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NORSftS ŠARVUOTOMIS KEPURĖMIS

Sąjungininkai pasirengę sukelti
dvilypę ofensyvą prieš ašį Afrikoje

Gen. MacArthur imasi priemonių

Tarp italų ir vokiečių vadovybių

ir šią bazę greit paimti

Tunisijoje kilę rimti nesusipratimai

CANBERRA Australija,'
gr. 10.—Ministras pirmininkas John Curtin pranešė ga
vęs žinių, kad gen. MacArthuro vadovaujama austra
lų ir amerikiečių kariuome
nė N. Gvinėjoj paėmė japo
nų bazę Gona. Tad japonai

BRITU LAKONAI
ATAKAVO MILANA

Dali)

T

FRIEND

Sa jungininkai
Japonai susispietė j Būna bazę j paskutinius sau spąstus -

The Mthoanlan Daily Prteod

dabar susispietę tik Būna
bazėje ir jos apylinkėse. Japonai prispirti prie jūros
pakraščių.
Ministras pirmininkas Au
tralijos atstovų rūmuose da
rė karo peržvalgą kai gavo
žinią apie Gona bazės kriti
mą.
Prieš tai iš N. Gvinėjos
fronto buvo pranešta tik
tiek, kad australai atakuoja
priešą Gona bazės apylinkė
i'Draugus
Aciuo toiepuovose ir kad 113 japonų nukau
ta ir 7 nelaisvėn paimta.
Amerikos norsės, šarvuotomis kepurėmis, ai vyksta į Egiptą. Pirmasis Amerikos norDabar australai su ameri sių dalinys išsirikiuoja gelžkelio stotyje ir laukia traukinio, kuris jas nuveš į paskir
kiečiais visas savo jėgas pa tas vietas. Amerikos, britų kariai ir vietos gyventojai norsėms sukėlė ovacijas.
suko prieš Būna bazę. Vie
tomis daroma pažanga.

LONDONAS, gr. 10. —
Žiniomis iš Afrikos, ten są
jungininkų karo jėgos yra
pasirengusios kas momen
tas sukelti dvilypę ofensyvą
prieš ašį Tunisijoje ir Libi
joje. Šioje ofensyvoje svar
biausią vaidmenį turės ga
lingos
sąjungininkų
oro
jėgos ir mechanizuoti ka
riuomenių daliniai.

Per Moroko radijo prane
ša, kad minimos ofensyvos
pirmieji žygiai jau pradeda
mi. Tačiau tas nepripažįsta
ma. Sakoma, dar per anks
toka kalbėti apie tą ofensy
vą. Pakaks kalbų, kai ji bus
vykdoma. O kada bus vyk
doma, niekam nežinoma.

Tik žinoma, kad sąjungi
ninkų kariuomenės artimoj
ateity ašies jėgas Afrikoje
Sąjungininku lakūnai —Viduržemio jūros pakraš
LONDONAS, gr. 10. —
čiais — surems iš abiejų
Britų bombonešiai praeitą
atakuoja ašies bazes šonų ir likviduos.
naktį atakavo šiaurinės Ita
Pranešta, kad britų ir alijos miestą Milaną, pranešė
CAIRO, Egiptas, gr. 10. merikiečių vadovybės Afri
oro ministerija Prieš tai iš
—Vakar vakarą paskelbta, koje nusprendė neleisti ašiai
Šveicarijos buvo pranešta,
kad sąjungininkų lakūnai kiek nors aprimti—laisviau
Italai raginami
kad ten girdėta bombonešių
bombonešiais ir koviniais atsikvėpti. Be mažiausios
skridimas dausomis.
lėktuvais atakavo ašies ba pertraukos ji atakuojama iš
Pagerbti du admirolai pasyviam maištui
Paskiau iš Lugano, Švei
zes Homs ir Misurata Vidur oro ir sausžemio.
carijos, pranešta, kad Mila žuvę Solomons
VVASHINGTON, gr. 10.—
žemio jūros pakrantėse, TriBritų 1-oji armija Tųnislno miesto šone girdėta smar
U. S. karo informacijų ofiso
politanijoje. Be to, bombar joge, sukoneveikusi
ašies
STOKHOLMAS, gr. 10.— je kariuomenėje
susekta
kūs bombų sprogimai.
kovose su japonais
direktorius Elmer Davis iš
duotas ašies Marble Arch atkaklias kontratakas TeHitlerio pataikūnas' Norve- j daug neištikimybės Quislin• Milanas yra apie už 80
airdromas už 40 mailių va Bbtrfba, dabar įsismagina
WASHINGTON, gr. 10.— kelia aikštėn, kad šis ofisas gijoje Quislingas
kitados gui ir jo vyriausybei.
Tad
mailių rytų link nuo Turino, Prez. Rooseveltas vakar Bai propagandos keliu ragina
karų link nuo EI Agheita. paimti ten Bizerte ir Tunis
buvo suorganizavęs iš nor nutarta šią miliciją likvi
kuris antradienio naktį bu
tuosiuose Rūmuose pagerbė italus Italijoje imtis pasy- vegų savanorių . savo šali- duoti. Tačiau milicininkai
Visur susidurta su ašies bazes.
vo britų bombonešių atakuo
du U. S. laivyno admirolus, vio priešinimosi (bet ne at* ninku miliciją. Neseniai šio- nepaleisti laisvėn, bet jie oro jėgų priešinimosi, šeši
Šios britų armijos, kurio
tas.
Daniel J. Callaghan ir Nor- viro maišto) prieš vokiečius
je
yra ir dalis amerikiečių,
| dalimis paskirstyti vokiečių ašies lėktuvai numušta.
Milanas skaito daugiau man Scott', kurie žuvo kovo nacius, kurie yra stačiai pa
parašiutininkų kuopos yra
į kariuomenės pulkuose.
kaip 700,000 gyventojų ir se su japonais Solomons ka žaboję italų vyriausybę sa
Atakuotose bazėse ir apy
nusileidusios tik už 10 mai
yra svarbus karo pramonių
Dabar tarp t.ų norvegų ir linkėse yra susispietusios iž
ro zonoje. Tose kovose japo vo tikslams. Tos rūšies pro
lių nuo Tuniso—ašies įaitvir
vokiečių kilo nesutikimai. Egipto pasprukusios ašies
centras.
paganda vykdoma ne tik
nai nugalėti.
tinimų zonoje.
Gauta žinių, kad kai kur tie liekanos. Sąjungininkai dar
Iš Romos pei radiją pra
Abiems admirolams pri Italijoje, bet Japonijoje ir
Sąjungininkų bombonešiai
VVASHINGTON, gr. 10,
nešimais. Turiųas labai
buvę milicininkai
stačiai buojasi jas sunaikinti.
Prancūzijoje.
pažinti kongresiniai garbės
atakuoja ašies jūrinius ir ožemės ūkio departamentas j maištus kelia ir kovoja su
daug nukentėjęs.
medaliai, kuriuos žuvusiųjų
Kitais *0^^, u. S. prorinius transportus, kuriais
praneša, kad atidarius nau-, vokiečių kareiviais. Supranvardu priėmė jų sūnūs.
iš Sicilijos bandoma prista
paganda vykdoma, kad ita jas pristatymo liniįjas tarpjtama, jie visur sėkmingai Teherane įvyko
Iš 7 pabėgusių
tyti pagalbos
saviškiems
lai, japonai ir prancūzai pa- J A. Valstybių ir joms są-» nuslopinami ir likviduojami.
gyventoju
riaušės
Tunisijoje.
Daug
transportų
Submarinai nyksta,
„
,
I , .
sipriešintų naciams, ■ kurie junginių valstybių spalio
nacių 6 sugauta
Tas gi yra Quislmgui ir
sunaikinama.
mėnesį smarkiai padidėjo
TEHERANAS,
Irakas,
gr
turi
pavergę
tų
valstybių
jo vyriausybei rimtas pavo
Turima žinių, kad tarp
TORONTO, Ont., gr. 10. sako Batistą
lend-lease maisto produktų
10.—Gruodžio 8 d. žmonių italų ir vokiečių vadovybių
vyriausybes savo naudai.
jus.
Jo
vyriausybė
vos
lai—Iš karo nelaisvių stovyk
WASHINGTON, gr. 10.—
eksportas į tas valstybes.
daugiausia studentų, minia Tunisijoje kilę rimtų nesukosi.
Atviri
gyventojų
maištai
los arti Gravenhurst pabėgo Kubos prizidentas Pulgensupludusi prieš valstybės' sipratįmu. Regis, vokiečiai
Žemės ūkio departamento
septyni naciai
nelaisviai. cio Batistą vakar pareiškė, neraginami, sako Davis, ka
atstovų rūmus sukėlė de-l generolai bando turėti pirmarketinimo administracija
Pranešta, kad iš jų 6 netru- kad ašies submarinų veiki dangi šiais laikais nei vie
Darlan
liepė
suimti
praneša, kad tą mėnesį iš
monstracijas dėl duonos trū menybę komandoje, italų
kus sugauta ir pristatyta mai Atlanto vandenyne nyk nur, nei kitur neįmanomi.
kūmo.
Amerikos išsiųsta 645 mili nacius Š. Afrikoj
vadus nustūmus į šalį.
atgal stovyklon.
sta. Torpedavimai žymiai Tačiau pasyvis priešinimąjonai svarų įvairių maisto
Įsikišus
policijai
ir
kariuo
sis visur galimas. Toks gy
Septintasis kažkur slaps- mažėja.
produktų, arba 93 milijo
ALGIERS, Algerija, gr. menei kilo riaušės. Minia
tosi ir dar ieškomas.
Batistą
pareiškė,
kad ventojų priešinimąsis tikrai
nais svarų daugiau, negu 10.—Šiaurinės Afrikos ad susimetė plėšti duonos krau Nepasakė apie
ašies šnipai Kuboje gaudo gali pakirsti savų valstybių
rugsėjo mėnesį.
mirolo Darlan vyriausybė tuves.
turimos kavos ištekliu
mi.
Sugautieji neišvengs ii nacių ištvermę. Nes ka
Rusai pažangiuoja
Tik
šaudymais
žmonės
nu
įsakė
suimti
visus
įtariamuo
Anot marketinimo admi
mirties bausmės, kai bus ras visose tose šalyse labai
NEVV YORK, gr. 10. —
nistracijos,
žymiai padidėjo sius vokiečius, kurie užsii- malšinti ir išblaškyti,
įkirėjęs.
pripažinti
kaltais.
Velikije lūki fronte
Office
of Price Administra
kiaušinių, pieninių produk ma nacių propaganda ir šni
tion septynis šio miesto res
MASKVA, gr. 10.—Sovie-;
tų, mėsos ir javų eksportas. pinėjimais ašies naudai.
30
milijonu
svaru
toranus pripažino kaltais,
Įsakyta visiems
vokie
tų vadovybė praneša, kad j
Spalio mėnesį į užsienius čiams registruotis.
kad jų savininkai registruoKurie cukraus Sov. Rusijai
Velikije Lūki fronte rusų
išsiųsta 5,036,520 svarų svie tai paneigs, bus areštuoti.
damies kavos racijonavimui
kariuomenė iŠ vokiečių atsi
sto. Taip pat daug ir kiau
žinias
VVASHINGTON, gr. 10.— padavė klastingas
ėmė 13 bendruomenių (kai
šinių. Ir gauta reikalavimų,
AgriculturaJ Marketing Ad- apie turimus kavos ištek
mų).
LONDONAS, gr. 10.—Iš pirmiausia buvo pranešta kad dar daugiau būtų siun
ministration praneša, kad lius. Susekta, kad turimi iš
Stalingrado fronte vokie
čiama.
lend-lease keliu supirkta 30 tekliai toli didesni.
čiai kelinta diena darbuoja Berlyno per radiją patvirti-J dar spalio mėnesio gale ii
Aiškinama, kad tie resto
Spalio mėnesį štai kokie
milijonų svarų cukraus ir
si kontratakomis
atgauti narnos pirmiau gautos ži- Stokholmo. Dabar tas patranai
gali netekti ne tik ka
kiekiai išsiųsta:
93,157,000
LONDONAS, gr. 10. — beveik toks kiekis daržovių
prarastą iniciatyvą, bet tas nios, kad Hitleris ir vėl pra- virtinama iš fierlyno.
dėjo “valyti” savo karinį!
Gen. Halder yra žinomas svarų mėsos, 91,656,000 sva Stokholmo laikraštis Da- aliejaus ir siunčiama sąjun vos, bet ir kitų maisto pro
jiems nesiseka.
štabą ir karo vadovybę.
J artilerijos specialistas. Bet, rų kornų, 83,596,000 nen gens Nyhether padavė žinią ginėms valstybėms. Sužino duktų racijonavimo teisių.
matyt, jis pasirodė menkas drinio cukraus, 77,544,000 iš Romos, kad gruodžio 8d. ta, kad cukrus siunčiamas
Pranešta, kad iš generali
Sovieto Rusijoje
“ specialistas* ’ patai kauti svarų tabokos lapais, 46,- po įvykusių Vatikano bazi Rusijon.
nio štabo viršininko vietos
taukų, 36,- likoje pamaldų italų minia
Hitleriui ir jo samprotavi 235,000 svarų
Ieškote Darbo?
rinkimai atidėti
paleistas gen. Franz Halder
637,000 sv. kviečių, 29,966,- bazilikos aikštėje ėmė šū
mams.
LONDONAS, gr. 10. —
ir jo vietoje paskirtas jau
Jei ieškote darbo, pažvel
MASKVA, gr. 10.—Pas
Jei ne vienaip, taip kitaip 000 svarų džiovintų slyvų, kauti: “Tegyvuoja taika’’’ Olandų vyriausybė Londone
kite i 3-člo puslapio “Clasnas iki šioliai mažai kam
kelbta, kad atstovų rinki
Hitleris nuslkrato pasižymė 26,295,000 kornų krakmolo,
nusprendė turėti diplomati sifled Sekciją”, kur rasite
žinomas gen. Zeitzler.
mai į vyriausiąjį Rusijos
jusiais vokiečių generolais, 23,337,000 sv. kcnuotų žuvų, vėlių košelės, 4,570,000 sv nius santykius su Sovietų nepaprastą sąrašą įvairių,
Apie nacių generaliniam kurie priešinasi jo karinėms 10,236,000 džiovintų pupe oleomargarino ir 4,343,000 Rusija. Bus pasikeista di gerai apmokamų darbų!
sovietą vieneriems metame
atidėti.
štabe
daromas atmainas pažiūroms.
lių, 7J586,OOO sv. citrinų žie- svarų soya pupelių miltų.
plomatiniais atstovais.

Ouislingo kariuomenė Norvegijoje
sukilo ir kovoja prieš nacius

LEND-LEASE MAISTO
EKSPORTAS DIDĖJA

Hitleris ir vėl vykdo atmainas
savo karo štabo viršūnėse

TEGYVUOJA TAIKA!
SAUKIA ITALAI
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TĖVYNĖS VADAVIMO

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO Žinios ii L. K. Feder. spaudos biuro
PIETŲ AMERIKOS
LIETUVAITES
STOJA
AMBLUANSO VAJAUS DARBUOTE R. KRYŽIUI
1
I LIETUVIftKUS
(Įnuodijo 0 d. po pamaldų! ta. Pas ižd. J. Stanevičių jau
VIENUOLYNUS
Aukotojų pavardes skelb-

skyriaus įvyko susirinkimas

j

I MAS PO RUSIJĄ

j

Į seserų pranciškiečių vie-1

parap, mokykloj. Pirm. kun, sime “Drauge”. Sekite penk-, ^uolyną pirmosiomis kandiI r. Boraišis, atidaręs mal tadienio numerui- Kurie dnr.! <J*tėmis Bmailijoje .stąjo
da suairtnkimų, nurodė rei “Draugo” neturit®, stengki Joana Aškinytė, Bronė Butkalą pradėti parapijoj aukų tės prieš šventes užsisakyti. rimaitė, Adelė Ambranevirinkimų. Plačiau dalyką ap- Priedui dar gausite puikų čiūtė ir Regina Kutkaitė. Iš
jų dvi pirmosios gauna bal
kalbojup, kaip būtų tinkat sieninį kalendorių dykai.

miausiąi aukos rinkti, pir
mininkas kun. Boreišis pa-1

tus vėliomis gruodžio 11 d.;

d. įvykusiame tuo būdu bus atidarytas pir
tarė paskirstyti rinkėjams Federacijos 4 sk. susirinki mas lietuvaičių seserų novivietas, kaip turima parapi me komisija išdavė atskai cijatas Pietų Amerikoje. Lei
jos knygose. Taip visi ir su tą iš M. Galinienės koncer dimas jį atidaryti turėjo bū
to. Paaiškėjo, kad koncer ti gautas iš Vatikano. Kad
tiko.
25

Lapkr.

aukų tas meno atžvilgiu pavyko. ir sunkios sąlygos Brazili
rinkėjai yra sekantieji: Bo- Ir publikos gana skaitlingai joje darbuotis seserims, bet
dėka USA lietuvių katalikų'
risienė, A. Yurgelaitienė, A. buvo, bemaž pilna svetainė.
paramos mūsi&kėe seserys
ftaltienė, A. Ambrasienė, O.
Susirinkimas ištarė dide gali tenai naudingai veikti,
Markevičiūtė, A. žvirgždinie
lę padėką dainininkei Mari Ju veikimą vertina ir branė, V. Jurgelaitis, K. žvirgžjonai Galinienei ir pianistei z2.i. Tv'ciato atidarymo
dinas, P. Grybas, P. YarReginai Mardosaitei už tąip metu pamaldas sutiko laimokas, J. Žaliagiria, Riboįdomią programąkyti patsai Sao Paulo vyskutė, M. Plumberiūtė, H. žaJono Valiuko nedalyvavi
liagiriūtė, K. Samsonas, V.
mas programoj, kur viskas kūpąs.
Markevičius.
buvo prirengta, kaip su ko
Šv. Antano bažnyčioj prie misija buvo susitarta, ir ko

Sv.

durų

Antano

parap.

VOKIEČIŲ OKUFUOVILNIUJE

bus prieš šv.

Mišias misijai J. Valiukas nepaaiš
TAMė
ir po visam šie aukų rinkė kino priežasties nedalyvavi

Kaip praneša viena užsie
jai: M. Plumberiūtė, H. Ža- mo. Susirinkime nutarta pa
liagiriūtė, O. Markevičiūtė, prašyti J. Valiuko, kad vie nio informacijų agentūra,
Vilniuje nemažai ve^ia na-:
Barisienė. Žmonės atėję į šai per “Draugą” pasiaiš
cių provokatoriai: apsimetę
bažnyčią, kurie norės Raud. kintų dėlko nedalyvavo M.
Kryžiui auką suteikti, galės Galinienės koaeerte, kaip bu demokratinių valstybių žmo
•X _
nėmis jie vaikšto p'' namus
tai atlikti be jokio sunku vo žadėjęs.
neva paslapčia rink mi sa
mo. Aukotojų pavardės su
vanorius
kovoti Rivijoa į u
mtk. bu,
rėj

žiui.

tokių išsireiškimų: esą, Fe

Nors' šiam susirinkime da
deracija gal nei nekvietė Va
lyvavo tik komisijų nariai,
liuko dainuoti, o tik spau
vienok tam reikalui suau
doje garsino. Tą darom pub
kojo $43.00. Aukoja šie as
likos žiniai. .
menys: J. S&plys $13, P.j
Federacijos 4 sk. susirin
Grybas $10, Amžinojo Ro-,
kimas - gruodžio mėnesį nežančiaus kuopelė $5.00, A.
jvyks, bus nukeltas į sau
fealtienė $5.00, K. Samsonai
sio pabaigą.
Koresp,
$5.00, B. Rozumięnė $3.00

ti.

Kun.

Boreigis bažnyčioje

paragino žmones
kraujo R. K.

Šv.

aukoti

Petro parapijos aky

rius vis randa daugiau au
kotojų. S. Atkočiūnas pri
davė aukas šių asmenų: J.

Lapkauskas $10, W. Zemliukas $10, kun. V. Masevi6ius $5.00, (žadėjo dar dau
giau), P. Jąnčius $5.00.
šv. Jurgio parapijos sky
rius pradeda judėti. Jau kai
kurios kuopos padarė pra
džią, bet laukia stambesnių
aukų. Tuomet bus paskelb-

- «

masiškai areštuoti tuos, ku

rie giedojo, žydai išnyko iš

goninėse

kurie

vyko

Apsaugokite aavo senus rakan
dus ir paruoškite, kad atrodytų
kaip nauji.
Didelis pasirinkimas
visokių spalvų ir "dust-proof'
materiolų.
APKAINAVIMAS VELTUI

nai buvo sužeisti.
—Fight Tuberculos
-Buy Cbri*tm» Seal

CUfaTOM SL11.T

VENETIAN

siais. pasirinkimas
pasirinaimas JMediniai *alats*,
įvairių spalvų,
slvų, automatiško
aųf
tvartymo, — taipgi
taip* vSllauaie pagerinimo. įrengimas
inglmas Veltui.
Q2c
Ui Pėdų
brsjM-s Paderama Pagal Užsaky
mų VrlSui.
Turinu: Pilnų Eflo
klljonktų Ir Lauros Hetkmcnų.

)

tt . st Xi*

mokėta po 50 dolerių. Kun. mes be akinių. Kainos pigias kaip
*
pinu.
Jakimavičių. iš Romo. i. 4712 gouth AgMand A,.

Ąl»* A bl) r»1O 11 »<»
. i>** S7 1 ,»♦ •.*».» t I
blov i trn I 1 l f

Phone: TARDS 4778

UETLVIg AKU, OTDTOMAS
25 metų patyrimM
Varis 182t
Pritaiko Aklniua
Kreivas Akla

Ofisas Ir Aktam DtrMavB
8401 80. HALSTED ST.
Mth St

būkit Malonūs
SAVO AKIMS 1

1801

OPTOMOTRIHTAI
So., iMilKBd

s
g - i

'IIM

UPE’S BYfTAYS

JI’,

phooe; yARDS

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

NEW

VIOTORY

DR. SELMA SODEIKA
O. D.
AKIS I8T1RINEJA
AKINIUS

PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymemetodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka
VALANDOS:
Nuo 10 iki 6 vai kas dienų
Antradienio lr ketvirtadienio
vakarais.

relephone: — EUCLID 906
— REZIDENCIJA —
(441 So. SOth Avė., Cicero. UI
Tel.: Cioero 7681

Po nauja vadovyste.
828 W. 35th PLACE

LIETUVIS DAKTARAS
UFTOMKTKiSTAS
Pzltaiklu* U irtumatsako mingai u«
prieinama

JOS F. BUDRIK

3241 So. Halsted Si.

DBL RADIO PATAISYMO
PAMALKITE:

LIETUVIAI
PHY8I01AH AND SUROEON

4645 S*o. Ashland Avenue

01. P. ATKOČIŪNAS"

PUnai Įrengtas Mediko* Departmentaa gydymui smukių Ilgų —
• smarkių lr Ugtolktolų.

1446 So. 4Uth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

314/ S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Treėiadisnųtis
ir Šeštadieniais
Valandoa: 8 — 8 popiet,
TaL YARda 2246

OR. C. VEZELIS
dantistas

♦645 So. Ashland Avenue
v.L: ano VV’Sto8^ v.L vak

OR. L DUNDULIS
•YDTTOJAN O (OTRUMAN

RAKANDŲ, BADIO,
JEVVELKY
VlttkaM pa vtoan stogu

4157 Archer Avenue
Htan vai: 1-J ir 6-8:34 P I
Trefiadisniais pagal sutartį
Res. 6958 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office Tel HEMIoek

GYDYTOJAS tt OHTRUROAJS
2201 West Cermak

Rd.

Valandos: 1-3 popiet lr T-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir geštad. va
karais ofisas uidarytag.
RKZIDBNCUA.

041 Weat 66th PUee
Tri RBPukllc 7868

OR. X L SIMONAITIS

INCORPORATED

•Y9TT0JAN 9 OBURRAN

Tri. OANaI 0887
kito teL: PROspeet 6660

Vai: M b
ari.
Katvtariri Ir NadNteerie ausltoraa

DR. P. Z. ZALATORIS

Tel. CALUMET TJ17

BUDRIKO IIADIO PROGRAMAI
WCK1* !»•« k. nedėlios vak. » vai.
WHKC ŪSO k. kotvergula 7 v. v.

, DR. A. J, BERTASH

GYDYTOJAS IR OHRUROA--

8133 S. HALSTED ST.
(Lietuvi ų Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-t« «■
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Tel ST4U 7R7>

Ro<un 24114

A. A. SLAKIS
Room 1230
Ofiso Tel. Central 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet
Kitomis valandomis pagal sutartį

DAKTARAI
Tri. TARds UU

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Oi AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
VlRginia 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 rai
Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus

OR. CHABlfS SEGU
GYDYTOJAS

IR CHIRURGAI

4720 So. Ashland Avė.
(2-tros luboe)

MIDuay 2880

Chicago, 11L

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

OR. A. JENIINS
(laeta vis j

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai Vak 7 iki 9
Nediliomis pagal sutarti

GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ*

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAI ER CHIRURGAS
Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS
1 iki 4 popiet
7 iki 0 vakare
ir pagal sutarti

Res. 1625 So. SOth Avenue
Tai Oloaro 1484

DR. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenae
1821 So. Halsted Street
TaL TARds 6M1.
Ofiso Tel. LAFayette 3210
KBN*ood UM.
Ras. Tel. LAFayette 0004
RarideBdJa: 6600 8o. Arteaian A«to
Jeigu Neatsiliepia —
VALANPOR- į] v ryto iki 3 popiet
gauk KEDsie 2868
6 iki 9 vaL vakaro
VALANDOS:
•TDTTOJAS tt 0KIRUB0AA
Pirm., Antr., Ketvir. 6 lkl 9 vak.
Ofiao vai’ ana 1-4i aaa 4:304:80
PMkU firitad. 8:80 lkl 9:40 vak.
SKAITYKITE “DRAUGĄ"
HekmaH. Pagal nutarimą
7fl« WMt Sėth 8treet

2423 W«»t Marquette feL

Centrinis Ofisas:

6757 So. Western Avė.

Tri Otoero 1484

JOS. F. BUDRIK.
3241 S. Halsted St

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. S. BIEŽIS

WHITNEY E. IARUTIS

Ofiao TeL ...........

SMSMSOt UITUVIV PASTABŲ DBAC0U08 SABUI

Didelė Krautuvė

ADVOKATAS

DANTISTAS

r-

Tai OANaI 6188

1751 W. 47th Street

Calumet 4591

»k* ■»

VJBgtoie MM

RATA

ADVOKATAS

Kaedlen |
>:l< a. n>
Bito a. at
TremaA Ir*
KALBAM LIETUVIŠKAI
Šaradoj pagal sutarti
-------------- aUi
________________________________ __________________________________ Telefoną: HEMiock 6849

Oftao tri

4%

DIVIDENTŲ

7 So. *Dearborn St.

gauti gydymo patarnavimą lank
ant mūsų ligoninės klinikų. Kli
nikų valandos nuo 2 vai. popiet
iki S vai. vak. Šis patarnavimas
telkiamas nužemintomis kainomis.

Pilnai (rungtas X-Kay Duparttnentas daktarams ir pacientams.
Alė vienam vertam ligoniui neous atstumta, (tol stokos pinigų,
gurtousias gydymas Ir priežiūra,
ass link naokesūių, statitarstosa,
kad būtų Jums ko patogiausia.

DABARTINE

Telefonas.

OFISO VALANDO8:
1 Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį.
24 vai. patarnavimas
Offica tai YARda 4787
Namų tai PROspact 1980_______
Būnant namie ar darbe galite

Pilnai įrengta -Piiyslotln-rapj Departnu-utag priskaitaut Uiathermy, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal
tr kltua modemUkus metodus
gydymo.

SAVINGS and LOAN
ASSOCIATION

KUAUIlIVBJK

Phone: YARda 2330

l*ikM4 Įrengtas Chirurgijos OepartnM.-nta.-s kur svarbias ir ma
tėmės operacijas atlieka atsakomlngl Chirurgai-Duktaral.

SUPREME

ADlOtkAlA>

DR. STRIKOL’IS

. HOSPITAL

dėl
19 4 3

tarp

V A RBA JUMS

U ftfKVAJ FATTRIMO
grtrtakKfae
Dr. John J. Smelana
Dr. J. J?Snetana. Jr.
1 v. 1
V -y -

.

DR.

Tik viena pora aidų visam gy
veniniai. Saugokite Jna, letodami
Uenamtnuotl Jae moderųttklaųela
meeoAn, kurto regėjimo mokala»
gali sutelkti.

S. HALSTED ST-

1«

lyras netekusiu Romo’e stu
Kreivee akys atitaisomos.
. VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v.
dijavusiu kunigu: PavaiKĮ ir ųųfc. Seredomia nuo pietų, e NeJatulevičių. Jiems abiems iš- „^^uitikS^ Sk^auutoe-

SU. UI (M

BECK'S DEPT.
STORE# Ine.
«21-25

dja 8UŠelpė du į suckias są.

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

BUNDS

apMton.t»

tikėjimo

------------------- į,------ ,,
VVULK

pnktlkavttnM

Lietuvlų Katalikų Feiera- romas su elektra parodančia ma-

ko

besidarbuojančių

(Prie kampo Lake St.)

Priengviaa akių įtempimų, turu ,
nti priežastimi galvos sk sudėjimo,
laisvės dėsni pagaliau s..A’ie ( svaigimo, akių aptemimo nervuo
fauno, skaudama akių kartų, sutai
Ui pradėsią pildytų
sė trumparegystę ir
toliregystų.
................ .. ■ ---------Prirengia teisingai akinius. Visuo,
SS atsitikimuose egzaminavimas da-

ir ispanų

gydomi

nų

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

akla

PRADEKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

Persijoje. Yra tėvų marijo-1

DR. VAITUSH, OPT.

mo, gimimo ir krikšto met
rikų, bet lenkaį tikisi, kad

Vilniaus gatvių. Vilniaus li

e,*8_ ^tuvių kilmės.

marijonų kunigų dabar yra

zuotl P^ankamą aak,amenteikinu» ar vedlm’ mln-

se pradedą patrijotines dai

nas, kad vėliau'galima būtų

Tarp visų suminėtų tik vi.-nas’ Pavar^e Jaklmovič.us,

kagoje gavo žir.ių, kad pora

n*zu°ti viųtų pamaldų. 1 aip
* ™*uvo galim. Augant

nacių policijai. Tokie provo sąlygas.
katoriai kartais ir bažnyčio

voti į Rusijos frontą ir te

SLIP
COVERS
l’AP.VHOMA F.tGĄU VAfcAKYMA

^*as daugiausia privataus po
būdtio. nee jie -negali otga

pažadėtą

šutai lies

mių išvežtų Rusijon tremtinių yra paleista ir jie yra
išsikėlę į kitus kraštus. T?vų Marijonų vadovybė Ci-1

i«®‘»tų kunigų, ir tai jų dar

vvlt&v. sikėlęs į provinciją, km ra
perduoda dęs patogesnes pragyvenimo

sąrašus

tuos

rie pereitais metais savo au* ka prisidėjo nrie Lietuvos l
Netaip seniai iš kelionės
vadavimo reikalų, jaus pa- j
po Sovietų Rusiją grįžo len
reigą ir šiemet no^s po vie-1
kų kariuomenės vyskupas
ną dolerį įmokėti tam svar
Gavlina. Jisai aplankė į at
biam reikalui. Pagalbom rei
riose vietose esančiu*, lenkų
kalingi yra Lietuvos žmo
kariuomenės dalinius it* te
nės, laukia paramos K mūsų
nai paskyrė 55 kapelionus
ištremtieji į Sibirą, reikalin
lenkų kariuomenės dali
ga išlaikyti Kultūros Insti
niams. Vedamos derybos dėl
tutas bei plėsti darbą Kata
religinio patarnavimo lenkų
likų Sapudos Biuro. Skubu?
civiliniams gyventojams, oęt
savo, pareigos atlikimas —
dar vyskupas to negalėjo
aukos įnešimas — sutaupys
suorganizuoti. Ištisiems mi
mūsų centrinės organizaci
lijonams katalikų, kurie yra
jos vadovų laiką ir energi
Rusijoje, patarnauja tik 11
ją svarbesniems darbams.
iš koncentraoijos atovykių

sutarty

lenkų tremtinių Rusijoje.

ri vilties, kad jos nariai ku- Į dalis iš Lenkijos valdytų že-

vokiečius,

savanoriai,

Visi dalyviai su pasiryžimų
pasižadėjo tame pasįdarbua

gi

prieš

REIKALUI
PERSIJOJE
Liet. Kat. Federacija tu-i
Po lenkų-rusų

i KĄ MATE KATALIKŲ
i VYSKUPAS VAZ1NE0A

i

6v. Antano parapijos vajaus randas kelios dešimtinės

TĖVAI MARIJONAI

2500 We»t 63rd Streei
OFISO VALANDOS
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartj
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRglnla 2421

♦

i

Penktadienis, gruud. 11, 1942

D B A U O A 8

LAIŠKAS RAŠYTAS IŠ AIRIJOS PVT. V. KLEMKOS
ATEITININKU DRAUGOVĖS NAREI
Sveika, idėjos drauge:

Paėmiau Jūsų laišką ir do
vanėlę — kryželį, su kuriuo

savo

susegėte

žo

gražius

džius reiškiančius man už
uojautą. Ačiū labai už t<į do

vaną ir už laišką, kad nepa-

mirštat man rašyti. Tavo
laiškai yra skirtingo turinio,
nuo kitų, kuriuos gaunu iš

pažįstamų; kupini gero pa
tarimo, bei suraminanti. At

kad viena esi

rodo,

iš tų,

kuri geriausiai supranti ka

reivio padėtį.

Jau suspėjo prabėgti ke
letas mėnesių nuo to laiko,

kuomet buvau priverstas at
sisveikinti su Ateitininkais,
nemaniau tuomet, nei dabar

piktžolėmis, kurios turi įsmeigusios tampriai į žemę
savo šaknis ir nesiduoda iš
raunamos, bei praskinamos
taką, kuriuo galėtum eiti į
šviesesnį rytojų. Jai kartais
ir pavyksta tai padaryti, tai
tik laikinai. Žiūrėk, ir vėl
buvusis gražus takas suspė
jo apaugti pirmykščiais dyg
liais. Ką padarysi, kad taip
jau yra tarp pavienių žmo
nių, bet ir tarp valstybių...
Niekas šiame pasaulyje nė
ra amžinas, nors gamta ne
miršta, bet viskas nuolat jo
je keičiasi. Tie nuolatiniai
pasauliniai keitimąsi vie
niems atneša gerbūvį, ant
riems — naujus rūpesčius,
o tretiems — pražūtį. /

nemanau, kad tas buvo pas

Ateis taika

kutinis '‘sudiev”.
Džiaugiasi

Malonu

Nors ilgėsis slegia ir la
bai norėtųsi pargrįžti į na
mus, bet juk ne man vie
nam taip yra. Reik manyti,
kad ateis laikas, kuomet pa
liaus baisus patrankų ūži
mas ir vėl nusišypsos žmo
nių veiduose taika ir gero
vė. Tuomet be baimės ir be
buvusių užpuolimų plauksiu
sau ramiai į vakarus..., vėl
pamatysiu Laisvės statulą,
kurios reikšmė savaime su
prantama.

laiškais

gauti

laiškus

iš

buvusių draugų-ių visuomet,

ypatingai dabar, kuomet pa

sijutau vienas esąs tarpe sve
timųjų ir svetimame krašte,
kur nesiranda nei vieno lie
tuvio mūsų pulke. Labai y-

ra džiugu skaityti laišką ra
šytą gimtąja kalba, kurios
esu išsiilgęs, nes nesu girdė

jęs daugiau, kaip 6 mėne
siai. Dar būnant Amerikoje

laiko irgi turiu, kurį pra
leidžiu kartais namuose be
sitvarkydamas savo drabu
žius, (nes mama per toli nuo
manęs — Amerikoje). Daž
nai išleidžia į miestą. Jų yra keletas ne per toliausiai.
Vienas iš didesnių, maždaug
kaip Kaunas, randasi dešimt
mylių atstumoje. Netoli mū
sų stovyklos randasi vienas
mažas miestelis, kuris savo
žavinga gamta šeštadieniais
bei sekmadieniais sutraukia
šimtus žmonių. Jis apsup
tas iš trijų pusių vandens —
lyg pusiasalis. Ten yra du
kino teatrai ir šokių salė.
Taigi dažniausiai laisvą lai
ką praleidžiu ten, ypatingai
gražu būdavo vasaros va
karais, kuomet sėdėdamas
vandens pakrantėje žiūrėda
vau į vakarus, kur saulė lei
džias...

lietuvius, su

Dirbu

ku

nesunkiai.

Liuoso

A.

------ Fight Tuberculotis-----Buy and Ūse Christmas Senis

sikalbėti.
gamta

Dabar
pusėje

toli

esu....

žiauraus

Anoje

ir krauju

j

paplūdusio Atlanto, kame

vyksta baisiausi kova;

2 Metų Mirties
Sukaktuvės

ko

rodanti nieko gero rytojuj;

kame dangus yra apgauptas

tiems

saulutės

spinduliams

Velionis buvo parvežtas iš Fort
Louis. Washington.
Mirė gruodžio (December) ,5 d.,
1 942 m.. 4:15 vai. ryte, sulaukęs
23 metų amžiaus.
Gimęs Chicago. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: tė
velius Joną ir Kotrlh^ (po tėvais
Katiliūtė); seserj Malviną; 2 dėdes
Ravmond Yurevičlų Ir jo šeimą, ir
Mykolą Balčiūną lr jo šeimą (Au
rora, Illinois); 2 tetas Frances Austlenę ir jos šeimą, ir Amilia Švllpienę Ir jos šeimą; lr daug kitų gi
minių. draugų lr pažįstamų.
LaldOtuvSs jvyks Seštadienj, gruo
džio 12 d. Iš namu 9:00 vai. ryto
bus atlydėtas j Gimimo Panelės
Švenčiausios parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimi
nes. draugus lr pakuštamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

dos, yra amžinai niūri ne

neleidžia prasiveržti skais-

A.

CORPORAL
JONAS A. YUREVICII

KOnas pašarvotas namuose: 6423
So. Troy St., tel. Republic 5214.

va už būvį; kame gamta, ro

tamsiais debesiais, pastarieji

amerikiečiai kariai

, ga, kartais tenka pasisvei
kinti kaktomis ir su links
ma airių porele...

Tr

riais retkarčiais tekdavo pa

Niūri

aprūpinti

Čia gyvendamas turiu pro
gos sueiti į artimesnį kon Prašo Uetuviškų knygų
taktą su įvairių kariuome ir laikraščių
Nors ir nepatogu prašyti
nių kareiviais. Pasirodo yra
didelis skirtumas visapusiš ' jūsų, bet vistik kažkaip iš
kai tarp jų ir mūsų ameri slydo, žinoma, jeigu turite
kiečių. Mes gaunam daug ir galite prisiųsti kokiu nors
geresnį maistą, drabužius lietuviškų knygų ar žurna
lų: čia mūsų stovykloje nė
algas ir esame laisvesni.
Nesiskundžiu visu tuo, nes ra knygų, laikraščių, nei ra
esu Dėdės Šamo priežiūroje, dio, Laikraštis retas daly
kuris viskuo mane aprūpina. kas. Pardavėjai reikalauja
Kartais taip atrodo, kad jau atatinkamo skaičiaus kupo
seniai jam tarnauju ir ilge nų, kitaip pasakius, beveik
sys savųjų, draugų, pažįsta viskas po kortelėmis, o mes
mų jau suspėjo užbėgti už jų negauname. Kartais gau
nu knygų pasiskolinti iš
akių.
draugų, žinoma angliškų, tas
Jau atėjo ilgos ir tamsios gerai, bet ypatingai savosios
naktys. Taip tamsu ir eini kalbos norėtųsi gauti.
gatve, kaip maiše, net nesi
Siunčiu geriausius linkėji
mato kur eini. Stengiesi žmo
mus iš šaltos Airijos. Lau
gus išvengti susidūrimų su kiu laiškų iš chicagiečių.
praeiviais, bet, žiūrėk, jau
Iki!
Pvt. Vytautas
Palyginus europiečių tvar
ir susirėmiai kaktas au kuo
ką, jų būdą su Amerika, gau
Vilti9 yra gyvenimo duo
nors; sakai “excuse me, Sir,
nasi didelis skirtumas. Airi
I didin’t see you”. Juokin- na. (Bacon).
ja padalinta į dvi dalis: pie
tinę yra nepriklausoma ir
sudaro du trečdaliu bendro
ploto; šiaurinę, kurioje aš
esu, priklauso britų imperi
jai. Gamtos atžvilgiu labai
gražus kraštas: kalnuotas su
daug įlankų ir ežerų. Užli
pus ant kalno gali matyti
tą visą grožį. Jeigu būtų šil
tesnis klimatas, galėtų būti
garsi kurortų vieta.

buvo susiradęs kelius ame

rikiečius

Gerai

H

Daktaras Jonas
J. Kowarskas

Nuliūdę:
Tėveliai,
Tetos. Ir Giminės.

Sesuo,

Dėdės,

CLASSIFIED

ADS

HEI.P WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HFLP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

HEI.P WANTED — VYRAI

DOCKMEN. FREIGHT HANDLERS
Matykite M r. Hoff. po 10-tos vaandos ryte. .
INTERSTATE MOTOR FREIGHT
SYSTEM. 1833 So. Canal St.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geraa. At
sišaukite | “DRAUGO” RAŠTINĘ,
2.334 So. Oakley Avė.. Chicago. III..
VAIKINAI — prie lengvų dirbtuvės
darbų. Patyrimas nereikalinga. la
bai įdomus darbas. Dieną ir nakt)
shiftal. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas jsldirbimas.

PLASTIO BINDING CORP.
7S2 S.

Sherman St.

DOCK MEN
Turim keletą vietų atdara vyrams,
kurie yra tarpe 3 5 Ir 45 metų am
žiaus. Tiktai nuolatiniai pilno laiko
darbai. Motykit Mr. Japport.
DECATFR

-

CARTAGE

CO.

1934 So. Wentworth Avė.

F.REIGHT HANDLERS
Galim priimti keletą Unijos Tocal
710 vyrų. Unijos mokestis Ir savai
tinis bonus.
NORWALK TRICK LINES
501 W. 18th St.

REIKALINGAS
PATYRĘS
KARPENTERIS Išdirbti sampuliams kei
stis iš medžio. Taipgi reikalingas ir
JAUNAS VYRAS dirbtuvės darb
ams. Kreipkitės j —
KEENE SAMPI.E CASF. COMPANY
302 W. Lake Street

RE.VI.

ESTATE

PARSIDUODA — 6 kambarių mūr.
bungalow; garadžius. beismentas lr
furnlso šiluma. Kaina $3.500. Tiktai
reikia $1,000 jnešti. Kreipkitės prie
Savin*nko sekančiai —
1810 SO. SPRINGFIELD AVĖ.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavt.
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie:
Mr. VValter Nutow. 2200 W. S7th SU
Chicago. III., tel. l.AFayette AO98.

ŠAUTUVAI

PARSIDUODA

Vienas 12-gauge Double barrel Ir
vienas šautuvas
yra briedžių
Ir
moose medžiotojams.
Parsiduoda
pigiomis kainomis. Kreipkitės se
kančiu adresu:
5219 VV. 25TH ST., CICERO, ILL.

Nėra garbė turtingam
mirti. (Carnegie).
Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save —
galingas. (Lao-Tse).

OPERATORR8 —- single fieedle, pa
tyrusios prie marškoninių tr ravon
dreslų. Taipgi PRESSERS. Bl’TTON
lr BUTTON HOLE OPERATORES.
Gera užmokestis, bonai lr atostogos.
KORACH BROS.
013 W. Van Buren St.

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. State Street

MOTERYS

MERGINOS
Reikalingos Išmokti radio amatą;
patyrusios arba nepatyrusios; am
žiaus 18 iki 40 metų: dieną ir
naktj darbai.
Prie Montrose Avė.
Atsišaukite ) Employment Ofisą.

THE RAULAND CORP.
4245 N. KN0X AVENUE
ŠV. JURGIO PARAP. KEBONIJOJ
reikalinga VIRĖJA. Kreipkitės se
kančiu adresu:
3230 S. LITUANICA AVĘNUE
arlta telefonuoklte: YARds 0130.

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos pakuoti kėksukus (cookies). Pa
tyrimas nereikalinga. Atsišaukite J:
DF.ER PARK BAKING CO.
400 No. St. Loufci Avenue
MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga,
labai jdomus darbas. Dieną Ir nak
tj shiftal. 40 centai Į valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas jsidtrbimas. Kreipkitės j—
PLASTI C BINDING CORP.
732 S. Sherman Rt.

TARNAITES REIKALINGOS.
Ge
riausia mokestis Ir darbo sąlygos.
HOTEL KNICKERBOCKER
171 E. W»lton Maco

MOTERYS reikalingos dirbti prie
burlap ir cotton maišų. Patyrimas
nereikalinga. Nuolatini darbai.
REAM.VN BAG COMPANY
2512 So. Danten Avenue ,

THE MAROUIS CO.
Turi vietos dėl
VIRĖJŲ
COUNTER MERGINŲ
BUS MERGINŲ

Mes išmokinaim jus viršminėtams
darbams, mokant aukščiausią al
gos mokestį.
PASITARIMAI ANTR. IR KETV.
NUO 9 IKI 11 VAL. RYTE.

2652 W. Montrose Avė.
SKELBKITfiS “DRAUGE”

Laidotuvių direktorius:
Antanas
B. Petkus, tel. Grovehill 0142.

ir atgimti pirmykščiai tai

kai ir žmonijos laisvei. Tas
pats sunkumas slegia mane.

Gyvenimas eina savo keliu

Netekome savo mylimo gruod. 14 d., 1940 metais.

Deja, tas kelias dažniausiai
būna apaugęs įvairiausiomis

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
I

A.

Mes, atmindami tą jo liūdna prasišalinimą iš mūsų tarpo,
užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo sielą gruod. 14 d.,
1942 m., Aušros Vartų parap. bažnyčioje, 7:45 vai. ryte; o
Gimimo Panelės Švenčiausios par. bažnyčioje (Marąuette
Park) 7:45 vai. ryte, su egzekvijomis.

|

JUOZAPAS

GEČAS

Gyv4 34C Ko. Maplewood
Avenue.
Mirė gruod. 10 d. 1 942 m.
7 v. ryte. sulaukęs 52 pi and
Gimęs Lietuvoje.
Kilo IA
šaulių apskr.. Papilės parap.,
Betlaukly kaimo
Amerikoje
išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nullfidime:
2 stlnus — Juozapą Ir jo mo
terj Ir jų šeimą. Ir Antaną
(U. S. kariuomenėj) Ir jo mo
terj; 2 brolius — Stanislovą
lr jo moterj Marijoną lr jų
Aetmą. Ir Pranciškų Ir Jo mo
terj Stella lr Jų Aetmą; ? se
seris — Oną Viktoravlflenę
lr jos vyrą Joną Ir jų šeimą
Ir Agotą Mažonienę Ir jos vy
rą Kazimierą Ir Jų Seimą; pus
seserę Oną Andrijauskienę Ir
jos Seimą; Ir daug kitų gimi
nių. draugų Ir pažįstamų; o
Uetuvoje paliko brolj Joną Ir
Jo Seimą.
Velionis priklausė prie 8.L.R.K.A. kuopos.
Kūnas paAarvotas J. Llulevlėlaus koplyčioje, 4348 South
California Avė. laidotuvės jvyks plrmad., gruod. 14 d. IS
koplyčios 8:80 vai. ryto bus
atlydėtas J Nekalto Prasidėji
mo Švenčiausios Panelės par.
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio ste
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
j Švento Kazimiero kapines.
NuoSirdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir patjstnuius
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Kūnai, Marčiom,
Brollr.l.
Brolienė*.
Seserys.
Iroferiai, I>isseserė, Giminė*.
Latd. direkt. J. Llulevlčius.
telefonaa LAFnyette 8572.

SKELBKITRS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

' Jau sukako du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, Dr. Joną J. Kowarską.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA .

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 VVEST I5TH AVENUE

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a.
Dr. Jono Kowarsko sielą. Po pamaldų kviečiame į namus, po
numeriu 6919 So. Artesian Avenue.
Nuliūdę:— Molina Paulina, Sesuo Petronėlė Ir Avogerls
Antanas Strode, jų Sūnus Laurence ir Giminės.

NULIŪDIMO

VALANDOJE

Kreipkitės į -

B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DM MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue*
Cicero
t
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė*, Chicago
Telefonaa Grovehill 0142

Mūaų patarnavimai yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

“DRAUGE*

— -ife1-

Penktadienis, gruod. 11, 1942
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Lietuva ir žydai

DRAUGAS

S. m gruodžio 5 d. mūsų dienraštyje buvo įdėtas mū
sų 'korespondento pasikalbėjimas su Labai žymiu žydų
tautos v r du rabinu dr. Stephen S. Wise šiame pasi
kalbėjime jis aiškiai lr stipriai pareiškė, kad Lietuva
bus laisva ir nepriklausoma.
Kitas mūsų korespondentas New Yorke mums rašo
apie visną įvykį, kuris patvirtina dr. St. Wise simpa
tijas Lietuvai. Jis mums praneša:
DRAUGAS
“Neseniai N. Yorke buvo 25 metų Balfuro dekla
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
racijos iški’niingas minėjimas. Didžiulė Carnegie Hali
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Mesalė buvo perpildyta ir papuošta vėliavomis tų val
tams —■ $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
stybių. kurios prisidėjo prie tos deklaracijos. Lietu
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3e.
vos vėliava plevėsavo garbingoje vietoje centre. Buvo
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
ir visų tų valstybių generaliniai konsulai, kurie bu
- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, jei ne
vo pavieniai perstatyti susirinkusiems. Kuomet buvo
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
perstatomas gen. konsulas J. Budrys, rabinas Wise
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
prašvito ir garsiai pareiškė: “Ar žinote, ponas gen.
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
konsiue, kad šioje salėje trys ketvirtadaliai yra iš
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
Lietuves?
— Taip žinau, from Lite (hebraiškai) ”. —
dedamos.
atsiliepė konsulas, o visa salė plojo.”
Entered as second-Class Matter Ma.ch 31. 1916 at Chicago, 111.
Šis įvykis vis tik yra reikšmingas. Jia. parodo, kad
Under the Act of March 3, 1879didelė Amerikos žydų dauguma aiškiai stoli už laisvą
ir nepriklausomą Lietuvą. Sakome dauguma, nes mums
žinoma aad dr. Stephen Wise yra pačių gausingiausių
Prancūzu tragedija ir lietuviai
ir stipriausių žydų organizacijų vadas. Jis, suprantama,
Nekar-.ą rašėme apie didžiąją prancūzų tautos trage taip nekalbėtų, jei jo vadovaujamos organizacijos ne
diją. Ji yra tiek skaudi, kad istorikai knygų tomus apie stovėtu už Lietuvos nepriklausomybę.

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Chicago, Illinois
Published Daily, excepi Sundaya
A member of the Catholic Preaa Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Montha — $3-50; Three
Months — $2.00; One Month —• 75c. Europe — One Yoar — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in •*Draugas” brings best results.

034 South Oakley Avė.

te te
Amerikos vyskupai nuo
širdžiai remia lietuvių tau
tos reikalus.
Apie tai rašėme praėju
sią savaitę sąryšy su Brooklyno diecezijos vyskupo pa
raginimu gausiai aukoti nuo
karo nukentėjusiems lietu
viams šelpti.
Gruodžio 6 d. visose Brooklyno lietuvių bažnyčiose
buvo daroma šiam tikslui
rinkliava^

prasme.
Visiems, berods, šiandien turi būti aišku, kad — kas

nesidarbuos, nesiaukos ir nekariaus dėl savo teisių ir
likimo, tas stato save ant pražūties kranto.
Prancūzai tai supranta. Toulono tragedija parodė
jiems, kaip reikia aukotis ir ji tautą vis Labiau ir la
biau suvienija ir neatlaidžiai kariauti už Prancūzijos išlaisvini«Tą uždega.

Šauniai darbuojasi
Amerikos katalikų vyskupai prieš pora metų įsteigė
organizaciją, kuni vadinasi — National Catholic Community Service. Jos tikslas — rūpintis kariu ir karo
darbininkų gerove.
Palyginti trumpu laiku, ši organizacija puikų rekor
dą padarė. Pirmoje vietoje NCCS užlaiko ir tvarko
daugiai; negu penktą dalį visų ŪSO (United Service
Organizations). Per metus Laiko 8,032,574 vyrai ap
lankė NCCS centrus poilsio ir mokslo reikalais. Ka
riams ir karo darbininkams išdalinti milijonai egzem
pliorių visokių knygų, žurnalų, brošiūrų, maldaknygių
etc.
Iš to galima numanyti, kaip gražų ir naudingą dar
bą dirba National Catholic Community Service. Si šau
niai besidarbuojanti organizacija turi susilaukti iš vi
sų mŪ3ų medžiaginės paramos.

•

K

Kai kurie ekonomininkai prieina prie išvados, kad šio
karo metu Sovietų Rusijos ekonominis gyvenimas būk
tai pak’ypęs į dešinę, kuomet Didžiojoj Britanijoj ir
Jungtinėse Valstybėse — į kairę. Nelengva patikrinti,
kiek čia yra tiesos Rusijos atžvilgiu, bet kad gana radi
kaliai keičiasi Anglijos ir Amerikos socialinis bei eko
nominis gyvenimas, tai yra neužginčijamas faktas.

U. S. nusistatymas yra aiškus

kos

vyskupai

ti. Priklodui, imkim kad

i

Lavalis ir komunistai

ir

Gallatzin, Pa., miestelį, Ak-

ronietis

A.

Gutauskas “L.

Z. pasakoja, kad nuvykęs į
tą miestelį norėjo barzdą nu

visą

siskusti. Perėjo

Main

St. ir nerado nei vienos barpas

bemės. Kada nuvykęs

Ameri

savo seserį tai pasakojo, se

giliai

užjau

šuo iš jo tik pasijuokė. Gir

kapitalistiniam

tarnau

kariuome

jąs Dėdės Šamo

nėj, gavęs furlogą, parvyko

namo. Kaip paprastai, tėvai
iš džiaugsmo

puotą,

į

suruošė jam

kurią

pakvietė

daug kareivio draugų. Prie
stalo bešnekant užėjo kalba
apie ženybas ir vienas

tik šešėlis, bet kai kurie politikieriai okupuotoje ša

lyje dar vis nesiliauja varžęsi dėl “galioc”.

“Pierre Lavai, kurį maršalas Petain paskyrė “dik
tatorium”, bijo, kad jo nenustelbtų Jacųues Doriot

ženija.

brolis Juozas Jucius nuėjęs
į vieną štorą šiušų nusipirk

— Bet aš vis gi nerandu,

Barbe-

riai nelaukia, kad kostiumeriai ateitų pas juos, jie pa
tys eina per stuhas ir atlie

ka savo darbą.

Arba

vėl,

A.

Gutausko

ti. Štorninkas prie šiūsų

į

— purtėsi kareivis. — Ne

baksą predui įdėjo dar ..ir

randu. jaęrgijioe, kuri būtų

...bonką snapso.

uniformoj taip kaip ir aš.

Dabar patys tavorščiai pa
lyginkit

kapitalistinį

rojų

Amerike su balšavikiniu ro

jum Rusijoj, kur visi vyrai

— O kam būtinai unifor
moj ? —

paklausė

vienas

draugų.

— Man

nereiktų

ti.

niekas ten jų

pirkti, — pareiškė Mazgai

J. E. vyskupui Molloy len
kiame galvą už jo gausią
auką ir nuoširdžiausiai dė
kojame.

šiusais ir gi kitaip. Ten ne

neskuta.

tik negalima jų įpirkti,

Su
ale

dar atbulai — pamatę tave

geresniais šiusais pagriebia
ir įsitraukę į užkampį nuau
na. O apie

šnapso

bonką

tis.

Kaip tai senovėje būta
Griškabūdis.
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Bal.

ti ir paliko dabot savo mer
nešė

Anglijos

parlamentui,

kad anglų armija paėmė Pa

lestinoje j Jeruzalę.

Miestas

buv apsuptas ir turkai tu

rėjo

pasiduoti.

4

Paėmė Jeruzalę...: Finan
sų ministras A. B. Law pra

pamačius imant rugius

klausę,* ar nupirkot?

Austrijai jau

NUnSE'NHOTAKES
CARE OF THE
' ^.TYPMOO PATIEKI, į
b SUOOLD never
■ HAMDLE THE
r
FOOD OF

&I

ri

“Pravartu bus atsiminti, kad ne kas kitas, o tik
Lavai, pasirašė Praacūzų-Sovietų sutartj Genevoje

1935 metais.”

“Nu

pirkom”, atsakė vagis. Tuo

davė rugius, dar pats maišą

pakylėjo vagiui ant kupros.
Vagis nuėjo sau su rugiais.

(V., 1910).

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
TShE

pa

nydamas, kad mergina par

|>askelbtao... Vakar prezidentas
Wilsonas oficialiai paskelbė
karą Austro-Vengrijai.
Karas

Mergina

tarpu atėjo šeimininkas. Ma

•

(Iš “Draugo” 1917 metų
gruodžio 11 d.)

giną. Atėjo vagis.

# t J £
f.ž 6. t.6
4

i

OTHER. MEM•ECttOF THE
FAMILY—
ANOWASH
KR HANDS
IN D»SLNFBCCANT
Iaftbm ATTENDING THE į
PATIENT/.-

Even J f you
HAVE BEEN VACCINSfTED ONCB, J F tT WA§
MORE THAN SEVEN YEARS
AGO, YOU SHOULD GO FOR A
RE-VACCINATtON.......

“Antra vertus, La valiui rūpi pataisyti savo repu

nistais Vienas Londono korespondentas rašo;

d.

žmogus atvežė rūgiu parduo

siūlosi aklai sekti paskui Hitlerį.

šama Londonui, PJerre Lavai nori susitart’ su komu

naujo

siuto, o jai šliubinės dreses

(buv. Komiateroo vykd. komiteto nario) grupė, kuri

taciją. “ašie?” priešų akyse. Šituo tikslu, kaip prane

pa

klausė Jono, kodėl jis nesi-

“Naujienos” rašo:
/‘Iš visos Vichy valdžios Prancūzijoje yra palikęs

ir

— Nerandi merginos, —
atsakė Mazgaitis.
— Nerandi merginos! —
nustebo kitas iš svečių. Kone-ko, bet merginų dabar
netrūksta: gali pasirinkti
kokią tiktai nori.

di, čia ne Akronas.

šelp

Jonas Mazgaitis.

vaikšto barzdomis apžėlę, ba

kinai užglostyti bei paslėpti, bet savo tikslo niekad

neatsižadės. ”

rojuje.

gyventi

tokį rojų,

kiškas turi tiktai raudonuo

SPAUDOS APŽVALGA

“Darbininkas” rašo:
"Tik.3his, rodos, šių dienų vaizdas, tik dar persilpnas. Nedorybės tos pačios, tik daug kartų padaugin
tos, sustiprintos ir paįvairintos. Ir dar tas skirtumas,
kad anais laikais tikrojo antgamtinio tikėjimo neži
nota tik vadovautasi natūraliu žmonišku padorumu.
Dabar pasaulis tikėjimą pažįsta, ir .vis dėlto jį pa
neigdamas, kur kas didesnę atsakomybę užsitraukia.
Bet mes katalikai, kad ir nedoriausioj aplinkoj gy
ventume, privalom prieš nedorybę kovoti ir tikėjimo
principus. išlaikyti. Daug neteisingų pranašų siekia
' mūši i dvasinę sąvoką užmigdyti ir tariamais “demoknatybės” šūkiais pasikinkyti į savo bedievišką ve
žimą, kurį paskui teks vilkti jų naudai ir mūsų ne
laimei ir vergijai. Tad budėkime. Anot šv. Povilo, nesigėdmkime Evangelijos, kaip kad mūsų suvedžioto
jai nesigėdi ir neatsižada savųjų principų. Simo metu
jie stengiasi mūsų budrumą užčiūčiuoti. Jie nori, kad
nežinotume, o jei žinome, kad laikinai pamirštume,
ką Marksas, Engelsas ir jų pasekėjai kalba apie ko
munizmo tikslą. “Komunistai atvirai pasisako, kad
jų tikslas gali būti atsiektas tik prievarta sugriau
nant esamąją socialinę tvarką. Tedrebe valdančio
sios klasės prieš komunistinę revoliuciją. Proletarai
tik savo pančius gali prarasti, o visą pasaulį pelny
ti.... Religija tai žmonijos svaigalai”.
“Ardymo ir prievartos taktiką komunistai galį lai

rę

kapitalistiniam parėdke kai
prieš kurį marksinis balšavi

Admirolas William Leahy rašo “Army and Navy” čia Lietuvių tautos žmonių
žurnale ir reiškia nuomonę, kad Amerikos ir Anglijos vargams ir praktišku būdu
kariuomenės sėkminga veikla Afrikoje gali priversti •lietuvius paremia.
•
Hitlerį vieai ištraukti vokiečių k&ro mašiną iš Rusijos
Toji gausi J. E. vysk. Mol
ir atsižadėti siekti jos turtingų aliejaus šaltinių. Tai,
žinoma, duotų progos rusų armijai stiprion ir efektin- loy auka pačiuose lietuviuo
se turėtų sukelti didesnį su
gon ofensyvon pereiti.
Be kitKo, šis admirolas teisingai sako, kad jungtinės sirūpinimą ir ųacių okupuo
tosios Lietuvos žmonių ir
tautos dar labiau turi sukoordinuoti savo militarinės
tremtinių vargais^.
jėgas, kad silpninti priešą tinkamose vietose ir tinkoLigšiol mes tik mažą tru
mu laika
pinėlį dar tesame šiam tiks
lui davę. Nė vienas iš lie
tuvių ligšiol dar nėra tūks
tantinės paklojęs savo ba

Jų tikslas nesikeičia

balšavikai yra taip užsispy

žemės. Bet, believe it or not,

kad

daujantiems broliams

ko

Ir dar dyvijatės, dėl

redke žmonės turi rojų ant

kur žmonės turi

įteikė asmenišką auką —
tūkstantį dolerių.

kus įrodymas,

tyta balšavikų rojuje.

delio Markso užvestam pa-

Tai yra dar vienas aiš

Kai tauta patenka j vienokios ar kitokios rūšies ka
tastrofą, jos vadai nebesutaria, susiskaldo, dažnai ke
lių į tautos ateitį nebemato.
Panašiai buvo pradėjęs eiti ir prancūzų gyvenimas.
Bet štai, didis prancūzas, giliai tikintis žmogus —
Antoine de Saint-Exupery paskelbė atvirą laišką (buvo
įdėtas New York Times Magazine), kuriuo jis kalba į
visą prancūzų tautą. Tarp kitų dalykų jisai sako:
“Kai kurie iš mūsų rūpinamas vieną vadą statyti
prieš nitą, vieną valdžios santvarką, prieš kitą..,. Ne
siginčykime dabar dėl precedentų, dėl garbės, dėl tei
singumo, dėl pirmenybės. Nė vieno iš šių dalykų
mums nesiūloma. Jie tik ginklus mums tesiūlo-..”
Kas galima bepridėti prie šių žodžių? Teisingai žur
nale “America” pastebėta, kad ne mūsų reikalas duoti
patarimus prancūzams jų agonijos ir krizės valandoje.
Vienas iš jų vadų — Saint-Exupery šaukia mesti gin
čus ir nesutikimus šiuo momentu, kuomet visos tautos
jėgos yra reikelingos Prancūzijos išlaisvinimui. Dabar
ne laikas vesti partinę kovą, nes reikia vieningai dirbti
ir kariauti. Kiekvienas prancūzas turi būti karys.
Kenčia prancūzų tauta, kenčia Lietuva ir daug kitų
tautų.
Ar nereiktų ir lietuvių tautai pritaikinti ano garsaus
prancūzo Saint-Exupery žodžius?
Lietuvos padėtis ir politiniu ir ekonominiu atžvilgiu
yra nepaprastai sunki. Ji yra dideliame pavojuje. Dėl to
ir lietuvių vadams dabar ne laikas ginčytis dėl vado
vybės ir pirmenybių, ne laikas vieni kitiems keršyti ir
asmenines kovas tarp savęs vesti. Tragiškoji Lietuvos
padėtis reikalauja vieningo, didelio darbo ir kovos, rei
kalauja būti lietuvių tautos kariais pilna ta žodžo

nei

paties Markso nebuvo numa

Balšavikai sako, kad tik žy

J. E. vyskupas Thomas
E. Molloy, Brookiyno vys
kupijos ganytojas, kaip pra
neša “The Register”, nuo
karo nukentėjusiems lietu
viams šelpti

ją prirašys.

priedui prie šiušų, tai

Po svietų pasidairius

Jf THE ROOM IS DARK

EYCEPT FOR A PATO H OF
LIGHT ON “THE WORK, THE EV£5
\AMLL ©E UNCOMFORTABLE
BECAUSE THEY CAN NOT AD-

JUSTTO BOTH LIGHT AND OARKilM AT TUE SAMETtME.... A

___
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ĮVESTAS I NAUJAS

iįr

IS KELIONES EGIPTAN

Gražios Naujos 500 Chesterfield Cigaretų
Dėžutės - tai yra Liggett and Myers
Žymiausias Pasiūlymas Dovanoms

PAREIGAS

Prof. K. Pakštas

(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų '‘.Aplink Afriką”,
antras tomas, 133-221 pusi. Kaunas, 1036 m.)

(Tęsinys)

menąs.

puikiai

Jis

Kai

prancūziškai.

Geografijos draugijoje

pačių

lykai

kalba

kurie

da

profeso-

arabų

Sekdamas kultūringomis rių fakultete dėstomi pranEuropos šalimis,
Egiptas cūziškai, kad gerai įp.at.n- j

draugijų, tarpe kur.ų

bene

pirmoji vieta tenka Geogra-

fijos Draugijai, kurią globo-

kalbos subtilumų,

Dekanas pakvietė geogra

dide.ius ir

nius dviejų aukštų

puoš-

tikrai
egįptiškos

brai-

žinių, žemėlapių, knygų

prof

fų

išgerti,

kavos

specialia-

tų. Jos paskaitų salė tai tik
šedevras.

geogra-

Amer,

Mustafa

ir kųrs darbuojasi toje pačioje

laboratorijų, kur nuolat dar reg

ras meno

puikų kabinetą

rūmus, Cia 8U3ipažmau su

pilnus puikių reljefų,

buojasi po keletą

ir mane į

profesorių

fijos

ja pats koralius Fuad. Drau

gija turi

svetimos

mokslinių tų studentus pr.e

įsisteigė nemaža

geografijoę srity

įr a8<

trys profesor.ai,
tai) ir vienas

asisten-

gai išpuoštų man dar nete-

kambarius: 2

pavei-

kią

paskaitoms

visaip

necke, coimraissioner; Mrs. Edmund K. Jarecki (dalinai matosi) ir Edmund K. Jarecki,

j County judge. Užpakalyje: Harry A. Lipsk y, chairman of the Board of Election Com
missioners; William B. Daly, commissioner ir John S. Rusch, chief clerk of the Board
1 of Election Commissioners.

profeso-

įr tris kambarius

_

j RĮJf

jau yra didelis malonumas,

egiptiečiai. Knygoms ir mo-

Egiptui savų geografų

ksio priemonėms

geografi-

neužtenka, tai yra ir iš Pran

jos

cūzijos bei Anglijos pakvies

džios kasmet po 500 svarų

gauna iš val-

tų, kurie čia nuolat darbuo- . (apįe 25,000 litų), Tai geojasi kraštą tyrinėdami. Ma- grafija čia turi labai gerą
ne priėmė draugijos sekre- I aprūpinimą iš valstybės putorius p. Munier, prancūzas, ' ggS
jau seniai dirbąs š’oje drau

gijoj.

Jis kas

eiti į

karaliaus

savaitę turi

Visame

universitete

yra

duoti smulkų raportą kara

apie 2200 studentų ir apie
300 profesorių bei lektorių.
iki šiol universitetas buvo

liui apie atliktus geografiš

miesto centre,

rūmus

ir

kus darbus Egipte. Draugi
ja -leidžia

daug knygų

žurnalų, o išsilaiko

narių

mokesčio

finansuoti

nei

valsty

nedidelio

nes

bės lėšomis,

ir

neužtektų
mažai

jos

darbų daliai.
Egipto

universitete

Egipto Universitetas turi

keturis fakultetus: medici
nos, gamtos, humanitarinių
mokslų ir teisių. Kiti moks
lai einami atskiruose insti
tutuose. Geografija dėsto
ma humanitarinių mokslų
fakultete, kaip Prancūzijoj.
Tai norėdamas
apžiūrėti
man rūpimas įstaigas, ap
lankiau humanitarinių mo
kslų fakulteto dekaną prof.
Taha Hussein, kurs yra jau
senokai aklas, bet dar nese-

Mr. Henry A. Marski, supt. of Judges and

sales paskai-

biblioteką su 3000 to-

katedra

telepbotoi

Teisėjas Edmund K. Jarecki pereitą pirmadienį buvo inauguruotas į teisėjo parei

gas Stovi iš kairės į dešinę pirmoj eilėje

iliustruoti irgi su nepapras- rįams. Išskiriant vieną austu komfortu įrengti. Tokioje trą (prof. Mengen), visą ge '
salėje tik šiaip sau pasėdėti ografijos personalą sudaro 1
dar

Acme

Clerks Department of the Board of Election Commissioners; Mrs. E. Mabel G. Rei-

kslams demonstruoti ir, ap- mų, 1 kambarį seminarams
skritai,

> "UreuiM"

8

ko matyti nei vienoje Euro- toms, 1 braižyklą. 1 skaity-

pos salėje. Įtaisymai

I

kartografas,

skonin- Geografijos katedra turi

drožinėjimais, taip

i

du lekto-

Tokių riai (jie drauge įr

lūbų, su tokiais puikiais iš-

kaip

Geografiją čia dėsto

bet

dabar

jįs po truputį iškeliamas tbli už miesto, į

Gizą, arčiau

AKTA TAT 14"* X JTrT'fT,r\

JC } ANAP LjS lVlItS 1 O

Agurkas 9c. - Ūkininko nelaimė. - Nuo
obuoliu padangos sprogsta. - Grybu metas Žąsys skrenda į pietus. - Žvilgsnis j laukį.
(Tęsinys)
Ūkininkai va,sma parda

9c.

Be to, stoka darbininkų taip

gi

sudaro

ūkininkui

daug

rūpesčio.

Kaiė-

Stoka darbininkų

Ypatingai šįmet ūkininkai
T, ...
Kalėdų
nu«i»kundė darbininkų 8to-| pap”at
^
no
bo Priežastis ta. kad
b.a daua... 'kų po 50
ka.

Tuo tarpu iš ūkininko
P* ^urky buvo ga- f^n“^ai£Xb'

.
limo
nn K1US nusiKeie į Įvairias airnĮima rA.r-bti
pirkti bušelis už «1
$1.00
vineja nepaprastai pigiai.
.
— ”—| tuves, kur daug geriau apPirmos rūšies bušeli
1 "
j mdamL Ūkininkas, neįsteng
šių galima pirkti už 75c Gi,
už tas pačias rinkoje reikia u^10 Pr°4ukfcus.
L“5 pac“" r““'OJe relK,a|
‘
•
m°ket‘ nUO $1'50 _,kl $1T5! Ck,Binl‘M «lairaf

daugiam. .Nora ūkininkas!
ilgas valandas turi sunkiai

kaip reikia apmokamas. Mies
nuolat sta- , .
. , .
,
x
.
, to rinkoje, kra.utuvese bentomi nau.i graikų klasiško ’
.
...
...
, , a
....
_
.
7
, ,
.
drai visokių ūkio produktų
stiliaus rūmai, uz ma labai '
.
,
_k
kainos aukštos. Tas paeina
didelį plotą, visą priemies
ne nuo ūkininko, bet nuo
tį. Mat, ir eg.ptiečiai seka
stambių supirkėjų visų ūkio
moder n:ška tendencija sta
produktų. Jie iš anksto, kai
tyti universitetą toliau nuo
'^^0 lr
sukurti, tartum, tie produktai dar nebūna pa
sėti ar pasodinti, ar ant vais
atskirą universitetinį miesmedžių užaugę, nustato kai
telį, apsuptą erdvo parko,
nas. Keistai atrodo, bet taip
medžių ir gėlių.
yra. Nuo rinkos perka maIš to, ką mačiau universi sesnės krautuvės, kurios dar

damaS* fbral darbininką a pmokėti, atsiduria keblion pa
' dėtin. Javai pribręsta - nė-

Pavasarį ūkininkas ruošia

djry^

•

kurią

sėja

javua

ra užtikrintas,

noksta — nėra kas nuraš-j

rudens vien su

kad

savo

šeimomis

to

Rudens metu pasitaiko štai

to daug ūkio gerybių pabė

daug

nepribrendusių

ir daržovių sugadina. Tokia

paliktų supuvimui. Tuo tar

pu mieste viskas brangu ir
šįmet įvairiose valstybėse. kainos kyla aukštyn. Liūdna
Ankstyvoji šalna pakenkė ir nejauku darosi žiūrint į
nelaimė

ūkininkus

užklupo

vėlesniems vaisiams ir dar-1 tas gražias Dievo dovanas,
ūkininkams buvo di kuriomis gamta taip gau
dglįg

nU03t0li3.

Vgžčuoj/’irt šiai buvo palaiminta žmoni-

bus. Ir kol daiktas pa įekia nag reginys 1 gražus vaisių

sivyti Vakarų Europą.

•uvariotoją, jo kaina de&im-, javų ir darfpvil,. derlilUS, kaip

Vokietijoj laiko savo mokslines nurija*, seka Europos

dirvas į akį metasi liūd- liktos laukuose supuvimui,

Kun.

1 kokios kerštingos rankos, iu
, naikintas. Vietomis ūkininko
Agurkas 9 centai
| šeimos nešini krepšius ir
Sutįkau moterį einant iš maišus dairėsi dirvose ir rinkr,autuvėlė«. Rankoje ji lai- ko liekanas, kurios bet gi
kg mają popierinį krepšelį, buvo menkos vertės ir rin-

nas vyras. Knygas jis skai
to ir rašo per savo sekreto kultūrn ę t vokuciją.
rių. Sako, esąs stambus ara
(Daugiau bus,
* Jame buvo svaras sviesto,
i
,
tuzinas kiaušinių ir vienaa
bų rašytojas, didelis jų lite
Mažas meilės lašelis reiš- agurkas. Tie trys dalykai jei
ratūros žinovas ir turįs ne
paprastą atmintį. Ką jau kla daugiau, kaip visa jūra k*inavo virš dolerio. Sakė,
' vien už agurką užmokėjus
kartą paskaitąs, tai ir atsi- | vai rių žinojimų.

A.

HAMII.TO.V

D.yRHO

EAIKKOD)

4216 Archer Avė., prie Saeramento
Tel. LAFayette 8617
,,
................................
................
Jr

"DRAUGAS"
Šiuomi Laiku Turi Labai Gražių
LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

Briška

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
IR

BE 100%
WITH YOUR

kai netiko. Vadicas, nevi
suomet ūkininkas džiaugia

1943 M. KALENDORIŲ
Dabar laikas įsigyti artistiškų kortelių
KALĖDOMS.

srisavo darbo vaisiais. Ru
dens sulaukus prisieina pergyventi ir liūdnų valandėlių.

laukite

Skaitytojai

1943

By

FACTS YOU NEVER KNEW!J.»

T

AMERIKOS

MUNIC & JEVVELRY ŠTOKE — VVATCU REPAIRINO

(Bus daugiau)

teriopaį pakilus,

AR

JOHN A. KASS

vaisių ūkius, matyt daug gerybių

daro ir stengiasi būtinai pa

lr

1‘uikn* kalendoj Ius diioilumas
dykai su kiekvienu pirkiniu.

keliu, pro javų ir daržovių

neš kitaip jokio uždarbio ne-

Anglijoj

CREDIT

arba

Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalėdų,
arba pasinaudokite mūsų —
PLANO NAUDA.

PIRKIT ELGI.\

mų. Ankstyvos šalnos labai

Egiptas mokslo srity daug

tybėse: Prancūzijoj, fiveica-

CASH

gių ir .ankstyvų oro pervers- ka laukuose. Važiuojant vieš

savo dalį kainos turi pridėti, per jaukus įįūrint į derliu- • jos naudai, o šiandie jos pa

liose Vakarų Europos vals-

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius,
auksinius ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus
instrumentus — LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

sulaukęs džiaugsis derliumi, darbo atlikti nepajėgia, dėl

tete, esu linkęs manyti, kad

Ke

...
, . ikad bus rekordinis sezonas
rinkinyje randasi 6joms dov
Uartonoma.
į
’
plokščių'bikM-T nlnlremu Kokai,
*
(tai yra 200 eiga(Skelb.)

ra kam nuimti. Vaisiai pri-

daržoves. Bet jis nė-1 kytų. Stambesnieji ūkininkai

dirbti, bet už tą darbą nėra

piramidžių, kur

Kadangi vyrai yra gink- retų), rcguliaris 10 pakelių
luotose jėgose, todėl visų i kartonas (200 cigaretų) ir
pirmoji mintis šiemet yra
specialūs Kalėdiniai karton‘‘Kepurės Nuo Galvų” pa ii susidedant iš 3 pakelių po
gerbimui Kareivių, Jūrinin 20 cigaretų — tai yra 60 ci
kų, Lakūnų ir Marynų ir tai garetų.
yra atvaizduojama ant Lig
Pypkių rūkytojams, Lig
gett ir Myers 1942 m. Kalė
dinių Chesterfield Cigaretų oti ir Myers siūlo vėl šven
čių rinkinį,
susidedant
iš
kartonų (cartons).
Velvet Pipe ir Cigarette to“Jie skaitomi geriausi” y- bakos ir Granger Pipe tobara obalsis, panaudotas su kos. Abu šie seniai mėgiami
paveikslu labai gražios mer tobakai siūlomi gražiai pa
kartonuose po
ginos iš A.W.V.S. linkiant ruoštuose
rūkytojams Linksmų Kalė vieno svaro arba 8 uniijų
tobakinėse
arba
Velvet’s
dų.
gražiose
i r
naudingose
Naujoji ypatybė šiais me ‘‘Humi-Seal’’ stiklinėse.
tais yra patraukianti dėžutė
Kadangi
švelnūs,
gero500
Chesterfield
cigaretų : skonio cigaretai ar malonaus
puošniame Kalėdų-raudonos pypkės-rūkymo tabakas ranspalvos
su, paauksuotais dasi pat viršuj sąrašo
kraštais
sūri yra stebi- odinių dovanų dėl siuntimo
nanti dovana bet kokiam rū- j vyrams stovyklose ar draukytojui.
gams bet kur, ženklai rodo,

Bob

m.

dienraščio

Kalendoriaus!

“Draugo"

Siųskite

užsaky

Dart

mus

telės

IRtf OETtCTIVES HAVE BEEN HIRE0 6* THE
fRUVER MFG CO TO PROVE tHATj<om£„
‘ CHEATlNG AT CAROS
------- _
IMPO«,y6LE_l» PLA5T
ANO NOT
OAPER
CARO6
ARE UStO.

i

"Draugo"

kainuos

tuviškų

ir

skaitytojui

$1.09

už

21

angliškų).

7

kalendorius

raštinę.

bus

Kalėdinės
kortelę

Vienas

siunčiamas

dykai!

kor

(14

1943

lie

m.

kiekvienam

Neskaityto jas

moka

29c.

Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingo*
ir gražesnės negu praeitais metais. Kalendorius irgi
visiškai naujas!

Kur

ša,

nejeina

ten

jam.

d y to
41*).

dažnai

saulė v

is

likosi

(Prancūzų

šv k.

gj •

prieži

Daina — stebuklingas šai-

tin's,

kurs

gaivina

sunkiausiose gyven mo

landose. (Valduiutė).

mus
v*
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Chicagoje ir kituose miestuose "Draugo"

AMERIKIEČIAI PRISITAI KO PRIE VIETOS SĄLYGŲ

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

agentų lenktynės sveikinimų rinkime

Kalėdos ir Nauji Metai j kad pirmesnis yra visuomet
jau čia pat. Visur judėjimas, geresnis, pirmeenis visuomet
bruzdėjimas. Kiekvienas per-i gauna geresnę vietą. Dėl to,
ka dovanų saviškiams ir visose kolonijose ‘‘Draugo”
siunčia sveikinimus švenčių agentai jau lanko biznie
rius sveikinimo kostumerių
proga.
Biznieriai ir profesionalai ir klijentų švenčių proga
No. Side darbuojasi K.
taip pat sykį į metus nor
pasveikinti savo kostumerių? Serpetis.
Dievo Apvaizdos parapijoj
ir klijentus. Jie negali kiek
vieno kostumerio sueiti, jam — P. Varakulis.
Bridgeporte — P. Gudas.
savo sveikinimą, savo linkę
Marąuette Park — S. Sta
jimus pareikšti. Dėl to ge
riausia priemone tam rand?
Brighton Park — F. Guspaudą — laikraštį. Bet ii
čia reikia valandėlė laiko bista.
Town of Lake — A. Venc
Taigi, kelios kareivių mo
pašvęsti — sveikinimui pa
tinos, pasitarusios tarp sa Sąjungietės kviečia
rašyti, jį pasiųsti. O laikas kus.
Cicero — naujas agentas
vęs ir gavusios pritarima
L. o. nariai, su ginčiais, plaukia ne~ vardytomis upėmis, mažuose laiveliuose, užimti biznyje ar profesijoj sutvar
Brighton Park. — Mote
J klebono kun. Baltučio, su rų Sąjungos 20 kuopa ren pirmąsias pozicijas New Guinea. Tai yra jėgos, kurios smarkiai spaudžia japonus kytas taip, kad visos valan A. Slauteris.
{ dos paskirstytos, ' užimtos
organizavo Kareivių Motinų gia šaunią kauliukais žai Būna apylinkėje.
West Side — Bro Vladas
• draugiją. O kad Dievas lai- dimo pramogą (bunco par: Taigi, biznieriams ir profe- Cibulskis.
Geriausias
liežuvis,
rū

j mintų draugijos darbus, pir- ty_ šeštadienio vakare,
Roselande — M. Povilonis
West Side. — Aušros Var
, sionalams tame į pagalbą
gruo
Į minusiai, gruodžio 6 d., bu- džjo 12 dieną Komiaija kvie tų V. ir M. draugijos susi
ir
K. Draugelis.
pestingai valdomas, geriau i ateina katalikiškos spaudos
rinkimas įvyks 13 d. gruo
So. Chicago — muz. K.
agentai, “Draugo” platinto
H vo užprašytos Sv. mišios, -įa vjsU3 atsilankyti.
sia byla — rūpestingai ap
♦
per kurias visos atsilanku- i
džio parapijos mokyklos ka
jai. Jie jau pradėjo darbą. Gaubis.
Kom.
svarstyta.
Kai
tu
kalbi,
ta

sios kareivių motinos ir žmo
mbary. Į šį priešmetinį su
Gary, Ind. — J. Aukškal
Tai daro dėl to, kad tie svei
vo
žodžiai
turi
būt
geresni
nos bendrai ėjo prie šv. Ko
sirinkimą nuoširdžiai kvie
kinimai būtų gražiai sutvar nis.
•«
munijos.
čiami visi nariai-ės, nes la
už tylėjimą. (Arabų patar kyti ir rastų geresnę vietą
Melrose Park — J., žvirb
Po visam parapijos salėj
hai
svarbus
susirinkimas.
Kapitonas
Arthur
W. lė).
laikraštyje. O juk žinoma, lis.
Marąuette Park. — LRK
buvo suruošti pusryčiai pas
Bus
valdybos
rinkimas,
ra

Wermuth, chicagietis, išgarSA 163 kuopos priešmetinis
tangomis ir aukomis geros
portas
iš
Federacijos
seimo,
sėjo Bataan pusiausalyje ka 1
susirinkimas įvyks gruodžio
širdies moterų — Mikalajū
13 d., 2 vai. popiet parapi Labdarių Są-gos seimo ir riaudamas su japonais. Jis
TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ
nienės, Vepštienės ir Sineruošiamo 16 Vasario, Lietu vienas užmušė 136 japonus.
jos svetainėje. Prašome na
vičienės. Žinomas biznierius
rių skaitlingai susirinkti, vos nepriklausomybės su
Ilgai nebuvo žinių
apie
Pužauskas tiems pusryčiams
nes bus valdybos rinkimas kakties paminėjimo. Taipgi kapitoną Wermuth. Šią sa
aukojo mėsos. Prie stalų pair aptariami kiti svarbūs da nariai prašomi užsimokėti vaitę Amerikos karo depar
• tarnavo vyresnės sodalietės.
pasilikusius mėnesinius molykai.
p*
kesčius ir grąžinti pinigus tamentas painformavo kapi
Po pusryčių atidaryta su
P. J. Cižauskas, pirm. Į už pikniko tikietus. Yra tono šeimą, kad jis dabar
GRUODŽIO (DECEMBER) 13-tq d., 1942 m.
sirinkamas ir, apibudinus
yra japonų nelaisvėje. Jo
daug
ir
kitokių
reikalų
svar

Brighton Park. — Labda
■ c tikslą, išrinkta draugijai
motina ir žmina gyvena
stymui.
Aušros Vartų Parapijos Salėje
Ii. valdyba, į kurią įėjo: dva
rių Sąjungos 8 kuopos prieš
Chicagoje.
Pranas Žebrauskas, rašt.
2323 West 23rd Place, Chicago, Illinois
sios vadas kun. A. Baltutis, metinis susirinkimas įvyks
pirm. E. Kodienė, vice pirm. sekmadienį, gruodžio 13 d.,
BUS TAIPGI GRA2I DAINŲ PROGRAMA.
A. Andriuškienė, iždin. Ka- tuoj po pamaldų, parapijos 500 MOKINIŲ LIETUVIŲ
Tai liūdnas reiškinys
VAKARE 6.00 VAL................................... ĮŽANGA $1.00, TAX .10
serauskienė, sekr. S. Kar- salėj. Visi nariai kviečiami!
SAO
PAULO
MIESTE
TOTAL — $1.10
nauskienė, maršalka B. Sta atsilankyti ir naujų atsives- j
Per pereitus metus, kurie
radomskienė.
ti. Dabar, kaip žinome, de-1 Brazilijos sostinė buvo pii baigės šių metų lapkričio 30 1
šia proga nuoširdų ačiū dama pastangos, kad kuo!i mas miestas Pietų Ameri- dieną, Chicagoje Superior
tariame kun. Zakarauskui greičiau būtų baigta įreng į, koje, kur lietuviai pasistatė teisme buvo užregistruota
už Mišių šv. auką, kun. Va ti senelių prieglauda.
i savo bažnyčią. Čia taip pat 10,614 divorsų bylų, tai dilančiui už pritaikintą dienai
O. Ivinskaitė, rašt , atidaryta pirmoji lietuvių 1 dėsnis skaičius negu 1941
pamokslą, kun. Baltučiui ir
i katalikų mokykla Pietų A metų, kada buvo užregis
kun. Petrauskui už dalyva
Town of Lake. — Tėvų menkoje. Dabar joje gražia truota 10,358 skirybų bylos.
vimą pusryčiuose ir kalbas Marijonų Bendradarbių 8-tc darbuojasi seserys pranciš
Pereitais metais buvo duo
taipgi šeimininkėms, auko skyriaus susirinkimas įvyks kietės. Vaikų yra apie 500 ta 9,630 divorsų.
tojams, patarnautojoms ir 1:30 vai. po pietų parapi;/os Kadangi Brazilijoje dabai
Tai liūdnas reiškinys!
DABAR PARDUODAMOS
visiems, kas tik kuo prisi mokyklos kambary gruodžio vasara, tai jau lapkričio pa
dėjo prie įsteigimo šios dr- 13 d. Nariai ir narės prašo baigoje paleisti vaikai va
visiškai skirtingos nuo praeitų metų
gijos.
mi kuo skaitlingiausiai su saros atostogoms.
Pirkite Kalėdines
Draugija ti ė s pastangų, sirinkti ir pasitarti svarbiais
DOVANASkad jos narėmis paliktų klausimais.
Valdyba PLATINKITE “DRAUGĄ”
.Savo Mylimiems
kiekviena Marąuette Parke
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms:
katalikė kareivio motina ir
nž ‘ labai žema?
žmona. Tik susibūrus vieny
kainas — mūs’Naudokitės
F.
Kuzmarskio
Orkestrą
Jewelry Krautuvėj
bėn bus galima daug padėti
Frank S. Kuzmarskis turi pas žmones
Didelis pasirinkimas laikrodėlii
saviškiams kariuomenėj.
išsidirbęs gerą vardą ir įgijęs jųjų pasitikė

labiausia paramos reikalin-;
giems studentams, šiemet ji
buvo paskirta gabiai Mun- Į
delein Kolegijos studentei EMarąuette Park. — Mi-; leonorai Kandrataitei.
nint liūdną s ųkaktį — Pearl
Eleonora yra baigusi šv. I
Harbor užpuolimą, kas įvy Kazimiero Akademiją ir pa-J
ko gruodžio 7 d., 1941 me sižymėjusi kaipo gera solis
tais, ir kai U. S. paskelbė tė. Ji yra Studentų ir Pro
ašiai karą, visi žinome, kiek fesionalų Są-gos, o taip pat
daug mūs jaunų vyrų jau ir Šv. Gregorijaus choro, na
kau jas įvairiuose frontuose. rė.
Jų motinos, širdgėlos sus
Vakaras baigėsi šokiais ir
paustos, trokšte trokšta sa suartėjimo pramogomis.
vo brangiems vaikams kuo
Sp K.
mi nors padėti.

. Kareiviu motinos
susiorganizavo

niulis.

i

Pateko į nelaisvę
vyras, kuris kovos
lauke užmušė
136 japonus

CHICAGOS

APSKRITIES

Metinė Vakariene

KATALIKŲ

MOKYKLOJE

SIŲSKITE

UŽSAKYMUS!

LIETUVISKOS-KATALIKISKOS

KALĖDINĖS

Valdybos narė

Nauja LUC valdyba
šeštadienį Little Bohemia
svetainėje įvyko Chicagoe
Lithuanian Student Club
tradicinė vakarienė, kurior
metu senoji valdyba perda
vė savo pareigas naujai iš
rinktajai.
Kadangi didelė dalis vyrų
tarnauja kariuomenėje, o li
kusieji taip pat greitu lai
ku tikisi būti pašauktais, tai
naujoji vaidyba išrinkta iš
imtinai iš mergaičių.
Valdybą sudaro: Aldona
Grabas — prezidentas, Eilėn
Sklrmont — vice-prezidentas, Lucille Jacobs — raštvedė, Ann Be n nes — iždi
ninkė ir Evelyn Kazy — nau
jų narių reikalams.
Šia proga buvo įteikta
$150.00 stipendija. kurią LU
C kiekvienais metais skiria

jimą.
Kaipo geras muzikantas, jis atliekąs
jam pavestą darbą sąžiningai ir nebrangiai.
Dabar, kaip žinote, yra tas sezonas,
kuomet būna daug įvairių pramogų, koncertų,
vaidinimų, balių, vestuvių ir šiaip parių. Tai
gi Frank S. Kuzmarskis kaip tik tokiems parengimams yra pri
sirengęs ir gali parūpinti orkestrą pagal rengėjų norą; o kaslink kainos, orkestros didumo ir t. t. kreipkitės sekančiai —

Frank S. Kuzmarski, 2635 W. 39th Place
Telephone LAFayette 2358
J

KORTELĖS

— enčūgėlių — žiedų, rašomų
plunksnų ir kitų Jewelry dalykų

Didžiausias specialiai gražus
deninis laikrodis, (perkamoji
kaina $175:00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS
5219 Wst 2"<h Street, Cicero
Phone: Cicero 4617

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant
9nAu/uct£L

Protection
(or vour

Lengvų

Mėnesinių

Išmokėjimų I

PAN APTVOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ZRMOMS
NPOAIMCIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jflsų indeliai rūpestingai globo
jami Ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%. Jflsų pinigai greitai iftmnkami ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETUVIŲ FINAJNSINB IŠTAIGA
— <« Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Joa. M. Mozeris. Sec’y

32Jlfl 80. HALSTED 8T

21

KORTELĖ UŽ
(14

LIETUVIŠKŲ

IR

7

$1.00

ANGLIŠKOS)

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje
Amerikoje.
“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas

Kalėdines Korteles.

SKUBIAI

SIŲSKITE

UŽ8AKYMU8

“DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

#/

Chicago. Illinois

P T? V TT
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Vargdienių Seserų j LIETUVOS STUDENTIJOS ATSTOVAS ĮSTOJO
AR JAU ESI PASIRENGĘS I TĖVŲ MARIJONŲ
Gildos pramoga
! Į AMERIKOS KARIUOMENE
BENDRADARBIU CHIC. APSKR. VAKARIENEI
Vargdienių Seserų Gildos į
lietuvių tautos viltys kongresui, įvykusiam WashJei dar nesi, tai padaryk. Tikietu galima gauti parengimas jvyks sekmadie-' ir Kad
jos desperacinės išsitars-1 ingtcne 1939 m. rudenį. Tuonj, gruodžio 13 d., Jono ir,
vinimo pastangos yra neat- jau kilus karui, negalėdavisose Chicagos lietuvių kolonijose.
Antaninos Mikolinų namuo
skiriamai susiję su Ameri mas grįžti į Lietuvą, jis tę

se, 6810 So. Artesian Ave..
Chicagos lietuviai katali virau.
kos didingos kovos idealais. sė studijas Marianapolio Ko____
Taigi,
matydamas
reikalą
valandą
po
pietų.
Visi
tie,
kai, tikiu, jau gerai žino,
parodo Lietuvos jaunimo in-1 legijoje, Thompson, Conn. ir
kad
ateinantį sekmadienį, ir kaipo lietuvis katalikas,' kurie turite įsigiję įžangos
dividualistinis
pasiryžimas Chicagos universitete.
gruodžio 13 d., Aušros Var-; laikyk sau už pareigą pa- bilietą ir dovanų tikietų, pra
dalintis visais
vargais
ir
Lietuvos studentų tarpe
tų parapijos salėj, West Si- remti gražų katalikišką dar- šomi neužmiršti ir atsilan-,
mirties pavoja.:s karo fron- Povilas Baltinis buvo pla
dėje, įvyks Tėvų Marijonų bą — Tėvų Marijonų vie- kyti į pramogą, kur turėsite lygiomis su amerikiečiais. čiai žinomas kaip idealistas
Bendradarbių Chicagos aps-j nuoliją ir jų plačiai užimandauS malonumo ir links-,
Didžioji dalis pastarai ateitininkas ir gabus orga
čią darbuotę, sveikas, sulaul'aiką. ir ta pačia proga
krities metinė vakarienė 7
nizatorius. Kaune jis admi
kęs sekmadienio, gruodžio Paremsite Nekalto Prasidė- siais metais iš Lietuvos at
valandą vakare.
nistravo populiarų studentų
13 dienos 7 vaL vakaro, už-1 Jimo Panelės šv. Marijos Į vykusio jaunimo dėl dikta
Mielas lietuvi, ar jau esi pildykime paramos salę, kad. dvi seseles tremtines, kurios
torių antplūdžio negalėjusių laikraštį ‘‘Studentų Dienas”
pasirengęs joje dalyvauti,
grįžti į tėviškę šiandien jau ir buvo aktingas studentų
jei dar ne, tai būk toks ma ji būtų perpildyta, iš to bus 'šiu-o laiku dar yra Argenti-j
yra Dėdės Šamo tarnyboje. politinėje veikloje. ,
lonus, padaryk kuo greičiau didelio džiaugsmo pačiam ir n°Je> sukelti kelionei lėšų..
Amerikoje Povilas, BaltiKaip matote tikslas begalo, Šias Lietuvos • jaunimo ka
siai. Tikietų galima gauti visiems, kurie rūpinosi, ren
nis-yra
žinomas Studentų ir
svarbus ir remtinas visų ge j rines gretas Amerikos ka
visose Chicagos lietuvių ko gėsi, o ypač Tėvams Mari
riuomenėje šiomis dienomis Profesionalų Są-goie iki pas-'
lonijose pas Tėvų Marijonų jonams.

J. K

bendradarbius. Tik paklaus
kite,

jie

mielai

tų

tikietų

Įvykiai Town of Lake

jums suteiks. Tuo atžvilgiu

padarysi
rengimo

Šv. Kazimiero Akademijos
didelį malonumą
komisijai,
skyrių Rėmėjų 1 skyr. rengia “bun

kėms, o ypač Tėvams Mari-

jonams.
rūpintasi,

dirbta,

bet tos pastangos, be jūsų,
brangūs lietuviai, paramos,

rengiamas pramogas ir pri

Chicagos

sidėsime sulyg išgalės.

dentas Povilas Baltinis.

gali palikti be vaisių. Užtat, vai. mūsų bažnyčioj prasidės šv. misijos, kurios baig- ties vakarienę Aušros Vartų
dar yra diena kita laiko, ne
laukite, jei negalite gauti sis gruodžio 20 d. Misijas ParaPjJ03 salėje, West Sidė-

ves Tėvai Pranciškonai: tė- > Užtat PramoS3 Padėsime punktualiai ir stengsi-1
sios vadą kun. J. Dambraus vas J. Vaskys ir tėvas J.
mės kuo greičiausiai baigti,
ką per telefoną, arba atsi- Lįauba. Kiekvienas katali
lankykitę. ašmenini,j Fartįię- ką? privalo lankyti misijas kad suspėjus ir į vakarienę.
Narys
ir/pš&inaūctati DTevd malo
lu noru -Jums

pas

narius,

ANT PIRMŲ

MORGIČIŲ

PASKOLOS
DAROMOS
GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKĖSIMAIS

LIETl MV BENDROVĖS
IŠPARDAVĖ BONŲ

l’ž $1.800,000
Chicagoje yra dešimts lie
tuviškų statymo ir paskolos
bendrovių, paprastai vadina
mų spulkomis. .jūs -jau yra
išpardavusios ;psigy nime
reikalams skirtų bonų .už mi
lijoną ir 800 tūkstančių do
lerių. Visų kolonijų lietuviai
yra skatinam; borus pirkti

lietuviškose įstaigose, kad
prireikus būtų gąlima paro

stu

universiteto

kas. Jis taip pat yra Chi-j mokr.atijų laimėjimą.
I cagos

Lithuanian

Student ----------------------------------

Povilas buvo deleguotas į Club narys.
Ameriką kaipo Lietuvos Vy-!
Sale lietuviškų organizatauto D. universiteto studen-! cijų jis dar artimai bendratijos atstovas Pax Roman,a darbiavo su Pax Romana ii
- I International Student ServDarius-Girėnas
Post
271, ice centraliniais komitetais
4418 S. VVestern Ave Vi- i VVashingtone,
nepraleisdasoms bus pasiųsti dykai į- mas progos painrormuoti a
žangos bilietai.
pie karo meto Lietuves si

------------

ACHIN*
SOREMUSCLES
k>

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
Association
OF

CHICAGO

2202 W. Cermak
Road

I-or FROMPT re'.ief—rub on Musterolo! Massage wr,h this tvorulerful
“i ol\tek-ikkitant’’ actualiy brings
fresh warm blood to aching museles
to hflp b-ea’.: up pauiful loeul congeslion. Better than an old-fashioned
mustard plaster! In 3 strensths.

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

i tuaeiją.

Marian Sebastian,

National Defense chairman

Įkeldamas į karinę tarny-

pašaukite dva

bus giliai dėkingas.

nėmis.

Būkite

patys

nųsi-.

Programa, kaip jau paste jonieriais,
praneškite
kibėjote, paruošta, jis bus gra tiems apie šias misijas.

------

ži ir imponuojanti, dėl to
nepraleisk progos nepama

tęs ir nepaaiklausęs.
Gerosios šeimininkės

Šv.

Vardo

draugija

sek

Tūkstantis kareivių
,
Darius-Girėnas salėj

COAL

CRANE

CO.)

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

rengįa šokių vakarą su už-

kandžiu kareiviams. Šiam
šokių vakare manoma turė
ti apie tūkstantį kareivių.
Kad tokiam skaičiui jau
nų vyrų būtų su kuo pašok

aav.

CO.

4707 So. Halsted St.

TVMMti

im tm

Ht hmm mok tu stomuo*

r&IltOAD TtAMSPDtTATIDM TIDST

aav

KAIMO HH Ctn OT VASH/MOTOM,
ZM MAITOMS lAPIIAi, TtOAI tAT.ll

OM AUDMST 25 IH IUS.

>

PIDUJH UPAK n A VE.AK MUSŲ
MDLUNIftKO STAKO MI ZIKAI4KIŲ OCmtUMENTŲ.
FAKINAŲIKiKIT PROUA DABAR
KOL DAR VKIftFAlt DUOTI
TUBO8. OLA.RINRTAI, TROM
BONAI.
8AXAPHONEH,
KLUTBS m ••casaa” — 111.00. $I7»4,
$46 04 Ir $76.00. Viii C* rantuoti
iMirratn grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, RPANltKI MANDOLINAI, UANJOS.
MUIKO8, TENOR BANJOS —
4»0, 14.10, 411.64 iki $44.00
RIUNINIAI BASAI — $«0 00.
$144.40 tr $160.00. BASO UŽ
DENOAIAB — $13 00 HMIČELAI
BMUIKOMS.
RTIUUNININIAJUS BARAMS,
VIOLAS
Ir
GELIA) — $164. $1.00. $4 00.
ItO.OO Ir $16-00 Rtrlunot d«l v1rirkminėtų Iruti ramentų BASS
DRUMS. PNARE DRUMS - $1 R 50.
$21.64. $16 44. $60 04 PEDALS.
Hl BOTS. CTMBOL8, DRUM
HEAD8 pataisomi Juma palau
kiant
MOUTH PJKXK atšlama
brass tr “rrod” Instrumentams
pritaikomi JOaų I Opoms.
F.KRPERTTVAH VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnntams.
Trlū borus,
rtasapbonss.
Bmulkoms įr Onttarama
<X)U>STEIN*H MUSIC Kilt IV
414 Maswell Ht.. C4tiea«m.

t.

t

j
Y" ^5r*'
I -iPs

Chile + ti's

Restaurant

2435 S. WESTERN AVE.

nAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TL’RILLI, I’rop.

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

SICTŲ IR KAILIŲ
♦
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelė®
\

Specialybė

Mūsų
l.abal

geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais
|iapiioštals
elotli kotai [Mirsidulda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE

IR

PATYS

PAMATYKITE

arba

ftIANDIEM

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

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak 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. Šis Alus yra pagamintas Iš importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE
AK VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS FR
APYLINKE*- HFTI VI4A KASniEN SU ATYDA KLAUSOM:

tTlARClJTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
VlęnlntAUs lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVmtera A vena®
Phone: GKOvehilI 2243

MK-

Msrmt

HIMHSPMK.

SAKS timr AMD OHtATįDOMTntS
tMMTMtMtAfttO
rot totmutonaM to
mti satAM Mno. ~
IM U9A 97. MT> «Mtf Nf« DM
MSDlAf TOM. TM PAST /4 YIAK
AT etlfMMHlt, PDMMDMDAMM
tmt
nmusMAtooT n
OfSOAtL

IVIefnnaa: BOULBVARO 0014

MASMIMfTOM COMPUTID
z* T929 AMD t.t Mills IM

ur

—Spagetti ir įlavinti Mūsų Specialybė—
Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite ji j puikų
CHILETTI’S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrynių. . .
nes čia atdara visose valandose.

REMKITE
BENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.
KANTER,

SUKNELIŲ

•/' 'Į

PAMĖGINKITE MUSŲ
SKANŲ VYNŲ IK Kitę
GERUMŲ PUOŠNIAME
COCKTAIL LOUNGE

DISTRIBUTOR

MUTUAL LIQU0R

UM6TH. IS TM lOMOST

35c ir uukhčiau

Igveitojame
po vl-ą
OiikAtro.

R.

a*

UŽKANDIS
10:30 iki 3

UIQUOB
ĮSTAIGA

•kw kaino* perkjuit 4 tonus «r suviri
5332 80. LONG AVlL
TEL. PORTSMOUTH 9022
---------------------------------------------

pMi I

PIETŲ LAIKO

ir vyresnės prašomos savo
vardus ir adresus atsiųsti

WHOLESALE

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

šį Vakarų ... CIIILETTIS
RESTARANE... ir Gėrė
kitės VVest Sidės Skaniau
siu Valgiu.

ti salėj, mergaitės 18 metų

Kol dabartinis stakas dar neišparduotaa, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog ii geležin
kelio karo jums:*
GENUINE POCAHONTAS,
’ft AR
Minę run -- labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.00
GENUINE POCAHONTAS, .
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.......... *9.20
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri S|/\ PA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.OU

CASCADl TUMMtl IM tnsr-

VALGYKITE

Gruodžio 26 d. Darius-Gi-

madienį, gruodžio 13 d. eis
,
, .
. „
.
. rėnas Post ir Auxiliary Ude bendra, pne svKpmun.jos !jt 2?1 American Legion,

da daug pastangų, kad atsi per
l las
va •
18’ na',
lankiusius svečius kuo pui nai malonėkite susirinkti. 1
kiausiai sutikti, priimti ir Po visam parapijos svetai
pavaišinti skaniausiais val nėj bus pusryčiai ir susiringiais ir mandagiu patama- kimas.
Rap.

mu

“DRAUGĄ*

kutirūųjų dienų buvęs Chi- dyti kiek gausiai lietuviai
lengvai galime padaryti, jei dar papildo lietuviško jaunimo tarpe gerai žinomas I cagos kuopos vicepirminin-j yra savo pinigais rėmę detik atsilankysime į panašias J

Kadangi Vargdienių Sese-1
co party” gruodžio 13 d. 5 rų Gildos pramoga prasidės i
vai. popiet, O. Brazauskie- lygiai 2 valandą po pietų,
sakau lygiai, užtat malonė
nės svetainėj. Įžanga 25c
kite būti laiku, nes vakare
Bus gražių dovanų
7 valandą daugelis norės nu
vykti į Tėvų Marijonų Ben
Gnuodiio 13 d. vakare 7:30
dradarbių Chicagos apskri-

nariams, gerosioms šeiminin

Daug

ros valios lietuvių. Mes tai

bą, save draugams ir pažįs PLATINKITE
tamiems Povilas Sako iki
pusiniu tymo, kada Lietuvos
ir Amerikos vėliavos vėl ple
vėsuos Laisva1, r pasaulis
bus apvalytas nuo tautžudiškų diktatūrų.

$100,000 STOCK LIOUIDAHON PARDAVIMAS

WHOLESALE
FURNITURE

SIUTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, (55.00 <t> n n nn
vertės “elose out” kaina .................................................... U>Z.^.UU
Pirkite dabar Ir sutanpyldto pinigų.

VY’RŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
$20.50 vertės, parsiduoda dabar nž

BROKER
Dinlng Room Sete — Parlor
Sets — Bedroom Seto — Rūgs

— Ksdlott — Refrigerators —
Waahers — Mangels — and
Stovės.
Nationally

advertised

itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

.........................

(TU tfl
2>In.0U

MOTERŲ IK MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai pa-dųti. Tikra \erto nno $15.00tfn »rr
• Cl C
Iki $35.00. Parsiduoda dabar nno..
□ IKI

U

EUR COATS, $75.00 vertės,
*qq
Parsiduoda po tiktai ..............................................................i>£O.UU
VAIKŲ DRABUŽIAI. Vaikams 4 Arnotų
QC
vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina ‘9”*^** **

£0 QC
ų$O»UU

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DKESES NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.05. parslduo- d*l QQ
da po tiktai ...................................................................................
ų>l.UO
$15.00 vertės KOTAI,
ęg nr
parsiduoda po tiktai .............................................................. 2)0./O

6343 South Western Avenue, Chicago

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.

Telefonas —- REPUBLIC 6051

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ 8EKMADIENIAIS

DB AVG AS
ĮTEIKIA TĖVO MEDALĮ SENEI

Paaiškinimai dėl kūrenamo
aliejaus štampų

renktadlenls, gruod. 11,1942

Afrikos mūšiuose jūrininkai kovoja
giedodami "PraiseThe Lord"

Į daugelį klausimų atsako Michael F.

Buvo nusigandę, bet himnas "Praise

Mulcahy, O. P. A. director of the

the Lord and Pass the Ammunition"

Chicago Metropolitan area. Šis jo

grąžino drąsą.

vėje, 4358 S. Fairfield Avė.,
Amerikos jūrininkų dabar maistas teliko tik spaghetti kasdien galima nusipirkti
yra neį oficialus himnas: ! ir kava, kitas maistas buvo “Draugą” atskirais nume
“Praise The Lord and Pass j suvartotas. Tomich sako, riais.

atsakymas yra ketvirtas.
Užėjęs staigus šaltis dau
gelį privertė kreiptis į Mi
chael F. Mulcahy ofisą, O.
P. A. Chicago Metropolitan
area direktorių, dėl kūrena
mo aliejaus kuponų vartoji
mo. Įvairiais
klausimais
žmones kreipiasi dėl kūrena
mo aliejaus į ofisą.
Michael F. Hulcahy, Dirertor O. P. A. Chicago Metripolitan area kūrenamo alie
jaus reikalu duoda ketvirtą
paaiškinimą šis paaiškini
mas yra sekantis.

ši stampa gali būti ir iki
sausio 19 dienos.
3. Stampa No. 3 galima
vartoti nuo sausio 6 dienos,
1943 m. iki vasario 22 die
nos, 1943 m.
4. Stampa No. 4 galima
vartoti nuo vasario 7 die
nos iki kovo 26 dienos, 1943
metų.
5. Stampa No. 5. galima
vartoti nuo kovo 13 dienos
iki rugsėjo 30 dienos, 1943
metų.
•

Galima kūrenamo aliejaus
Visų rūšių degamas alie nusipirkti ir didesniais
jus ir kerosinas yra racio- kiekiais
nuotas nuo šių metų spalių
1 dienos.

Kada kokie kūrenamo
aliejaus kuponai
galima vartoti

Didesni laiko tarpai kūre
namo aliejaus pirkimui duo
dami, kad aliejaus vartoto
jai turėtų laiko jo nusipirk
ti, nebūtų paskutinę minutę
skubėjimų. Taip pat galima
abi štampas, No. 1 ir No. 2,
vartoti tarp šios dienos ir
gruodžio 16 dienos, kad nu
sipirkus didesnius kiekius
kūrenamo aliejaus būtų tau
piau ir būtų sutaupyta gu
ma ir darbo jėgos.

("Draugu” Acme teiepnotoj

Prezidentas Roosevelt įteikia lt. Daniel J. Callaghan,

Jr., garb*? medalį, kuris buvo suteiktas jo tėvui, rear admiral Daniel J. Callaghan, žuvusiam jūros mūšiuose ne
toli Solomon salų.

Lietuvių moterų veikla A. R. Kryžiuje

Lietuvės moterys labai Mozart str. ir Mrs. Marie
daug talkininkauja A. Rau- Olshaw, 5706 So. Morgan
1. Stampa No. 1 gali būti
donajam Kryžiui per savo , str.
vartojama iki gruodžio 16
vienetus.
i Naujas R. Kryžiaus vieGruodžio 3 dieną moterys netas kviečia moteris dalydienos, įsikaitant ir gruo
lankės naujoje Raudonojo 1 vauti R. Kryžiaus darbuose.
džio 16 dieną.
Kryžiaus
vienėtoje, 6912 So. j šio vieneto darbai vyksta
2. Stampa No. 2 yra gera
Western avė., po American- | kiekvieną ketvirtadienį nuo
nuo gruodžio 3 iki sausio 6
Lithuanian Service
Club 9:30 prieš pietus iki 9:30 va
dienos, 1943 m., bet taip pat
globa. Tai buvo pirmas su karo šiuo adresu: 6912 So.
sirinkimas, kuris įvyko 6912 Western avė.
So. Western avė. Patalpose į
Jei kas galite prisidėkite
ir čia Raudonojo Kryžiaus
prie šio vieneto ir padėkite
lietuvių moterų vienetas ga
Amerikos kariams, esan
vo kambarį visam karo lai
tiems Dėdės Šamo armijoje.
kui.
31 $ Jūsų pagalba per Raudoną
Čia moterys buvo pamo
Vyras eina ieškoti piešėjo, kuris jam
jį Kryžių kariams labai bus
kintos Raudonojo Kryžiaus
įvertinta ir jūs prisidėsite
įrašytų gimusio kūdikio vardg.
darbų. Pamokymus suteikė prie Amerikos karo pastan
Mrs. Harriet Čepulis, 5526
Chicagoje
į Stockyards • įrašytų gimusio vaiko var- So. Wolcott, president of gų laimėjimo.
policijos stotį ateina viena dą ir grįždavo su vaiko var the American Lithuanian
moteris ir pareišk:a, kad du rankoje”.
Service Molberc, taip pat ir
prieš porą savaičių iŠ namų Dabar turi būti
Florence Balsis 7225 So. Šeši žuvo įlankoje
dingo jos vyras. Toji mote įrašytas vardas “Clifford”
ris policijai pareiškė:
Iš Tampa, Fla., praneša,
Dabar
policija
ieško
žmo

“Mano vyras grįš namo,
kad pereitą trečiadienį žuvo
gaus,
kurio
dešinėje
ranko

kai jis ras artistą (piešė
6 lakūnai, kai bombonešys
ją ,kuris jam ant rankos ga je yra įrašytį tokie vardai:
Jei kas norite, kad jūsų nukrito į Tampa įlanką. Lėk
lės išrašyti vardą “Clifford” Anna, Billy, Roy”, ir dabar sūnų ar vyrų karių aprašy tuvas krito 100 jardų nuo
bet vis dėlto aš prašau jūsų tiniu laiku turėtų būti įrašy mas ir fotografija tilptų aesdromo. Šis bombonešys
tas vardas "Clifford”. Clif “Drauge” — atsiųskite sa
padėti man jį surasti”.
buvo iš Mac Dili Field.
ford gimė prieš 11 mėnesių. vo sūnų ar vyrų fotografiją,
Ką sako moteris
Moteris, kuris ieško vyro, gyvenimo aprašymą ir vie
Paprašius daugiau žinių vadinasi Mrs. Ernest E. ną dolerį išlaidoms. Tuo bū
apie dingusį vyrą, moteriš Larson, 4803 S. Union avė. du bus pagerbti lietuviai ka Einama prie lėktuvu
kė policijai pasakė:
riai, kurie tarnauja Dėdės ir laivų statybos
<< Kada mes apsivedėm, tai
Šamo armijoje.
Keleriopa
nauda
mano vyras Ernest nuėjo į
Chicagoje ir jos apylinkė
tattoo studiją ir savo dešinė
Pirk karo bonus. Tuo sa
se pramonės gamyba per
je rankoje įrašė mano pir vo žygiu prisidėsi prie Ame Dvylika žuvo lėktuvo ateinančias 30 dienų bus ap
mąjį vardą: Anna. Nuo to rikos pergalės, krašto gero
karpyta. Bus apkarpyta tų
susidaužyme
laiko, kai tik gimdavo mums vės, o ir pats turėsi naudos,
įmonių gamyba, kurios dir
vaikas, tai jis išeidavo pa nes sutaupysi ateičiai pini
Iš Maxton, N. C., prane ba karo reikmenis.
ieškoti žmogaus, kuris jam gųša, kad pereitą šeštadienį
Karo gamyba Chicagos

Ieškomas vyras su vaikų įrašytais
vardais dešinėje rankoje

Karių fotografijos

susidaužė netoli Montgome- grity bus laikinai apkarpyf

JUBILIEJINIS

KONCERTAS

— rengia —

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBAS

Šeštadienį, Gruodžio-Dec. 12, 1942
HOLLYWOOD

SVETAINĖJE

2417 Weat 4Srd Street, Brighton Parke

PRADŽIA 7:00 VAL. VAKARE

ĮŽANGA

36c

YPATAI

Bus Brangios Dovanos — Geriausia Muzika.

X Ant. Skirlaus krautu

ry, Ala., bombonešys ir žu
vo 12 asmenų, kurių tarpe
yra oficieriai ir įsirašę vy
rai į lakūnus.
<

Trys sužeisti

ta, nes gamyba tankų, bom
bų ir kanuolių gamyba pa
kreipiama į lėktuvų ir laivų
statymą.
Darbo sųsitrukdymas bus
tik laikinas, kol bus praves
tas perorganizavimas.

Du armijos lakūnai buvo
sužeisti pereitą trečiadienį,
kada lėktuvas buvo sužalo
tas
besileidžiant
Great Jei gali paaukok aavo krau
Lakęs Navai Training Sta jo kokią pantį per A. Raudo
tion. Lėktuvas sudavė į na nąjį kryžių karo reikalams.
mo kampą ir sužeidė jūri
ninką.
SKELBKITĖS “DRAUGE’

The Ammunition”. šį himną kad jis priaugo* 25 svarus.
dabar jūrininkai gieda įvai
Kaip atsirado šis himnas
riose progose, net ir mūšio
Kai pereitais metais gruolauke.
! džio 7 dieną japonai užpuo
Ką sako jūrininkas
lė Pearl Harbor, tai kunigas
Į Chicagą grįžo tėvų ap laikė pamaldas. Kada pasi
lankyti Carl Tomich, 21 me girdo šūviai kunigas per
pamaldas
tarė:
tų jūrininkas, kuris dalyva traukęs
vo Afrikos mūšiuose, ats “Praise the Lord and Pass
kleidžia įdomių dalykų iš the Ammunition”. Vienas
rašytojas pasigavęs tą min
savo kelionės į Afriką.
tį — parašė himną, kurį da
“Mūsų vyrai nusigando,
bar jūrininkai įvairiose pro
kai į mūsų laivą pataikė tor
gose dainuoja ir šis himnas
pėda”, paaskė Tomich, bet
kelia jų nuotaiką ir duoda
tuojau bailumas dingo, kai
drąsos grumtis su priešu.
ant denio pasigirdo balsas:
“Praise the Lord and Pass
the Amuunition” (garbink
Viešpatį ir perduok amunici 40 kunigų per gaisrą .
ją). Šį himną ėmė visi dai
nelaimingiesiems
nuoti ir dainuodami šaudė į
priešo laivus. Himno balsai teikė pagalba
susijungė su kulkų žvimbimu ir jūrininkų nuotaika bu
Jau esame rašę apie Bos
vo gražiausia. Tik vienas tono šiurpią gaisro nelaimę,
kuri įvyko Cocoanut Grove
amerikietis žuvo laive.
naktiniame klube. Netoli
Svoris priaugo
5(Jo asmenų žuvo per gaisrą
Carl Tomich sako, kad jis nemažas skaičius sužeistų.
Kada naktiniame Bostono
nemanė, jog taip ilgai už
truks kariuomenės išlaipini klube kilo gaisras, tuojau
mas ir ginklų iškrovimas į atbėgo 40 katalikų kunigų
krantą. Laike dvylikos dienų ir nelaimingiesiems teikė
dvasinius patarnavimus ir
juos gelbėjo iš gaisro nasrų.
Per gaisrą žuvusių tarpe
nemažas skaičius buvo ir ka
talikų.
Reikėtų katalikams būti
atsargesniems su naktiniais
klubais.

Atidėta mirties
bausmė

IŠDAVIKAMS

LAIKO

SAUSIO

DUOTA

APELIACIJAI

31

IKI

DIENOS

Chicago, Federalinio distrikto teisme, buvo pasmerk
ti trys nacių sabotažininkų
padėjėjai, Hans Max Haupt,
Walter Froeling ir Otto Wer
gin, mirties bausme ir jiems
mirties bausmė turėjo būti
įvykdyta 1943 m. sausio 22
dieną. Jiems mirties bausmė
atidėta ir duotas terminas
nuo sausio 14 — 31 dienos
apeliacijai.

Tų trijų chicagieČių vyrų
žmonos pasmerkos kalėji
man po 25 metus ir kiekvie
nai priteista po $10,000 bau
dos.

Išparduota
arkliena mėsa
Bostone, gruodžio 9 die
ną, vienoje arklienos mėsos
krautuvėje buvo padėtas pa
rašas, kad arkliena mėsa iš
parduota. David Mades, ma
nager of the Clinton Beef
Co., pasidarė pijonierius ar
klienos mėsos pardavime. Jis
pareiškė, kad per 48 valan
das buvo parduota 30,000
svarų arklienos ir mano, kad
šiandien ir šeštadienį bus
parduota vėl 30,000 svarų
arklienos. ,

Trys vyrai ir jų žmonos
teisme buvo rasti kalti, kad
jie padėjo Herbertui Hauptui, nacių šnipui, kuris bir
Lietuvos jaunimas
želio mėnesį nacių buvo at
vežtas submarinul į šį kraš verčiamas vykti
tą. Herbert Haupt su aavo
kitais sėbrais rengės Ameri į Vokietiją
koje sprogdinti karo fabri
“Kauener Zeitung” (IX
kus. Herbert Haupt su ki
tais penkiais nacių šnipais 6) rašo, kadi į Lietuvos auk
buvo rugpiūčio mėnesį paso štąsias mokyklas negalima
įstoti, neatlikus vienerių me
dinti į mirties kėdę.
tų darbo prievolės Vokieti
joje. šiemet ši prievolė įves
ta visiems abiturientams, gi
musiems tarp 1921 ir 1924
MAU
metųj
IVKRY
PAY DAY

X*

BONO DAY

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

X Irena B. Norkus, čika-

gie£ė, paskirta U. S. kariuo
menėn Second Lieutenant
slaugių skyriuje. Be jos, dar
kitos šešios slaugės iš Chicjago pakeltos į tokį pat
laipsnį.

X Jadvyga Wabol, Brigh
ton Parke atidarė naują biz
nį — Delicatessen Store ad
resu 4434 S. Fairfield Avė.
Naujiems biznieriams linki
me kuo geriausio pasiseki
mo.
;
X Pranas^ Gudaitis, 4624

S. California Avė., šią sa
vaitę išvyksta kariuomenėn.
Jo brolis Juozas yra Liet.
Vyčių spaustuvės, 4637 S.
Wood St., menedžerius.
X Biznieriai Jonas ir Ona

Zapaltai, 4400 So. Washtenaw Avė., šiomis dienomis
išleido savo vienturį sūnų
kariuomenėn. Jų biznio na
me yrą salė, kurioj Raud.
Kryžiaus apylinkės tautinių
grupių vienetai laiko susi
rinkimus ir gamina banda
žus^
Keistuto Taupymo ir
Skolinimo Bendrovė šiomis
dienomis pirko naujų Vic[ tory Bonds $50,000.00 sumai.
Tai pirmoji tos rūšies įstai
ga Illinois valstybėje pirkus
už tiek naujų Victory Bonds,
kurių Iždo Departamentas
išleido devynių milionų do
lerių sumai.
X

X Chicago Liet. Laidotu
vių Direktorių Są-ga valdy
bon sekantiems metams iš
rinko šiuos asmenis: S. Lachavičius pirm., Bukauskas
vice pirm., Steve Lachavičius iždin., J. Liulevičius se
kretorius, ir A. M. Phillips
korespondentu. Seni ausiu
Chicago lietuvių laidotuvių
direktorium yra S. Lachavičius.
X Peter žansytis, pavyz
dingas Nekalto Prasidėjimo
Panelės šv. parapijos mo
kyklos 3 skyr. mokinys, ačiū
jo mamytei, gruodžio 7 d.
turėjo šaunią “birthday par
ty’’, kurioj dalyvavo keletas
jo draugų. Leo. Ziblis, vie
nas jo draugų, kuris tą žinią
atsiuntė, linki Peteriui visa
me “good luck”.
X Elenos Mažeikaitės su

Rapolu Fadner bus vestu
vės gruodžio 12 d. šliūbas
bus Šv. Juozapo bažnyčioj,
So. Chicago. Jaunoji yra pa
vyzdinga lietuvaitė, narė šv.
Teresės draugijos. Jaunajai
“bridal shower” buvo su
ruošta jos sesers žinomos S.
Chicago veikėjos A. Snarskienės namuose, 610 E. 88
St. Jaunoji sveikinta ir gau
siai apdovanota. Puotoj da
lyvavo ir jos sužadėtinis.
Atsilankusias viešnias šau
niai vaišino pati šeimininkė
A. Snarskienė.

SKELBKITĖS

“DRAUGE”

