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from the earth.”
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TOULONE DAUG LAIVU NESUNAIKINTA
U. S. laivyno sekretorius Knox apie

n

tai paduoda platesnių žinių
Sako, kai kurie laivai buvo tik 
sugadinti, bus galima juos pataisyti

WASHINGTON, gr. 8.—' 
Laivyno departamento sek
retorius Frank Knox gauto
mis informacijomis šiandien 
iškėlė aikštėn, kad Prancū
zijos uoste ir prieplaukoj 
Toulon ne visi ten buvusieji 
prancūzų karo laivai sunai
kinti.

Sąjungininkai gauna 
Dakar prieplauką; 
gal gaus ir laivyną

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS Šiaurinėj Afrikoj, gr. 
8.—Sąjungininkų karo eks
pedicijos Afrikoje vyriausias 
vadas Įeit. gen. D. D. Eisen- 
hower vakar paskelbė, kad 
prancūzų Vakarinės Afrikos 
kolonijos prancūzai pareigū
nai Dakar prieplauką pripa
žino sąjungininkams naudo
tis. Galimas daiktas, kad ten 
esantieji ir prancūzų karo 
laivai susijungs su sąjungi
ninkų laivynais.

Tuo reikalu Įeit. gen. Ei- 
senhower sutarė su prancū
zų Vakarinės Afrikos gene-

BOSTON, Mass. — Karo 
gamybos boardo pirmininkas 
Nelson pareiškia, kad su ga
myba reikia paskubėti. O

ralgubernatorium Pierre Boi( leit- &en- Knudsen sako, kad 
sson ir admirolu Jean Dar->fiU karo gamyba viskas tvar 
jan i koje, nes ašis toli pralenkta.

Pranešta, kad Boisson nu
‘LONDONAS. — Pranešta, 

kad lordas Linlithgaw, Indi
jos vicekaralius, nusprendė 
dar 6 mėnesius pasilikti toje 
vietoje. Jis norėjo atsistaty
dinti.

WASHINGTON. — Iš Bai 
tųjų Rūmų paskelbta, kad su 
oficiale vizitą atvyko Kubos 
prezidentas Fulgencio Batis
tą.

MASKVA. — Rusijos ka
ro frontą aplankę grįžo čia 
brig. gen. Patrick J. Hurley 
su Įeit. pulk. Richard Park 
ir maj. John Henry.

BERLYNAS. — (Per ra
diją) Dono upės alkūnės sri
tyje rusai buvo sukėlę pašė
lusias kontratakas. Tačiau 
atmuštos.

! ST. LOUIS, Mo. — Kalba- 
| ma, kad W. Willkie esąs pa
tenkintas resp partijos ko
mitetui pirmininko Spangle- 
rio išrinkimu. .s

LONDONAS. — Britų vy
riausybė nusprendė karo tar 
nybon šaukti 18 m. amž. 
jaunuolius. Bet iki 19 m. 
amž. jie nebus siunčiami kur 
nors į užsienius.

sprendęs išlaisvinti visus 
Vakarinės Afrikos nuostuose 
internuotus sąjungininkų Lai 
vus.

Spangler išrinktas res
publikoną nacionalio 
komiteto pirmininku

ST. LOUIS, Mo., gr. 8. -r- 

Respublikonų partijos naci
onalio komiteto narių suva
žiavime šio komiteto pirmi
ninku išrinktas Harrison E. 
Spangler iš Cedar Rapids, 
Iowa, vietoje atsistatydinu- 
sip pirmininko kongreso at
stovo J. W. Martin, Jr.

W. Willkie šalininkai dar
bavosi pirmininku išrinkti 
saviškį. Bet tas nepasisekė.

Suvaržoma plunksną 
ir paišiuką gamyba

WASHINGTON, gr. 8. — 
Karo gamybos boardo nuos
prendžiu žymiai sumažinta 
fontaninių plunksnų ir įvai
rių rūšių paišiukų gamyba.

Visiškai sulaikyta gumi
nių trintukų gamyba. Sako, 
trintukai bus gaminami iš 
kitokios medžiagos.

są. Priklausė 
partijai.

progresyvių

Vichy vyriausybė buvo 
pranešusi, kac en visi laivai 
sunaikinti. Dabar aiškėja, 
kad taip nebūta.

Gautomis informacijomis, 
51 laivas nuskandinta, suga
dinta, arba nežinoma kas su 
kai kuriais jų įvykę; 20 lai
vų išliko visiškai sveiki ir 4 
submarinai paspruko.

Iš sugadintųjų, sakoma, 
bus galima pataisyti. Tarp 
šių yra trys dideli koviniai 
laivai.

Tarp išlikusiųjų sveikų, 
arba kiek pasvirusiųjų yra 
2 lengvi kruizetiai, 3 sunkie
ji naikintuvai ir 3 lengvieji, 
4 submarinai, 5 tankeriai, 1 
ištrauktas iš karo tarnybos 
kovinis laivas ir 2 mažieji 
karo laivai. Be to, išlikę 5 
prekiniai laivai.

Po Toulono užėmimo vo
kiečiai tvirtino, kad kuone 
visi laivai ten išlikę sveiki.

SĄJUNGININKŲ OFENSYVA „

C*Dl*UCM’* Aciue

Sąjungininkų ofensyva veikia visą Laiką bombarduojant 
Vokietijos ir Italijos svarbias vietas, kad'ašis negalėtų 
užtektinai pristatyti savo oro jėgų Tunisijoje ir Vidurže
mio jūrų kovoje.

Matyt, žuvo iš
kitą laivą 129
išvaduotieji

RYTINIŲ PAKRAŠČIŲ 
UOSTAS, gr. S.—P. Ameri
kos pakrantėse praeitą mė
nesį dienos metu ašies sub
marinas sutorpedavo sąjun
gininkų laivą, kuriuo vyko 
299 asmenys, tarp kuriu bu
vo 169 jūreiviai, išvaduoti iš 
kitų sutorpeduotų laivų.

Į dešimts minutų laivas 
nuskendo. Pasigęsta 135 as
menų, iš kurių, kiek žinoma, 
6 nuskendo, o 129 dingo. Re
gis, ir tie visi prigėrė.

Per vienerius metus vaka* 
riniam Atlante ašies subma-

Japonai N. Gvinėjoj pasistatę 
mažųjų Magino! linijų

. . \ S * » i
Australams ir amerikiečiams ims 

laiko tuos įsistiprinimus sugriauti

SU AMERIKIEČIŲ Jfi- 
GOMIS N. Gvinėjoj, gr. 8.—! 
Pagaliau susekta, kad Būna 
miesteliuką japonai apjuosė 
mažaja Maginoto linija. Įsi
tvirtinimai (pillboxes) pa
dirbti iš rąstų, konkreto ir 
plieno su požeminiais susi
siekimais—tuneliais — pran
cūzų garsiosios Maginot li
nijos pavyzdžiu.

Patirta, kad tų įsitvirtini
mų sistema tikrai yra stipri 
ir nelengvai duodasi artile

Pearl Harbor atsimena 
japoną klastą

'PEARL HARBOR, Hava
jai, gr. 8.—Vietos gyvento
jai atsimena japonų klastą, 
įvykdytą 1941 m. gruodžio 
7 d.

Vakar minint tos klastos 
vienerių metų sukaktį iš pat 
ryto iki vakaro patrijotingai 
nusiteikę havajiečiai gatvėse 
sėkmingai pardavinėjo U. S.1 
bonus.

rinai nuskandino 552 sąjun
gininkų prekinius laivus. Su 
tais laivais 3,665 asm. žuvo. 
Be to, 2,258 nežinia kur din
gę ir 16,750 išvaduota.

rijos šovinių ir orinių bom
bų sudaužoma. Aplamai 
imant, japonų fortifikacijos 
Būna apylinkėse nepapras
tai stiprios.

Nepaisant to, australai ir 
amerikiečiai daužo tą japo
nų tvirtovę ir tikisi ją pa
imti. Kai Būna bus paimta, 
tada japonams liks vien jū
ros pakraščiai. Tuo būdu 
bus užantspauduotas jų liki
mas N. Gvinėjoj.

Popiežius atmetė 
diplomatą pasiūlymą 
apleisti Romą

BERNAS, Šveicarija, gr.
8.—Žiniomis iš Romos, di
plomatai pasiūlė Šventą j am 
Tėvui Pijui XII apleisti Va
tikaną ir Romą atsižve’gus

Trečioji para vyksta tankų kovos 
už Tebourba kalvas Tunisijoje

Londone pranešta, kad britai
ir amerikiečiai stipriai laikosi

LONDONAS, gr. 8. — ži-. Sąjungininkai Tebo'urba 
į tai, kad britų lakūnai gali niomis iš Tunisijos, ten Te- apylinkėse užima dominuo-
bombarduoti Amžinąjį Mie
stą.

Popiežius kategoriškai at
metė tą pasiūlymą tarp kita 
ko pareikšdamas:

‘‘Aš įsakiau viso pasaulio 
vyskupams, nepaisant kokių 
norą gresiančių pavojų, pasi
likti savo vietose kaipo ge
riesiems ganytojams prie 
savo ganomųjų žmonių. Ro
mos vyskupas yra pirmasis, 
kurs neturi paneigti to savo 
išleisto vyskupams įsaky
mo.”

Šventąjam Tėvui buvo siū
lyta nusikelti į Castel Gan
dolfo:

japonai sukėlė 
riaušes minėdami 
karo metines

MANZANAR, Cal., gr. 8. 
—Čia japonų relokačijos cen 
tre, kur jų yra apie 10,000, 
japonai ašies šalininkai su
kėlė riaušes puldami savo 
tuos tautiečius, kurie yra iš
tikimi Amerikai ir sąjungi
ninkams.

Apie 4,000 japonų dalyva
vo riaušėse. 1 japonas už
muštas ir 9 sužeisti. Reloka- 
cijoje paskelbtas karo stovis

Riaušės kilo, kai ištikimie
ji Amerikai japonai surengė 
susirinkimą minėti Pearl 
Harbor metines sukaktuves. 
Pronaciai japonai užpuolė 
susirinkimo dalyvius ir skau 
džiai apmušė Fred Tayama 
— J&panese-American Citi- 
zen’s lygos prezidentą, kurs 
paimtas į ligoninę.

Po to pronaciai japonai 
susibūrė priešais ligoninę ir 
reikalavo, kad Tayama jiems 
būtų išduotas. Kai jiems tas 
nepasisekė, jie ėmė kelti de
monstracijas priešais admi
nistracijos ofisus.

Karinė policija numalšino 
įsikarščiavusius prona cius 
japonus.

Mirė Wisconsino 
ęubernaforhis elektas

MADISON, Wis., gr. 8 — 
Wisoonsin General ligoninė
je mirė šios valstybės guber 
natoriua eLektas Orland S. 
Loomia, 49 m. . amž., kurs 
lapkričio 3 d. išrinktas gu
bernatorium ir sausio 4 d. 
turėjo užimti sau skirtą ofi-

bourba kalvotose apylinkėse jaučias kalvas (aukštumas). 
—už 20 mailių į vakarus nuo Vokiečiai su italais susimetė 
Tunis—trečioji para vyksta tas kalvas atsiimti.
atkaklios sąjungininkų ko
bros su ašimi, daugiausia tan 
kais.

Japonai nužudė du 
kunigus ir dvi 
vienuoles Guadalcanal

GUADALCANAL, Solo
mons, lapkr. 27 (suvėlinta). 
—Kun. Albert Detheye, olan 
das katalikų < misionierius, 
šiandien atvyko į amerikie
čių karinę stovyklą ir iškė
lė aikštėn, kaip japonai suė
mė du kunigus misionierius 
ir dvi seseris vienuoles ir
visus keturis nužudė dėl to, , ir sunaikino net 20 ja- 
kad jie atsisakė vykti ir pra P°nii lėktuvų amęrikieČių 
nešti U. S. marynams, kad nu<>stoliai yra maži.
jų priešinimąsis japonams 
yra veltus dalykas.

Visi keturi suimtieji dur
tuvais suvarstyti stačiai į 
kaklus (gerkles).

Nukentiejusiejf yra: kun. 
Arthur Duhamel iš Lawren- 
ce, Mass., ir kun. Henry Au- 
deengberink iš Olandijos. O 
seserys vienuolės: Mary O- 
dilia iš Alzaso Loraine ir 
Mary Silvia iš Prancūzijos.

Sniegas trukdo 
rusams ofensyvoje 
prieš vokiečius

MASKVA, gr. 8.—Visose i 
karo fronto dalyse nepapras
tai daug prisnigo ir tas daug 
kuo trukdo rusams smar 
kiau atakuoti vokiečius, ypač 
Stalingrado fronte ir Mask
vos vakaruose.

Sovietų vadovybė tačiau 
praneša, kad rusai daugiur 
tuos sunkumus nugali ir pa
žangiuoja.

Gauta žinių, kad vokiečiai 
sukelia smarkias kontrata
kas Stalingrado šone ir Rže
vo apylinkėse. Bet visur jie 
atmušami. Vakar per tas 
kontratakas daugiau kaip 
3,000 vokiečių nukauta.

WASHINGTON. — Amer
ican Jewish Congress prezi
dentas dr. Stephen S. Wise 
pranešė prezidentui Roose
veltui, kad naciai daugiau Jei ieškote darbo, pažvel-
. . , .... » , Idte | 3-čio puslapio “CIas-

l kaip du milijonus žydų nu |,ur
žudė Europoje. Kitiems pen- nepaprastą sąra$ą įvairių, 
kiemą milijonams yra pavo- gerai apmokamų darbų! 
jus. . ..1faT.VTW

Tad ir eina lemiamosios 
kovos.

Tebourba yra svarbus su
sisiekimų centras tarp Bizer 
te ir Tunis ir kitomis Tuni
sijos dalimis.

Kovų rezultatai nežinomi.
Tik iš Romos yra žinių, 

kad ten ašis “pažangiuoja.”

20 japoną lėktuvą 
numušta Guadalcanal

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoj, gr. 8.—Čia 
pranešta, kad aršiose orinė
se kovose amerikiečiai jiu-

Japonų lėktuvai, bombo
nešiai ir koviniai fusieiliavę 
bandė atakuoti amerikečių 
užnugarines pozicijas. Ame
rikiečiai lakūnai juos pasiti
ko. Įvyko arši kova dausose. 
18 japonų lėktuvų numušta, 
o kiti pasitraukė iš kovos 
dausų nieko nelaimėję.

Kiti du vidutinio didumo 
japonų bombonešiai sunai
kinti ties Lae baze—šiaurry
tiniuose salos pakraščiuose.

U. S. didieji bombonešiai 
atakavo japonus New Bri
tain, N^ Gvinėjos šiaurrytuo 
se. Atakų sėkmės nežino
mos.

»

Franco laikosi 
Vokietijos ir Italijos

LONDONAS, gr. 8.—Ispa
nijos diktatorius gen. F. 
Franco per Madrido radijb 
stotį pranešė, kad Ispanija, 
vieningai laikosi su Vokieti
ja ir Italija prieš “liberaliz
mą ir kapitalistinį imperia
lizmą,”

Franco aštriais žodžiais 
atakuojax rusų barbarišką 
komunizmą, kurį reikia būti
nai sunaikinti. Nes jei Rusi
jos komunistai laimės, Euro
pa bus pakeista pragaru, sa
ko Franco.

Ieškote Darbo?
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Ciceroje trylika asmeny kaltinama 
mokyklos suktybėje

Įdomus pareiškimas -Mr. Frank J. 

Petru, Cicero school board pkpunin

ko, kuris nėra įveltas į šią bylą.
Jau esame rašę, kad Cice-. kad %tas būtų . daroma, bet 

ro mokyklų Tarybos nariai mano prašymas visuomet 
įtarti $7,092.65 suktybėje ir buvo atmestas ir perbalsuo- 
jie patraukti į tejBėjO Bbar- tas devynių tarybos narių, 
baro teismą, pereitą penkta- Kontraktai dažymui ir dęko

PEARL HARBOR DAY*BUVO PAMINĖTA AMERIKONIŠKAI

iH

s-s<■-

<■

■H

Kiek mokėsi kalbų, tiek 
būsi vertas. (Senovės prie
žodis).

dienį, gruodžio 4 dieną. Į 
teismą patraukta 13 .asme
nų, išskyrus Frank J. Peiru.

Trylika Cicero asmenų 
kaltinami, kad jie mėginę 
nukniaukti iš Tarybos 7,- 

-092.65. Tam tikroms mo
kyklų reikmenims buvo su
mokėta $13,095.65, o pagal 
katalogus tų daiktų kainos 
buvo tik $6,003.

Kas tokie kaltinami. 

Kaltinami yra šie asme-

ravimui buvo išduoti tiems 
patiems asmenims, kaip ir 
pirmiau be pasiūlymų. Taip 
P®* ir už plumbing darbus, 
pirkimas “hardware” ir kitų 
reikmenų, pirkimas anglių, 
pataisymai boilerių ir kiti 
pataisymai taip pat buvo 
tvarkoma. Aš .via atsisa- 
kjau pasirašyti čekius, bet 
tie čekiai buvo pasirašyti ki 
tų tarybos narių, perlipant 
mano galvą.

Paruošė taisyklės,

Gruodžio 7 dieną Amerika nuleido didelį skaičių karo laivų į vandenį, tai didžiausias skaičius nuo karo pradžios. 
Tuo huvo paminėta Pearl Harbor užpuolimas. Kairėje — lė ktuvnešis Bunker Hill, kuris buvo nuleistas į vandenį 
Quincy, Mass., ir dešinėje — karo laivas New Jersey, tai sunkiausias pasauly karo laivas, nuleistas Philadelphia, 
Pa. Iš viso į vandenį nuleista 12 kovos laivų ir penki preki niai laivai minint metinį įvykį, kai japonai klasta užpuolė 

Pearl Harbor.

asociacijoje, kuri susideda

Oja: Henry H. Karoli, 5240 įįį jų HepaUS 

JSfceridan rd., mokykloms v ;
reikmenų išdirbę jas, ir .joj. paruošiau taisyk-
žmona Mrs. Ella Vehon Ka- sąrašą įvairioms ko-

roll: George Scbwp-hp1 )536 j misijoms .pildyti ir -tos
S. Austin Cicero, mokyklų! .‘4»yklįs Itttt mokyklos

distrikto 99 superintenden-^ 
dentas; Frederick Weil, 2343 
S. 53rd avė., Cicero, taikos 
teisėjas ir mokyklų tarybos 
narys; Michael Solar, 2101 
S. 60th Ct., Cicero, Cicero 
mokyklų tarybos narys; 
Joseph Kovarik, 3507 Aus- 
tin blvd.; Frank ' Jindrich, 
5401 W. 25th str.; Edward 
Jiruby, 2331 S. 60th Ct.;, 
Edvvard Cep&k, 2512 ST. 58th 
Avė.; Joseph Izdiaszck, 3119 
S. 53rd Ct.; Frank Novak,

l,tvarkymą bizniukais

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

ADVOKATAS
Mūsų broliai lieja krau j a 

frontuose už laisvę ir paver 
gtųjų tautų išlaisvinimą — 
jei gali — aukok savo krau
ją, per Raudonąjį Kryžių, 
gydyti sužeistiems kariams.

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

naciai 
žmones kiša j katęjha

“Kauener Zeitung” rašo, 
kad vokiečių įstaigos Vilnių 
je įrengusios darbo stovyk
las. 25 žmonės, kurie vadina 
mi spekuliantais, jau patal
pinti į tą stovyklą. Tokia 
nacių darbo stovykla — rei
škia kalėjimą.

Lietuvoje sudegė 
per karį

WHITNEY E. IARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tce 
valandos vakare. 

Telefonas CALamet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

itonm 2014 TeL STAU* 7573

iš visų mokyklų tarybų Illi 
nois valstybėje, aš sakau, 
kad yra tik keturios mokyk 
lų tarybos, ir Cicero yra vie 
na iš jų, kur politikos jėga 
išrenkama mokyklų tarybos 
nariai. Nė vienas kitas mies 
tas ar miestelis neprileidžia 
politikieriams paskirti ir 

kontroliuoti tarybos narių

indais, kad būtų . išmes- 
tik kai kam prielanku- 
ir politika, pet kad kiek 

vienas Cicero miesto biznie- j. išrinkimą. Aš visuomet bu- 
rįųH ir kontraktoriua turėtų vau ir esu griežtai nusista

tęs, kad mokyklose nebūtų 
jcJkioe politikos, ir kad žmo 
nes( turėtų pilną teisę išrin
kti tik tokius

klos daiktų užpirkime ar re
monte. Bet tai buvo atplėš
ta ir ignoruota.

Prieš mokyklų 

įvėlimą į politiką

“Aš .prašiau, kad daųgu 
5(444 S. 58th Avė.; Donald bylų būtų peržiūrėta dėl 

O’Brien, 1825 S

kandidatus, ■ - - v
kurių širdyse yra vaikų ir
mokyklų 

Gali būti sutaupyta pinigų

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401. SO. HAI£TĘD ST. 

kampas Mth SL

VALANDOS: nuo 10 iki 4, 6 iki 8 
ir Sekmadieniais pagal sutartį.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu* 
atsako minga! ui 
prieinama k&^a.

TOS F. BUDRIK
HBAUTUVIME

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
DHL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 80X8

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį
ta.

51at. avė., 
ir Frank Machacek, W. 22nd» - '-t. • . • 1 . 1 ’ *
PI. Cicero, mokyklos ręikme 
nų sargas.

Henry H. Karoli ir jo zmo 
na turi užstatyti) bondsą po 

‘ $5,000, o kiti po $1,000 bon- 
<• dsą.

.-Vienintelis iš Cięero mo
kyklų tarybos narių neap- 
kaltintas pasiliko -tarybos 

. narių prezidentas Frank J.
. Petru.

“Draugo” redakeija krei
pės į Mr. Frank J. Petru, 
Cicero school board pirmi
ninką, kad jis paaiškintų dėl 
tų įvykių. Jis raštu atsakė 
taip:

*
Frank Petru pareiškimas

“Atsakydamas į jūsų klau 
simus, liečiančius Cicero 
school board štai ką prane
šu: prieš du ir pusę metų 
.pugrįžęs į pareigas kaipo 
.pirmininkas, pirmame susi- 

. .. rinkime atsisakiau parašyti 
ant čekių, liečiančius mokė-* 

. jimus už medžiagą, pataisy- 
jnus ir už kitus ^(įarbus, at
lietus mūsų jnpkyklose, ka
dangi kontraktai nebuvo iš 
duoti pildant taisykles Jtom 

. petitiško kainų pasiūlymo 
už darbus ir reikmenis. Aš 
karts nuo karto reikalavau,

perkainavimo, bet nieko ne
buvo daroma. Aš prašiau, 
kad džanitoriai ir kiti dar
bininkai sustotų aukoję iš
rinkimui 'mokyklos tarybos 
narių, nes aš visuomet tikė
jau, kad mokyklos neturėtų 
būti. į veltos į politiką ir kad 
darbininkai laisvai galėtų 
balsuoti ui tuos, kuriuos jie 
pageidauja. Tai buvo atmes
ta ir ignoruota.

*
Kaip prasidėjo įtarimai

“Prieš 8 8 įiifj Cicero
Educational Cpuncil. kuri 
susideda iš 12 taksų mo
kėtojų ir P. T. A. organiza
cijų, atėjo man į pagalbą ir 
padarius investigaciją buvo 
rasta neaiškumų ir tai buvo 

teikta State Attorney ofi 
Dėlto įvyko įtarimas ir 

dabar laukiama teismo ąkci 
ja. Iš mano ilgo patyrimo i 

ant pirmiau pirmininku 
ois State school board

“Didelės sumos pinigų ga 
Ii būti sutaupyta, jei kon
traktai ir pirkimai būtų da
romi tam tikra tvarka, ka p 
vykdo kitų mokyklų tary- 
bos, tokiu būdu galima būtų 
numušti aukštas taksas, ku
riąs aš ir visi ciceriečiai yra 
priversti mokėti. Sios taksos 
yra didesnės, negu kur kita
me mieste ar miestelyje Illi 
nois valstybėje“.

— Pilviškiai 
nuo seno garsėjo savo sena 
muziejinės, vertės bažnytėle, 
kuri betgi da bart.nio karo 
metu sudegė. Š. m. balan
džio mėn. staiga mirė klebo 
nas kun. Petras ž linskas. 
Nauju klebonu paskirtas 
Kun. Pijus Ruseckas.

M
ūlllK iltini)

» 114$ W. : 71* firrn I
- Z' 4

fr'Avfoy if t-kri

Su pagarba, Frank Petru, 
pres. Cicero school Board..

,» ♦ 7; •

—Right Tuberculo«i»- 
----- Buy Chriatmas Seala

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aslų vigam gy 
venlmul. saugokite Jas. leledamt 
UtegsamlDuotl jae moderaUkl&uela 
metodą kuria regėjimo mokėta*

gali vutelktL 
SS METAI PATYRIMO 

prlrtuklme ealnly, kurte pašalina
visa aklų įtempimą. '.

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

OFTOMETRUTAIw 8o.
Kampas ll-toe 

agt UAMAL 0U>. t 
OFISO Y ALAU DOS: 

Kasdien »:>• a. m. tkl |:ie p. m.
Treaad. Ir BeMad. »:»0 a. m. 

.................. F

-Mef!

d Aveniu
ll-toe

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja yadovyste.

828 W. 35th PLACE
Phone: YARds 2330

24 vai. patarnavimas

Būnaut namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimu lank- 
ant mūsų ligoninės klinikų. Kll- 

"ntko valandos nuo 2 vai. poDiet 
Iki 8 vai. vak. Sis patarnavlrfeas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
Pilnai Įrengtas Medlkos Depart*

mentes gydymui visokių ligų — 
smarkių Ir Uglaikinlų.
Kilosi Įrengtas Cluntnrljos De- 

partmentais kur svarbias Ir ma
žesnei operacijas atlieka atsalto* 
mingl Chlrurgal-Daktaral.

Pilnai Įrengta Physlotln rapy l»e- 
partmentas priskaitant uiather- 
toy, Ultra Violet Ray, Slnusoidal 
ir kitus modernlAkus metodus 
gydymo.
Pilnai Įrengtas X-Ray Depart- 

mentas daktarams tr pacientams.

Nė vienam vertam ligoniui ne- 

bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
gcrUtuslas gydymas Ir priežiūra. 
Kas link nioktaėlų,

kad būtų Jums ko patogiausia. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOLAH AND BURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OTI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 u* nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pakai sutartį.

Office teL YABds 4787 
Namų tel PROspeet 1930

01, P. ATKOČIŪNAS '
DANTIBTAB

1446 Sa 4Vth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

ir Penktadieniais
Valandos: 19-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L
314/ S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Se&tadiemais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEUS
. DAMtlBTAB

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Berodo] pagal sutarti

__________ ___________________ L Telefonae: HEMlock 6849

AMKRIKM USTVVIŲ PAKTAM? DKAPgĮJOB MASLAI ;DR. PETER I. BRAZIS

L I P ' Tfo V E R S

įdaroma pagal i sžUkyma
• Apsaugokite aavo senus rakgn- 

OMh Ir jxf-uoiktte. kad atrodytų 
jJI ' .Pideįlr pastrtnklmcui 

T'aųgt-proo(”

Didelė Krautuvė
/ •

RAKANDŲ, RADIO. 

JEHELRV 

Viskas po vienu stogu, kaip nauji? . Btdcjl* tmatrinklma. Viskas po vienu stogu
‘ .palvų Ir '‘dust-proof” ——r..

VELTt'I *

br““, JOS. F. SUMOK.
Hm tvar 
Io pageri*

62c

Kiu.«mu i, im.

• BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

8221-25 S. HAISTBD ST. 

PboMl YARDS 4178

INCORPORATED
- * • » r

9241 S. Halsted St♦ v w A k

Tol. CAL UJU ET 7287

Ofiso taL VIRtlnia 0016 
Reattendjaa MLt BBVartr M44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OSRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Treėiadieeiaie ■ pagal sutartį.

Ree. 6958 S. Talman Avė.
Ree. Tel. GROvelrfU 0617 
Office Tel. HEMlock 4H48

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIBURGAB

VaL: 3—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomie gueitarua 
2423 West Marąuette Rd.

TgL OAMal 6189

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

-• 2201 West Cermak Rd.

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

karais ofisas uždarytas. 

BEZIDENCUA:
8241 Weet 66th Plaoe 

TaL REPublie 7168
J. - -• .Z- XT A «7 • -

TaL YABdi #981.
KENvood #107.

BUDJŪKO HAblO ėaoaltAMAi: 
JNCFL, 1000 k. nadėlfoa vak. # vai. 
WHFC 1450 k. ketvergala 7 v. V

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS tt OHIRURGAB 

Ofieo vai * ,4ae ,1-Bl nae 6>SGG40 
7fi6 Wefit Sfith Street

TaL OAMal 0867
Res. tsL: PROspeet 6669

: DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS tt OHIRURGAB

1821 So. Halsted Street
Resideneįja: 6600 Bo. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai. vakare

TeL YABds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

IR AKINIUS PBRAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

Ofiao TeL ............ VIBginia 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 va).

Trtočiad. ir Sekmad. tik ausitariua.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 IU 9
Nedėliomis pagal autartĮ 

TeL Oicero 14M

DR. S. R, PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

Kamp. įstos gat. ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

6 IU 4 popiet 7 IU 9 vakara 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue 
TeL Cicero 1464__________

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
Penkt, deštad. 8:30 iki 9:30 vak.1

MakBMdt Picai Sutartei

DL CHARIJES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MJDway 2880 Chicago, 1IL 
OFISO VALANDOS:

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

DL A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginla 2421

tl

rt.M POSMUI ► »'RI<

RKArrVKITE "DRAUGI”
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LIH. DRAUGAS IŠKELIA NAUJUS SUMANYMUS

- Baltijos Tautu diena ir Mažųjų Tautu Sąjunga.
- Pavojingos mintys jaunose galvose. - Prieš 
visuomenės nusistatymą neatsilaikė nė 
Yilsonas. - Ne saldžios propagandos, o laktu!
- Kaip Danielius tarp liūtu...

LIBERTY UMEfllCKS

— Palengvinimui kovos su 
naciais ir vykdydama Atlan
to Čarterio pasižadėjimus, 
Rusija turi pareikšti, kad ji 
atsisako kėsintis j Baltijos 
tautų nepriklausomybę, turi 
duoti pilną tikėjimo laisvę 
SSSR valdomose teritorijo
se, — šitokias mintis skai
tėme žurnale “Time”. Mū-

miršti, tai teisingumas. Jei 
kovojame už laisvę, * turime 
kovoti už visų laisvę ir tu
rime ginti tauti] laisvę ne tik 
nuo nacių, bet ir nuo kitų... 
pavojingos idėjos

— Susitikdamas su Ame
rikos studentais, — kalbėjo 
toliau D./Fetleris, — paste-

A chef who knew lota about 
dough

Said, "So far, we*ve raised 
it too »low—

We’ll beat Hitler wben 
One dollar in ten

Is put into Var Bondt— 
Let’s go!”

sų Laikraščiai jas mielai kar-' bėjau naują geopolitinę filo
tojo, pabrėždami, kad ir ki
tų tautų žmonės gina lietu
vių teises į laisvę.

Jaunas lietuvių draugas

Susidomėjęs tų teisingų 
minčių autoriumi, aplankiau 
jj — Danielių Fetler. Gyve
na jisai netoli Čikagos, E- 
vanstone. Jaunas vyras, bet 
daug ko matęs: bestudijuo
damas kalbas? ekonomiką, 
politinius mokslus, muziką 
lankė Olandijos, Švedijos, 
Prancūzijos^ Anglijos uni
versitetus, o dabar dar gili
na savo studijas viename iš 
Čikagos universitetų. Apie 
dešimtį metų jisai yra gyve
nęs Pabaltijy, kur — Rygo
je — jo tėvas buvo evange
likų dvasininku ir redakto
riumi laikraščio “Kristigs 
Vestnesis”. Nemažai jam ar
timų, Latvijoje gyvenusių 
žmonių dabar Sibire..., taigi 
jis labai gerai padėtį supran
ta.

Saulutė švietė ir plačiai 
mėlynavo Michigano vanduo, 
kai mes kalbėjomės vaikš
čiodami ežero pakrantėmis.

— Kaip jums atėjo mintis 
į galvą parašyti aną reikš
mingą straipsnį?

— Stebėdamas Amerikos 
gyvenimą, aš įsitikinau, jog 
amerikiečiai mano pažįstą 
Rusiją, o tikrumoje jie jos 
kaip reikiant nepažįsta. A- 
merikiečiai yra tokios kil
nios širdies, kad jei kas su 
jais išvien kovoja, jie tiems 
atleidžia viską... Bet vra 
svarbus dėsnis, kurio jokio
mis aplinkybėmis nevalia pa-

sofiją — pažiūras į'pasau
lio sutvarkymą: kai kurie 
net iŠsireiškia, esą. nereikia 
kartoti Vilsono klaidų — 
Baltijos valstybes reikią pri
skirti Rusijai, Šveicariją — 
Vokietijai, Italiją — Pran
cūzijai. Pasisakoma prieš 
mažas valstybes. Kaip pa
vyzdį duoda Balkanų valsty
bės, kurios buvo suskaldy
tos į mažas valstybes ir vis 
buvusios nesutarimų šalti
nis. Taigi reikią vengti Eu
ropos “balkanizacijos”. Tai 
vis pavojingos idėjos, nuo 
kurių gali nukentėti, mažo
sios tautosL Jei Balkanuose 
ir vidurio Europoje kilo ne

We’ll oook the Aria’ gooaa 
when and only when evary- 
body doaa hia part. Don’t 
lat tba V. S. down. Put a 
tanth of your nay into 
War Honda or Štampe— 
ao< b t

U. S. Tzaaiu/y Deportmant.'|

jas pasaulinis karas. Tačiau 
amerikiečių viešoji nuomonė, 
kuri nenorėjo amerikiečių 
kišimosi į Eure pos reikalus, 
buvo priešinga Vilsono pla
nui. Nors Vilsonas ir buvo 
prezidentas, užėmė įtakin
giausią postą visame ‘kraš
te, bet prieš viešąją nuomo

nę ir.’jis nieko neįstengė pa
daryti.

Baltijos diena, Mažųjų 
Tautų Taryba

i ;
— Minėtoji istorijos pa

moka, siekiant Baltijos tau
tų nepriklausomybės, neturi 
būti užmiršta, — toliau kal
bėjo D. Fetler. — Kiek tik 
išgalės leidžia turime steng
tis gauti Amerikos visuome
nės prielankumą Bal .t ijos 
tautų Laisvės reikalui. Tam 
galėtų pagelbėti, pavyzdžiui, 
suorganizavimas Baltijos die 
nos. Tą galėtų pravesti Bal
tijos kraštų ambasadoriai.

1 Toliau, rėikėtų* pasvarstyti 
ir apie organizavimą Mažų
jų Tautų Tarybok, kuri ir 
diplomatijoje, Ir tarp didžių
jų valstybių ir visuomenėje 
atstovautų ir gintų mažųjų 
reikalus*. Jungtinėmis jėgo
mis gali daugiau ką pasiek- 

! ti. Aš bijau — šis k;aras tu
ri daug pavojų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvei. 
Neužtenka rankas sudėjus 
sėdėti ir laukti, kad karo 
pabaigoje galingieji bus 
tiems kraštams maloningi. 
Reikia ir patiems iniciaty
vos parodyti. Sakysime, jei 
būtų surengta Baltijos val

stybių diena, kurią parem
tų iš tų kraštų kilusių žmo
nių katalikiškos, protestan
tiškos ir, kitokios bendruo
menės, būtų galim®. Ameri
kos visuomenei priminti, ką 
tos tautos turi pakefti na
cių valdžioje, pabrėžti, kad 
raudonojoje okupacijoje rin
kimai buvo falsifikuoti ir 
“atstovų” pareikštas prisi
jungimas prie SSSR yra tau
tos valios falsifikacija, iš
kelti sistematingą Baltijos 
tautų naikinimą. Nereikia 

l bijoti, Amerika — laisvas 
kraštas, tuo labiau — gin
dami teisingumą ir tautos 
laisvę mes turime teisės kal
bėti. Amerikiečiams tik rei
kia ne kokios saldžios pro
pagandos, bet faktų, kuriuos 
reikia iškelti, priminti, nie
ko nesibijant.

Kaip Danielius tarp liūtų
Daniel Fetler yra pasiry

žęs savo gyvenime darbuo
tis dėl Baltijos valstybių 
laisvės; Jis prisiminė, kad į 
jo rašinį, kuriame buvę Ru
sijai primintos pareigos link 
mažųjų tautų ir tikėjimo 
laisvės, visa eilė žmonių at
siliepė atsiųsdami laiškus.

K. J. Prunskis

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUSs
“dAaCGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 8488-8488

HEI.P WANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Mes išmokinaim jus gerai apmo
kamam darbui. Alga mokama ir 
laike mokinimo.

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

DOCKMEN. FREIGHT HANDLERS
Matykite M r. Hoff, po 10-tos va- 
andos ryte.

INTERSTATE MOTOR FREIGHT 
SYSTEM. 18SS So. Canal St.

AGENTAS reikalinga. Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr 
Išnešioti skaitytojam. laikraščių*. Pi
nigini. atlyginimas labai geras. At
sišaukite Į “DRAUGO’’ RASTINE, 
2834 So. Oakley Are.. Chicago, III.,

PARDAVIME!

PARDAVIMUI RRAUTUVt
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
Park. Labai geri (rengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkite, prla: 
Mr. VValter Nutow. 2200 W. 37th SU 
Chicago, III., tel. LAEayette 6088.

DR. KAHN, ŽYMUS GYDY
TOJAS, MIRĖ

Dr, Maurice Kahn, gerai 
žinomas lietuviams gydyto-

sutarimų, tai gal kaip tik, jaa, kuris užlaikė ofisą Town
todėl, kad ten valstybės ne 
buvo pakankamai mažos. Pa
vyzdžiui. Čekoslovakija tik-

of Lake kolonijoje po adresu 
4631 So. Ashland Avė., mirė 
po sunkios ligos vakar 12:30

riausiai galėjo būti išskirta Val. popiet Billings Memorial 
į dvi valstybes. Studentija y 
ra rytojaus visuomenės va
dai. taigi jos netikslus nusi 
statymas gali turėti jtakos 
į Naujojo Pasaulio galvose
ną, į viešąją opiniją. Gi vie
šoji opinija Amerikoje la
bai daug reiškia. Tik prisi
minkime pereito karo pabai 
gą: Vilsonas kūrė Tautu Są
jungą. Jo mintis buvo, kad 
ir Amerika priklausytu ir ji 
savo įtaka bei sumania po
litika Tautų Sąjungoje gal

ligoninėje. Apie du mėnesiai 
atgal tapo nuvežtas į ligoni
nę vidurių ligos operacijai, 
bet po operacijos nepasveiko. 
Dr. Kahn buvęs vienas iš ge
riausiai žinomų gydytojų 
lietuvių tarpe.
■ ■ ................ — —
Kas gyvena be ’prncipų, to 

moralinis gyvenimas svy-
ruoja kaip nendrė. (Tilta- 
mer Toth).'

Žmogaus sielos spinduliai 
būt būtų įstengusi paveikti,1 ir šešėliai atspindi jo kalbo- 
kad nebūtų iškilęs šis nau-1 je.

NULIŪDIMO .VALANDOJE

Kalėdinės dovanos 
britu vaikams

LONDONAS, gr. 8.—Ju- 
nior American Red Cross 
Britanijos vaikams prisiun
tė kalėdinių dovanų — 50,- 
000 dėžių su saldainiais ir 
įvairių rūšių žaislais ir tokį 
pat skaičių kalėdinių kojinių 
su dovanomis.

Britų Raudonasis Kryžius 
pasirūpins išdalinti vaikams 
šias dovanas.

HEI.P W4TtTED — MOTERYS

OPERATORES — single needle, pa
tyrusios prie marškoninių lr rayon 
dreslų. Taipgi PRESSERS. Bl’TTON 
ir BUTTON HOLE OPERATORES. 
Gera užmokestis, bonai Ir atostogos. 

RORACH BROS.
813 W. Van Buren St.------- ----—i—----S

MERGINOS reikalingos prie abelnų 
dirbtuves darbų. Pastovūs darbai, 
gera užmokestis.

REAI, PACKINg COMPANY 
2710 So. Poplar Avė. z

TUOJAU REIKIA
DVI MATRONES 

« Dirbti dienomis.

Taipgi ir
DVI MOTERYS 

Valymo Darbams Naktimis. 
Kreipkitės prie Miss Terry —■ 
Personnel Manager, 5 aukšte.

SEARS ROEBUCK & CO. 
403 So. Statė Street

MOTERYS

MERGINOS
Reikalingos ISmoktl radio amatų: 
patyrusios arba nepatyruslos; am
žiaus 18 Iki 40 metų; dienų ir 
naktį darbai. Prie Montroae Avė. 
Atsišaukite į Employment Ofisų.

THE RAULAND CORP.
4245 N. KN0X AVENUE

SV. JURGIO PARAP. KEBONIJOJ 
reikalinga VIRĖJA. Kreipkitės se
kančiu1 adresu:

3230 S. LITUANICA AVENUE 
arba telefonuoklte: YARtls 0130.

JUST THIHK- 
Mieur uAve aeaw » 

austrauandw;

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

•
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Aleksandras Didys pa

klaustas, kur yra jo bran 
genybės, atsakė — "drau .

KREIPKmS PRUD LEBTUVIO

john w-PACHANK|S
MODERNI Hvldlnl PARODA:! REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Bivd. 5919 South Troy 8t.

TeL ESTebrook 3045 Į Tel. REPnblic 4298
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ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

‘ €812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 62O.WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

M08-07 8OUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

ToL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak.

ii stoties WGE8 (1390). su Povilu ftaltimieru.

BERLYNAS. — (Per ra
diją) Mirė buvusio kaizerio 
sūnus princas Eitel Fried- 
rich, 59 m. amž. z4 *

Laimė ne tik akla, bet ji 
apakdo ir tuos, kuriuos ji 
glosto. (Ciceronas).

Gražumas yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją• • y
gavo nuo jos. (Merė).

Nėra garbė turtingam 
mirti. (Carnegie).

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos pakuoti kėksukus (cookies). Pa
tyrimas nereikalinga. Atsišaukite į:

RF.KR PARK RAKINO CO.
400 No. St. Louis Avenue

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

'. MII \T YlO IDVTOHK KURVe

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

i
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Skelbimų kaindl prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei ne- 
' tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų, 
a pasilaiko sau teisę taisyti Ir trumpihtl Vista prisiųstus 
r ypač korespondencijas sulig saro nuožiūros. KcfesįSon- 

dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jėi galimi, rafiomdjA Itlff- 
Šįnėle), paliekant didelius tarpus pataisymams. ir venglAht’ pole-
'mikos ar*asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. 1 - - ,

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 st Chicago, IlL
Under the Act‘ of March 3, 1879. ’ .................... ..

Karas ar vėliau ar anksčiau baigsis. Karo ugnis jau 
dabar į pelenus pavertė daugybę miestų, mięstįelių ir 
kaimų. Jau dabar šimtai tūkstančių žmopįų nęturi pas
togės, jau milijonai pusbadžiai gyvena ar nęt badauja. 
Kas bus toliau — šiurpu apie tai ir pagalvoti.

Dėl tp tenka tik džiaugtis, kad Prezidentas Roosevel
tas išlanksto rūpinasi, kad tinkamai prisirengti prie to 
milžiniško šelpi&o darbo ,po karo. šiam darbui planuo
ti ir vadovauti paskirtas šaunus ir gabus vyras p. Leh

man, New Yorko valstybės gubernatorius. Tenka gir-1 -
dėti, kad netrukus Vašingtone bus sudaryta Jungtinių 
Tautų komitetas, kuris veiks kaipo patarėjas gub. Leh- 

Wtn,W.
Tad, Amerikai tęks ir trečioji pareiga — maitinti 

karo sugriautą pasaulį ir jį atstatyti. Kitos dvi parei
gus — laimėti karą ir pastovią bei teisingą taiką.»
Kinijos frontas

Šiomis dienomis daug rašoma ir kalbama apie Solo
mons salų, Rusijos. Šiaurės Afrikos karo frontus, bet 
lyg ir pamirštamas Kinijos frontas, kuris yra labai svar
bus.

Yra sirątegų, kurie teigia, kad, jei norima gręičiau 
Japoniją nugalėti, reikia pradėti didesnes karo opera
cijas iš Kinijos — lėktuvais ų* žemę. Aną dieną genero
las Chennault paskelbė, kad tokiopis operacijoms yra 
daromi prisirengimai. Esą statomas kinų teritorijoj di
delis airportas, iš kurio būsią galima lėktuvais bombar
duoti Japonijos pramonės - centrus ir miestus. Tačiau 
apgailestaujama, kad tuo tarpu tiems planams reali
zuoti mažai medžiaginės paramos tegaunama.

Kinijai šiandien reikalinga ne tik lėktuvai, tankai ir' «■ " ■ * ė ■ h t) •Ii • «* i * » •»»
kiti karo pabūklai, bet ir maistas, nes jo ten labai trūks
ta. Reikia manyti, kad Jungtinės Vaistyta, atkreips 
rimčiausio dėmesio į Kinijos būtinuosius reikalavimus. 
Aprūpinti ir karo amunicija ir maistu kinų tautos žmę- 
nėą. kurie jau tiek metų kariauja siu užpuolikais japo
nais, daug galės prisidėti prie Jungtinių Tautų per
galės.

Mįre ąepradėjęs vykdyti avo progros
’ t ' »

Wisconsino valstybės žmonės, ypač tie, kurie balsa
vo už Orland S. Loomis, norėdami, kad jis jiems vado
vautų, verti gilios užuojautos.7•

Orland S. Loomis, praėjusio lapkričio 3 d. rinkimuo- 
se išrinktas tos valstybės gubernatorium, užvakar mi
rė. *

šis įvykis yra skabus, žiųoma, pirmoje vietoje ve- 
lįępies šeimai ir visiems Wiftcopąįųo žmopęjps, kurie 
neturėjo progos pasinaudoti Loomiso programa, kurią 
jie žadėjo ir planavo vykdyti tos valstybės if jos Jano
nių gerovei.

I
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Opozicijos partijos vadas
Respublikonai savo partijos pirmininku išsirinko Har- 

rison E Spangler iš Cedar Rapids, Ia.
Dėl šios vietos respublikonų partijoj ėjo didelė ko

va. Wendell Willkie būtinai norėjo prąvęstįi savo kan
didatę, Illinois respublikonai su Chicago Tribūne prię- 
Šaky buvo užsispyrę išrinkti savo žmogų Schroederį. 
Buvo ir daugiau pretendentų tai vietai. Tačiau nė vie
na frakcija nepajėgė savo tikslo pasiekti. Turęjo pa
statyti kompromisinį kandidatą ir jį išrinkti.

Respublikoną sluoksniuose jaučiama pasitenkinimo, 
kad pirmininku išrinktas žmogus, nesusirišęs arčiau 
nė su viena frakcija. Jis esąs užsimojęs atstatyti toje 
partijoje vieningumą ir vesti ją prie laimėjimo. Well... 
kaip ten bus, pagyvensime, pamatysime.

lietuviai ir uūęsjo valdžia
1943 metų pavasarį įvyksta Chicagos ęaiesto mayoro 

rinkimai. Politiškosios grupės jau rengiau prie tų rin
kimų. J;e bus įdomūs. Respublikonai, paėmę kontrolę 
ateito valdžioje, šiuo kartu dės didelių pastangų, kad 
ir Chicagą užvaldyti. Demokratai nenorės pasiduoti. 
Todęl, galime ląukti, kad jau petrukus prasidės popu- 
liarižavimas numatytų kapdidątų.

Atsižvelgiant į tai, kad Chicagoje gyvena daug liętu- 
vių, daugiau negu bet kokiame kitam,e pasaulio mieąte, 
mums reiktų ypatingu būdu susirųpinti ir gerai susi
organizuoti, kad būsimuose rinkimuose dalyvauti ak
tyviai ir vieningai. Lietuviams Laikąs pagalvoti ir api,e 
pareikalavimą miesto valdžioje reprezentacijos. Tai yra 
reikalinga ir svarbu. Bet to galėsime pasiekti tik tada, 
jei veiksime organizuotai ir planingai.

**•*_<-?

SPAUDOS APŽVALGA
Mr » e- •— —- —-

"Per skausmus j gąd)ę"
& .

Tokią antraštę davė “Gaidas” ąąvo vedamajam 
straipsniui, parašytam sąryšyje su Lietuvių Tautinės 
Tarybos buvusiu suvažiavimu New Yorke. Straipsnis 
taip užbaigiamas; . \ \ .

‘ ‘Jei šiandien pavergta prancūzų tauta blaškosi ago
nijoje. tai ką bekalbėti apie negausingą lietuvių ir 
kitas tautas, kurias tyko ne vienas* bet keli priešai 
užgrobti ir pavergti visiems laikams.

Dėlto turi budėti ir veikti ne tik iš Lietuvos at
blokšti įųteligentai, bet visi Amerikos lietuviai turi 
su jais eiti išvien. Reikia ieškoti įtakingų draugų 
amerikiečių tarpe, reikia įgyti pasitikėjimą ir gerą 
vardą plačioje visuoiųęn.ęįe ir tautos viršūnėse — 
vyriausybėje. Tą visų pirma atsieksime lojaliai at
likdami šios šalies piliečių ir gyventojų prievoles, są
žiningai remdami šios šalies pastangas laimętįi šį ka
rą. Atsakomingi šios šalies vairuotojai davė mums 
lietuviams žodį, kad jie užstos Lietuvą, kurią jie laiko 
tik laikinai pavergta. Tas mums duodą šviesiausių, 
vilčių susilaukti dienos, kada senoji mūsų tėvynė Lie
tuva vėl atgaus sąvę laisvę ir nepriklausomybę.

Anais laikais, kada “Po Lietuvą buvo žiema — 
nei žodžio nei rašto neleido erelis suspaudęs spar
nais”, tautos dainius Maironis išpranašavo, kad Lie
tuva per skausmus iškils į garbę. Tikėkime, kad po 
šio karo, kaip kitos, taip ir lietuvių tauta susilauks 
pastovios taikos* laisvės ir nepriklausomybės”.

LRKSA, miisų didžioj fra 
ternalipė apdraudos organi
zacija, jąu yrą pirkusi U. S. 
kąro bonų už kulis šimtus 

tūkstapčįų dolerių.
Pradėjus pardavinėti U. 

S. Victory bonus, Mptųrių 
Katalikų Susivienymas* nie
ko nelaukdamas, nupirko tų 
bqnų už penkiasdešimts tūks 
tančių doleriįų.
i Brayo!

Chicagoje įsisteigė centrą- 
linis lietuvių kpnftiĮeJtas U. Š. 

kąra bonams pardavinėti.
Šiam komitetui pradžia bų 

vo duota lietuvių katalikų 
konferencijoj lapkričio 15 d.

Praėjusį penktadienį įvy
ko bendras susirinkimas, ku
riame dalyvavo lietuvių spul 
kų, prekybos buto ir laik
raščių atstovai, kurie pripa
žino bendro, centralinlo ko
miteto reikalingumą ir su
darė preliminarinę komiteto 
valdybą iš spulkų jau seniau 
sudarytos komisijos, preky
bos buto, laikraščių atstovų 
ir ląikinosjos katalikų kon
ferencijos sudaryto komite
to valdybos.

Kopiitetas, kaip matome, 
yrą stiprus. DęĮ tą if dąyg 

Wri$oa per
galei galės nudirbti.
t ’
Keistučio klūbo nariai, ku

rie yra ištikimi Amerikos 
idealams ir kurią stovi už 
Lietuvos nq^iuĮ<įląuąęmybę, 
pcądeda vieningiau vęiįti Įr 

‘ dėl to jau kelintu kąriu nu
gali kom,uniątuę, sėjąpčiųs 
narių tarpe neapykantą ir 
siekiančius klūbą paversti 
kopiupigtų Ųzdu ir įkinkyti 
jį darbuotis prieš Amerikos 
demokratiją ir ęrieš Lietu

vos nepriklausomybę.
Keistučio klūbas arba drau 

gija šiandien yra vięna iš 
stipriausių ir gausingiausių 
lietuvių lokalinių pašalpinių 
draugijų, dėl to nariai turi, 
akylai saugoti, kad mūsų 
tautos atskalūnai — lietu- 
viškiejĮ komunistai jjęp nę- 
iš ardytų.

Trečiadienis, gruod. 9, 1942

* •

Sandąriečių redaktorius 
sužinojo įr savo gazietoj pa
garsimo važnų dalyką, bū
tent kad danguje lošiamas 
golfas. Iš kur jis tai sužino
ję, tai jo paties biznis; gana 
to, kad, jo žiniomis, dangu
je golfįnįnkai ne tokie, kaip. 
priklodui ąandariečių redak 
torius,'kuris pajėgią bulę už 
kelių žingsnių numušti. 
Danguje kad jau muša, tai 
muša: vienu kirčiu bolę į 
skylutę įmuša. Jei, valug 
sandariečio redaktoriaus, 
spręsti apie laimę danguje 
golfą lošU, tai iš Čikagos 
lietuvių golfininkų nei vie
nas negali tikėtis patekti į 
turnyrą. Daugeliui greičiau
siai priseis turnyras turėti 
su smalaviriais.

‘‘Lietuvių žiniose” A. Gu
tauskas iš Akrono papasa
koja skaitytojams savo ke
lionės įspūdžius, kuriuose 
įdomiausia vieta* kaip, jo se
suo-jį maloniai priėmė, vko- 
kius specialius pietus iškėlė 
ir tam panašiai.

Ne tk “L. Ž”., ale ir viso
se mūs gazietose dažnai ten
ka matyti tokių žinių; kuni
gas pasakė gražų pamokslą, 
kalbėtojas pasakė gražią 
kalbą, draugija surengė gra 
žų vakarą. Kokie čia įspū-, u . .
dŽiai ir kokios čia nau jie- 
nos? Naujiena būtų tada, 
jei, sakysim, A. Gutauską 
sesuo būt iš savo namų iš-V , w » ...
Vijus, kunigas negražiausi 
pamokslą pasakęs, kalbėto
jas visą publiką išdurninęs, 
Draugija surengus negražų 
vakarą. Ir t t.

Jei kas ką gražiai priima, 
gražų pamokslą ar kalbą 

pasako, gražų vakarą su
rengia, tai nėra jokia nau- 
įięųa., Kijaip negali būti.

Sukėlė visa tauta

He viąfyjė įėjimas
X-"*'V** .

_ ___ BLw , "
dovybė susitarė su adm. Dąriauu ir jąm pavedė laikinai Anip TouloDA Afrikos civilinę vadovybę. Mes dar kartą pakartojarrįe, P 

kad taip pasielgti amerikiečiams buvo iŠrokavimas ir 
tuo daug pą^ręitiAtaą laipičjii»ąs. Paganu, tas zurzčji- 
m&s beveik ne vietoje, nes visi amerikiečių žygiai Siau
rės Afrikoj jau atlikti ir dabar atliekami yra ne kieno

Sąryšyje su Toulono tragedija, “Darbininkas” tarp 
kitko rašo:

“Ta Toulono tragedija sukėlė prieš Hitlerį visą 
prancūzų tautą. Prancūzai savo tėvynėje aktyviai 
koyoti negali, bet milžiniškos jų kolonijos Afrikoje 
sudaro stambų prieš vokiečius pliusą. Jos gali suyai- 
dinti labai svarbų vaidmenį Afrikos fronte ir dąug 
prisidėti prie galutinio alijantų laimėjimo.

Dar kartą pasitikrina faktas, kad žiauri diktato- 
rių^politika smaugti pavergtąsias tautas ir tauteles* 
į svęikątą jiems neišeiną. .Tą išvada pritaikintina 
visokiu plauko diktatoriams — rudiems, juodiems ir 
raudoniems.’' . , , ....

‘.‘Vienybė’’ rašo: 
lAil

kito, kaip anglų, ruąų ir kitų naudai. Amerika sau iš 
to nieko nesiekia — nei teritorijų, nei kitokių karo lp- 
bių. Vieodntėlis Amerikos tikslas — sutriuškinti dikta
torių siautimą, išlaisvinti pavergtas tautas ir kartą 
tat vtsadoa padaryti galą mllitarizmui ir fraperiaUanui-

GAila, kad prancūzų laivynu TęųLęųę nepasitrau
kė į Ąfriką

Bet ar tai būtų buvęs didesnis alijantų laimėjimas? 
Vargiai. Prancūzų laivyno pasirinkimas žūti Toulono 
u^t^ yra ęlaug didesnis smūgis Hitleriui; negu jo

mena Jeaanę d’Arc, mirusią Oėl mvo tąųtoe laifvž«”-
» • t. » a,» J - ■* - ' -

(Iš “Draugo” 1917 metų
»cuodap » 4.) •

Nęw Yorke j vyko Amerikos 
Ųiftuvių Tarybos (katalikų) 
ir Lietuvių Tautinės Tary
bos (tautininkų) bendras ir 
svarbus susirinkimas. Daly-

Wto: *bh»- + fr
J. Bielskis, kun. J. Jakaitis, 
J. Miliauskas, J. K^įpgą, Ę. 

Nprkus, J. Vinikaitis, A. 
Mjartua, Nąęušęvičius, kun. 
J. Žilinską* V. Ja^ąug^ąf 
ir. kun. N. Petkus.

• *
Naujas klebonas. .. Kings- 

ton, Pa., susilaukė naujo kle
bono kun. J. Inčiūros, kuris
ėia atvyko iš FrtaSid, Pa.

tai senovėje būta
Kučiūnai, Seinų apskr. 

Gegužės 5 d., 1910 m., jau
nutis Žiburio” skyrius su
rengė vakarą. Vaidino ‘‘Vel
nias Spąstuose”. Vaidinimui 

pasibaigus buvo dainos. 
Tarp danų buvo pasakytos 
labai gražios dzūkų tarme 
eilės. Toliau Stepas Statke- 
v i čius pasakė juokingą len
kišką monologą ‘‘Koncert 
♦ia klarnęc Lenkų vaka
re buvo apie 15 ir visi va
karu gėrėjos. Apie lietu
vius, tai nėr ko ir kalbėti. 
Visiems labai patiko. Žmo
nių buvo pilna salė (Š).

Po LRKSA seimo 1910 
metais Centro kasieriusr
“Drauge” paskelbė atskai
tą, pagal kurios dabartinis 
tos organizacijos kasierius 
pas save turi $2,502.45. Pri- 
dečke prie tos atskaitos se
kretoriaus K. Krušinsko pa 
garsinta, jog buvęs kasie- 
rius G. Laibims palikęs'pas 
save $7,927.22 ir ELtRadzia- 
viče, dar prieš jį. kasieria- 
vęs, pasilikęs $182.26. (Ž.,
1910).

Ar tie pasilikimai vėliau 
būvį sudėti į krūvą, man 
neteko rasti.

Prašau Nesijuokti
Prie vieno ątoro susėju

sios dvi moterys kalbasi. 
Viena klausia:

— Kur tamstos vyras, 
kad nematąu?

— Jis biznį uždarė ir nu-• i- , - V — • • *
ėjo penkiems metams pa
silsėti...

— Nuo kada jis savo biz
nį uždarė?

— Nuo tada, kada teisė- * - . » •
jas įsakė ęiti pasilsėti (pa
kuždomis) ... į džėlą.

NAUJAS RESPUBLIKONŲ PIRMININKAS

Harrison E. Spangler, iš Towa (kairėje) Išrinktas res
publikonių National Committee s suvažiavime, St Lcuis. 

Mo., chairman. čia mes jį matome su Iowa’s naujai iš
rinktu guberaa.tori.uiui B. B. Hickenlooper.

• *•»*• •* » . *** ** ' ■» * ■**
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Keistučio Klūbo Jauny motery debiutas, Padėka {PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

Po .įvykusios lapkričio 29 
d. Tė vų,Mari jonų Bendradar
bių 5 skyriaus vakarienės, 
pirmiausiai dėkojam klebo
nui kun. A. Baltučiui už sve- 
taįnę, Ipin. Vsįančiui už gra
žų vakaro vedimą, kun. An
tanui- Zakarauskui už suruo
šimą gražios programos. To
liau dėkojam kalbėtojams: 
kun. J. Jaučiui, MIC.,, Chi- 
ęago vienuolyno gamų yir- 
šiniųkui; kun. J. Dajabraus- 
.kui, .MIC., Tęvų Marijonų 
Bendradarbių dvasios. vadui 
ir klebonui Ąu^ros Vartų pa
rapijos; C. Drųkteniui, aps
krities pirm.,. Jopui Kulikaus 
kui už gražią kalbą ir rašy
mą korespondencijų; A. 2o- 
lybienei, 21 slęyr. pirminin
kei Cięęroje, V. Mozerięnęi, 
už kalbą ir gausų būrį sve
čių; kunigo A. Zakarausko 
tėvams; komisijai: pįrminin-

Fądepacijos . Chicągo aps
krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 9 d., 
Aušros Vartų parap. mokyk
los kambary. Susirinkimas 
svarbus, bus keletas rapor
tų ir ateities darbai. Dėl tam 
tikrų priežasčių, susirinki
mas prasidės pusvalandį 
anksčiau, negu paprastai

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMU MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MfiNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

kei A. Kilienei už platinimą 
knygučių ir tikintų ir ^au- 
giausiai išplatinusioms tikie
tų: A. Rimidaitei, P. Pętroš- 
kęyičįeuei, O. Vilimienei, A. 
Raštutienei,. Laadauskienei^ 
Rnafcutienei, Karsnauskienei, 
Petrui Gailiui, S. .Staniulini 
ir. šeimininkių pirmininkei 
Karanauękienei už skanios 
vakarienės pagaminimą . įr 
joe pagalbininkėms bei prie 
stalų patarnautojoms ir kas 
kyo .prisidėjo aukomis ar 
darbu.

Dėkoju buvusiai pirminin
kei A. Pukelienei už prisidė
jimą ir pasidarbavimą, dnr. 
‘ ‘ Draugui’ ’ už talpinimą mū
sų korespondencijų.

•Ačiū visiems, kas kuo pri 
sidėjo prie mūsų vakaro pa
sisekimo. Pirm.

Savings and Loan 
Association

ofųhigago

,2202 W. Cenpak 
Road ųj

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAŽANAUSKAS 

Sekretorius

Klebonas kun. J. - Dam
brauskas, nors šiomis dieno
mis, irgi nesijaučia gerai, 
bet labai dėkingas visiems 
ir visoms už parodytą nuo
širdumą.

.Šio vakaro pelnas siekia 
netoli $300.00./Tai graži ir 
stambi parama parapijai. 

Vienybėje —galybė! J. K.Iš ARD 8 skyr 
veikimo Gražiausias Pasirinkimas jaunavedėms -

* . r * z * ,j:
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

1 ‘ *’ KAINOMIS

Marąuette. Park, — ARD “ių.yra ,aaug, uk reiaia juos 
8 skyr. priežnry>fini« auririn- , pakviesti, paprašyti, jie ne-
kimas įvyko - gruodžio 1 d..-^®^aky8 .Pris^4^» nes 
Išklausius visus senus ra- kad tai atlieka lab-
portus pasirodė, -.kad visi „dąringą ir šventą darbą, 
darbai buvo gražiai baigti. J.. R.

Po to, sekė valdyhos rinki
mas. Pirmininkė , rinkta iš Vj||flj|J įtydjrenybės 

trijų parių. Vėl paliko Vir- '
ginia Trust. Senoji vice pirm. 'r ^į vakarą, 7:30 valandą 
B. Stradomstyjenė, kilri ^yra vakare, šv.. Jurgio parap.. sa- 
daug prisidėjusi s&vo dsrbu lgj, 32nd Place ir Lituanica 
ir aukomis, Atsisakė toliau Ave-> bus valgių gaminimo 
pasilikti valdyboj, bet $a- Pamoko® ir paroda, kurią 
dėjo darbuotis, kiek |įk svei- ves Mary Martensen, Chica- 
kata leis. Nauja vice pirm. R°® Herald American dien- 
išrinkta Karanauskienė, _ku- Paščio, namų ruošos skyriaus 

ri taipgi jrra čįaųg pasidar- bodėją.
bavusi mūsų skyriuje ir-per Mary Martensen yra pasi-1
šešis metus ėjo fin. rašt,- pa- žymėjusi šioj srityje. Jos 
reigas. darbai gerai žinomi visiems,

Sekančios vienbalsiai pa- kurie skaito-jos kasdieninius 
liktos tos pačios: nut. rašt. straipsnius Herald-American 
Elz. Andreliūnienė, fin. rašt. laikraštyje. <
Ona Radzukynienė, ižd.’ T. Daug žymių viešbučio vi- 
Goberienė, maršalka A. Rai- rėjų ir kepėjų nuo jos išmo 
tutienė. ko riaujanybių valgių gami-

Delegatės į centro susirin- nime. Dėl to būtų malonu, 
kimus: Leleikienė, Urbienė, kad ir lietuvės moterys da- 
Stradomskienė. Taipgi iš- lygautų šiame parengime, 

rinkta komisija kauliukų žai Šv. Jurgio parapijos mer
dimo vakarui, kuris įvyks gaičių Sodalicija kviečia vi« 
sausio mėnesį. • sus. Įžanga 28c. Bus ne tik

Rėmėjos apgailestavo ne- įvairumų valgių gaminime, 
tekusios geros darbuoto jos >bet ir dovąnų; bus progos 
Urbonienės, kuri nąirė prieš visoms laimėti. Kaitra
kelias kaavajtas. . , ...--------- ----------------

Susirinkimai vėl atkelti į ,Raip atleidimas yra jtįl- 
pirmą sekmadienį kiekvieno nįos dvasios ženklas, taip 

mėnesio. Bus laikomi 2 va-^kerštas yra žvėriškos dvą- 
landą popiet. Bfcšt^floe iepklas. (Pįtakas).

šį -Vakarą.... CHILE'ŲITS 
RESTARANE... ir Gerė- 

JVeet Sidės Skaniau
siu Vąįgiu.

PIETŲ LAIKO 
UŽKANDIS 
10:30 iki S PILNAS PASIRINKIMAS

SUKNELIŲ — SE&MKGŲ —♦ 
SIŪTU . IR EĄILIU 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

;Mūsų Specialybė

COCKTAIL LOUNGE Jr—r
7 —Spagetti ir Ravioli MOsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui -ii kariuomenės . . . atsiveskite jį į puikų 
CHILETTIS RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. 7. 
nęs čia atdara visose valandose.

Cb i i e++‘i' s Re s t a u.r a n t
2435 S. VVESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G.'PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

PEOPLES CLOAK and 3RI0AL SHOP
1711 W.47th SL Yards 25

MJIn. SL P. Dslubak ir Duktė, Sav.

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. dis Alus yra pagamintas iš importuotų 

plnno. rtilM pjpdaktų.

NESTOVINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
; AM VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB 
UmiNRIB LKETUVUA KAADIEN JHJ ATYDA KLAUSOSI-

LIQUOR

IŠTAIGA

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
. i ,Į Į Vianlntilla fa* Smagiausias
[ A \ Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje 1
- VIENUOLIKTI METAI!

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
■ KITOMIS Dienomis 0:30 v. vak.KHjNHn PENKTADIENIAIS 7 v.

▼’joMP WHFC-I45O kil.

Phone: GROvehm 2242

Urmo (uFholeaėle) kainomis pristato į alines ir Mr > 
įtaigas. .VUuMūri kreipkitės pas NORKŲ, .kur 

gausite greitą ir teiamgą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

MUTUAL LIQUOR OO. 

4707 So. Halsted St. 
Nefoaaa: BOUUBVAUD M14

SIUTAI su dvejomis belaimi*, 100% vflnoalal, 13* 00 įnn Ofl
vertės “olose ont*' kaina .............. .................................vęępėi.

•pirkite dabar Ir sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, .1 j rfl

$29.50 vertės, paraldaoda dabar ui ........................Jpimcdy

MOTERŲ IB MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
tąM** *^$9.75 ik 1 $ 16.75

......................... $294)0
JJ££$6.95 ir $8.95

W^C5SL-Ws^'
.777.777777.43$

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.

ATSAM-a OTB,» smnuiįip. i*ia

t<5 oo ir tYroo vUi 
Ien<vam rrojtannl. - • « 

KONCBRim OUTTA

rWEST -VIRGINIA GBI 
c ” 49UAIPNTAŠ 

dsbarttois stakas dar .i 
ir ooturėdami vUties ga

VAIKŲ DRABUŽI! 
vUąonlai sidtai. f

Mine run -* labai TumpsuotL tonas ui Ūktai 

GENUINE POCAHONTAS.k >O OA
Pečiams dydžio — Tiktaa Raosoaas............... 7.JCV

BLACK BAJTP LUMP angly^Ubai gari lin en 
kepimui pečiuose ir namų šildytu varna..1 lU.OU

Ims latflMM perkadt 4 tonini ąr mivlr*
5382 SO. LONG AVET TEL. PORTSMOUTH 9022

JACTORT REPRESENTATIVE 

6343 South Westem Avenue, Chicago



v

■RNttM «• Bix r aib TreRadlenls, gruoi. 9,» 1942

Lietuviai kariai kovoje už Įl. S.I
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą.

KEPĖJAS DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Pvt. Edvardas Kutka 

H Pvt. Edvardas Kutka gi-Z
me 1919 met. kovo mėn. 18 
d. Chicago, UI. Mažam esant 
su tėvai parvažiavo Lie

tuvon ir apsigyveno nuosa
vam! ūkyje šileiklų km. Vy
žuonų valsč. Utenos apskr.

Baigė Vyžuonos pradžios 
mokyklą ir mokės stalininko 
amato.

Į Ameriką sugrįžo 1939 
met. ir apsigyveno Chicago- 
je. Dirbo kepykloje.

Į kariuomenę išvyko 1941 
4 met. kovo mėn. 12 d:

Prieė Kvykdamas į Dėdės 
Šamo tarnyboj gyveno 2544 
W. 39th PI.

Lietuvoje gyvena motina 
Morta Kutkienė ir brolis Jo
nas. Tėvelis Antanas Kutka 
miręs.

Karo darbininkai gali gauti 
pigius ir patogius butus

Chicagoje valdžia atidarė karo
darbininkams 4 butų kolonijas.

Chicagoje jau ba;giami j retų gauti namo 10 dviejų 
įrengti karo dartyninkams miegamųjų kambarių, ir ta- 
apsigyventi namai.

Aplikacijos dėl butų dvie
juose karo darbininkų pas
tatuose jau priimamos.

• Pirmos šeimos galės įsi
kurti 128 Layvndae Garden 
namuose, prie 26th str. ir 
California Boulevard, apię 
gruodžio 15 dieną. 1943 -me
tais, sausio 15 dieną, pir
mos šeimos galės apsigyyen 
ti the Bridgeport Komes,
141 vienetas, prie 31str. ir 
Lituanica avė.

“TIPIŠKA LAIVYNO MOTINA”
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Sestoji registracija prasideda 
ateinantį penktadienį

Paul G. Armstrong, State i kričio 1 dienos, 1924 m., bet 
director of Selective Ser
vice, išleido Illinois boar- 
dams šeštai registracijai tai 
sykles jaunuoliams, kuriems 
nuo liepos 1 dienos suėjo 18 
metų. Taip pat tos taisyklės 
liečia ir tuos jaunuolius, ku 
rie dabar turi 17 metų, bet 
greitai turės 18 metų am
žiaus.

Kada jaunuoliai 
tari registruotis

Jaunuoliai, kurie yra gi
lę liepos 1 dieną ar po lie

pos 1 dienos 1924 mėtų, bet 
ne po rugpiūčio 31 dienos 
1924 metų, turės registruo-

ne po gruodžio 31 dienos, 
1924 m.; turės registruotis 
nuo gruodžio 26 iki 31 die
nos.

Tarp gruodžio 11-31 dienos, 
užsiregistruos apie 
30,000 jaunuolių

Paul* G. Armstrong parei
škė, kad jaunuoliai gimę 
sausio 1 dieną ar po sausio 
1 dienos, 1925 m., turi' re
gistruotis tą dieną, kai 
jiems sueina 18 metų. Jei tą 
dieną pripuola sekmadienis 
ar šventadienis, tai tada ki 
tą dieną. Direktorius pareiš 
kė, kad Illinois valstybėje

tis kokioje nors savaitės die j tarp gruodžio 11 ir 31 die
noje. Jų registracija prasi- nos užsiregistruos apie 
dės ateinantį penktadienį
(gruodžio 11 dieną) ir baig
sis ketvirtadienį (gruodžio 
17 dieną).
Jaunuoliai, kurie gimė rug- j 

sėji ld. ar po rugsėjo 1 
dienos, 1924 m., bet ne po 
spalių 31 dienos, 1924 m., 
turės registruotis laike sa
vaites — nuo gruodžio 18 
iki 24 dienos.

Jaunuolių grupė gimusi
lapkričio 1 dieną ar po lap-

■į*
.............. .........

30,000 jaunuolių.

Trylikos mėly 
kario istorija

■t * '*■ ^*' *
Prieš kiek laiko vienas 

chicagietis vyrukas turėda
mas 13 metų įstojo į mari
nus ir jis yra kariavęs prieš 
japonus Guadalcanal džiun
glėse. Dabar jis grįžo na- j 
mo, nes paaiškėjo jo metai.

Kai šis vyrukas stojo į 
marinus, tai jis pasakė, kad 
turi 17 metų. Jis tikrai at
rodė kaip 17 metų amžiaus. 
Jis ir motinos buvo prašęs, 
kad ji nuslėptų tikrąjį jo 
amžių. Motina įvykdė tai, ko 
Sūnus norėjo.

Nesenai to marino mirė 
tėvas, reikėjo jo vardu užra 
šyti palikimą, taip ir paaiš
kėjo to vyruko amžius ir jis 
buvo( grąžintas į Jungtinės 
Anssrikos Valstybes. Dabar 
jis galės stoti į mokyklą. Sis 
marinas vadinasi — George 
W. Holle.

Kas priimami gyventi 
naujai pastatytuose 
namuose

Pirajieji 834 karo darbi
ninkai galės apsigyventi The 
Robert Brooks Houses, prie 
14th str. ir Racine avė., pra 
džioje ateinančių metų. Nors 
netoli 300 šeimų dabar gy
vena The Frances Cabrini 
Homes, prie Chicago ir Hud- 
son avė., aplikacijos dėl pa
silikusių . 286 apartamentų 
dar priimamos.

Į tuos namus priimamos 
gyventi tos šeimos, kurios 
yra su vaikais ir dirba karo 
įmonėse ir uždirba per me
tus nedaugiau kaip $2,100.

» * F- k .
Kiek reikia mokėti nuomos 
Lawdale ir Bridgeporte 
namuose

Maisto problema
r

Dvidešimt ketvirtame of 
the American Farm Bureau 
Federation suvažiaVime, per 
eitą pirmadienį, buvo parei
kšta, kad Amerikos civiliai 
gyventojai turėtų vienu treč
daliu ar vienu ketvirtadaliu 
mažiau suvartoti maisto,* jei 
norima sutaupyti maisto 
blogesniems metams ir kad 
Amerika galėtų teikti mais
to Europos išlaisvintoms 
tautoms po karo.

Didelė problema

Dr. T. W. Schultz, head of 
the department of econo- 
mics and sociology at Io- 
wa State Oollege, Amas, pa
reiškė, kad sekanti didelė 
problema žemdirbystėje yra 
ne produkcija, bet 'maisto 
paskirstymas.

Maisto radonavimast , < ", > J . . -

Tas pats kalbėtojas pasa
kė, kad Amerika bus lai
minga, jei ji pasieks šių me
tų maisto produkciją ir 
1943 metais. Dabar yra rū
pinamasi išlaikyti tai, kas 
turima. Bet didžiausia pro
blema yra maisto racionavi- 
mas. Todėl, pasak kalbėto
jo, dabar reikia sumažinti 
vienu trečdaliu ar ketvirta
daliu maisto, kad galima bū 
tų sutaupyti ateičiai.

Jei kas uždirba per me
tus mažiau kaip $1,200 ir 
norėtų gauti namą iš dviejų 
miegamųjų kambarių,- kuo 
tame name gali gyventi ke
turi ar penki asmenys, turi 
mokėti per mėnesį $21.00, o 
kas norėtų namo iš trijų 
miegamųjų kambarių, ir ta
me name gali gyventi šei
mos 6 ar 7 nariai, tai į mė
nesį turi mokėti $22.00.

■ •* į*’ z • y
Kas uždirba tarp $1,200 

$1,500 per metus ir norėtų 
namą iš dviejų miegamųjų 
kambarių, ir tame name tel
pa keturi ar penki šeimoą 
nariai, tai turi mokėti per 
mėnesį $26.00, o kas norėtų 
gauti namą iš trijų miega
mųjų kambarių, ir tame na 
me telpa šeši ar septyni Šei 
mos nariai, tai turi mokėti 
$27.00.

Kas uždirba per metus 
tarp $1,500 — $1,800 ir no-

me name telpa 4 ar 5 šei
mos nariai, tai turi mokėti 
nuomos $31,00, kas norėtų 
trijų miegamųjų kambarių 
namą, kuriame telpa 6 ar 7 
šeimos nariai — turi mokė
ti $32.00 per mėnesį.

Kas uždirba per metus 
tarp $1,800 — $2,100 ir. mo- 
rėtų gauti iš dviejų miega
mųjų kambarių namą, kuria . 
me gali gyventi 4 ar 5 šei
mos nariai — moka per mė
nesį — $36.00, o kas norėtų 
gauti trijų miegamųjų kam
barių namą, kuriame gali 
gyventi 6 ar 7 šeimos nariai 
— moka per mėnesį — 
$37.00.

The Frances Cabrini ir 
Robert ii. Brooks Houses 
butų kainos yra nuo $20.50 
iki $38.00, įskaitant įrengi
mus iš 21-2, 41-2, 5-12 ir 
6 1-2 kambarių.

Už išvardytą nuoųią įs
kaitoma elektrą, gaza3, re- 
frigeratoriai, šiltas vanduo 
ir kūrenamas aliejus. Kiek- 
vienas namas turi moderniš 
ką įrengimą.

*
Kur kreiptis

>
Kas norite apsigyventi 

naujai pastatytytiiose karo 
darbininkams namuose — 
kreipkitės į Chicago Hou- 
sing Authority, Aplication 
and Rentai Office, 1000 So. 
Lytie str., Chicago, III., ar
ba į “Draugo” administra
ciją, 2334 So. Oakley avė., 
Chicago, III. Draugas jums 
užpildys blankas ir duos pa
tarimų. Arba tiesiog kreipki 
tės anksčiau nurodytu nųo- 
muojamų namų adresu.

Chicagietis lietuvis 
kur tai Anglijoje 
oro bazėje

i* •

("Dr&uffaa” Acme teiepuotąi

Mrs. Irene Shaffer, iš Clendale, Cal., buvo išrinkta visos 
šalies rinkimuose laivyno motina ir pasveikinta jūrininkų 
komiteto. Mrs. Irene Shaffer nusileido Chicagos airporte 
vykdama j Great Lakęs Navai Training Station, kur ji 
bus viešnia visą savaitę.

STUDENTU KOVA DEL KILNIŲ
Chicagoje, Foreman aukš

tesnėje mokykloje, pereitą 
pirmadienį, kilo mergaičių 
tarpe nepasitenkinimas, kad 
mokyklos vedėja Misa. 
Ryan nepalankiai išsitarė 
apie slacks (kelnes),'kurias 
mergaitės dėvi mokykloje.

Pereitą pirmadienį kokia 
200 studentų protestavo 
Foreman aukštesnėje moky
kloje, kad mokyklos vedėja 
reikalaujanti, kad mergai
tės mokyklos klasėse būtų 
su suknaitėmis, o ne kelnė
tos (slacks).

Studentų, protestai

Pereitą pirmadienį stu
dentai apėjo protestuodami 
tris kartus apie mokyklos 
rūmus. Bet pagaliau stu
dentų tarybai pasisekė įti
kinti demonstrantus, kad ne 
keltų streiko ir studentai 
įėjo į klases.

Viena mergaitė išsitarė, 
kad mergaitės turi neginči
jamą teisę mokykloje dėvėti 
kelnes'(slacks). O kita pa
sakė, kad tįai yra šilta, prak
tiška, padorū ir ekonomiš-

Second lieut. Leonard C. dėvėti slacks.
Jonaitis, chicagietis, lietu- ; Mokyklos vedėja Ryan pa
vis, 3507. Francisoo avė., yra reiškė, kad nieko prieš netu 
kur tai Anglijoje oro bazėje, ri prieš kelnes, su kuriomis

klasėse mergaitės norinti 
matyti su suknaitėmis.

Bernukai stojo už 
mergaites

Berniukai irgi buvo prisi
jungę prie demonstrantų ir 
jie demonstravo! savo vardu 
ir padėdami mergaitėms ko
voti už kelnes. Berniukai 
pareiškę, kad prie demons
trantų prisijungė todėl, kad 
vedėja pasakiusi jog berniu 
kai neturėtų dėvėti lumber- 
jacks. Mokyklos vedėja to
kias berniukų kalbas panei
gė ir pasakė: “kaip kvaila 
£aip sakyti. Aš to tikrai ne 
paisau.

Miss Ryan paręiškė, kad 
ji kalbėsianti su Parent- 
Teacher Association dėl mer 
gaičių dėvėjimo kelnių kla
sėse.

Gruodžio 6 dieną iš tos ba
zės ir chicagiečiai la
kūnai bombardavo nacius 
Lille ■ mieste, Prancūzijoje.

Chicagiečiai lakūnai susi
tiko su vokiečių'1 Focke- 
Wuef 190 lėktuvu, kada grį-

mergaitės atvyksta į mokyk 
lą, bet pasakė, kad ji

žo iš Lille miesto bombarda 
vimo. Chicagiečiai lakūnai 
gerokai apšaudė nacių lėk
tuvą.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINAN8AVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Z'ViZZ.ZZZ 

Protcction 

lor your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
nuošimčio batoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų, indelis] rūpestingai globo
jami ir ilgi SS.M0.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%. Jūsų pinigai greitai limoka* 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR SYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA 

— «S Metai Sėkmingo Patarnavimo t —
" KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 4118 Imi M. Moierl., Sec'y. S28« 80. HALSTED 8T.

Septyniolikmečiai 
jaunuoliai pripildė
rekrutavimo sales

• *r’’ *
Chicagoje, pereitą pirma

dienį, ilgos eilės stovėjo sep 
tyniolikmečių jaunuolių prie 
Navy, Marine ir Coast 
Gūard recruitmg ofisų. Tie 
jaunuoliai norėjo įsirašyti į 
Dėdės Šamo armiją.

Taip pat jaunuolių prisi
pildė Army, Army Air 
Corps ir Navai Aviation se- 
lection ofisai, bet ‘jų eilės 
nepasiliko ilgos, nes buvo iš 
aiškinta, kad į šias šakas 
nepriimami vyrai prieš 18 
metų. \ <

Septynoįįkmęčiai ir kito 
amžiaus vyrai, pereitą pir
madienį, pripildė visus re
krūtų ofisus ir jie prašė pa
aiškinimų dėl prezidento 

| Roosevelto Išleisto įstatymo 
dėl vyrų kariuomenėn ėmi-

Męs mylime laisvę, todėl 
visomis jėgomis aukojamės 
Amerikos karo pergalei.

SKELBKITES “DRAUGE”

X šį vakarą į ‘‘Draugo’’ 
redakciją 8 vai. vakare ren
kasi visi DKK nariai ir no
rintieji pasiklausyti prof. K. 
Pakšto paskaito* iš žurna- 
lizmo srities. Tai bus pirmą 
“Draugo’’ ,Korespondentų 
Klūbo* žurnalizmo kursų pa
skaita.

X Kaz. Vertelkai, žino
mam Brighton Park biznie
riui, gyv. adresu 4558 So. 
Washtenaw Avė., šv. Ber
nardo ligoninėj padaryta o- 
pe racija.

X Artistų-mėgėjų sąsta- 
tas operetei “Lietuvaitė”, 
kuri bus atvaidinta per dnr. 
“Draugo” koncertą, Sokol 
Hali, vasario 21 d., sekan
čiais metais, jau sudarytas. 
Neužilgo bus paskelbti vai
dintojų vardai.

X Soržickų, senų ir žino
mų West S i d e gyventojų 
vienturis sūnus, tarnaująs 
kariuomenėj, šiomis dieno
mis vieši namie pas tėvus. 
Soržickas yra parapijos ko
miteto narys.

X Juozas ir Rozalija Be
lyčiai, 4403 So. Maplevvood 
Avė., šiomis dienomis baigė 
remontuoti iš lauko savo na
mą, kuris dabar atrodo kaip 
naujas. Kolyčiai yra pavyz
dingi katalikai: ne tik savo 
spaudą remia, bet kiekviena 
proga ųęątsisako prisidėti ir 
darbu. ,

X A Slauteris, naujas 
“Draugo” agentas Ciceroje, 
savo darbuote žada pralenk
ti pirmtakūną Walterį še- 
metulskį, kuris buvo vienas 
uoliausių “Draugo” veikėjų. 
Šemetulskis iš agento parei
gų atsisakė dėlto, kad nebe
įstengė dviejų darbų atlikti. 
Jis pasakė: geriau atlikti 
vienas darbas gerai, negu 
keli o- blogai.

X Kaz. Gubfeta, jauniau
sias sūnus F. ir R. Gubistų, 
4355 S. Mozart St., gruodžio 
11 dieną atsisveikins su vi
sais. Išvyksta į kariuomenę. 
Jaunas būdamas Kaziukas 
buvo .uolus dienraščio “Drau 
go” išnešiotojas Brighton 
Parke. Bus geras ir Dėdės 
Šamo kareivis ir padės nu
galėti priešą, kuris užpuolė 
mūs kraštą.

*< Viktoras Valantinas, sū 
nūs Brighton Park veikėjų 
Valantinų, gyv. adresu 4449 
S. Mozart St.. šiomis dieno
mis pašauktas į kariuomenę. 

* Kitas jų sūnu9 yra baigęs 
dantisterijos mokslus. Da
bar laikinai pavaduoja vie
ną dantistą išvykusį poil
siui. Valantinai yra nariai 
katalikiškų organizacijų ir 
jose darbuojasi.

X Muz. A. Mondeika, šv. 
Antano parapijos varg., va
kar 40 vaį. atlaidų proga sa
vo namuose suruošė vaišes 
vargonininkams, kurių tarpe 
buvo ir svečių iš arti ir to
liau. Prie visuomet linksmios 
šeimininkės Mondeikienės 
nuotaikos svečiai vakarą 
linksmai praleido.
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