0>
Įgnlpijuns 1 mokyklos vaikus.

VALANDOS: nue 1® ryto iki 8 V. 
vąk. Seredomis nuo pietų, a Na-

4712 South*AshJand Av.
Phone: YARDS 1373 

Jaunuoliai, kurie nepriimami*j
karo aviacijos skyrius ii prteėus- 
ties spalvų neregė jimo —■ (coior 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apatiniu išgydyti.

WQLK STIJOIO
H45 Wvsl 37* Street

AP • ED “K’J. .1 M h’i
r.nu esi os.-.rttLE r
JUOSE l.AF A VITTTE >13

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik visa* pora S«lų visam gy 
vsnimui. flauroklte Jas. leisdami 
UecsaminaoU jas mrMlernliklaaaU 
metodą, kurta regėjimo mokslą* 

gali sutelkti
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pabalina
vėsa asši

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. X Smetana. Jr.
L801

OFTUttjLlMAKiAi
Ashland Aveniu 

felefonaat UAL ®6M.

'‘S2SL* a. SS Iki »>» g. 
• :S0 a. ■

n mm ,*

NELAUKIU-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite uiNilikrinti nuo ugyiles namus, baldus, automobiline, 
ar ėtolp kg apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jis parūpintų jums polhtą per mfisų kompanija. Nelaimei Bri
kas. aetarĮMte jokių nemalonumų-
“Mes esame pirmaklasiui nariai Cbieago Board of Underwriteri"

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas OBNTRAf. 8808 
GENĘRALIAI AGSMTAJ Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERLAL ASSURANCE COMPANY 
I.UMBERM“CRMĘN’S INSURANCE COMPANY

IPANY

. ______ 2., - t ?, . .......

DR. SELMA SODEIKA
O. o.

AKIS IŠTIRINfiJA
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 Ud 5 vai kas diena

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

187 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Teiephone: — EUCLID 906 

— REZIDENCIJA —
1441 So 60tb Avė-, Cioero. UI 

Tel.: Cicero 7681

PRADEKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

ADVOKATAS

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinio* 
atsako minga! ui 
prieinama kato*

JOS F. BUDRIK
RKAUTUVFJE

3241 So. Halsted St.
Telefonaa.

Calumet 4591
DflL BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
TAROS ROM

WHITNEY E. IARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

8183 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-moe Ud 8-tcn 
valandos vakare. 

Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeJ. STAto 7875

A* A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofise Tel. Centrai 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

.Kitomis valandomis pagal sutarti

NEW VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.

828 W. 35th PLACE 
Phone: YARda 2330 

24 vai. patarnavimas
Duriant namie ar darbe galite 
KiiuU gydymo pataimavinų lank
ant mūsų ligoninės klinikų. Kli- 
nlko valandos nuo 2 vai. popk-t 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
Putnu (rengtas Modlkae Depoet- 
assaias gydymui vuMuų ligų —. 
smarkių ir liglalkUitų.
i’Unm (rengtas Ctu r orgijos Dc-
pru-tnmnttt», kur svaibuu* ir ma
žesnes operacijas atlieka ataako- 
mlngl Cbų.urgat-D«kLrai.
Pilnai Įrengta PhyslotherajJy De- 
lau-tiueuUųr pr įskLta nt x>iattxer- 
my, Citra Violet Ray, Sinusoidėj 
ir kitus modornlSkus metodus 
gydymo
i’lliuil (rengtas

daktarai
X-Itay Depart- 

rams ir paelentams.
vženaąi vsrUun Ugouiut ne- 

oris atstumta, dėl stokim pinigų 
gerMutats* gydymss Ir prienora. 
ana Unk mokesčių, siisiiarsime, 
aad būtų Juums ko oatugistisla.

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMKRĮK08 LUTDYĮŲ DAKTARŲ DRAŪQU08 BARIAI
Odgo ML VIBMa MM 

BMtdMOikf Ki BBYarig MM

DR. I. OUNDIIUS
•tdttojai įb qmauiu>4a 

4157 Archer Avenue
Ofigo vąL; 1-3 Jy JHL30 P. U 

Trečisdistiaii pagal sutartį.

Res. 6858 S. Talman Avė.
Rea. Tel. OROvehlll 0617 
Offloe Tei. HEMIook 4848

OB.JJ.SIMONAniS• ypttojai n ovbomm>
y«M a-4 ir 7M nA 

Kstvirtad. Ir Nedėliopiis fMiteros
2423 VVest Marąuette RA

TA IAMs MU.
&««.: KBV«e®š 8107.

DR. A. J. BERTASH
•TvnojAS n oubumas 

Ofiso auo Mi nas ««0-8AO 
756 VVest 85th Street

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKO
PHYSHJIAH AND 8UR0R0V 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nūs i iki < ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal antartį.

Office tol TARds 4787 
Nagų tol PBOapaat 1630_______

03. F. ATKOČIŪNAS ’
DANTISTAS

1446 So. 4Wh Court, Cicero 
Aatradiemaie, Retvirtadiatuaia 

ir Penktadietuau
Valandoe: 10-12 ryta, 2-6, 74 P. M. 
J14/ S. Halsted St, Clucagu 

Pirmadieniais, Trečiadiemaia 
ir Šeėtadiemms 

Va^ndoe: 3 — 8 popiet,

TeL YARda 2246

DR. G. VEZEUS

TaL YARda M46

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR ARINIUS PRRA1RO | 

744 Weet 86th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Oflao TaL ............ VlRginia 188®

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
UGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad- ir Sekmad. tik susitariua

TeL OAHal 6188

DR. S. BIEŽIS ;
GYDYTOJAS Ot OKBU*OA8 
2201 West Cermak Kd.

Valandos: 1-3 popiet lr 7-8 v. vak. 
Sduaad., Trečiad. ir šeMad- ▼»* 

karais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA:

3241 VVest 66th Plaee 
TaL RSPahllo 7M8

4645 So. Ashland Avenue 
tori «7tk fltreat

-vaL: aso 9 yaL ryto iki 8 vai- rak 
Seredoj pagal aatartį.

Telefogm: HEMloek 5849

DR. PETffi T. BRAZIS
0YDY1OJAS K CBDUJROAŠ

6T57 8o. WeatMm Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 Iki 9 
Nedėliomia pagal autartį

TaL CAtfal 6M7
BM. t®L: PROapact 6SM

. OR. F. Z. ZAIATORIS
OTDTTOJA8 IR OHIRUROAk 

1821 So. Halsted Street 
BasUsadja: MM fla Artąsias Ava.
VALANDOS: U ▼. ryto iki 8 popial 

6 Ud 9 vai. vakare

TaL Oiearo 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRŪRGAB 

KfttKp. 15tos gat ir 49th CL 
OFISO VALANDOS:

8 IU 4 popiet 7 IU « vakare
Res. 1625’so. 50tbAvenue 

Tai Oiearo 1484

DR. CHAR1& SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MLDway 2880 CUcago, IIL 
OFISO VALANDOS:

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

D& MAURICE KAHN
•YDYTOJAS IR OHIRŪRGAB

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso TeL: Yards 0994 
Res. TeL: Kenwood 4800

VALANDOS
Mae 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. rak 
NadėUomis nuo 10 iki 12 vaL diena

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR OHIRŪRGAB 
2500 VVest 63rd Street 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspect 6787 
Namų telefonas VlRginia 2421

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel- LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0004 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. — kaip vorai, renka tik 
Pankt, Seėtad. 8:30 iki 9:30 vak.

Sakmad. Pagal Sutariau nuouua.

Vieni žmonės durbuoju.si, 
kaip bitės rinkdamos merių 
uuo kiekvienos gėlės, o ki

SKAITYKITE “DRAUGI’
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LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE OF 
ILLINOIS (LIETUVIŲ PREKYBOS BUTAS)

(Varde viršminėtos organizacijos, dr. S. Biežis darė 
lenktą pranešimą ketvirtadienį 7:45 P. M. per 
radijo stotį WHEC 1450 KC)

Žmogus semia visą savo miršti, kad karo metu ne tik 
energiją iš maisto, kurį jisi mūsų kareiviai, bet visi žmo-
kasdieną valgo. Tačiau pri- 
sivalgymas, kad ir skaniau-

nės privalo stengtis būti kuo 
sveikiausias, kad greičiausia

šio valgio dar anaiptol ne- karą laimėjus. Valstybė be 
reiškia, kad tokis maistas sveikatos nustoja savo at- 
pilnai atitinka nepamaino- sparumo ir lieka tarsi kokia 
miems kūno reikalavimams, tešla. Todėl mes visi priva-
Mat, žmogui yra būtina ne 
tik pakankamai pasivalgyti, 
bet tas maistas privalo būti 
užtektinai įvairus, kad ga
vus visų reikiamų medžia
gų. Todėl maisto pasirinki
mas ir jo pritaikymas yra 
didžiulės svarbos, o ne šiaip 
jau kokis menkniekis, kaip 
daugel žmonių išsivaizduo 
ja.

lome dėti pastangas būti kuo 
sveikiausiais. Tai mūsų pi 
lietiška pareiga.

Mėsos pusė svaro;
1 puodukas kavos

Dabar pažvelgtame kaip 
gali paliesti mūsų sveikatą 
sumažinimas, racionavimas

vieno valgio. Žodžiu sakant, 
visą į krūvą sudėjus, turė
sime pakankamai maisto pa
tenkinti visus kūno reikala
vimus ir dar su dideliais pri- 
dėčkais, kurie mums visiems 
tikrai eis į sveikatą. Tie pri- 
dėčkai bus: javų valgiai, vai
siai, daržovės, pienas ir ju 
produktai, ko daugelis žmo 
nių paprastai permažai val
gydavo. Oia suminėti valgiai, 
reikėtų kiekvienam žinoti, 
kaip tik turi savyje daug 
visokių mineralų ir vitami
nų, be kurių reikiamo kiekio 
niekas negali būti pilnai 
sveikas.

Tad išvadą iš racionavi 
mo maisto galima padaryti 
sekamą: turėsime gal ir ge
rokai pakeisti savo valgy
mo būdą, mažiau persivai 
gysime, o daugiau sunaudo

kai kurių valgių. Iki šiol nu- sime mineralų ir vitaminų

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELI* WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

12? No. Dearborn Street 
Tei. RANdolph 9488-84S2

HELP VFANTED — VYRAI

BERNUKAI — reikalingi, nito 18 Iki 
17 metij senumo, prie order fllllng, 
dirbtuvės darbu, bąfflng lr pollsn* 
Ing. Matykite M r. Malm, ant 3 auki. 

325 NO. WEt.L8 STREET

PAPRASTI DARBININKAI 
REIKALINGI

Pastovūs darbai,
Gera užmokestis. 

Patvrimas nereikalingas
SHERMAN KLOVE CO. 

8535 W. 47th Street

VYRAI reikalingi prie abelną dirb
tuvės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Geriausia rata užmokesčio.

SęrTRE DINO F F. COMPANY 
1218 Elston Avenue

LATHE HAND — JTO ir FlX- 
TURE MAKERS reikalingi. Tiktai 
pūty tusieji. Geriausia rata mokes- 
tles mokama.

BLACKHAWK MFG. CO.
224 \V. Superior Street

RAILROAD 
FRE1GHT HANDLERS

Kreipkitės prie General Fofemfift:

C. B. and Q. R. R. 
Canal and Harrison Sts.

GAGE MAKERS 
Patyrę A-l. Aukščiausia užmokestis 
mokama. Kreipkitės j —

ILLINOIS GAGE COMPANY 
7810 W. .UbU.Mnn

FOUNTAIN GIRLS 

AND WOMEN
Nuolatiniai pilno ar dalinio laiko 
darbai vidurmiesty ar jūsų apie- 
linkėje. Uniformos duodamės, 
ir taipgi išvalomos. Duodame ir 
nuolaidą perkant prekes mūsų 
Nuolaida perkant prekes mūsų 
įstaigoje. Pradinė alga $19.00 
savaitę su garantija greito įsidip 
bimo.

VValgreen Drug Stores
5973 W. Madison 0300 Cottage Grove 
6858 S. Halsted 150 N. La Solio

744 E. Boucn

Pataria racijonuoti 
maisto produktus
NEVV YORK, lapkr. 27. — 

Fortune žurnalas iškelia rei 
kalavitną, kad vyriausybė 
nieko nelaukiant tuojau im 
tuai racijonuoti visus mais
to produktus. Sako, be tos 
priemonės bus sulauktas 
maisto trūkumas ir naujas 
šaliai pavojus.

Fortune pareiškia, kad 
ateinančiais metais numato
mas farmose maisto pro
dukcijos sumažėjimas. To 
priežastis, tai stoka darbi
ninkų ir mašinerijų. Be to 
dar ir maisto transportacija 
bus žymiai apsunkinta suma 
žėjus gumos ištekliui.

Anot žurnalo, maisto, ra
ci j inavimu daug kas bus at
siekta. Kitaip gali kilti nenu 
galimas pavojus, ypač pra
monių centrams — visam 
naminiam frontui.

MERGINOS reikalingos prie lengvų 
assembly darbų. Puikios darbo są
lygos gera užmokestis.

MATCHLESS ELECTRIC CCO. 
108 N. Ogden (kanonas Lake St.)VYRAI. MOTERYS PUNCH PRESS 

OPERATORIAI ir ASSEMBLERS y- 
ra. reikalingi. Taipogj Pagelblnjnkaj 
j General shipp'ng Room.

PRECLSION METAL WORKERS 
3100 W. Carroll Ave.

HELP YVANTED — MOTERYS

paprasti Darbininkai ir Ma
šinų OPERATORIŲ PAGELBINlN- 
KAI reikalingi' Rakandų dirbtuvėje. 

O. C. S. OLSEN CO.,
__________2527 Moffat Street

RAILROAD 
KARŲ VALYTOJAI

Kreipkitės prie Tom Lahiff, Fore- 
man, sekančiai —

C. B. and Q. R. R.
14th and Canal Sts. •

RAILROAD 
MACHINE HELPERS 

ROUNDHOUSE LABORERS 
Kreipkitės prie Master Mechanic 

C. B. & Q. R. R.
1625 So. VVestern

PARDAVTMFI

PARDAVIMUI KRAFTUVft
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
Park Labai geri įrengimai. Pardavi- 
mo priežastis — ilga. Kreipkitės prie; 
Mr. YValter Nutovr. 2200 W. 37th Sk 
Clitnsm Ttl te> T tPnyi-lfp apAM

RENDUOJASI FLETAS — 4 kam
barių. 2 miegami kamb., štymo šilu
ma. ant 1-mo aukšto. Renda $35.00 
Randasi po antrašu — 5514 Sn.
Emerald Avo. Praaukite sekančiai: 
PROSPECT 9181 po C vai. vak.

OPERATORES
Reikalingos prie skalbiamų dresių. 
Patyrusios prie kišenių, single nee
dle. Taipgi Folders relka’ingos. Nuo
latini darbai, gera užmokestis.

LIBMAN MFG. COMPANY 
1515 No. Dayton 

(Vienas bl. nuo "L” — Halsted St. —
ir North Avenue gatvėkarių).

MERGINOS reikalingos — išmokti 
amatų. Lengvas bindery darbas. Mes 
mokėsime jums laike mokinimosl ge
ro amato. Greitas jsidirbimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Slierman St.

kurių iki šiol stokuodavo net 
iki 60 nuošimčių gyventojų 
Dėl jų stokos, žinoma, žmo 1 
nės nors gyvena, bet nugali

matyti racionavimai svar
biausia palies mėsą, cukrų 
ir kavą, ką žmonės daugiau
sia vartodavo. Mėsos, kurios!
daugelis žmonių valgydavo ^ūti pilnai sveikais. Taigi i 
per nemierą, gausime ma- racionavimą reikia

vome ir kada tik p^minty- • žia/u kaip pusę svaro į die- žiūrėti su vilčia kaipo į prie- 
davome v is a i neat-ižvel- Į ną, ko pilnai pakaks kiek- mon^ pagerinimui mūsų svei 
giant ar tai tas išeina, į ge- j vienam, ypač kad nei paukš katos, o ne kaipo į kokią 
rą, ar ne. šiuo karo metu tiena, nei žuvis nebus nacio- šmėklą nešančią badą ir li 
maistas jau pradedama ra nuojama. Sumažinimas cuk- Sas- Iš šio karo griuvėsių 
cionuoti, t. y. padalinti ma- raus, iš kurio įvairiausi sai- numatoma žmonijos geresnė

Racionavimas maisto bus 
sveikatai naudinga

Iki šiol mes veik visi val
gydavome kiek tik norėda

RENDUOJASI 4 kambarių lietas, ar
ti lietuvių bažnyčios ir mokyklos. 
Renda $17.00. Atsišaukite sekančiai:

4425 SO. WASHTENAW AVE.

olanuoia racijonuoti

MERGINOS reikalingos prie dirbtu- 1 VYRAI ir MOTERYS reikalingi kal
vės darbų ir MOTERYS prie valy- P° Pantry Pagelbininkai ir puodų 
mo darbų. Atsišaukite prie — plovikai.
LOOSE-WILES BIKCFIT COMPANY 

3059 So. Astdand Ave.

I AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr numeratas lr 
Išnešioti skaitytojams laikrašč'us. Pi
niginis atlyginimas lab' gorn« At
sišauk te Į “DRAUGO” RASTINE, 
2334 So. Oakley Ave.. Cbicago, III.,

Y.\R RESTAURANT 
181 E. I-akojiore Drivo

žesniais kiekiais. Ateity to 
dar daugiau susilauksime. 
Vadinas, mažiau valgysime 
ir, žinoma, trumpesniais dir
žais apseisime. Kaip tas vi
sas palies mūsų sveikatą? 
Sveikesni ar liguistesni tap
sime? Tai svarbus klausi
mas, liečiąs mus visus ir mes‘ J. **visi privalome tuomi rimtai 
susidomėti.

Patyrimas rodo, kad iki 
šiol daugelis mūsų perdaug 
valgydavome ir kad valgis į 
nebūdavo pakankamai įvai- j

dainiai daromi, taip pat'iš- sveikata, jei norėsime ir su 
eis į sveikatą, nes cukrus sa- gebėsime pasinaudoti moks 
vyje neturi nei mineralų, nei iškaiš daviniais mitybo; 
vitaminų, kurių gerai klausimais.
sveikatai taip reikalinga. O Nariai prekybos buto 
kava kaipo tokia visai nėra
maistas ir ji daro žmogui Sekantieji yra keli naria.
daugiau žalos, negu gero. I iios organizacijos:

i S. D- Lachawicz — vienas 
Čia kyla svarbus klausi-'iž dįrektOrių šios organiza

mas: ar turėsime pakanka- cjjos jį9 yra laidotuvių di- 
mai maisto, t. y. ar nepri- rektorius po adresu 2314 W. 
seis kiek pabadauti? Sulig 23rd Place
dabartinių davinių ir vai-
džios tikrinimų mes nematy- Louise P. Narm on ta -

, , . „ , Sime bado dienos. Mėsos su- veikli lietuvaitė. Ji yra mo
nis, pakankama, balansuo-1 mažinjmą gal&!ime lengvai ky.oja Chicago viešų mo-
tas. Paprastai, mes valgo
me perdaug mėsos ir saldu
mynų, pastarųjų ypač jau
nuoliai. Tai nėra gera. Su
prantama, žmogui vieną sy
kį įpratus tul.us valgius var
toti jam jau sunku įsisenė
jusį įprotį pakeisti. Dabar, 
kuomet maisto racionavimas 
pareina, tai norėsime ar ne 
būsime priversti prisitaikin 
ti prie valdžios nustatytų 
taisyklių, kas gali net gero 
kai pakeisti mūsų visą gy 
venimą. Visgi nereikia pa-

papildyti sūriu bei kitokiais 
pieno produktais ir taipgi 
įvairiais javų valgiais. Cuk-

kyklų sistemoj. Jos adresas 
8034 So. May Street.

John W. Pachankis — vice
raus nedateklių pavaduosi- prezidentas Peter Troost Mo- 
me vaisiais bei daržovėmis, i nument kompanijos, dirbėjai 
o kavos sumažėjimą iki vie-l paminklų, mauzolėjų ir ženk- 
no puoduko į dieną atpildy-' lų adresu 4535 West Wash- 
sime pieno stiklu prie kiek- j ington Blvd.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

B. PETKUS

KLAIDOS ATITAISYMAS

Pereitą antradienį “Drau
ge” tilpo paveikslas gen. Han 
ford MacNider ir po paveiks
lu buvo parašyta, kad jis tar 
navęs ispanų amerikiečių ka
re. O turėjo būti parašyta: 
jis tarnavo Meksikos pakraš 
tyje 1916-1917 m., pirm ne
gu įstojo tarnauti į pirmąjį 
pasaulinį karą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave.. Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagu* h 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas •

Kas iš gerų pažadėjimų, 
jei nėra darbų. (Palau).

žmogaus sielos spinduliai

”«nniii oa lamas
WASHINGTON, lapkr. 27. 

— Iždo departamentas ir 
ekonominės stabilizacijos ofi 
sas ėmėsi studijuoti klausi
mą, kad visus gyventojus 
privereti prisijungti prie 
griežtojo taupumo progra
mos vykdymo.

Kitais žodžiais, norima nu 
statyti, kiek kiekvienas žmo 
gus iš savo pajamų gali iš
leisti nuosaviems gyvenimo 
būtiniems reikalams ir kiek 
taupyti, perkant vyriausy
bės bonus.

“Darbai parodo meilės jė- 
rrf,”

Būk darbštus, gyvenk su
ir šešėliai atspindi jo kalbo- lig savo pajamų. Bet svar- 
je. blausiai tai gaflvok.

Mažas meilės lašelis reiš-Gražumas yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją kia daugiau, kaip visa jūra 
gavo nuo jos. (Merė). įvairių žinojimų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A f A
' PETER THOMAS 

(Tomašauskas)
Mirė lapkr. 26 d.. 194 2 m.. 

1:55 vai. ryto, sulaukęs 34 matų 
amžiaus.

Gimęs Chicago. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 brolius — John Ir marčią Lu
cy lr jų šeimų, ir Joseph; se
serj Sophie ir žentą George 
Reltz ir jų šeimą; tetą Uršu
lę Viktorą vtčlenę ir Jos šei
mą: dėdę Joną Tomašauską
Ir Jo šeimą, švogerl Antaną 
Ivaškevičių Ir jo Šeimą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažjstamų.

I<finas pašnrvotas I. J. Zolp 
koplyčioje. 1 646 VVest 4 6th St.

Laidotuvės jvyks pirmadieni, 
lapkr. 30 d Iš koplyčios R: 30 
vai. ryto hus atlydytas J ftv. 
Kryžiaus parap bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydčtas j ftvento 
Kasimiem kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d ra ilgus tr pažjstamua 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę:— Broliai, Marčios, 
Žentai. Teta. Dfslč, ftvogerii, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. .1. 
Zolp. tel. YARds OTRI.

{steigta 1889 m.-

PETER TROOST 
MONUMENT CO

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAITZOLEJAI

ŽENKI AI
FANITIKBJ1MO MI'Ml* 

REKORDĄ*

41 firma viri S0 m . to» 
(Mėto* ftetmoe raakoael

PERSONALIZED MEMORIALS Al NO ADDITTONAI 008*1

Memorials Erected Anywhere

Workmanshlp and Material Unezcelled — 
and Obtainable at Loweit Prices.

Rir? U 8 WAR BONDS WITH THE 8 AVINO

KREIPKrraB PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Wembrr of th* f/fthr

dODERNI llvldtn* PARODA 
t5R5 W. Washington Blvd. 

Tel RRTehrooli S64A

PLATINKITE “DRAUGĄ” j

REZTDENCIJA 
5919 South Troy Si 
Tel REPnblic 429? 

VALANDOS Kasdien 9-9 v vak Šeitad tr Sekm 9-S vaJ

GARY. INDIANA I.AIDOTUVTV IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

(Vichy) Laivynui paskyrė kitą prancūzą admirolą.
Darlanas jau daug pasitarnavo. Turimas labai svar

bus strateginiu atžvilgiu uostas Dakar, generolui Gi- 
raud duota laisvos rankos organizuoti prancūzų armi
ją, kuri kariaus šalia santarvininkų ir, apskritai, jis 
savo talkininkavimu paskubino paimti Afriką jungtinių 
tautų kontrolėm

Sakoma, kad su gen. Giraud buvę sunkiau susikalbėti. 
Jis reikalavęs^ kad jam būtų pavesta vyriausioji vado
vybė Šiaurės Afrikoj ir kad tuoj būtų daroma invazija 
Prancūzijon. Dar La n rimčiau ir šalčiau į tuos dalykus 
žiūri.

r risuicKunc
• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne

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

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

Optimizmą keliančios žinios
Šis karas apima visą žemes kamuolį. Pirmojo pasau

linio karo (1914-1918 m.) frontai kur kas buvo siau
resni. Jungtinėms Amerikos Valstybėms, įstojusioms į 
aną karą, tik į Europos kontinentą tereikėjo siųsti savo 
jėgas, šiandien amerikiečių karo jėgų rasime beveik 
visuose kontinentuose.

Ačiū toms amerikiečių jėgoms. Jungtinės Tautos vi
suose frontuose pereina į ofensyvą.

PACIFIKE \ v £

Pietinėj Pacifiko vandenyno daly — Guadalcanale ir 
Naujoj Gvinėjoj kmerikiečių ir australiečių jėgos gerai 
lupa priešui kailį. Japonų Laivynui padaryta tokių žaiz
dų, kurios negreit bus galima užgydyti. Buvo daromi 
desperatiški žygiai sustiprinti japonų jėgas, tačiau ame
rikiečiai žymią tų transportų dalį pasiuntė į jūrų dugną.

Kol mūšiai tame fronte tebeina, peranksti yra džiū
gauti, bet vis tik gaunamos žinios kelia mumyse opti
mizmo ir kalba už tai, kad japonų imperializmo ir im- 
litarizmo ragai bus nulaužti.

Mes savo dienraštyje nuolat raginame lietuvių visuo
menę remti Labdarių Sąjungą, kuri yra nudirbusi visą 
eilę gražiausių darbų, tarp kurių reikia priskaityti šv. 
Kryžiaus ligoninę, kuria mes visi nuoširdžiai didžiuo
jamės.

Dabar labdariai yra užsimoję atlikti kitą didelį dar
bą — lietuviams seneliams prieglaudą pastatyti. Į šį 
darbą jie, labdariai, jau daug savo jėgų įdėjo. Kad 
prieglaudą greičiau užbaigti, yra reikalinga plačiosios 
visuomenės talka. Dėl to mes čia ir kreipiame dėmesį 
į šį reikalą.

Teoretiškai apskaičiuojant, bet kokį darbą lietuviai 
gali atlikti gerai ir greitai. Tik tesumeta visi bent po 
vieną dolerį, tuoj bus keli tūkstančiai dolerių ir ne vie
na, bet kelios prieglaudos bus pastatytos ir įrengtos.

Deja, praktiškai taip nesidaro. Kai vienas kitas ge
radaris stambesnes sumas labdarybei aukoja, tūkstan
čiai kitų nė dolerio nemato reikalo paaukoti. Dėl to 
mūsų darbai ir susitrukdo.

Buvusis labdarių seimas nutarė išauginti Labdarių 
Sąjungą ligi kelių tūkstančių narių. Į tą nutarimą at
kreipkime dėmesio. Paaukokime prieglaudai oaigti bent 
po vieną dolerį ir tuo pačiu būsime kilnios ir reikalin
gos organizacijos nariais. Jau laikas yra ne vienam ki
tam, bet visiems dirbti ir aukoti, kad užbaigti įrengti 
pastatytus prieglaudos namus ir senelius ten apgyven
dinti.

Transylvanijos klausimas

AFIUKOJ ,

Pietų Afrikoj garsiojo vokiečių generolo Rommelio 
armijos likučiai visai prispiriami prie sienos ir jie, be 
abejonės, netrukus bus likviduoti. Tai bus vienas iš di
desniųjų smūgių, užduotų Hitlerio pragariškai karo ma
šinai.

Amerikiečių, taip pat ir santarvininkų, kariuomenės 
vadas Afrikoje gen. Eisenhower, laimingai atlikęs ste
bėtinai didelių ir reikšmingų ir kariškų ir politiškų ope
racijų, sėkmingai daužo priešų bazes Tunisijoj. Išrodo, 
kad neims ilgai išvalyti nuo priešų Tunisiją ir visą Li
biją, kad būtų galima siekti galutino tikslo — daryti 
invaziją kontinentalinėn Europon, kurią turi pavergęs 
Hitleris.

RYTUOSE
Rytų fronte su rusais Hitlerio kariuomenė jau visai ne-, 
beatsilaiko. Su dideliais ir vyrų jėgų ir karo pabūklų 
nuostoliais turi trauktis atgal. Sakoma, kad naciai, ku
rie prieš kiek laiko buvo atitraukę savo jėgų dalį iš to 
fronto ir pradėję jas siųsti Viduržemių jūrų link, sku
biai jas grąžina į Rytus. Tačiau ir fai jau nebegelbės. 
Rusams atėjo į talką didelės jėgos: Amerikos tankai, 
lėktuvai ir, be to. žiemos speigai ir gilus sniegas. Prieš 
tas jėgas Hitleris jau nebeatsilaikys. Išrodo, kad naciai 
manė įsistiprinti tarp Volgos ir Dono upių ir čia pra
leisti žiemą ir pasiruošti pavasario ofensyvai. Bet tie jų 
planai jau yra sudaužomi, čia irgi netikėtai naciai buvo 
užklupti.

Ir šios savaitės, kaip ir kelių pirmesniųjų, žinios iš 
visų karo frontų yra geros, optimistiškos. Jos priduo
da naujo ir tikrai didelio stimulo ir namų frontui di
dinti pastangas karo produkcijoj ir, apskritai, daugiau 
dirbti ir daugiau aukotis greitesniam karo Laimėjimui.

Rumunija ir Vengrija yra artimi Berlyno-Romos a- 
šįes talkininkai. Bet tarp jų dviejų eina dideli ginčai 
dėl TraYfčfylvanijos, kurią abi savinasi.

Spėjama, kad tie ginčai šiomis dienomis stipriai pa
aštrės. Mat, rusų fronte dalykai keičiasi, daug rumunų 
ir vengrų karių žūsta rusų-vokiečių fronte, santarvi
ninkų pasisekimai Afrikoj tose tautose kelia dar dides
nį nepasitikėjimą Hitleriu, kuris ten dar labiau sustip 
rino savo kontrolę. Prie Transylvanijos sienų beveik 
kasdien įvyksta kruvinų susirėmimų. Berlynas siunčia 
savo geriausius diplomatus, kad nuraminti ir vieną ir 
antrą pusę. Tačiau dalykai negerėja, bet eina blogyn. 
Tai naciuose sukelia nemažą susirūpinimą, nes jie silp
nina jų'frontą.

Tad, Hitlerio “triubeliai“ visur didėja.

Vienybė pas kilus

Darlano talka

“Amerika” rašo;
“Ne retai nusiskundžiame, kad lietuvių tarpe vis 

trūksta vieningumo. Vienybės pavyzdžiu daugiausia 
nurodomi žydai. Girdi, būkime vieningi kaip žydai, 
ir viskas bus gerai.

Bet ar žydai taip jau vieningi? Štai šiuo metu La
bai didelis žydų skaičius deda visas pastangas, kad 
Palestinos žydams būtų leista sudaryti atskira, sava
rankiška kariuomenė, kad žydams būtų pažadėta lais
va ir nepriklausoma Palestinos valstybė. Bet yra stam 
bus skaičius ir tokių žydų, kurie viešai pasisako prieš 
tokios kariuomenės organizavimą, prieš atskirą žy
dų valstybę. Žydai nacionalistai talkon pasikvietė per 
700 įžymių Amerikos rabinų, kurie paskelbė, kad at
skiros žydų valstybės įsteigimas yra suderinamas 
su žydų tikyba, kad toks siekimas yra tikybinis.

Kai kurie laikraščiai ir žurnalai vis dar mato reikalo 
reikšti nepasitenkinimo dėl pasikvietiir.o talkon Šiau
rės Afrikos reikalams admirolo Darlano.

Tie nepasitenkinimai visai ne vietoje ir bereikalingi. 
K Mes jau aną dieną rašėme, kad gen. Eisenhower, pa

jėgęs palenkti savo pusėn adm. Darianą, labai daug lai
mėjo. Tą pripažino valstybė* departamentas. Ir tai La
bai svarbu, kad vyriausybė nesutrukdė gen. Elsenhowe- 
rio planams, bet jiems pritaria ir dabar veikiama pil
niausiu susitarimu.

Darlano palinkimas padėti santarvininkams yra aiš
kus Dėl to Petainas, Lavalis ir jų “bosas” Hitleris La
bai siunta ir jo, Darlano, vieton vadovauti Prancūzijos

M iv* ve mSkydini zimos

Lietuvių Labdarių Sąjun
gai eina į talką ir kitatau
čiai.

Štai, rytoj puošniame Chi
cagos teatre William Roede- 
r'io ir The Joyoe Kilnier 
Plaiyers stato šaunų veika
lą “The Virtue of Satan”.

Aktorių tarpe yra šie pa
sižymėję asmenys: Isabelle 
Conrath, James Fisher, Jay 
Sheridan.

Jie nelietuviai.
Tačiau aukojasi lietuvių 

gerovei. Tą veikalą Civic te
atre vaidins net tris kartus 
(sekmadienį po pietų ir va
kare ir antradienio vakare).

Už savo sunkų darbą jie 
neima nė cento, nes nori, 
kad tik daugiau pelno liktų 
lietuvių senelių prieglaudai.

Mes, lietuviai, įvertinkime 
kitataučių talką. Ji mums 
reikalinga.

Jei mes visus tris kartus 
pripildysime Civic Theatre, 
keleriopai nusipelnysime.

Stipriai paremsime lietu
vių senelių prieglaudą.

Parodysime savo įvertini
mą mums talkininkaujan
tiems kitataučiams artis
tams.

Paakstinsime ir kitus rei
kale mums padėti.

Pademonstruosime savo 
vieningumą.

Tad, rytoj ir antradienį 
visi keliai teveda mus į vi- 
durmiestį, į Civic Theatre.

•
Adventų Laikas krikščio

niškam pasauliui yra svar
bus ir reikšmingas laikas.

Karo metu jis pasidaro 
dar svarbesnis.

Kai žmonija paplukdoma 
kraujo ir ašarų klanuose, pa
skutines savo viltis siudeda

Po svietą pasidairius
Antro fronto ekspertas ir 

lietuviško balšavikiško vais- 
ko generolas F. Abekas iš 
Čikagos vakar Bruklyne sa
kė spyčių apie antrą frontą 
ir delko antras frontas Af
rikoje balšavikų nepripažįs
tamas svarbiausiu reikalau
tu antru frontu ir toliau tę
siamas reikalavimas antro 
fronto Europoje?

Kai išklausę Abeko šnekos 
susirinkę žmonės pareiškė: 
jei Amerika neatidaro antro 
fronto Europoje, kad pats 
Abekas tai padarytų suorga 
nizavęs balšavikišką vaiską, 
Abekas paprašė aukų... ne 
antram frontui atidaryti, ale 
Čikagon pervažiuoti Pasiro
dė, kad tam tikslui ir pra
kalbos buvo rengiamos.

Į.tavernus labai dažnai 
užeina visokie selsmonai, 
pedlioriai. Sykį geriant man 
papso stiklą Mikulio—Tatu- 
lia taverne užėjo kiaušinių 
pardavėjas. Jis turėjo tris 
tuzinus kiaušinių ir vieną

į Taikos Kunigaikščio ran
kas. .

Per šiuos Adventus labiau 
susikaupsime, geriau pasi
ruošime, kad tinkamu būdu 
minėti Kristaus — Taikos 
Kunigaikščio gimimo šven
tę.

Toje šventėje karštai pra- 
šyeime Kūdikėlio Jėzaus, kad 
grąžintų pasauliui ramybę ir 
taiką, kad būtų nugalėtos 
visos pragariškos jėgos, ku
rios sukėlė šį karą.

viršaus. Mikulis-Tatulis nu
pirko visus tris tuzinus, tik 
už vieną paskutinį kiaušini 
ilgai nesutiko: MikuLs-Ta- 
tulis nenorėjo už tą kiauši
nį brangiai mokėti, o kiauši 
ninkas nenorėjo pigiai duoti. 
Pagalios Mikuiis-Tatulis sa 
ko:

— Ką jau tu vieną kiau
šinį taip brangini! Nupir
kau tris tuzinus, tai jau ši 
vieną gali pridėti magaryš- 
čių.

— Gerai, sutinku, — at
sakė kiaušinių pardavėjas. 
— Bet ką tu man duosi ma 
garyčių?

— Aš tau užfundysiu, — 
sako Mikuiis-Tatulis.

— Gerai, ant to sutinku.
— Tai ką gersi? — klau

sia Mikuiis-Tatulis.
— Nežinau.
— Gerk ką tik nori, — sa 

ko Mikuiis-Tatulis.
Tai įpilk man stainą alaus 

ir įmušk kiaušinį.
Mikuiis-Tatulis nors rau

kėsi, ale jau buvo pervėlu, 
nes buvo prižadėjęs užfun- 
dyti tai, ką nori. Tokiu bū
du kiaušinių pardavėjas 
prie likusio kiaušinio gavo 
dar stainą alaus priedo.

Spicpirvirvio Dumkos
New Yorko Tėvynė gerai 

sako: “Jeigu nori šaut japo
ną, nusipirk sau Karo Bo
ną; jeigu nori smogt fašistą, 
nusipirki dar ir kitą”.

Hitleriui šią žiemą bus 
kaip mūsų liaudies pasako
je: “galva svils, užpakalis 
šals”.

Dėl vėliausiai gautų žinių iš Lietuvos “Tėvynė” da
ro tokią pastabą:

“Iš to viso išrodo, kad Lietuvos žmonės pergyvena 
vieną tamsiųjų valandų. Taipgi matoma, kad lietu
viai yra ir kantrūs: jie iškentės ir kai ateis spren 
džiamoji valanda — smogs naciams taip, kaip smogo 
daugeliui savo pirmesniųjų priešų

“Mes savo broliams ir seserims Lietuvoje reiškia
me širdingą užuojautą turėti daugiau pakantos. O 
kai tik aplinkybės leis — Amerikos lietuviai jiems 
išties brolišką ranką ir visokeriopai pagelbės.”
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"l$ KELIONES EGIPTAN
Prof. K. Pakštas

(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų ‘'Aplink Afriką” 

antras tomas, 133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

(Tęsinys)

Prie Timsah ežero, į va
karus nuo kanalo, grybo 
greitumu išaugo Izmailijos 
miestas, dabar turįs apie 
25,000 gyv. Jis pramintas 
Khedivo Izmailo pagarbai, 
kurs pristatė Egipte tiek 
daug puikiausių rūmų ir la
bai daug prisidėjo prie ka
nalo prakasimo. Būdamas 
75 km. nuo Mediteranos, tai 
gi netoli kanalo vidurio, Iz
mailijos miestas tapo kana
lo darbų, ir įstaigų cntTu. 
Tai gana moderniškas ir

Patekęs miestan pamatai 
daugybę dar kitokių skelbi
mų ne tik arabų, bet ir ang- 
lų, prancūzų, italų, graikų 
ir armėnų kalbomis. Visų 
pasaulio dalių interesai čia 
kryžiuojasi, britų ir prancū
zų kultūrinės* įtakos konku
ruoja, o visų Mediteranos 
pajūrių ir Mažosios Azijos 
tautos visur čia sutinkamos 
ir savotišku savo gyvenimo 
spalvingumu dar labiau pa
didina žmonių mozaikos ne
paprastą margumą.

Port Said dabar turi dau

VBL KAKTA
.• • "Z1

t n RIMTIES VALANDĖLEI
Jungtinių Valstybių karei- tikėdama ką nors nuosta- 

viams visur išsiskleidus, A-l baus aprašyti arba bent pa- 
merikos Padėkos Diena su- rodyti, kad tikėjimas ste- 
silaukė gero išgarsinimo Iš buklų negal padaryti. Iš pa
karto ši šventė buvo beveik sikalbėjimų paaiškėjo, kad 
grynai dvasinio pobūdžio, tas sergąs jaunikaitis, F.

i metams bėgant, virto vai-j Snite, Jr. ir jo tėvas nenu 
stybine švente, kurios nepa- siminę, anaiptol linksmesni,

• prasta ypatybė — šeimos tą kad geriau suprato Dievo 
dieną pasistengdavo pietums j valią.
valgyt kalakutus. Tikrai sunku priimu. >urr-

Dėkingumo supratimas bei kenybes ir vargus kai pna- 
reikalas nėra svetimi. Išauk- šome pasisekimų ir laimės, 
lėtas žmogus žino, kada ir Nežinomi Viešpaties keliai; 
kaip tuos jausmus geradė- Jis leidžia, kad vargai mus 
jams išreikšti, deja tas ges- paliestų tuomi atnešdami di-

jaunas miestelis, neturįs giau kaip 120,000 gyv. ir vis 
savy didesnės įdomybės. Bet dar sparčiai auga. O juk 
ir jo apylinkėse rasta nema prieš kanalo pradžią čia ne
ša faraonų laikų istoriškų buvo dar jokio miesto. 1883

C'Drauffas” Acme telephoto i 

Amerikos ir Prancūzijos vėliavos pagerbiamos iškilmėse, kur tai Algerijoje, greičiau
sia Orane. Prancūzų karininkas ir vietos pareigūnas matosi priešakyje.

m. jis turėjo tik 17000 gyv.
Arabiškai jis vadinamas Padangų inspekcija
Bor Said, pagarbai Khedivo 
Said, kurs viešpatavo nuo 
1854 iki 1863 m., pratiesė 
svarbiuosius Egipto geležin 
kelius (iš Kairo į Aleksan
driją ir Suezą), rėmė kanalo 
kasimą ir padarė šaly kai 
kurias reformas. Port Said 
pasistatęs1 mažame trikam
piame pussaly tarp Medite
ranos iš šiaurės, Menzaleh

NAMŲ FRONTAS
j vieną iš tų paskirtųjų, kur 
| jus norite. Žiūrėkit, kad bū
tų iškaba, kad ta įstaiga yra’ 
oficialinė Padangų Inspekci 
jes Stotis.

Kokią rolę lošia padangų

tas dažniau ir beveik išim
tinai taikomas žmonėms, ret 
karčiais pačiam Dievui.

Krikščioniui sulaukus pra
šomos dovanos nuo Viešpi- 
ties, gerai daro Jam pade 
kodamas. Ar kada nors ra- 

r dome gyvą reikalą padėko
ti Dievui, kad nedavė to, ko 

•ilgomis maldomis, įvairiomis 
novenomis prašėme? Ši min- 

vę ir jis turi būti visado lai- ! tis kažkaip svetima, bet ži- 
komas automobilyje. Po noma geram katalikui.

desnės laimės ateityje. Jei
gu negauni ko meldei, žinok 
kad Viešpats tikrai tave my
li nesuteikdamas kenksmin
gų tavo prašymų.

Dėkingumas i eiški amas 
tad netiktai už gautąsias gė
rybes, bet ir tada, kai pri
versti sunkenybes kęsti, nes 
iš to seks didesnė laimė. ELaž 
niau kartūs vaistai ligoniui 
teikiami, kad greičiau pa
sveiktų. A.B.C.J.

liekanų, kurios išgabentos į 
Egipto muziejų Kairan.

I
Šiek tiek į Šiaurę nuo Iz

mailijos sutinkame ei Gisr 
kalnelius, kur Suezo kana
lui teko peržengti aukščiau
sią savo teko vietą ir prasi- 
k&sti pro aukštumas apie 17 
metrų aukščiau jūros pavir
šiaus. Nuo šitų menkų auk
štumų vis dėlto matyti pla
čiausi reginiai į vsas žemų 
lygumų puses: ilga vandeni
nė mėlyna kanalo gija,, Kar iežero iš Piet4 vakan* ir ka‘ 
tieji ežerai ir net Sinajaus inal° iš rytų. Geležinkelis jį 
kalnai EI Gisr visai apleis- pasiekia iš pietų pusės eida 
tas kaimas, kurį primena ma3 visiškai^ kanalo pakraš- 
tik Šventosios Margelės Kop čiu. Jo gatvės tiesakampės, 
lyčios ir moskės griuvėsiai, išplanuotos pagal moderniš- 
Bet truputį įi šiaurę, abiem | k4pavyzdžius, 

pusėm kanalo yra keletas 
mažučių oazių, išmėtytų
smėlio jūroje.

*
45-me kilometre nuo Port 

Saido, rytinėje kanalo pusė
je smėly išsitiesusi guli gar 
šioji EI Kantara (reiškia: 
tiltas), pro kurią eidavo se
nasis arabiškas kelias iš i 
Egipto į Siriją. JL yra pietį- , Pasakiškieji Rytai, Soulė- 
rriame pakrašty x Menzaleh I tekio šalys!... Jūsų vardas 

ežero. O senovėje EI Kanta- rieda, kaip blizgęs perlas 
ros pietuose buvo kitas ne- | milijonus jaunų lūpų, 
gilus ežeras Ballah, EI Kan- favį tūkstančių tūkstančius 
tara, tartum tiltas tarp 
dviejų milžiniškų kontinen
tų: Azijos ir Afrikos. Per 
čia iš Azijos Afrikon plūdo 
žmonių bangos, čia įvykda
vo mūšių daugybė ir iškas
ta čia daug istoriškų lieka
nų, primenančių faraonų lai 
kų ir Graikijos ku’tūrą. Ir 
Didžiojo karo metu pro čia 
bandė turkai ir vokiečiai įsi 
veržti Egiptan ir nukirsti 
didžiausią Britų Imperijos 
susisiekmo arteriją, bet bu
vo atmušti.

mai aukšti, moderniški. Tai 
nei gatvėse, nei namų archi
tektūroje nepamatysi dide
lės Rytų įtakos, bet gyven
tojų žymi dauguma, jų gyve 
nimo būdas ir nešvarumas 
vis dėlto priklauso Rytams.

Himnas Rytams

1942 m. gruodžio 1 d. pra 
sideda of.cialiai priverstina 
Padangų Inspekc.jos progra 
ma. Tatai reiškia, kad nuo 
tos dienos, iki vėlesnio parė 
dymo, kiekvienas “A”, “B” 
ar “C ” gazolino knygutės 
turėtojas, turi periodiškai 
patikrinti savo automobilio 
padangas. Kas to nedarys, 
gali netekti savo gazolino 
skirstymo knygutės arba 
teisės gauti padangas.

Kas turi duoti tikrinti sa
vo padangas? Visi • “A”,
“B” ir“C” gazolino skirsty
mo knygučių turėtojai turi 
duoti patikrinti savo auto
mobilių padangas.

Kada prasideda padangų 
inspekcijos programa* Pa
dangų tikrinimas prasideda 
1942 metu gruodž.o 1 d. Du 
mėnesiai vėliai — sausio-31 
d. — kiekvienas keleivinio 
automobilio savin nkas tu
rės būti davęs patikrinti sa
vo padangas.

i 3. Pastebėti netikusį nau-
Kaip dažnai padangos tu- dojimą padangų Tokie žm0 

ri būti tikrinamos? Jos turi 
būti tikrinamos reguliariai, 
žmogus, kurs patikrins jūsųsvajingų staų, ilgesių pri

pildo vakariečių šlrdh, kaip 

negęstanti žvaigždė slenka 

beribiuose mėlynuose skilau pribūti antram, trečiam

kiekvieno padangų patikrini 
mo, inspektorius užrašo ka
da padangos tikrintos, jis 
pažymi greitumo rekordą

inspektorius? Padangų Ins- surašo visus serijinius nume 
pektorius nėra jus varžantis i ius padangų ir pastebi, 
pareigūnas. Jo pareiga yra j jei reiaalinga, kokius patai- 

padėti jums, kad jus galėtų symus reikia daryti padan 
met geriausiai išnaudoti jū- goms. Jei jokių pataisymų 
sų padangas ir ilgiausiai I nereikia daryti padangoms, 

naudotis automobiliu. Pa
dangų Inspektorius padeda 
kiekvienam automobilio sa
vininkui :

1. Pastebėti , re kalingą 
pataisymą, pirm negu už
leistas mažas susigadinimas 
visiškai sunaikins padangą,

i ir nurodyti, kaip ją pataisy
ti, kad ji galėtų dar tarnau
ti.

2. Nuspręsti ar padanga 
reikalinga naujo padengimo, 
ar reikia pakeisti. Padangų 
Inspektorius patars jums 
padangą pakeisti arba nau
jai aptraukti, jei tai yra

1 reikalinga.

nės, kurie neatsargiai 
žiuoja arba tyčia taip

va-

va-

inspektorius pasirašo formų 
liarą. Bet jei pataisymai yra 
reikalingi, jis pataria juos 
padaryti ir nepasirašo for 
muliaro tol, kol tie pataisy
mai nebus padaryti.

Ar padangų inspekcija 

yra priverstina? Taip!!! Jei 
kas neduos patikrinti savo 
padangų iki 1943 metų sau
sio 31 dienos, jis gali netek 
t i savo gazolino skirstymo 
knygutės arba teisės gauti 
padangas.

Ar padangų inspekcija 
yra apmokama? Pagal ga<- 
liojančius parėdymus Pa
dangų Inspektorius gali im
ti už patikrinimą visų ketu 
rių ir vienos atsarginės pa
dangų 25 centus. Jei padan
gas reikia nuimti nuo rato, 
kad geriau jas patikrinti,

Vienas Amerikos pasiturįs 
žmogus iškeliavo Liurdan su 
ligotu sūnumi, kad ten per 
Marijos užtarymą, stebuklu 
sveikata būtų grąžinama. Tė
vas ir sūnus ilgai meldėsi, 
stebuklo nesulaukė. Ameri
kon grįžo abu gerokai pa
vargę.

Viešoji Amerikos spauda 
sekė šiųdviejų visą kelionę

RED - ITCH Y- SC ALY

ECZEMA
Effective Home Treafment 
Promptly Relieves Torturel
First applications of wonderfūl sooth- 
ing medicated Z4mo—a doctor’a formula 
—promptly relieve the intense itch
ing sorene&a and start ot onoe to help 
heal the red, sealy skin. Amazingly auo 
cessful for over 30 yearel Firet trial of 
marveloua clean. stainless liąuid Žemo 
con vi neesi AU drug
storea. Only 354.

y KALĖDOMS - Dovana, Kuri Džiugina Širdį
3 GRAŽŪS PAVEIKSLAI, 8x10 didumo <► A AC
už tiktai ...............................................................
Mūsų pyval Atrodant i, Akyvos Spalvuoti Paveikslui nuo $3.45 ir aukš.

2640 VVEST 63RD STREET

Vienintelė tietuvių 
Whole5aie Lięuor 
įstaiga Chicagoje

REPUBLIC 1157

žiuoja, kad padangos dras

padangas P-1™* kar.ą pa- kytųai,-kenkia vlrems auto ‘inspektorius gali imti 
sakys jums, kada jus tunte mobilių savininkams ir 

w į tys sau
tuose... Iškepintos, išdžiuvu- sekamiems patikrinimams.

sios šalys, kur dygsta, ir ! (Titaslua nus.atymas laiko 
auga tik pasakos, legendos 1 pareina nuo to, kokią gazo- 
ir atsiminimai. Faraonų,

burtininkų, karalių, kalifų 

ir šeikų šalys. Lakiųjų žir

gų, kantriųjų -as lų ir apo 

kalipsiškių bestijų — kupra 

nugarių šaly*.. šalys hlta- 

gančių papuošalų, smilkalų 

ir brangiųjų kvepalų. Aris

tokratiškos praeitie* šalys, 
tiek amžių vadovavusios mff 

sų* planetai, dbvurios jai re

ligijas ir pranašus. Egiptas,

uz
Pa“ kiekvieną numautą padangą 

Tokie automobilis- po 50 centų, 
tai gali netekti savo gazoli- , ________

Dideli* Paidrln kimias 
N*minlŲ. Importuotu 

Ir LietuvKkų Gėrimu 
Parduodame 

Tiktai Tavernams 
Užsakymai liveiiojanu 

Sekančią Diena 
Valandos: 9 Iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna Šeštadieni

lino skirstymo knygutę jus 
turite). 1

Kur duoti tikrinti padan

ga**? Daugelis aptarnavimo 
stočių, padangų pirklių ir 
garažų Kairių Administravi-

no skirstymo knygutės. 

Kžūp rekorduojama pa
dangų tikrin’mas? Kiekvie
nas automobilio savininkas, 
su “A”, “B” ar “C” gazoli

Šimtai Jungtinių Valstijų 
miestų, ir miestelių rodo, ką 
demokratija gali pasiekti 
laisvu pasiaukojimu, kad 
nuveikus Hitlerio pastangas- 
pavergti visą pasaulį.

Tipinga- tame darbe yra 
mažas prariju mies as Nor-

no knygute, turi turėti savo 
automobilyje Padangų Ins
pekcijos- RTkordavimo For 

mo Ofiso (OPA) buvo pas-į muliarą. šitas fsrmuiiaras folk, Nebraskos javus augi

kirti jūsų miesto ar valsčių- ' galima gauti ii jūsų Karo nančioj lygumoj. To mieste 
Kainų ir Radonavimo Įstai- lio piliečiai pasistengė ben 
gų, jei jus jo dar nesate ga ! (Nukelta j 6 pusi.)

. je, kaipo oficialios Padangų 

Inspekcijos Stotys. Eikit pas

Gruodžio mėn. 12 d, jau 
visai sutemus atsidūrėme 
prie Port Saido ir kitą ryt
metį pamatėme arti kranti
nės, prie ilgos ir plačios Arabija ir Palestina — šven
šarė (gatvė) ei Sultan Hu- ta, legendariika ta berniška 
»eln išsirikiavusius 45 auk- trejybė. kaip begalinė gies- 
štų moderniškai gremzdiš- mė virpijuri mano jaunys- 
kus namus kur ant jų mez- , tės sieloje. JeruzaSls, Mekka 
drų matėsi didelėmis raidė- |r Memfta — EI Kabira, 
mis parašai: Scotch Whis- kaip magiškas žmonijos 
ky. Parfums d’Orsay ir kiti siurblys, jūs aurbėte ir te- 
Tai ne tik tipingi, bet ir beriarMata malriimkų, tu- 
simbolingi parašai. Kas gi ristų lr mokslininkų b?gall- 
taip vykusiai atstovaus Ško „j tvaną iš visų pasaulio 
tijai, kaip degtinė Whiaky? kampų...
O parfumerija, argi ne tipin
gas Prancūzijos produktas? (Bus daugiau)
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE i Sekmadienio vakare - j Rytoj važiuosime
programą vedė pats klebo
nas.

Praeitą savaitę parap. na 
mų apšildymui — kurui au
kojo sekantieji: Po $3.00- 
Gea Gurskis, Leonardas Ma
žeika ir Bruno Savičių*. Po 
$2.00: / J. Meškauska? K 
Raučius, Frank Rimkus, St. 
Rimkus. Vince Rūta ir Ur
šulė Urbonas. Po $1.0 . . c 
Ročius ir A. Vasilius. .

Parapijonai remia savo pa 
rapijos reikalas. Taip ir rei
kia.

We$t Pullmano 
naujienos

Lapkričio 22 d. įvyko pa
rapijos metinė vakarienė su 
gražia programa ir šokiais, 
žmonių susirinko tiek daug 
kad nebeužteko visiems vie 
tų prie stalų, o vėliau atė
jusiems šeimininkės pritrū
ko valgio. Bankiete buvo ir 
svečių — laidotuvių direkto
rius Bukauskas su savo drau 
gaiš iš Roselando, Augustine 
su būriu draugų iš Harvey.
hl ( _________ .

Seimininkės, vadovaujant i Lapkr. 17 d. šv. Marijos 

E. Mateišienei, visus vaiši-1 ligoninėje (North Side' pa 
no labai gardžia vakariene,, daryta operacija Julijai An- 
po kurios prasidėjo progra-, druškaitei. Visi džiaugiamės, 
ma. Kleb. kun. M. Švarlis = 0 ypač jos tėveliai ir naroiš- 
pasakė įžanginę kalbą ir vi-įkjaį kad ligonė eina laipa- 
siems dėkojo už skaitlingą niškai geryn. Manoma, kad 
atsilankymą, aukas ir pasi-, neužilgo bus parvežta. namo, 
darbavimą parap. naudai. Pa l 123H Emerald Avė.
rapijos choras, vedamas vai- _________
gonininko Alf. Kriščiūne, pa- Lapkričio 29 d. popiet ir 
dainavo kelias liaudies dai- vakare ir gruodžio 1 cL va
ra. Parap. mokyklos moki- kare Chicago Civic Theatre 
niai, Šv. Kazimiero seselių įjUg vaidinama labai gražus 
prirengti, gražiai vaidino. jr pamokinantis veikalas an 
dainavo ir pašoko.’ Juozas gių kalboje ‘'The Virti? ci 

į Kapočius (parap. komiteto Satan”. Labai naudinga pa 

. narys) saksofonu pagrojo matyti šį pamokinanti yri- 
keletą muzikos kūrinių. Jam kalą Bet kas svarbiausia, 
daugiausiai visi plojo. Po visas pclnas ei3 Labd S:, 
programos buvo šokiai prie gog geneiių prįeglau..cv \i- 
gero orkestro. daus užbaigimui. P.nemki-

Vakarienė parapijai cbiou 
gražaus pelno, nes viskas 
buvo mūsų biznierių ir pa 
rapijonų suaukota. Vakaio

Namų frontas
(Atkelta iš 5 pusi.)

dromis jėgomis padėti mūsų 
krašto karo pastangoms.

Biznieriai ir moksleiviai 
ėjo ant farmų padėti suimti 
derlių ir pašalinti laukų dar 
bininkų trukumą, šeiminin- 

i kės ėjo savanoriai dirbti ant
farmų.

Miesto mokykloje yra ati
daryti kursai, kur mokoma 
įvairių karo laiko darbų. 
Pirkliai susidėję pristatinė- 

E ja prekes, kad sutaupius ga
• žoliną ir darbą.
• Liko atidarytas bendras 
^sandėlis žemės ūk o mašinų 
> atsarginių dalių ir kitų dir

btuvėse naudojamų mašinų
< dalių. Metalo ir gumos lau- 
» žas yra renkamas viso mies- 
rto ir visų gyventojų bendro- 
į.;mis pastangomis. Plieno lau 
I žo surinkta daugiau, kaip

• po 133 svarus ant kiekvie- 
- nos gyventojo galvo3.
[ Miestas taip pat daug dir 
_ba karo bondsams ir ženk
lams parduoti, ten atidaryta 
darželiai, kad daugiau mais
to pagaminus; ten rūpina
masi riebalų ir taukų lieka
nų rinkimu, vilnonių rankio 
jimu, drabužių siuvimu, vai
kų priežiūra ir k.

Miesto komitetas duoda
pagelba ir patarimus šei
moms, kurių nariai tarnau
ja ginkluotose pajėgose.

Norfolk neturi didelių ka
ro dirbtuvių ir jis randasi 
toli nuo mūsų tautos darbš
čiųjų industrijos centrų. Bet 
to miesto dirbtuvės ir sande 
liai dirba, kiek tik gali, o jo 
gyventojai visviena dirba 
karo darbą savanoriai, lais
vai kooperuodami. OWI.

šejtadienis, lapkr. 28- 1912 
muilu tini ....... m ■ i

?&5 mus
Marąuette Purk. Tėvų Ma

rijonų Bendradarbių 5 sky 
rius rengia vakarienę sek
madienį, lapkr. 29 d. para
pijos svetainėj. Pradžia 7:30 
vai.

Vakarienės tvarką ves ku-

į Tėvu Marijonų Ben
dradarbių pramoga

Town of Lake. — Rytoj, 
lapkričio 29 d. 5 vai. po pie
tų kaip vietiniai taip ir sve
čiai, ypač Tėvų Marijonų 
Bendradarbiai, važiuos į Bra-

ūigaa A. Valančius, žadėjo 1 ““Pienės salę, 4558 S. Pau-
dalyvauti ir kleb. kun. Al.1 lina St' šl0-i aalėJ T5vų Ma’ 
Balutis ir kun. S. Petrau-1 sijonų Bendradarbių 8 sky. 
kag rius rengia ‘‘hunco party”

Programų išpildys jauna- i E-a <lauKybe Kraiiu dovanų, 

mečių parapijos choras, va
dovystėj kun. A. 
ko.

Žakaraus

Apart kauliukais žaidimo 
bus ir vaišės. Kokios tos vai
šės bus, atvykę pastebėsite,
o kurie nedalyvaus, tikrai

krities dvasios vadas. Auš-j S^ėsis. 

ros Vartų parap. klebonas' K

kun. J. Dambrauskas, MIC. į____ __________

Vakarienėj dalyvaus aps-

čia marketparkiečius, visus 
profesionalus, biznierius da
lyvauti vakarienėj. Taip pat 
kviečiame svečių ir iš kitų 
kolonijų.

Rengimo komisija

Matysim "Užkerėta 
Jackų"

šį vakarą, lapkr. 28 d., iž 
visų pusių, lietuviai trauk? 
į draugystės Palaimintos Lie 
tuvos mętinį parengimą, Chi 
cagos Lietuvių Auditorijon 
kad pamatyti ‘‘Užkerėtą Jac 
kų”. Vaidinime dalyvaus 
“Užkerėto Jackaus” rolė 
Dėdė Klimas, Barboros, jc 
žmonos — Kay Poremskię 
Agotos, jo motinos — Julia 
Sacauskas, jo tėvo — Tony 
Sipaitis, Mokytojos — Sop 
hie Šamas, Kalvio, gudra
galvio — Bruno Shotas. Vei 
kalą režisuoja Elizabeth Da 
gis.

Be to, choras, vadovystė"’ 
O. Metricks padainuos kele 
tą lietuviškų dainų. Taipgi 
keletą dainų padainuos Keis
tučio choro kvartetas.

Po programas bus šokiai. 
Įžanga 25c. ‘ ‘ Mėlsvakiūtė ”

LUC pramoga
M

LUC (Lithuanian Univer 
sity Club) rytoj, sekmadie
nį. lapkričio 29 d. rengia 
kauliukais žaidimo pramogą 
adresu 6924 So. Westem av.

Praūžia 4 vai. popiet. Įžanga 
40c. Nariai ir svečiai kvie
čiami atsilankyti. l.l’C

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

%
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo- rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
jp

ir “Draugo” namo virsi, ia 
kas kun. J. Jančius, MIC.

Skyrius tikisi gražaus va
karo. Marąuette Park jau
namečių parapijos choras, 
kuriam vadovauja kun. A.
Zakarauskas, yra gana skait
lingas ir įdomu bus p ma i Tėvų Marijonų Bendradar- 
tyti bei išgirsti, kaip jis pa-' bių 5 skyriaus nariai prošo- 
sirodys. Vakariene gi sve-j mi susirinkti sekmadienį pa

lčiai nebus suvilti. ! rapijos svetainėn 7:30 vai.
Malonu pažymėti, kad ne-Į ryto. Eisime “in corpore” iš 

mažai svečių bus Iš Cicero, į klausyti šv. Mišių ir prie šv 

nes visi trys parapijos vika- Komunijos. Mišios šv. bu: 
rai yra ciceriečiai. laikomos narių intencija.

Skyrius nuoširdžiai kvie- Valdyba

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU Iį
STATYBAI

VnAuAjcdL 

Protcction 
lor your

REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI -
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimu I (!)

PANAUnOKITE PROGA DABARTINĖMS tFMOMS M
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

me kilnų darbą, o tuo pa
čiu pasigerėsime gražiu vai
dinimu. Bilietų galima gau
ti parap. raštinėje, pai Ado
mą škižą, 12227 Peo ia St.. 
ir pas Zig. Gedvilą Rap

e____

Ir vėl graži J. Budriko 
programa

Sekmadienį, lapkričio 29 
d., 9 vai. vakare ir vėl teks 
girdėti graži radio progra 
ma iš stoties WCFL stoties 
1000 kil. Programoj daly
vaus žymūs dainininkai, ku
rie dainuos solo ir kvartetu 
nt įtariant orkestrui. Be to. 
bus geros muzikos. Šias preg 
ramas teidžia ir finansuoja 
Jos. Budrik Radio, Rakandų 
ir Jewelry krautuvė adresu 
3241 So. Halsted St.

PASINAUDOKITE PROGA 

z DIDELIO

REMOVAL IŠPARDAVIMO 

BUDRIKO DVIEJOSE
r

KRAUTUVĖSE ’.

JOS. F. BUDRIK.
INCORPORATED

3241 S. Halsted SL
Td. CALUMET 7237

Budriko Iridžiam! lietuvIAkl 
programai:
WCFL — 1000-K Sekmadienio 

vakare 9-tą vai.
WHFC — 1450-K Ketvirtadie

nio vakare 7-tą vai.

Draugystes Palaimintos Lietuvos

METINIS PARENGIMAS
— Įvyksta —

Šeštadienį, Lapkričio (Nov.) 29 d.; 1942
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

3133 South Halsted Street, Chicago, III. 
SCENOJ KEISTUČIO CHORAS STATYS KOMEDIJĄ

"Užkerėtas Jackus"
IR KONCERTINĘ DALĮ.

Įžanga: 25c ir taksai.................. Pradžia: 7:00 vai. vak.

DRAUGAS'
Šiuomi Laiku Turi Labai G r a ži ų

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
IR

1943 M. KALENDORIŲ
• t- »'

Dabar laikas įsigyti artistiškų kortelių 
KALĖDOMS.

ny

Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
1943 Kalendoriaus! Siųskite užsaky
mus į “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telės kainuos $1.00 ui 21 kortelę (14 lie
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1943 m. 
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam 
skaitytojui dykai! Neskaityto jas moka 
25c.

Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos 
ir gražesnės negu praeitais metais Kalendorius irgi 
visiškai naujas! -

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami 

į Šią Modernišką Lietuviu įstaigą! «• 
ELEKTRIKINIAI TREATMENT AI 
Ultra-Violet Sunahine lr Infra Red Light 
Radlations, Swediah Maaaage ir Movementa.

Moterimi — Treriadllenlaln.
Telefonas: VIRgioia 9493

A. P. CZESNA, savininkaa

1657 W. 45th St.,.. Kamp.-Paulina St
MASSOGL

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrpuati per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/? . Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— IS Metai Sėkmingo Patarnavimo ' —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CAl.flMET 4118 Jm. M. Mnarin Sec’y MSB 80. HALSTED 8T

MONSTER BENEFIT
The Lithuanian Catholic Charities

in association wįth

The Midwest Catholic Theatre Movement
k

present

WILLIAM ROEDER 
and

THE JOYCE KILMER PLAYERS 
IN HIS LATEST STAGE SUCCESS

The Virtue of Satan
a carefully seleeted east 

including
ISABELLE CONRATH - JAMES FISHER - 

JAY SHERIDAN
t

Benefit — Holy Family Vilią

Theatre
Sun., Nov. 29, Mat. and Eve 

Tuesday, Dec. lst Evening

20 N. Wacker Drive — Seats Now Selling 1.10, 1.65, 2.20
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įvykiai Town of lake 40 vai. atlaidai
Moterų Sąjungos 21 kuo

pos choras vaidino operetę! 
“Vestuvės” lapkričio 22 d. J 
Šv. Kryžiaus parapijos salėj. j 
Vakaras puikiai pavyko. Eu- 
blikos atsilankė gražus bū
rys.

Vaidinimas ir dainos ge
rai atlikta. Sekantieji daly
vavo vaidinime: Tėvo rolėj 
— J. Norkus, Motinos — M. 
Sudeikienė, Katriutės, jų dūk 
tės — O. Norkienė, Jono, jų 
žento — L. Gritis, Svočia — 
J. Čepulienė, Piršlys — J. 
Miliūnas, Pamergės — M. 
Šatūaienė, M. Starfielskienė, 
P, Gudinskienė, O. Sriubie
nė, A. Paukštienė, M. Pet- 
rošaitė, B. Aiu/enė. J. Ma- 

rinienė, V, Bučnianė. Pajau
niai — K. Tamošaitis, L. Pet 
rašius, J. Neviskas, F. Jur
kus, J. Čepulis, J. Sudeikis, 
G. Stakauskis, J. Sirevičia, 
P. Maldžius.

Dainas ir veikalą mokino 
muzikė Ona Metrikienė. Po 
vaidinimo choras apdovano
jo savo mokytoją Oną Met- 
rįki-enę gėlių bukietu. Per
traukoj kalbėjo Moterų Są- 
gos centro iždininkė H. Stat
kienė.

Koncertinėj daly choras 
puikiai padainavo keletą dai
nų.

Baigiant programą vakaro 
vedėjas kleb. kun. A. Lin
kus paaiškino, kad keletas 
mėnesių kaip mirė šio choro 
narė — Ona Kasputienė, ku
ri buvo labai chorą pamylė
jus. Kadangi jos nebesimatė 
scenoj, tai jos sūnus.ir mar-. 
ti Kaspučiai apdovanojo čfiO- 
rą gėlių pintine, kad primin
ti, jog mirusios motinėlės 
vietą chore užima gėlės. Tą 
momentą chorisčių įr publi
kos akyse pasirodė ašaros.

Choras dėkingas J. ir E. 
Kaspučiam^ už dovaną. Taip 
gi dėkoja komitetui, kuris 
užėmė pabrolių vietas ir ku
rie darbavosi svetainėj.

Po visam žemutiašj salėj 
svočia dalino pyragą.

Vakaras publikai taip pa
tiko, kad daugelis reikalavo 
pakartoti ir daugiau tokių 
vakarų suruošti.J. Čepulienė

Chicago Heights. III —
6v. Kazimiero parapijoje 40 
valandų atlaidai bus lapkr. 
29, 30 ir gruodžio 1 dieno
mis. Atlaidai prasidės 29 d. 
lapkr. per 9 vai. Vakarais 
iškilmingi mišparai au pa
mokslu. Pamokslininkai bus: 
nedėlioję kun. M. Švarūs, 
pirmadienį kun. S. Petraus
kas, antradienį kun. J. Dam
brauskas, MIC. Mišios bus: 
5:30, 6:30 ir 9:00. Rožančius 
3 vai. '

Klebonas kviečia visus pa
rapijiečius ir apylinkės gy
ventojus naudotis atlaidais.

Lapkr. 22 d. buvo para
pijos metinis kalakutų ba 
liūs. Pavyko. Susirinkę pa
rapijonai smagiai pasilinks
mino, o dešimts jų už mažą 
kainą gavo Padėkos Dienai 
kalakutą.

Didžioji to vakaro pelno 
dalis bus išleista pagerbi
mui parapijos jaunuolių, iš
vykusių į kariuomenę. Jų 
skaičius, palyginus su čia gy 
venančių lietuvių skaičium, 
yra nemažas. Viso kariuo
menėj tarnauja 43 vyrai.

Koresp

ARD pramoga
Brighton Park. — Tyliai, 

be didelio garsinimos, dirba, 
ruošias ARD 6 skyriaus na
rės prie pramogos, kuri į- 
vyks lapkričio 29 d., 2 vai. 
popiet, Rimkų namuose, 4348 
So. Artesian Avė. Toji vieta 
daugeliui yra žinoma. Juk 
jau kelintas sykis kaip ten 
renkamės ir naudojamės pa- 

į talpomis.
Nuoširdus ačiū Rimkams 

, už jų prielankumą ARD.
I Taigi dar kartą užprašom 
rėmėjus, prietelius skaitlin 
gai atsilankyt. Juk tai pas
kutinė pramoga šiais metais. 
Rengėjos dėkingos už šių 
metų skaitlingus ir sekmin 
gus parengimus ir tik dėka 
geraširdžių atjautimui, sky
rių* gali pasidžiaugti darbo 
vaisiais. Tad pilnai pasiti
kim, kad ir šį eekmadienį 
visi prisidės prie vakaro pa
sisekimo. Vienutė

Metinis bankietas
Dievo Apvaizdom (tarapija 

— Lapkr. 22 d. įvyko sau 
nūs parapijos metinis ban
kietas. Pats kleb. kun. A. C. 
Martinkus buvo vakaro tost- 
masteriu ir, pasakęs įžangi
nę kalbą, pakvietė kun. W. 
Urbą atkalbėti maldą.

Dėka šeimininkių, kurioms 
vadovavo E. Bučienė, vaka 
rienė buvo skoningai paruoš 
ta. Stalų dekoracijos irgi bu
vo gražios. Visi gardžiavos 
jaunais vištukais. Svetainė 
buvo pilna žmonių. Mat, kle
bonas parapijonus kvietė 
laiškais su rezervacijos at
virutėmis. Tad visi jautėmės 
ypatingi svečiai.

Programa buvo įvairi, gra 
ži. Prasidėjo su kalbamąja 
filmą ‘‘And That Made Tbe 
Difference” ir ‘‘Mickey 
Mouse”, kurias mėgo visi, 
ypač jaunieji. Paskui pagerb 
ti, prie garbės stalo euso- 
dinti motinos ir tėvai, kurių 
sūnūs tarnauja kariuomenėj. 

, ši programos dalis pradėta 
su “Tbe Stars Spangled Ban- 
ner”, vadovaujant varg. K. 
Saboniui, kuris dar padaina
vo Petrausku “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka”, ši dai
na buvo dedikuota karių mo
tinoms ir Sasnausko “Oi lai
kas, jau laikas iš miego su
kilti”, karių tėvams. Dainos 
pravirkdė motinas. Apsiver
kė ne vien karių, bet ir ki
tos motinos. Pianu akompa
navo L. Sabonienė. z

Toliau sekė ugninga kal
ba svečio prof. K. Pakšto 
skirta irgi kareivių moti
noms tėvams. Kalbėjo ir vie
tos politikierius Frank Kou- 
ba.

Paskutinė programos dalis 
buvo Laimėjimas trijų dova
nų: $25.00, $15.00 ir $10.00. 
Ant galo kleb. Icun. Martin
kus, padėkojęs programos 
dalyviams, šeimininkėms ir 
visiems bankieto dalyviams 
— svečiams, paskelbė sek
retą — buvusio bazaro sėk
mės. Pasirodė per 13 vaka
rų įeigų buvo $4,523.57, iš
laidų susidarė $429.00, o pa-

Šiandien moteris 
sodinama į elektros 
kėdę

Lake Charles mieste, Loui 
sianos valstybėje, šiandien 
Mrs Annie Beatriče (Toni 
Jo) Henry sod narna į elek
tros mirties kėdę už nužudy 
mą pardavėjo iš Houston, 
Tex., 1940 m. vasario mene-’

Mrs. Henry prisipažino, 
kad ji nušovusi Joseph P. 
Callovvay, kai jis šaltame ri- 
žių lauke nuogas, atsiklau
pęs, maldavo palikti gyvą.

Mrs. Henry yra pirmoji 
moteris Louisianoe valstybė 
je sodinama į elektros mir
ties kėdę ir antroji, kuri pa
smerkiama mirti už žmogžu
dystę. Mrs. Ida Bonner Le 
Bouef buvo pakarta 1927 
metais kartu si Dr. Thomas 
Dreber už nužudymą jos vy 
ro.

Į PRANEŠIM AS
[LRKSA CHICAGO 
1 APSKRITIES 

SUSIRINKIMAS

Rytoj, lapkričio 29 d., 2 
vai. popiet, adv. J. Grish 
ofise adresu 4631 South 
Ashland Avė. įvyks LRKSA 
Chicago apskrities svarbus 
vajaus reikalu sus nkimas. 
Visų kuopų veikėjai prašo
mo suvariuoti. Bus patiekti 
naujų narių vajui planai, ku 
riuos svarstysime. Valdyba.

rupijai pelno liko $4,094.57.
Klebonas nuoširdžiąi dė

kojo pampi jonams už vie
ningą pasidarbavimą savo
parapijai bazaro metu.

Bankietas baigtas Lietu- j 
vos himnu. V.A. G.

DIDELIS IŠPABP4VMAŠ Mėsę I
MU4INUKO STABO MUZIKA 

imn mSTKUMEMTU.
PASUI AUDoKIT PROGA DABAR 

KOL DAR KEUPARDCJOTI
TŪBOS. CLARINETAI. TROM

BONAI. apCAPHONBS. FLU- 
TES su "ckO” — $S5.00. $87.60, 
$45 00 lr $$6.00. Visi garantuoti 
Uogvam grojimui.

, KONCERTOI OUITARAI. 8PA-
NlflKI MANDOLINAI, BANJOS. 
8MUIKO8. TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.60, $11.50 Iki $86.00.
STRIUNINIAA RASAI -r 
$I$5.00 lr $150.00. BASO Ūž- 
DSNOADAS —- $41.00. 8MI6E-
LAI SMUlkOMS, 8TRIUNINI- 
RIAM8 BASAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — >1,60, $8.00, $6.00.
$10.00 lr $>6.00. Strlunoa d«l vi
sų vlrimlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUM8, ŠNARE DRUMS - $>8.60. 
$21.60. $85.00. $60.00. PEDAL6.
Hl BOTS. CTMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
bi-aga lr "r«e4" taetrnmeatema
pritaikomi Jttaų lūpoms.

EK8PERTTVA8 VICTOR IR
PHONOGRAPH patalsymaa.

A.tstatymas visų dailų Clarne-
tama, Trlūboma. Sazaphonea, 
8muikoma tr Ouitarama ,

GOLDSTEIN’S MUSIC 8HOP 
•14 Max*eU St. Uhlcagn.

lankyti. Pelnas skiriamas ge-i 
ram tikslui. V D

Nortb Side. — ARD 3 sky
rius rengia “bunco” ir kor- 
tavimą lapkričio 29 d., pa
rapijos svetainėje. Kviečia 
visus northsaidiečius atsi-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKĖJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
- Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

BE 100% 

WITH YOUR
Marąuette Park Liet. Am 

Piliečių klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadie-| 
nį, lapkr. 29 d. 2 vai. popiet, 
parapijos svetainėj. Visi na-Į 

riai malonėkite atsilankyti. • 
Bus svarstoma svarbūs da-

Valdyba SKAITYKITE "DRAUGI

KUNIGAS J. NAVICKAS

Jo gyvenimo ir asmens
K K •$$ruožai

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 I. arba į kun. J. Vašką, Marianapoiis College, 
Thompson, Conn.

Ss:

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
z- < SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMLGU — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai h* Suknelės 

Mūsų Specialybė

ljabai rŪBea moterų kailiniai, kuiliukai-- papuoštai? arba
clotli kotai parsldulila nužemintomis kainomis. 

ateikite: ik patys pamatykite &IA.\DIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Darbo valandų pakeiti
mas palies apie 
150,000 Chicagos 
vidurmiesčio 
darbininkų

Defense Transportation 
ofisas praneša, kad apie 70,- 
000 Chicagos vidųrnūssčio 
darbininkų jau gavo prane
šimus apie darbo valandų 
pakeitimą, šie darbininkai 
nuo gruodžio 1 dienos vyks į 
darbą apie pusę valandos an 
ksčiau ar vėliau, negu kad 
iki šol buvo; atitinkamai 
jų darbo valandos bus pakei
stos ir grįžti namo.

Darbo valandų pakeįti- 
mas palies apie 150,000 vi
durmiesčio darbininkų.

Šis darbo valandų pakei
timas daromas ryšiųmi su 
gazoūno racioną vimo įvedi
mu, kad nebūtų didelio su
sigrūdimo susisiekimo prie
monėse.

HekeafekUI Žemo per SO 
metp ulbėjo įmonėms. Ps- 
ėaiku tcsMuu ižbėrunoa, 
spuogu lr kitokias o4u 
•egsurimu. Pirk Žemu 
Kmdienl Tinote

85c. 80c. 81.00.

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 ata
ka? ir moderniški meteriai 
rr.ūsų trokuosė užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY

| xemo . 2430 West 26th Btiw4
Chicago, UI., Tai. CAN. 2020H F o A S K 1 ĮSI 1 P n I.T A T 1 l'J š <1 .  . . B
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CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo 
taa, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo juma:

POCAHONTAS, $ft Z r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS, *0 0(1
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... #»ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $i/\ 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.OU

Mu» tuUnoM perkant 4 toniiM ar Muvlrė
5332 80. LONG AVĖ. TEL. POKTSMOUTH 9022

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

Mvettojame 
PO vU» 
Obl«ų(u

REMKITE 
SENA

UETirviŲ 
DRAUGE

N. KANTER, «M»

MUTUAL LIQVOB CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefone?: BOULEVARD M14

Plunksnų Kaldras
PADAROME IA JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolą lė mfieų 
krautuvės— už tiktai $1.50

LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUI.

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT. 
STORE. Inc.

3221-26 S. HALSTED 8T. 
Phone: YARDS 4778

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

NEŽIŪRINT KUR RUNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAZINfiJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES $ IETTTVIJA KASTVfEN 8U ATYDA KLAUSOSI t

IURGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMUI

Vienintėlis ir Rmagtauelaa 
Vakariai* Lietuvių Programa* 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

8EKMADIEN1AIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6765 Bo. VVestern Avenue 

Pbooe: GROvehilI 2242

r!^

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
gete — Parlor 

Mete — Bedroom gete Rage

Wnaben — Mangels — aad
Stovea.

Nationally advertised Itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6061

V ■ rr- ------- ■

15100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
TAI sa dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 enn nn 

vertės “elose out” kaina .............................................$AA.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

[VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, eir M
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ........................J>I*x»DU

I MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00nr ;1_: <£1 C 7*v 
iki $35.00. Parsiduoda dabar nno. 3>O./v» IKI J1O./J

|PUR COATS, $75.00 vertės, 4OQ/M
Parsiduoda po tiktai ........................................................

|VAIKŲ DBARUZ1AL Valkams 4 Šmotų QC 5- <O QC 
I vilnoniai slfltal, $15 veri. nužemit. kaina

{MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESftS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- <£l QQ 
da po tiktai .........................................................................

|$16A0 vertės KOTAI, e>Q aee
paraiduoda po tiktai ............................................. .... 4>0«/v

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISA DIENA SEKMADIENIAIS
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ŠVENTO JURGIO PAR., BRIDGEPORT, PASKUTINIS JUBILIEJINIS
50 m. 50 m.

Sekmadienį, Lapkričio (November) 29-tą d., 1942 m., 6-tą vai. vakare - Sv. Jurgio Mokyklos Auditorijoj, 32-tros ir Lituanica Avė.
šiame mūsų parapijos 50 metų Jubiliejaus Bankiete 

būsite pavaišinti skaniais valgiais ir gėrimais, taipgi galėsite
pasidžiaugti gražia programa, kuri prie šios progos bus iš* 
pildyta. Tikiosi, kad visi mūsų geri parapijonis, kaimynai ir

prieteliai skaitlingai dalyvaus šiame bankiete. Įžanga bus 
vienas doleris (l.OO) asmeniui.

uoširdžiai visus kviečia dalyvauti................................................................................................................................................................. Klebonas ir Komitetas.

VAŽINĖJIMAS AN1Lietuviai kariai kovoje už U. S|ST0G0 daug 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą! kaštuoja

TAUTINIO BALETO ŠOKĖJAS DĖDĖS 
ŠAMO KARIUOMENĖJE

Pvt. Jurgis Paškauskas

Pvt. Jurgis Paškauskas, 
gimęs 1917 m., birželio 6
dieną, Franklin, Pa.

Jurgis Paškauskas po pir 
mojo pasaulinio karo drau- 

-ge su tėveliais išvažiavo 
Lietuvon ir apsigyveno 
Zamkų-Pilies kaime, Raudo
nės valsčiuje, šakių apskri
tyje. Baigė pradžios mokyk
lą. Jurgio mėgiamiausias už 
siėmimas — siuvimas. Gy
vendamas Lietuvoje priklau 
Bė prie Pavasarininkų Orga 
nizacijos.

1 Dėdės Kun. J. Paškausko 
(Visų Šventų parap. kleb.), 
pastangomis Jurgis sugrįžo 
Amerikon 1939 m., rugsėjo 
12 dieną. Čia dirbo siuvyk- 
čio klubo choro.

Jurgis Paškauskas buvo 
pirmuoju ir aktyvu Ateiti
ninkų Draugovės nariui ir 
tautinio baleto, šokėjas. Gra 
šiai ir daug dirbo Ateiti
ninkų Draugovėje. Jurgis 
į Dėdės Šamo kariuomenę 
išvyko 1942 m., rugpiūčio 
3 dieną.

Jurgio Paškausko tėve
liai, Petronėle ir Jonas 
Paškauskas, dvi sesutės, 
Ona ir Genovaitė, gyvena 
Lietuvoje, o brolis Juozas 
gyvena Chicagoje, Mar
ąuette Park. Jurgis, prieš iš 
vykdamas į Dėdės Šamo ka 
riuomenę, gyveno Ciceroje, 
III.

Jaunuolis Harry Caruso, 
17 m., 7201 Adams str., Fo
rest Park, Chicagoje suma
nė pasivažinėti motociklu 
ant trijų aukš ų namo sto
go. Harry paslkv'etė savo 
brolį Eugene, 12 m., pažiū
rėti kaip jis va ž nės po sto
gą motociklu. Jaunuolis 
Harry važinėjo ant stogo 
820 W. Madison str. (mo- 
tor car agency), kur jis bu
vo prižiūrėtoju.

Jaunuolis Harry važiuoja 
per stogą. Paskui jis pradė
jo važiuoti aplink vandens 
tanką. Eugene žiūri su nu
sistebėjimu į brolio važinė
jimą. Tik staiga motocik- 

įlas prisilietė vandens tanką 
i ir motocikciklo rankenos 
įkliuvo į plienines kopėčias 
ir jaunuoli Harry 12 pėdų 
buvo išmestas į aukštą ir 
nukrito nuo stogo į gatvę. 
Jis buvo 8unk:ai sužeistas 
ir nugabentas į ligoninę.

PAGROBTAS VAIKAS SURASTAS

. ("Drausas" Acme telephoto)

Alvin Rausch, Zion, III. policijos viršininkas, laiko ran- 
i koše Botsfordų trijų ir pu3ės mėnesių amžiaus vaiką, ku
ris buvo pagrobtas Waukegan, III. Kūdikį buvo pagrobusi 
Mrs. Anne Tyrrell (dešinėje) ir ji policijai pareiškė, kad 
ji norėjusi turėti kūdikį, jos vaikas buvo miręs pereitą
gegužės mėnesį. >

SKELBKITES “DRAUGE’

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

KAIP PRILYGSTA
JUSU CIGARETAS PRIE
T OlOGolčt“*

ERZINANČIŲ SAVYBIŲ 

1 TARS AND RESINS

K nikotino

Parodoma beprietelingy, bešališku 

v neprašytų tyrinėjimų 7 vadovau
jančių rūšių — padaryta dėl Read-
er s Digest.

Bvtabllshcd 1760 
P. Ix>r11l»r<l Company-

Kaip praleido Padėkos 
dieną pasmerktieji 
mirti

Hans Haupt, Walter 
Froehling ir Richard Otto 
Wergin, chicagiečiai, ku
riems mirties bausmė bus 
įvykdyta 1943 m. sausio 22 
dieną, Padėkos d'enoje pie
tus .valgė su 618 kalinių, 
kauntės kalėjime. Jų pietus 
buvo. iš šių patiekalų: kepta 
višta, morkos, žirniai ir obo 
linis pajus. The Church Fe- 
deration grupė laikė pamal
das ir suruošė baliuką. Kali 
niai buvo vaišinami su kek
su, saldainiais ir ice cream. 
Taip pat tų dalykų buvo nu
siųsta Paul Williams, 24 m., 
kuris užmušė groserninką, 
šiam vyrui mirties bausmė 
bus įvykdyta 1943 m. sau
sio 16 dieną
Hans Max Haupt VValter 
Froehling ir R; chard Otto 
Wergin pasmerkti Chicagos 
federalinio teismo) mirti už 
tai, kad turėjo ryšį su Her
bert Haupt, nacių sabotaži
ninku, šnipu, kurs rengės 
sprogdinti Amerikos karo 
fabrikus.

Chicagoje kalbės
vice-prezidentas
Wallace

*
Rytoj, lapkričio 29 dieną, 

11 vai. prieš piet, Chicagoje 
kalbės vice-prezidentas H. 
A. Wallace. Jis kalbės ry
šiumi su ligoninės atidary
mu. Ligoninė bus atidaryta 
2449 So. Dearborn gatvėje. 
Toje ligoninėje bus gydomi 
sifiliu ir gonorėja sergą.

Jš Chicagos išvyko 
Prancūzijos generali
nis konsulas

Lapkričio 25 dieną Pran
cūzijos generalinis konsulas 
Raymond Imbauet-Huart su 
savo šeimą išvyko iš Chica
gos į Hershey miestą, Penn
sylvania valdybėje. Prancū
zijos generalinis konsulas 
tame mieste bus laikomas 
kartu su kitais prancūzų at 
stovais.

Manoma, kad Prancūzijos 
atstovai bus vėliau apsimai
nyti su Amerikos atstovais, 
esančiais Prancūzijoje.

PASLAPTINGA
MIRTIS

Kenosha, Wis. Pereitą 
trečiadienį čia vieną šsimą 
aplankė nelaimė. Penkių me 
tų vaikas mirė, o mo ina 
sunkiai susirgo. Kažkaip . 
paslaptinga nvrtis ir liga | 
atsilankė į šiuos namus. 
Analizė parodė, kad vaiko 
ir motinos viduriuose yra 
aršeniko, bet nuo aršeniko 
užsinuodijimo nebuvo kito-' 
kių pasėkų, kaip kad pap
rastai esti.

Išvyko darban

Charles Albert Morley, 
30 m., šeimos tėvas pasakė 
valdžios pareigūnams, kad 
trečiadienio rytą paliko na-, 
mus ir išvyko darban, Jis 
sako, kad jie trys: vaikas, 
motina ir jis valgė kartu 
pusryčius — avižų košės ir , 
pieno. Vyras padėjo žmonai 
pasiruošti rūbų plovimo dar 
bui, jis atnešęs į virtuvę ku 
bilą ir vandenį.

Grįžęs rado vaiką ir 
žmoną be sąmonės

Vyras sakosi grįžęs į na
mus 4:30 po pietų ir radę3 
savo vaiką ir mot ną be są
monės sofoje.

Tardytojai rado vandenį 
virtuvėje išgaravusi, o ga- 
zas dar degė.

Laiškai iš pašlo dėžutės 
nebuvo išimti. Kaimynai nei 
motinos, nes vaiko tą.dieną 
nėra matę. Pu3ryč ų lėkštes 
buvo rastos dar ant stalo. 
Maisto likučiai ir daiktai 
buvo paiimta tirti, bet nuo
dų nerasta.

Buvo geroj sveikatoje

Morley pasakė, kad jo 
šeima buvo geroje sve kaio- 
je ir linksma, jie buvo nu
matę Padėkos dieną praleis
ti su savo žmonos tėvais.

Valdžios pareigūnai pasa
kė, kad nėra savižudy3tės 
ženklų.

Mrs. Morley’8 buvo nuga
benta į ligoninę — mažai 
yra vilties ją išgelbėti.

_ i*. ix>nmr<i i
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Pagrobė 12 tonu kavos
Frank Borowy, iš Philadel 

phia, vairavo troką, kuria
me buvo 12 tonų kavos. Jis 
sako, kad penki vyrai, du 

įginkluoti, sulaikė jo troką,

kada jis pravažiavo Holland 
tunelį, Jersey City. Tie vy
rai paėmė iš jo troko 12 to
nų kavos ir perkrovė į savo 
troką. Borowy surišo ir pa
liko jį Long Island city.

Dėkojo ir prašė
Ketvirtadienį Padėkos 

Diena Chicagoje praėjo su
sikaupimo nuotaikoje, daug 
žmonių matės bažnyčiose, 
jie dėkojo Dievui už įvairias 
malones ir prašė Amerikos 
kariams palaimos ir perga
lės.

X Izidorius Nausėda, vie
nas Chicago lietuvių pionie
rių, sunkiai tebeserga. Jį 
kankina širdies liga. Serga 
jau nuo spalio 11 d.

X Stasys Gedminas lap
kričio 25 d. nugabentas į 
County ligoninę, kur darbe 
sužeistoji akis bus išimta. 
Jis yra vyras žinomos Bri
ghton Park veikėjos ir Mot. 
Sąjungos 20 kp. sekr. V. 
Gedminienės.

X Elena Navickienė, 2637 
S. Montgomery St., po sun
kios operacijos jau parvežta 
namo ir eina sveikyn. Ligo
nę prižiūri dr. J. Poška. Na
vickų sūnus Vladas jau ant
ri metai tarnauja kariuome
nėj. Šiuo metu randasi Alas- 
koj.

X Kun. A. Zakarausko va
dovaujamas Gimimo Panelės 
Šv. parapijos mergaičių ‘Glee 
Club’ choras yra vienas di
džiausių tos rūšies chorų 
Chicago lietuvių tarpe. Lap
kričio 22 d. choras savo pa
sirodymu Ciceroje visus su 
žavėjo.

X A. Bacevičius, Labd. Są 
jungos ūkio užvaizdą, kvie
čia, kas turi laiko, atvykti 
į ūkį ir padėti komų rinkti. 
Girdėt, kad brightonparkie- 
tis J. Brazauskas organizuo
ja talką. Kas nori prisidėti 
gali pranešti krautuvėj 4358 
S. Fairfield Avė. Wm. Paukš
tis žada nuvežti darbininkus.

X Town of Lake bizn. Kin 
činų sūnus Jonas iš Kelly 
Field, Texas, rašo tėvams, 
kad patenkintas kariuome
nės gyvenimu. Jo motina 
Kinčinienė yra veikli Karėi- 
vių Motinų Klubo (Town of

X Kajetoną?. Ka\alčlkas, 
4404 S. Wooq St., žinomas 
Town of Lake biznierius, ki
tiems biznieriams duoda pa
vyzdį: ne tik remia katali
kišką spaudą, bet ž?da dar
bendradarbiauti žiniomis.

♦
X Rytoj pasimatysim Chi

cago Civic Theatre, (Wash- 
ington Blvd. ir No. Wacker 
Drive). Garsi p. Roederio 
artistų grupė po pietų ir va
kare vaidins “Tbe Virtue of 
Satan”. Kas šį veikalą yra 
matęs, labai džiaugiasi. Vi
sas šio parengimo pelnas ei
na lietuvių senelių prieglau
dai. Viską atidėję ’ šalį, va
žiuokime ir paremkime lab
darybės reikalą?

/


