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Keliems japonų destrojeriams gerai kliuvo
Vienas nuskandintas; iš kitų 
trijų, regis, vienas irgi nuskendo

Japonai negauna progos paremti 
saviškių Guadalcanal saloje

WASHINGTON, gr. 13- 
Laivyno departamentas 
šiandie paskelbė, kad Ame
rikos lėktuvai ir karo lai
vai Guadalcanal salos pa
krantėse, Solomons, vieną 
japonų naikintuvą nuskan
dino. o kitus tiis sugadino. 
Spėjama, kad iš sugadintų
jų vienas nuskendo.

Japonų laivai bandė sa- 
viškiems saloje pristatyti 
paramą, daugiau kariuome
nės ir karo reikmenų.

U. S. TRANSPORTAS 
PACIFIKE NUSKENDO

Būna bazėj japonai 
prispirti prie jūros

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 13.— 
Pranešta, kad Būna bazės 
srity, Naujojoj Gvinėjoj, 
japonų jėgos atkirstos nuo 
susisiekimų sausžemįu ir 
jūra. Australai su ameri
kiečiais palaipsniui siauri
na japonų okupuojamą sri
tį ir budi, kad jie negautų 
jokios pagalbos oru — pa
rašiutais.

Japonai yra uždaryti a- 
i pie 9 mailių ilgoj pajūriu 
juostoj ir apie vieną mailę 
plačioj. Tik išilgai vieno 
per raistus šešių mailių il
go tako iki Soputa japonų 
gaujos ^išsimėčiusios iš pa
salų užpuldinėja sąjun,gi- 

1 ninku kareivius.

ALLIED CHUT1STS.
CAMEL CORPS MOVĖ

IN FROM ALGERIA TUNISIA

Sąjungininkai Tunisijoje atmušė 
dar dvi ašies kontratakas

LONDONAS, gr. 13. —. rantės, kad tuo būdu sulai-
Čia paskelbta, kad sąjungi-į kyti ašies past&ngas iš Ita- 
ninkų kariuomenės šiaurry- lijos siųsti paramą savo 
tinėj Tunisijoj, Afrikoj, at- į kariuomenei į šišaurinę At
mušė dar dvi ašies kontra- riką — Tunisiią ir Tripoli- 
takas.. Be to, britų subma- taniją. Submarinai sunaiki- 
rinai apšaudė Italijon pak- no du italų traukinius.

Italija iš oro 
atakuojama

LONDONAS, gr. 13.

l"Ur»uju" Acme telephoto*
Kada naciai lėktuvais ir skiandytuvais skuba pristatyti pagalbą į centralinę Tuni- > dau£ mažų laivų ir 

siją, tai sąjungininkų parašiutistai nusileid žia iš oro į mūšio lauką pasiruošti kovoms daugiur sukelti dideli gais- 
Bizerte ir Tunise. Pranešama, kad “ašies” jėgos stumiasi į vidų išSfax, Gabes ir Sousse

Paskutines dvi kontrata
kas prieš britus ir ameri
kiečius ašis sukėlė tankais 
ir infanterija ąukštesniojoj 
Tunisijoj, Mejez EI Bab li
nija, į kurią sąjungininkai

Britų ir amerikiečių bombo- i buVO pasitraukę, 
nėšiai vakar dienos metu ar Sąjungininkai ašį sutriuš- 
takavo Italijos pramonės kino artilerija ir lėktuvais, 
centrus — Neapolį ir Turi- Priešas iš kovų lauko pa
ną. Be to, britai vakar taip sitraukė vos tik su tankų 
pat atakavo nacių centrus dalimi. Kitos sunaikintos. 
Prancūzijoje. ; Pranešta, kad britų 8-oji

Be Neapoli ir Turino! armija Libijoje Viduržemio
, xi- . , | jūros pakraščiais pradėjo o-I buvo atakuojamos ir kitos „ r . v „

I fensyvą prieš gen. Romme- 
, Italija pakran’.ea. Sudau , |jo ,armijos liekana9 Apje 

tai žinių gauta iš Berlyno

rai.
per radiją. Londone apie tą 
ofensyvą neturima žinių.

WASHINGTON, gr. 13- 
Laivyno departamentas pa
skelbė, kad buvusis luksu- 
sinis keleivinis laivas “Pre
sident Coolidge” smogė į 
miną ir nuskendo Pietiniam 
Pacifike vežant 4,000 karei
vių. Tik keturi vyrai žuvo. ■ 
“President Coo.idge” buvo 
21,900 tonų.

Laivynas nepaduoda ži
nių, kur tas įvyko. Tik pa
žymi, kad nelaimė įvyko 
paskutinėmis savaitėmis 
Pietiniam Pacifike. Sako, 
laivas buvo kupinas karei
vių ir karo reikmenų, kai ( 
plaukdamas daužė į miną.

Sako. netrukus bus 
Tokijo puolamas
RANDOLPH FIELD, Tex„ 

gr. 13. — Gen H. H. Ar
nold, armijos oro jėgų vir
šininkas, iškelia aikštėn, 
kad U. S. turi ‘slaptą orinį 
ginklą,” kuriuo ašies veiksi
mus visiškai suparaližuos.

Jis Sakė, kai artimoj a- 
teity tas “slaptas ginklas” 
bus pavartotas ir To-kijo a- 
takuoti.

Sako, netrukus Amerikos 
bombonešiai iš naujo nusi
suks prieš Japonijos sosti
nę.

94 ASMENYS ŽUVO 
GAISRE PER ŠOKIUS
ST. JOHNS, N F., gr. 13. 
— Čia Knight of Columbus 
pastate vakar vakarą per 
surengtus šokius kilo gais
ras. Sakoma, kad šiose va
karuškose buvo apie 500 
jaunimo.

Gaisro metu kilus pasiau- 
bai 94 asmeny? žuvo ir a- 
pie 130 kitų sužeista.

Knights of Columbus or- 
ganizacija nesenai tą pas
tatą buvo pavedusi gink
luotųjų jėgų rekreacijai.

Japonai dažnai susimeta 
į kontratakas. Bet jos at
mušamos ir tuo būdu dar 
daugiau siaurinama japonų 
užimama sritis.

Reikalauja pailginti 
savaitės darba

Sios žiemos ofensyvoje rusai 
nukovė apie 169,000 vokiečių

i. ?

MASKVA, gr 13. — So- kos atmušamos. Siunčiamos
vietų informacijų biuras 
paskelbė, kad nuo rusų žie
minės ofensyvos pradžios i- 
ki šiandie Stalingrado ir ki
tuose frontuose apie 169,000 
vokiečių nukauta ir 74,500

BOSTON, Mass.. gr. 13.- nelaisvėn paimta. Tik vie-

į koridorių atsargos naiki
namos.

Be sunaikintos vokiečių 
karo medžiagos, Stalingra
do fronte rusams teko di- 
deliausi karo grobiai.

Rusams teko 105 vokie-
Čia vienam susirinkime kal
bėjo du federaliniai sena
toriai H. F. Bvrd ir H. S. 
Truman. Jiedu pareiškė, 
kad reikia atšaukti 40 va
landų savaitės darbo įsta
tymą. Sako, jei tas nebus 
padaryta, netolimoj ateity 
ginkluotosios jėgos karo 
frontuose neturės pakanka
mai karo reikmenų.

Abudu senatoriai yra de
mokratai.

nam Stalingrado fronte apie čių lėktuvai ir 632 kiti lėk- 
94,000 vokiečių nukauta. j tuvai sunaikinti. Tarp su-

Su tuo vokiečiams nelai-, “dklnt'«’» yra 353 tran8’ 
portiniai

mės dar neužsibaigia. Daug 
jų divizijų yra suremta ko
ridoriuje tarp Stalingrado 
ir Dono upės alkūnės. Ru
sai iš abiejų šonų koridorių 
turi stipriai uždarę. Vokie
čiai visu pašėlimu vykdo 
kontratakas tikslu kur nors 
prasimušti. Bet tas jiems 
niekur nesiseka Kontra ta-

Hitleris darbuojasi Vokietijoje dar 
daugiau sustiprinti nacizmą

LONDONAS gr. 13. —
Žiniomis iš Vokietijos, Hit
leris darbuojasi sustiprinti 
savo naminę apsaugą ir na
cių partijos dominavimą 
Vokietijoje. Tito tikslu jis 
nusikna.to žinomais junke
riais generolais ir į jų vie
tas skiria savo ištikimuo
sius (taip bent jis mano) 
generolus. Taip pat distrik- 
tų nacių vadams pripažįsta 
daugiau autoriteto, kad jie 
galėtų sėkmingiau išlaikyti 
nacių partijos tvarką.

Nepaprastai platus auto
ritetas pripažintas gestapo 
policijos viršininkui Himm-
ler, kurs yra svarbiausias Į vyrauti.

nacių partijos šulas.
Vokiečių generalinis šta

bas taip pertvarkomas, kad 
Hitleriui ir nacių organiza
cijai nebūtų nė mažiausio 
pavojaus nepaisant to, kad 
tuo būdu karo frontuose 
atsparumas menkėja nete
kus atitinkamų įgudusių 
vadų maršalų ir generolų.

Daug kas yra nuomonės, 
kad Hitleris tuo “valymu” 
neria sau ant kaklo kilpą, 
kad veikiau pasismaugti. 
Bet jis to nepaiso. Rytdie
na jam tiek svarbi, kiek 
partijoe likimas. Kitkas pas 
jį neturi vertės. Jis nori

lėktuvai. Sunai 
kinta 548 tankai, o 1,510 
tankų paimta.

Toliau paimta: 2,134 pat
rankos; 1,714 mortirų, 311 
prieštankinių patrankų; 62 
radijo siuntime aparatai; 
1,385 motoriniai dviračiai; 
apie 20,000,000 šautuvinių 
patronų ir daugybės kitų į- 
vairių karo reikmenų.

Stalingrado fronte tarp 
nukautųjų vokiečių susek
ta apie viena penktadalis 
rumunų kareivių.

Centraliniam fronte — 
šiaurvakaruose nuo Mask
vos — nuo lapkričio 25 d. 
iki šioliai apie 75,000 vokie
čių nukauta ir 2,100 nelais
vėn paimta.

Tenai sunaikinta: 200 vo
kiečių lėktuvų; iš 610 tan
kų 194 paimta; iš 1,091 pat
rankų 550 paimta; iš 1,780 
sunkvežimių 920 paimta.

WASHINGTON. — U. S.

Naciai Norvegijoje 
netenka vilties

LONDONAS, gr. 13. —

Norvegų tremtinė vyriau
sybė Londone gavo iš Nor
vegijos informacijų, kad 
ten tik dalis nacių kariuo
menės “įsitikinusi” laimėti 
karą. Kita kariuomenės da
lis, sakoma, netekusi vilties 
ką nors laimėti ir pradeda 
nerimti.

Nepaisant Hitlerio pas
tangų naciams įsitvirtinti 
Norvegijoje, okupuojamos 
ten vokiečių kariuomenės 
vadai pareiškia, kad įsitvir
tinimams kariuomenės skai
čius per mažas Jie šaukia
si daugiau kariuomenės.

CHICAGOJ DAUG KAS 
NEGAUNA ALIEJAUS 
PER SIUOS ŠALČIUS

Chicagoj iškilo rimta krizė 
racijonuojamo kūrenamo 
aliejaus sistemoje staiga 
pakilus nepaprastam šal
čiui.

Aliejaus pirkliai sako, 
kad racijonavimo sistema 
sulūžo, nes ji niekam tikusi.

Gubernatorius Green pa
siuntė tuo klausimu teleg-

Prancūzijoje paskleista prez. Roose 
velto parašytas pamfletas "Liepsna

LONDONAS, gr. 13. — silyginti. Kunigas atsakė, 
Daugely Prancūzijos mies- į kad jis nereikalingas jokio 
telių ir kaimų prancūzai sau atlyginimo. Tačiau to- 
skaito iš pirmojo pasauli- 1 liau Amerikos pareigūno 
nio karo ten atsitikimą, a-' griežtai klausiamas kuni- 
pie kurį prancūzams specia- gas atsakė, kad jo bažny- 
liai parašė U. S. preziden- J čia reikalinga fondo atsta- 
tas Rooseveltas, tais laikais tyti sudaužytus meninius 
buvęs karo laivyno sekreto- langų stiklus.
riaus asistentas ir karo me-Į Sekretoriaus asistentas 
tu lankęs Prancūziją. I klausė kunigo, kiek tas ga-

Prezidento aprašyme I li kaštuoti. Ir kunigas aša- 
svarbiausią vaidmenį vaidi- rodamas atsakė: Vienas
na laivyno sekretoriaus a- tūkstantis frankų — tai 
sistentas Rooseveltas irBre-Į didžiausia kokią galima su
temo miestelio senyvas ka-' kelti suma. Sekretoriaus a- 
talikų kunigas - j sistentas išrašė 200 dol. če-

Kaip ir kokiu būdu tas j kį ip įteikė kunigui, 

aprašymas Prancūzijoj pas-; Praėjus keletui mėnesių 
kleistas yra paslaptis. Spė-| sekretoriaus asistentui ofi- 
jama, kad gal šis pamfle- cialiu keliu pranešta, kad 
tas lėktuvais išmėtytas. Ka- minėtos bažnyčios tapyti 
ro informacijų biuras to ne- langai jau įdėti ir kad baž- 
pasako. Gana to, kad pamf-1 nyčioje parūpinta pastoviai 
lėtas yra patekęs į prancū-1 deganti žvakė U. S. laivyno 
zų vyrų ir moterų rankas ir pagarbai.
su pasigerėjimu skaitomas.

Prez. Roosevelto aprašy
mas pavadintas “Liepsna.”
Aprašyme prezidentas, ne
mini savęs, bet mini tik tų 
laikų Amerikos laivyno sek
retoriaus asistentą.

Atsitikimo aprašymas

rt

Po šešerių, ar aštuomerių 
metų, sužinota, kad ta žva
kė vis dar nuolatos dega ir 
sekretoriaus asistentas ne
abejoja, kad ji dega dar ir 
šiais 1942 metais ir degs 
iki vokiečiai iš Prancūzijos 
bus išguiti.

ramas valstybės senato- j toksai. 1918 m. rugpiūčio j Tik šio pamfleto gale 
riams ir kongresmomams mėnesį laivyno sekretoriaus skaitytojai patiria, kas yra
Waahingtone. s

Kai kurie aliejaus pirk

liai daugeliui žmonių par-į jos departamente Brittany. 
vyriausybė leido graikų va- duoda aliejų, nepaisydami1 Važiuojant automobiliu vai-

asistentas dano laivyno oro tas laivyno sekretoriaus 
stočių peržvalgą Prancūzi- asistentas.

damas Amerikoje suorgani
zuoti ii graikų batalijoną 
kovai prieš aši.

LONDONAS — Britani
joj karo metu 75 nuošim-* *
čiais maistas pabrango.

įstatymo. Sako, to reika- Į rininkas lengva i sužeidžia Ieškote Darbo?
lauja žmoniškumas. I ėjusį miestelio senyvą ku- .ŲZ . i i « i x • x ieškote darbo, pažvel-Daug žmonių negauna mgą. Sekretoriaus asisten- k|u j puaiaplo „čia*.
kiek reikiant butų apšildy- tas momentalia1 išlipa iš s,fied Sekciją”, kur rasite 

automobilio ir klausia se- nepaprastą sąrašą įvairių, 
nyvo kunigo, kuo ir kaip jis gerai apmokamų darbų! 
jam galėtų pagelbėti ir at-

mui aliejaus, o racijonavi
mo direktorius Mulcahy pa
reiškia, kad taip nėra.



KA RUSAI KANDA NUKAUTŲ VOKIEČIŲ KIŠENĖSE
- Vokietaičiu flirtas su atėjūnais. - Atvirutė su 
dviem kraujo šlakais. - Balsas iš liepsnojančiu 
miestu. - Kilpa numaldė rusaitės ilgesį...
- Žuvusio nacio dienoraštis.

Krauju aptaškyti 

rankraščiai

- I mano rankas pateko!
pundas laiškų, šviežiai atga-i euėilgo. matyt, mes
bentų iš fronto, - viename •utouka‘"» * ** «'
USA žurnale rašo iš Mask-j merikiečiU-

. »
voe amerikietis koresponden Nebegrįš.. . 
tas M. Hindus. — Ant laiš

I nedidelio mieateno nupasa

kojusi apie gaufcų antplūdį

kų krūvos gulėjo atvirutė, 
kurioje matėsi du dideli su

limą. Baiaua dalykas. Vakar 
susirgau. Per kelias pasku
tines dienas Tomuies pada
rė daug žalos... Niekada ne
su mačiusi tiek akinančių 
šviesų. Tiek žmonių liko be 
namų ir pastogės Aš ma

nau, kad mes paskutiniu me
tu naktimis daugiau laiko 
praleidžiame priešlėktuvinė
se slėptuvėse, kaip kamba
riuose.”

Laiškuose iš Rostoko ir
Lubeko rašoma:

— Viskas taip baisiai at
rodė.... Tiek užmuštų ir su
žeistų..., tiek daug verkian
čių...”Pasitaiko ir šviesesnių laiš 

kų. Viena vokietė į frontą gu vaikais j aUptavę
aitrumo kraujo statai. Tai ™i°: k“P * da,l’lr «a,ėtl*

buvo motinos laiškas sū laimingai gyventi, įsirengti Ypač vokiečiai daug per-

nui..:”
gražiai sau butą. virtuvėlę,; SYvena Ruhro krašte

namie visi sveiki, ji laukian
ti šeimos padidėjimo ir kvie
čia:

— Tik tu greičiau gavęs

— Mes dažnai tave prisi
mename, — rašo Bette Ger- 
beck savo vyrui, — ypač kai 
turime naktį praleisti rūsy-

Viei tie laiškai buvo rasti 
nukautų ar belaisvėn paim
tų vokiečių kišenėse. Jie sa-
y°tiika^j*Hn>dib, kuris nu-; t atvažiuoki Aš lai I psu? mus bu-
šviėftte kokios dabar auotai- atostogų atvyjuola. A6 lai J užmu&ta i2ssene _

»rUrioAi,» minga... Kai tu atvyksi, daug! vo užmušta ivssene
kos «r vokiečių, Dasakvaiu biiau tik kad 60• Kai vakare sukaukia i
•rmbbi^Ruaat tų-laiškų yrą ką pasakysiu, bijau tik, kad

ailiCI 1A.1CL1A4 1CBVU v UO AI VC1 - j
kia laidodami žuvusius, ta
čiau niekur laiškuose nepa
reiškia gailesčio dėl to, ką 
turi iškęsti kitos tautos nuo 
vokiečių karo mašinos. Pa
tys vokiečiai turi sunkų gy
venimą, bet dar nekenčia ne
pakeliamo bado ir nėra įpuo- 

1 lę į desperaciją. Jie dar nė
ra įsitikinę, kad Vokietija 
karą pralaimės. Laukti, kad 

1 jie dabar sukils prieš Hit- 

: lerį, yra taip pat tuščia ir 
vaikiška, kaip laukti, kad 
Hitleris laikysis savo pasi
žadėjimų sutartyse...-’

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

K. i. Pruaskis

-Figbt Tnberculoais—— 
—Buy Christmas Seals-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ OYDYTOJAS 

2? metų patyrimas

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aki* 
Utaiao.

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE, 
DIVIDENTŲ 
RATA

< f

armįj^je.'RBSai tų .laiškų yrą 

surinkę šimtus tūkstančių. 
Mažai kad* juose suminimas 
Hitlerio vardas ar nacizmas.

— Mes čia tuiime daug 
siavokų, — rašo motina sū
nui Eric Goppe, ir ji skun
džiasi, kad pasilikusių karių 
žmonos jau perdaug su jais 
į-pažintį suėjo...

Italas, kurs atvyko į Kuf- 
šteaną ir čia gavo darbą, ra
šo savo draugui į Rusijos 
frontą:

kiečių moterys jau visai sa
vęs nekontroliuoja..— kas

1751 W.,47t}i Street
j

«/fDraugaa" &cm« totopboioj

Dr. Herbert M. Strocg ir dr. Marguerite Naps Chicagos 
laboratorijoje, kurie jie atsitiktinai surado naujos rūšies 
dirbtiną gumą.

Ofteae tr Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4tb St.
VALANDOS: nuo 10 iki 4, 6 iki 8 
ir Sekmadieniais pagal sutartį.

tASnegreit tavęs sulauksiu...” I l<rtno sirenos, aš nustoju Į 
Ji niekada jo nebesulauks, Griebiu vaikus iš lo

' vų, susupu juos 2 antklodes 
ir lekiu į slėptuvę Kai arti
nasi vakaras, aš kartais imu 
drebėti...”

— Esu laiminga, girdėda
ma, kad tavo žaizda gyja, — 
rašo Sibilia Chad savo vy- 
dui į SS pulkuE — Turiu 
tau pranešti liūdnas žinias: 
Erftas žuvo. Teturėjo tik 20 
metų. Nebėra galo mūsų rū
pesčiams. Gali įsivaizduoti, 
kaip aš jaučiuosi.... Tikiuo
si, kad šiemet karas pasi
baigs. Jei ne — nežinau, kas 
atsitiks”.

— šiandieną mes prisime
name žuvusiuosius pirmaja
me kare, — pasakojasi ser
žanto Evaldo Bekerio žmo
na savame laiške, — dauge
lis moterų nuliūdusios na 
muose, nes jų vyrai ilsisi šal
toje svetimoje žemėje. Aš tu
riu prisiversti negalvoti a- 
pie tai, kitaip aš negalėsiu 
nieko dirbti visą dieną”.

šis laiškas rastas drabužiuo
se vokiečio, kurs palaidotas 
Rusijos žemėje.

Tikinčių šeimų laiškuose 
randama nusiskundimų, kad 
bažnyčių varpus sutirpdina 
ir lieja patrankas- Kiti, de
juoja, kad senesnieeiems Vo
kietijoje atsisakoma teikti 
medicinos pagalba; moterys, 
kurios jau daugiau nebega
linčios auginti vadtų, laiko
mos lyg nenaudingomis.

— Ištisomis valandomis 
turime eilėse stovėti prie

jau toliau parąąytaf? skfco{, ___ __kor«pondeBU», nebepriUo-i ’“11*’.

ka spausdinti.
H 7

Neužilgo suhuifc*tax* 

amerikiečių....
• • . • 1

— Klausi manęs, — rašo 
tėvas, — kaip atrodo dabar 
Berlynas? Jis pasidarė tarp
tautiniu miestu. Visokių pa
saulio kalbų čia išgirsi.”

Nacė mergaitė rašo kor- 
poralui Kaspar Eeibold:

— Berlynas dabar baisus... 
Aš dabar labai džiaugiuosi, 
kad pagaliau galėsiu apleis
ti tą akmenuotą tyrumą”...

— Sunkūs dabar gyveni
mas Vienos mieste, — rašo 

B. Schummfer savo vyrui į 
frontą. — Gatvėkariuose te
girdėti tik kalbant italus, 
ispanus, vengrus, čekus, sto 

vakuš, graikus, bulgaras. 
Vieniečių beveik nė nematy
ti....” Gi kita mergaitė iŠ

'^.♦skundžia tėvas rašydamas 
laišką sūnui Fricui. O ir 

į priėję dažnai jau nebegau-
name...

ras su Rusija pasibaigs. Nie
kas pasaulyje mane nepa
lenktų norėti dar vieną žie
mą praleisti Rusijoje. Aš 
turiu baigt rašyti laišką: u- 
tėiės kanda nepakeliamai.”

Ypač tie vabzdžiai vokie
čiams įkyri apkasuose:

— Spiečiais jie mus puo
la. Dienas ir naktis pralei
džiame besikasydami.”

Kai kuriuose vokiečių ka
reivių laiškuose, kurtuos jie 
parašė, bet nespėjo išsiųsti, 
džiaugiamasi, kad kaimuose 
jieiųs pasiseka užtikti pieno,
viščiukų, kitų produktų. Ki- Į 

tos moterys gavusios pana
šias žinias prašo. į Vokieti
ją nusiųsti kiaulienos, muilo. 
Vokietės taip pat rašo sa
viesiems į frontą, kad atga
benta nemažai rusių darbams 
į Vokietiją.

Kokia padėtis Vokietijoje

Amerikietis rašytojas Hin 
dus, kurs perskaitė didelę 
daugybę tokių laiškų, tvir
tina, kad iš visų jų susidaro 
toksai vaizdas apie Vokie
tiją:

— Vokiečiai karo nebeken- 
čia ir lankia jo pabaigos. 
Jie nuvargo nuo tų nuolati-
nių sunkumų.^ Jie susirūpi
nę dėl moterų dorovės nu
puolimo, jie dreba jausdami 
atakreadančius priešo anglų- 

:.k.. ■.a.. . 1 į —

LIETUVIS DAKTARAS
omiBUfiTRISTAS

7^ Pritaikina akiniu* 
atsako minga) o* 
prieinama

JOS F. BUDRIK
SKAUTU VBJ E

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet <591
i

D1L RADIO PATAISYMO 
PASAUKITE: 

TARTM KOMI

oa YArrusa, opi.
LITI U V (G .

WH1TNEY E. IARUTIS
ADVOKATAS* • .J« >
Centrinis Ofisas:

S1S3 S. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tre 

valaadoa vakare. 
Telefeaae CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

tais Tai OTAto 7K71

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St,
Room 1230

Ofiso TeL Central 1824 
Valandos: S ryto Iki 4 popiet

Kitomis valandomis pagal sutarti
-.i... , . ........ t.. ■

Oro puolimai

Kitame laiške, rašytame 
broliui kareiviui, nusiskun
džiama, kad augių lakūnai 
vokiečių padangėje jaučiasi 
kaip namie, miesteliai lieps
nose.

— Prieš trejetą dienų, — 
rašo Lillie Paviiček savo vy
rui Francui ii Bremeno, — 
mes turėjome anglų oro puo

Jr

Iš apkasų

Nacių kareivių laiškai iš 
Rusijos rodo jų nuvargintą:

— Mes tikimės, kad ka

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam gy 
venlauL 
Uegsamln

>da. karta

ss metai ramuMo

n e w Victory
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.

828 W. 85th PLACE

Phone: YARda 2330

24 vai. patarnavimas

Būnant namie ar darbe galite 
gauU gydymo patarnavimu lank
ant n»ū8Ų ligoninės kltniką. KI1- 
nlko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. Šia patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
Pilnai įrengtu Mediko* Depart- 
menuu gydymui vlsok 
smarkių ir UglalklBtų.

LIETUVIAT DAKTARAI

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, 
auksinius ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus 

iaatromentes — LENGVAIS IftMOREJTMATS!

CASH arba CREDIT

srntiktanata 
maksi**

----- —, . _ .*9rvn<>*
tumo, skaudamą aUą karią, atitok
to tnunparegystg Ir toliramrtMk' 
ftkn^i totožįąl akiniu* v«au»- 
SS 'Btoltikiaiuaae agzaunMUvimai da- 

PKTru pątrMiATOa mt-
toL Spartai* atyda «A- 
mokyklos vaikua.
aky* eman*

Ui mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalėdą, 
arba pasinaudokite mūsų — 
PLANO NAUDA.

HmMuim kalendorių* (Iinx1*iitas 
dykai »a klffcviraa glilktohi.

Dr. John J. Snutana 
Dr. J. J. SmefatH. Jr.
1801 So.

'll-tos

VALAMDOet 
a m. tu »:H a m.

Trsdtad. Ir *s*t&4. liko *. to. 
UŪ » to.

durtuvuos De
partment**, kur svarbias ir ma- 
tesnes operacijas atlieka atsako
mingi Chlrurgal-Daktaral.

Pilimi {rengta Pliystotlierąpy De- 
■■rts nustos priskaitant inather- 
my, Ultra Violet Ray, Sinusoldal 
ir kitus modernrtkus metodus 
gydymą
Pilnai {rengtas X-ltay IK-part- 
menase daktarams ir pacientams.
Mė vtotonm vertam Neonini ne
bus atstumta, dčl stokos pinigų, 

gydymas Ir prlcčlūr*. 
link mokesčiu, susitarsime, 

kad būtų Jians ks (Mogtoasia. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

DU. STRIKOL’IS
PHT8I0IAR AND BOMBOS

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 8 iki 4 ir ano 0 iki 8 vaL rak. 
Nedėliomis pagal autartį.

Office tai. TARda 4787 
Namų tel PROapect 1930

D’L P. ATKOČIŪNAS ~
DAITIB1A8

4446 So. 4lrtfc Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Panktadianiai*
Valandos: 10-12 ryte, 8-6, 7-8 P. 1L 
3147 S. Halsted St, Cbicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Sefttadiemaia

3—8 poj4et,

Tel. YARda TM

DR. C. VEZEUS
D ARTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th

-i.
urasos UETUVIŲ DAHTAJKV DRAUGUOS NAŠIAI

VALANDOS: nuo 19 ryto iki I a.
plttii • *»Seredomis auo

•utarC

47U Ar*

CIRKU KMAN AK. HAMU.TVNK. A.MIMIKOS tUlUR) LAUUttOI

JOHN A. KASS
REPAI8ING 
LAFayette 8617 JI

............. ' ■——a^——tatototofc——» s f

MUSIC k JEWKLBY STORE — WATCH REP AIRI* U 
4216 Archer Avė., prie Sacraunento - Tel. LAFayette

‘ ntke: TAKOS 1873 
MmktMUl, karta aeprttoiami J 

fcfcro GviarijoB rttyritto ii prieias- 
ttoa spalių fceMrtįhao — (color 
'bttnfltato), krHpktt** prie manęs.

CRANE COAL CO.I
WE8T VIRGINIA GCNIUNB 

POCAHONTAS

Kol dabartinis atakas dar neiftparduo- 

tas, lr neturėdami vilties gauti daugiau 

tuojau, mea siūlome, tiesiog Ii geležin
kelio karo Jums: .

GENUINE POCAHONTAS, lQ 1C
Mine run - labai lumpsuoti, tona už tiktai O *03 
GENUINE POCAHONTAS. -
Pečiams dydžio — Tikras Bargaaaa................ YaZU

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|/\ C A 
kepimui pečiuose lr namų šildytu varna.. lUsOU.
__  . kaliui, prrtouil 4 Uju, įuuVA
5882 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTMOUTH >022

Oflao toL OOM

O. T. fflJMJDUS
•TVYTOJAS IB «nmu

4157 Archer Avenae
Ofiso vaL: 1—9 4r •—8:80 P U 

PM«1 "tartį.

TaL OAHal SUS

DR. S. BIEŽIS
STDTT0JA8 IB OHIBUROAS 
2201 West Ceemak Rd.

Valandos: 1-3 popiet h- 7-8 v. vak. 
’rečiad. ir

TaL TARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDTT0JA8 IR CHIRURGAI) 

IB AKINTOS PMTAIKO

744 West Sfith Street
Valandos: 11-12; 2-4 lr 6:Š0-8 

Pirmadieniais tik 2-4 
Sventadlanlals 11-12.

30

Tel:. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2,:00 iki 8:00 vai.

Trečiad. lr Sekmad. tik susitariu* 
rtr

UR. CHABlfS SEGAL
GYDYTOJAS- B- -CHIRURG/

4729 So. ’A.šfifand Avė. 

(2-hros lubos)
raL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak TeL MIDway 2880 4s Chicago, IU, 

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

Beredoj pagal autartį.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB GHUH7BOAS

67S7 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki B 
Nedčliomis pagal autartį

(Ua, SKS 8. Talmn Are.
Rea TeL GBOveMU OBI7 
Office TeL UEMlock 4848

M. J. J. SHHONAITIS
BTDTTOJAS H

VaL: 2—4 ir 7—8 alk. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis
2423 We«t Marąuette ftd.

TaL TARto
sm.

DR. A. J.
•TDTTOJAS IB OSIBVftaif 

Ofleo vei • vue Mi au* 8i8M * 
7fi6 West Sfith Striet

BERTASH
r oBramtsA

karais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA:
8241 Weat fifith Place 

Tel REPubiic 7888

M. OAHal M7
Bes toL: PROapect 88M

DR. P. Z. ZALATORIS
0TDTT0JA8 IB OEIRURftAB

1821 So. Halsted Street
Be. Artortao Avė.

vaiAumna- u v ryto iki I popiet 
6 iki 0 vai.

SKAITYKITE “DBAUG4"

Tai Oioero 1484

DI. S. R. PALUTSIS
gydytojas a obuoBoas

Kaną). Ifitoa gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

B iki 4 popiet 7 iki 8 vakar*

Res. 1625 So. 90th Avenue
Tel Oioero 1484

DR. EKY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

Ofiao Iki. LAFayette 3210 
Re* TH. LAFayette 0064 

Jeigu Neatsiliepia —
Jauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Hrm., Antr, Ketvir. 6 iki 9 vak. 
PankL. Seitad. 8:30 iki 6:30 vak.

Pagal Sutartina

£

DR. A. JENKINS
(Iietuvia)

GYDYTOJAS £R 0HIRUR0A8
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 lr nuo 7—G vakare 

TsafiiadiecJaiB lr Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofise telefone* PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421
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APUS MIESTO
b

Agurkas 9c. - ūkininko nelaimė. - Nuo
sprogsta. - Grybų metas.-

fcsys skrenda j pietus. - Žvilgsnis j lauką.
‘į (Pabaiga)

Bąaja skrenda į pietas
JR*" . ' •/.

Lietuvos žmonės dažnai 
matydavo skrendant per Lie
tuvą didelius pulkus lauki- 

.niiį žąsų. Daug kitų paukš- 
;čių išskrisdavo anksčiau, žą
sys gi skrisdavo vėliau. Gy- 
veliant šio? šalies mieštuo
ju ■ dažnam lietuviui atrodo,

■ -kądšioje Salyje laukinių žą
sų visai nėra, nes retas ma- 
to jas skrendant Bet šioje 
šalyje yra daug laukinių žą- 

jP* skrenda panašiai 
J ‘žiemius, o rudenį į pietus. 
Netoli Michigan City, Ind., 
Važiuojant plentu karts nuo 

5 ‘ karto pažyelgus pro langą 
aukštai, gręžė jausi balzga-

I__  Oaie debesėliais ir staiga iš-
'• girdau žąsų klegesį. Pasu- 
* kau f šalį, sustojau ir pa- 

ųiačįęu didelę daugybę fekren 
dančių laukinių žąsų. Tvar
kingai išsirikiavę, vedami 
žąsinėlio, plevėsuodami spar
nai^ klegendami traukė į 

pietus. Žiūrėjau, kol visai 
išnyko dangaus erdvėse. Dar 

šiandie rodos matau di- 
delį pulką skrendančių žąsų.

' Paviršutiniai išrodo menkas 
dalykas, bet pagalvojus esti 
Visai kitaip: paukščiai lei- 
džigųj į gana tolimą ir pa- 

/ VOjingą kelionę, be žemėla- 
ji. pio. be maisto, be pastogės, 
—, be jokios išlaukinės globos. 

y*mnaB, ir tokiuose daly- 
kūoaė reiškiasi Dievo globa 
į- ' išmintis, žąsys pavasari 

Skrenda, į žiemius;1 o rudenį* 
Joms nereikia va- 

įįžemėlapjais a r b a

juodomis kojomis, pilkais 
snapais ir blizgančiomis aki
mis.

Žvilgsnis į lauką

Važiuojant per laukus ma
tosi, kaip pavėlavę ūkininkai 
kornue krauna į sunkveži
mius ir veža kūlimui. Prie 
kūlimo nereikia daug žmo
nių: užtenka kelių. Kornai 
verčiami į mašiną, greitai 
aižomi ir gražūs, geltoni grū 
dai, kaip gintaro karoliai, 
nuo pelų ir šerdžių atskirti, 
byra į maišus, o kitos lie
kanos ten pat į krūvas pa
liekamos. Laukuos laisvai 
vaikšto ūkininkų bandos ieš
kodamos šiokio tokio mais
to. Kitose dirvose pasėti ru
giai ir kviečiai jau prade
da žaliuoti, žiemkenčių javų 
žalias reginys sudaro savo
tišką groži. Keičiasi metų 
laikas, keičiasi ir oras. Pra
bėgo vasara, užstojo ruduo, 
pasikeitė reginiai miškuose 
ir laukuose. Dažnai slankio
janti tiršti debesys dengia 
saulę. Dienos palieka trum
pos. Dažnus vėjai purto me
džius, drasko jų šakas, išju
dina jūrų ir ežerų vandenis. 
Rūkas ir šalnos dengia že
mę ir deda pagrindą artė
jančiai žiemai.

Nematyti daugiau artojo 
laukuose, nebegirdėti nei 
paukštelių čiulbėjimo miš-

Sis-tas iš Amerikos 
praeities

Illinois valstybės gyvento
jai didžiuojasi dviem daly
kais: Chicago miestu, kurs, 
palyginamai, trumpu laiku 
užaugo į ketvirtą didžiausi 
miestą pasauly ir kad ši val
stybė Amerikai davė Abrao
mą Lincolną. šis didvyris, 
nors buvo gimęs kitoj vai* 
stybėj, bet jis tapo išauklė
tas Illinois valstybėj. Jis j 
šią valstybę atvyko visai 
jaunas. Čia dirbo, mokinosi, 
paliko advokatu, o vėliau A-. 
merikos prezidentu. Palikęs 
prezidentu Lincolnas pasiry
žo paliuosuoti negrus iš ver
gijos. Pietinės valstybės, ne
norėdamos negrų paliuosuo- Mažas meilės lašelis reiš- 
ti, atsimetė nuo Amerikos kia daugiau, kaip visa jūra 
ir savo prezidentu išrinko įvairių žinojimų.

■ imu——
U. S. lakūnai daužo
japonus Burnoj

NEW DELHI, Indija, gr. 
13. — Iškeliama aikštėn, 
kad U. S. lakūnai didžiai
siais bombonešiais iš naujo 
atakavo japonų pozicijas 
Burmoje.

Išleistam amerikiečių va
dovybės komurikate pažy
mima, kad smarkiausia bu
vo atakuojami priešo įsit
virtinimai Rangoon ir Port 
Blair Andaman salose.

Būk darbštus, gyvenk su 

lig savo pajamų. Bet svar
biausiai tai galvok.

n
CLASSIFIED ADS

‘DRAUGO’’ 

DARBŲ SKYRIUS

ro'įžibgomisį Į<ja nenaklvs- 
‘ir? nežūva' kelionėje. Jot 

*-SVWtą sustojimui; suran- 
Vta&iato: Niekė jų nepri- 

įūri: ir nepeni. bet jos to-
*~įgfažiųs,- ilgais kaklais,

i.’A

yra pirma do- 
moteriai* Ji pirma ją 

>uito joa. (Merė), 

lįšf/ia'lf- r »■, • e  ------- ——

t*./-

i ; LEONARDAS BALSISv •*** '»' *•
Ir* gyuod 13 d., 1942 m.. 
i>Ke« pOsės smilaus.

OPm^a Liet uvo t P Kilo «
J*«1l)t apskr. Stačia n u paran., 

JPetriUChi kairio. Amerikoj iš- 
STJtoo 29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
Ukroliu» FHrų Ir broliene 
Htellrf ir jų šeima. Leopoldų 

‘ TKeodorų: švogerl Jonų 
ndrotų fr leimų; Ir kitas 

Amerikoie. Lietuvoje 
■H 'Agotų; 2 brolius 
o*ų'lt Danlzų: Ir’ kl-
•ą -

pn šarvota* Antano
P* koplyčioj*, 1307 
“Ava. lildotbvė* J- 
Ud . sruodžlb l< d. 
Ibg s:00 irai. ryto bu* 
f Iv. Jurgio parap. 

rlois ]wk» redu- 
idog > ui velionio 

i-bua nulydė- 
Kaslmle.ro kapihea.

kviečiame vi«u» 
draugu* Ir patirtamus 

šiose laldotuvŠaO.

V1

N

Kur neįeina saulės švio* 
sa, ten dažnai lankosi gy
dytojas. (Prancūzų priežo
dis).

žmogų vardu Jefferson Da
vis. Lincolnas jautė, kad tos 
valstybės neturėjo teisės iš
stoti iš konfederacijos. Tas 
buvo priežastim Naminio 
Karo.

*Per šį karą vienas kvei- 
keriu tikėjimo žmogus susi
ginčijo su Wigu. tai yra tos 
partijos žmogum, iš kurios 
respublikonų partija išsivys
tė. Buvo taip:

Kveikeris sakė, kad Jef
ferson Davis laimės karą.

“Kaip tai gali būti?” — 
suraukęs kaktą Wigas klau
sė kveikerio.

“O, taip, kad Jefferson 
Davis meldžiasi”, paaiškino 
kveikeris.

“Bet juk Lincolnas taip 
pat meldžiasi“, atkirto Wi- 
gas. Buvo žinoma, kad Lin-

Viltis yra gyvenimo duo
na. (Bacon).

Žmogus be draugo, tai de
šinė ranka be kairės.

JUOZAPAS DAUKAAS
Persiskyrė i.’J Muo pasauliu 

gruodžio 12 d, 1942 m.. 10:45 
vai. ryte. sulaukęs pusės amž.

Gimęs IJetuvoje. Kilo iš Pa- 
vesglv kaimo Pakruojį, par.. 
šaulių apskričio. Amerikoje Iš
gyveno 50 metų.

Paliko dideuamc nuliūdime: 
moterj Barbinu; sūnų Kazi
mierų.; dukterj I.ucljų ir jos 
dukterj Martjrnų; sesers sū
nų Jon$* Petraiti jr jo moter, 
Mareelle ir jų šeimą; 2 pus
brolius (New Yorke); o Lie
tuvoje paliko 1 brolj ir brolio 
2 anūkus.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, adr. 1532 So. 50th 
Avenue. Pire’ oje.

laidotuvės jvyks treėladleni. 
gruodžio 16 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bua atlydėtas j šv. 
Antano par. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sleln Po pamaldų bus 
nuydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris. Suims, 
Duktė, Sesers Sūnus ir >> Mo
teris Ir Jų šeimos ir visi kiti 
Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant. 
B. Petkus, tel. Cicero 2109.

(Prašome nesiųsti, gėlių.)

“DRAUGAS” HEIJP WANTFT» 
ADVERTTSTMG DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-«lh»

HEI.P WANTED — VYRAI

Į HFI.P WAXTED — MOTERYS

PRORYTOJOR
Pr>3 moterų apatinių drabužių 

R. * Z. MFG.
230 Ro. Franklin

MERGINOS reikalingos prie lengvi, 
dirbtuvėje dnrbų. Gera užmokestis, 
dieną Ir nakt) shiftai. nuolatiniai 
darbai. 5

GEN FRAI, CAN. CO.
1003 So. tanai St.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr 
Išnešioti skaitytojams laikraščiu*. Pi
niginis atlyginimas lab-il geras. At
sišaukite j “DRAUGO"
2334 Ro. Oakley A ve.. Gtiloaco.

VAIKINAI — prie lengvu dirbtuvės 
darbu. Patyrimas nereikalinga. la
bai (domus darbas. Dienų ir naktj 
shiftai. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas jsidirbimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 R. Sherman St.

REIKALINGAS PATYRĘS I<AR- 
PENTERIS išdirhti sampuliams kėl
aus iš medžio. Taipgi reikalingas Ir 
JAUNAS VYRAS dirbtuvės darb
ams. Kreipkitės j —
KEF.NE RAMPLE CARE COMPANY 

302 W. Isike Street

kuore. Visi Jšskridę J šiitus' ooLna8 prieš svarbesnius jo 
kraštus. Ir būriai triukšmau-, gyvenime žygius net kryžium 
jaučių vaikų dingo nuo gat- an^ ^em®s atgulės balsu mels

vių: knygas nešini diena iš 
dienos lanko mokyklą, eie- 
įcia mokslo. -Jr pųošnių, žy- meldžiasi,
dinčių, akį traukiančių gėlįų n,pv»

davosi. Dėl to Wigas drąsiai 
tvirtino, kad Lincolnas taip

f‘Bet Dievas mano. j o g

MERGINOS — prie lengvu dirbtu
vės darbu. Patvrimas npreikailnga. 
labai įdomus darbas. Diena ir nak
tį shlftai. 40 centai j valanda moka
mo. laike mokinimo. Greitas jsidirbi
mas. KrV tikitės I—

PLASTIC BINDING CORP.
732 R. Sliernien St.

'TARNAITES REIKALINGOS. Ge
riausia mokestis ir darbo sąlygos.

HOTEL KNICKERBOCKF-R 
171 E. W«tlon Place

REIKALINGI 
CIIPOLA MAN — GREY IRON 
FOUNDRY - HEAVY CASTINGS

Su hemažlau 5 metų patyrimu.
TARRANT FOUNDRY CO. 

1338 Cortland Rt.
C7ilen«o. III. Lhiooln 204d

LABORERR
Dirbti prie truek loadinf? platformo. 
Nuolatiniai darbai, gera užmokestis.

TRANR-AMERICAN EREIC.HT 
l.INFS

1130 W. Cermak

THE MARGIUS CO.
Turi vietos dėl 

VIRfiJU
COirNTER MERGINŲ 

BUS MERGINŲ
Mes išmokinsim jus virfcminėtams 
darbams, mokant aukščiausią al
gos mokesti.
PASITARIMAI ANTR. IR KETV. 

NUO 9 IKI 11 VAL. RYTE

2652 W. Montrose Ave.

AMERIKOJE PLAČIAUSIAI SKAITOMAS 
YRA

MĖNESINIS, RELIGINIS, PAVEIKSLUOTAS 
LAIKRAŠTIS

"SV. PRANCIŠKAUS VARPELIS"

REIKALINGAS pagelbininkas kai
po namo sargas. Sąlygos labai geros. 
Gali būti vedęs ar ne. Atsišaukite J 
Kraučių šapų sekančiai —

4002 SO. W(X)D STREET 
Telefonas VlRginia 1003

SV JURGIO PARAP. KERONIJOJ 
reikalinga V1RRJA. Kreipkitės se
kančiu adresu;

3230 S. LITUANICA AVENUE 
arba telefonuokite: YARda 0130.

Pigiausias laikraštis 
yra

VARPELIS

kuore ir pelkėse, išaugusi 
|ki žmogaus didumo, irgi nu
vyto ir nudžiūvo. Žmonės rė
dosi šiltesniais drabužiais. 
Dažnas lietus barškina į lan
gus. ženklas artėjančios žie
mos. Kun, A. Briška

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

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

colnas buvo juokdarys. Jis 
dažnai bet ką juokais pa-
Y . • • * ** , .. ų,
versdavo. Vienok Lincolnas 
tą karą laimėjo.

RHEUMATISM
Pato—Atony Starta To Laava la 

• 24 Houra -
Hippj Daya Ahaad for Yon
Thlnk of lt—how thla old world 

<!>•« make progrese—nov comee a 
preeerlptlon vrhieh ta knovn to phar- 
maclsta aa Allenru and wlthln 43 
houre after you etart to take tht» 
kirtft Sėtina formula pala, a*ony and 
Jnflammatlon caueed by ezoeaa urio 
• old ba* aUrted to dapart.
•Allenru doee Juet arhat thla mtiee 
eay* lt wlll do—it ta guaranteed You 
ean get one genarour bottle at lead-

Metams kainuoja 
tik — $1.00 

Kanadoje — $2.00

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių.
Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenu

meratas, ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna vel
tui ir jį gali siuntinėti kam nori. Platintojai surin
kę daugiausia 'prenumeratų, gauną dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš Katalikų gyvenimo Ame

rikoje ir kituose kraštuose. Aprašo lietuvių kančias 
Lietuvoje. Talpina gražių aprašymų, pavyzdžių ir 
trumpų straipsnelių.

Adresas:

FRANCISCAN FATHERS 

310 Orchard St. Pittsburgh, Pa.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias pataruavlmss — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WE8T 15TH AVENUE

SKAITYKITE “DRAUGA’

Ing drugatore* everywbere for 31 
oonta and lf lt rdoesn't brtng tha Jor

iu
vhoto haartadlr
eu* ravult* you eapect—/oar a*o-i*y 

retnraen. •

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI M0DERNMK08 KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue* Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave** Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų pat*™**!111*1 y1* greitas, mandagus ir 

. , Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

For PROMPT relief—rub on Mua- 
teroiei Massage with this wonderful 
“COUNTER-IRKITANT” BCtUOlly brings 
fresh w*rm blood to aching museles 
to help break up paluful local con- 
gestion. Better than an old-faahioned 
mustard plaster! In 8 strengtha.

MERGINOS IR MOTERYS
Vedusios ar ne. 17 iki 40 metų am
žiaus — reikalingos prie labai svor- 
blų ir įdomiu Defense dnrbų. Patv
rimas nereikalingas Aukštesnės mo
kyklos mokslas nereikslingas. Mes 
apsiimame išmokinti. Tiktai dienos 
laike darbai. Gera pradinė alga su 
reguliariniu algos pakėlimu ir bo
nai. Puiki proga jsldirbti. Geros 
darbo sųlygos. Gera transportacija. 
Atsineškite gimimo metrikus arba 
pilietybės popieras.
. BEAUMONT CRYSTAL CO. 
1319 S. Michigan Ave., 7 aukštas

PARDAVTMUI

PARDAVTMUT KRAUTTTVlt 
Randasi geroj vietoj, netoli MnKInley 
Park Laba.1 geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkite* prie: 
Mt. Walter Niitmv. 2200 W. S7th SL. 
Chleagn. DI.. tel. T.AFnyette «<MM

KAMRARYS RENDUOJASI — štv- 
mo šiluma, ant pirmo aukšto. Pei- 
keisutantteji atsišaukite tplefonu: 
VTCTORY 2213 ar asmenškai ad
resu ;

3117 SO. UNION AVE.

Nėra garbė turtingam 
mirti. (Carnegie).

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

SKELBKITfiS “DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI 

Cbicagos 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos. S 
.V7

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną lr Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone. YARDS 11S8-S9

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS <2-44 E. lOSth 8T.
2814 WEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2518

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4008

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTF 8571

2J
V

SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
♦S32-M SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Td. LAFapeUg 0727

DrotM.
tr visos

tėir Tard* 4993.M-mN dUKMoriu* Ant 
iTt*

Kaslmle.ro
Kaslmle.ro
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DRAUGAS
THE UTUCAKIAN DAILY FRIEND 

*34 South Oakley Avė. Chicago. Illinois
Published Daily, excepi Sundays 

A nuember of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months «— $3.50. Three 

Mouths — $2.00; One Month — 75c. Europe — 0o« Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Slugle Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas** brings best raaulta.

DRAUGAS
Ueina kasdien, iiskyrus sekmadienine.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiname. jei ne- 
pra&onta tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuoiiūroa. Koroapon- 
fentų prašome raiyti trumpai ir aiileiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31. 1916 St Chicago. III.
Under the Act of March 3. 1870.

e
Darbo valandos

Didžiosios pramonės vadai, pasinaudodami tinkamu 
momentu, daro didelio spaudimo į atitinkamas valdžios 
įstaigas, kad pakeistų darbo valandas, kurios tam tik

rais įstatymais yra nustatytos.
Darbo sekretorė Perkins tiems reikalavimams turi 

gerą atsakymą.
Anot jos, kai kurios federalinės agentūros nuodug

niai studijavo darbo valandų klausimą ir surado, kad 
ilgos darbo valandos daugiau neša pramonei nuostolių 
negu gero. Ilgas valandas dirbą darbininkai pavargsta, 
sunegalėja, greičiau į nelaimes patenka ir tuo būdu ne
tenkama daug darbo valandų.

Iš to išeina, kad pailginimas darbo valandų nėra prak
tiškas nors tai būtų tik karo metu.

Kapitalistai, norėdami savo sumanymus pravesti, pa
vyzdžiu stato Prancūziją. • Prancūzija, girdi, susmuku
si todėl, kad darbininkai dirbtuvėse, inimant ir karo 
pramonę, trumpas valandas- tedirbo.

Bet tnip kalbėti yra tikriausia nesąmonė. Prancūzija 
susna ukdė visai kas kitas. Ji susmuko dėl to, kad do
riškai buvo nupuolusi. Prasiplatinę nemoralumai pakir
to tautos pajėgumą u* kripei tylėjus ji nebepajėgė atsi
laikyti Kas žino tautų Istoriją, tam yra aišku, kad tos 
tautos, gurios dorovės atžvilgiu apipuvo, ant savęs bai
sių nelaimių užsitraukė.

Galima pripažinti, kad Prezidento Roosevelto admi
nistracija nebuvo visai be klaidų tvarkant darbininkų 
reikalus bet ji padarė

milžinišką pažangą sutrumpinant darbo valandas ir 
padidinant darbininkams atlyginimą.

Me: katalikai, turime gerai įsidėmėti, kad Kata
likų Bažnyčia savo socialinėj programoj kaip tik turi 
tokį dėsnį, kuris stovi už trumpesnes darbo valandas, 
už teisingą at lyginimą, ui platesnį ir teisingą turto 
padalinimą, už privatinės nuosavybės protekciją. Dėl 
to katalikai stovėjo ir stovi už tą darbo programą, ku
ri pakelia darbininko būvį.

Dabartinė vyriausybė ta kryptimi tikrai daug jau 
yra nudirbusi. Grįžti atgal, tai reikštų atsisakyti šioj 
srity padarytos pažangos ir versti darbininkus dirbti 
ilgiausias valaudas ui menkiausią atlyginimą.

2ydu Jautos kančios
Savo laiku Lenkijos vyriausybė ištrėmime (in eaile) 

pranešė, kad nacių Gestapo (slaptosios policijos) vadas 
Heinrich Himmler yra užsimojęs iki šių metų pabaigos 
sunaikinti pusę Lenkijoj gyvenančių žydų. Vien tik rug
sėjo mėnesyje naciai išžudė 250,000 žydų

Dr. Stephen Wise, Pasaulio Žydų Kongreso pirminin
kas, meta dar didesnių kaltinimų naciams. Esą Hitle
ris davęs įsakymą 1942 m. išžudyti visus žydus narių 
valdomoj Europoj. Jis praneša ir tai, kad is pusės mili
jono Vcršuvoj gyvenusių žydų jau liko tik šimtas tūks
tančių. Kai naciai kalba apie išnaikinimą žydų Lenki
joj, jie kalba apie likvidavimą keturių penktadalių šy
dų nacių mg r o tetoj Europoj.

Lenkijoj žydų dar liko “ghebose”, bet tai tik jauni 

ir tikrai stiprūs fiziškai, kurie pajėgia sunkius darbus 
dirbti.

Dr. V/isc platų raportą apie skaudžią žydų padėtį 
Europoje yra įteikęs pačiam Prezidentui Rooseveltui.

Dėl žydų persekiojimo rimtą pastabą padarė “The 
Register” redaktorius. Jieai rašo, kad Vokietijos nacių 
vadai turėtų gerai įsiskaityti ftventoeios Istorijos se
nąjį tęst ame n tą. Jie ten pamatytų, kas atsitiko su Uis, 
kurie smaugė Jaraelį.

Buroke lydai, aišku, nėra visai be kaltės. Tariau' 
jie ncužsipelnė tų balsių bausmių, kuriomis narių kerš
tas juos baudžia. Kas yra gerai įsiskaitęs reiigk
ug baimė ajdma pagalvojus, kar atsitiks su

tais, kurie imasi tą tautą taip neteisingai persekioti. 
Naciai sunkiai nusideda prieš Dievą ne vien tik dėl

žydų, bet dėl visų kitų tautų persekiojimo ir kankini
mo. Jau, berods, netoli toji valanda, kurioj Hitleris su 
visais savo adjutantais bus priverstas atsiskaityti už 
visus žiaurumus, nes — nekaltai pralietas žmonių krau
jas šaukiasi Dangaus keršto.

Vadovybės keitimas Hitlerio neišgelbės
Hitleris, kaip jau prieš keletą dienų buvo pranešta, 

iš generalinio štabo viršininko vietos pašalino gen. Hal- 
derį, o jo vieton pastatė gen. Hurt Zeitzlerį, kuris, sa
koma, yra labai artimas draugas nacių budelio (Gesta
po vado) gen. Himmlerio.

Naujasis Hitlerio kariuomenės generalinio štabo vir
šininkas vadovavo nacių kampanijai į Balkanus 1941 
m. Jis pasižymėjo nepaprastai dideliu žiaurumu. Dėl 
to jis ii’ gavo gengsterio vardą.

Kadangi gen. ZeitzLeris yra artimas gen Himmleriui, 
o pastarasis Hitleriui, todėl aišku kodėl tasai pakeiti
mas padarytas. Hitleris, matyti, nori apsistatyti pa
čiais ai ūmiausiais savo draugais ir ištikimiausiais na
cių partijai. Ne visais karo vyrais Hitleria pasitiki.

Prie pašalinimo gen. Halderio prisidėjo, be abejonės, 
ir nepasisekimai karo frontuose. Hitleris tikrai žadėjo 
šiemet “užbaigti reikalus” Rusijoj, tačiau ne tik Stalin
gradas nepaimtas, bet net ir atgal iš Rusijos tenka 
trauktis. , a w

Bet pakeitimu karo vadovybės Hitleris hituacijos ne
pagerins. Tuo jis tik parodo pasauliui, kad ne vien tik 
karo frontuose, bet ir nacių partijos viduje ne viskas 
yra tvarkoje.

Didžiausias "lietuvių miestas" be 
lietuvio atstovo

Nugirdome, kad apsukresnieji Chicagos lietuviai por 
litikai gana rimtai organizuojasi būsimiems miesto ma- 
yoro ir Tarybos rinkimams 1943 m.

Taip,iu reikia,.y;,*. „<
Chicagos lietuvių kolonija yra gausinga ir neblogai 

organizuota. Netrūksta jai nė vadų. Reikia tik dau
giau vieningumo vadams. Jie neturėtų vieni kitiems 
kenkti, bet priešingai — padėti. Politinių partijų va
dai tik tada su lietuviais rimčiau skaitysis, kuomet 
matys, kad mes veikiame sutartinai, kad vieni už ki
tus stovime ir reikale viens kitą giname*;

Būtų labai gera, jei šiuo kartu bent vienas lietuvis 
būtų išrinktas į miesto tarybą. Dažnai mums pasako, 
kad Chicaga yra “didžiausias lietuvių miestas pasau
lyje”, tačiau to “lietuvių miesto” valdžioje neturime 
nė vieno lietuvio. t

Jau laikas daugiau ir rimčiau pasidarbuoti, kad nors 
kartą laimėti lietuviams priklausomą reprezentaciją 
Chicagos miesto taryboje ir kitose valdžios vietose.

SPAUDOS APŽVALGAL

Įsidėmėtina pastaba
“America” rašo:

'Tūpin&ntis Lietuva ir jas žmonių išlaisvinimu, ne 
vienas pasako, kad dabar pirmiausia reikia rūpintis 
Amerikos kariškomis pastangomis.

Taip, kiekvieno amerikiečio pareiga pirmoje^eilėje 
remti savo vyriausybę visose jos pastangose karui 
laimėti, pirkti ko daugiausia bonų, pagelbėti Rau
donajam Kryžiui, tinkamai savo pareigas eiti namų, 
vidaus fronte. Bet visa tai nereiškia, kad draudžia
ma rūpintis kenčiančios žmonijos šviesesne ateitimi.

Jei amerikiečiai žydai rūpinasi viso pasaulio žy
dais, ;ei amerikiečiai lenkai labai daug ir vieningai 
dirba Lenkijai, jei kitų tautybių amerikiečiai ieško 
ko daugiausia draugų savo tėvų ar protėvių tėviš
kėms išlaisvinti, tai kodėl panašus darbas gali 
būti draudžiamas lietuviams?

Ne. Niekas n«<ir*ndiią Tai tik tinginiu įr apsilei
dėlių pasiteisinimas.”

Jie neatsako
“Naujienos” aną dieną paklausė Chicago* bolševikų 

laikraščio redaktoriaus Andrulio: “ar jieai gaudavo Iš 
Gestapo aUyghumą už propagandą Hitlerio naudai ‘Vil
nie** paelafėcMee — ar dirbdavo ‘U pasišventimo* *?

V. Andrulis į tai neatsakė nieką
Maždaug panašus klausimas baro pastatytas ir Br«oM 

lyno komunistų Uikraščin redaktoriams, tačiau ir jfc 
nedavė atsakymo. Dėl Lo “JLflas” 291 nr. rašo:

‘Taktai rodo, kad ‘Laisvė’ dar pernai metais buvo 
liitieviamo tarnų Italas. Ar ji dabar yra nacių kont 
rolės ovdknėM, ta ari itaatea, ari Mta»m dnr vi- 
huomcųei nevaaiškiųo.”

t • 1 į •
Pirmadienis, gruod. 14, 1942

1943 m. sausio pradžioje 
New Yorke įvyks svarbus 
A. L. R. K. Federacijos cen
tro valdybos susirinkimas, 
kuris turės aptarti daug la
bai svarbių Amerikos lietu
vių katalikų visuomenės rei
kalų.

Maždaug apie tą laiką į- 
vyka ir Amerikos Lietuvių 
Tarybas narių suvažiavimas, 
kad pasikalbėti, kuo dar A- 
merikoa lietuviai galėtų dau 
giau prisidėti prie Jungti
nių Tautų pergalės ir kokiu 
būdu pagelbėti Lietuvos žmo 
nėms išsilaisvinti ir atsta
tyti laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.•

Reikia manyti, kad šie su
važiavimai visoj mūsų vi
suomenėj sukels didelį su
sidomėjimą, nc-s iš įvairių 
centrų- ji laukia iniciatyvos 
ir darbų, kuriuos yra pasi
rengusi paremti.

Amerikos Lietuvių Tary
ba jau yra atlikusi keletą 
svarbių žygių ir tuo pakėlu
si savo autoritetą. Kai ji 
pradės dažniau suvažiuoti ir 
daugiau veikti, iš visur su
silauks stiprios paramos ir 
dąug ji.ai&ų. paeiki. f,

“Uriverse*’, Anglijos ka
talikų laikraštis praneša, 
kad Vatikanas tari savo di
plomatinius pasiuntinius prie 
didelio valstybių skaičiaus.

Be to, prie Vatikano yra 
44 valstybių akredituoti at
stovai.

Nė prie vieno* valstybės 
dabar nėra tiek daug akre
dituotų pasiuntinių, kiek jų 
yra prie Vatikano.

Po svietą pasidairius
Sklokininkų generalissi- 

mo Pruseika aną dien pa
kartojo šneką tūlo Maikio 
Gold, kurs savo tavora&ama 
yra taip pasakęs: “Jei aš 
eičiau prieš Hitlerį, o jis lai
mėtų, tai mane sušaudytų. 
Bet jei aš einu su Hitleriu, 
o jis pralaimėtų, tai visuo
met bus laiko perbėgti į de
mokratijos hogerį”.

Ši Maikio Gold šneka, ta
vorščiai, pilnai pritinka lie
tuviškiems burliokeiiams 
Amerike. Jei jie dabar atvi
rai eitų prieš demokratiją, 
kaip ėjo prieš karą, tai jau 
šiandie visi būtų koncentra
cijos stovyklose. Ale kai ei
na demokratija prisidengę, 
tai po karo labai lengva bus 
jiems vėl persimesti į atvirą 
demokratijos priešą — mar 
ksinį balšavizmą.

Jie mano, kad demokrati
ja apgauti labai lengva.

— Atsiprašau, kad tai 
Įvyko per klaidą, — atsipra
šinėja advokatas. — Kokia
me reikale man reikės tams 
tai pagelbėti?

— Labai dideliam reika
le, — atsakė moteris. — 
Ai) kalektuojų penkines ren 
giamai mano draugės bir- 
des parei.

<•$
**AMą dieti'feu‘nfkžu

i

(Iš “Draugo” 1917 metų 
gruodžio 14 d.)

Šiurpulingi vaizdai... Pet
rograde baisūs dalykai de
dasi. žmonės žūsta lyg mu-

buvau nuėjęs pas advokatą 
Galį Sukutį. Mums besikal
bant/ į ofisą įėjo moteris ir, 
be jokių, taip sakant, cere
monijų, tarė advokatui:

— Buvau pas tamsta apie 
dešimtį sykių ir visuomet 
neradau namie. Jei tamsta 
esi advokatas, tai privalai 
geriau laikytis savo valandų 
kad atsilankantiems ne- 
gaišintum laiko, nes kiekvie
nam žmogui laikas yra’bran 
gus- M

\
sės. Per paskutines tris sa
vaites iš Petrogrado upių 
ištraukta 7,000 žmonių nuo
gų lavonų.e

Kazokai prieš bolševikus,.. 
Loųdope tvirtinama, kad ka
zokų yra 400.000, katrie sa
vo rankose laiko šalies ko
munikaciją ir remia dabar
tinį sukilimą prieš bolševi
kus.

Užėjau aną dien pas dak
tarą Juodinantį. Sėdėdamas 
laukiamajam girdžiu dakta
rą kalbant su vyru. Dakta
ras sako:

— Vadinas, tamstai ma
nai, kad perdaug paėmiau 
už išgydymą sūnaus. Ar 
taip? Bet tamsta pamiršai, 
kad dešimtį sykiu esu ligo
nį atlankęs.

— Aš taip nemanau, bet 
pats daktaras turėtujnei ne 
pamiršti, kiek mano sūnus 
tamstai biznio davė. Juk jis 
veik pusę mokyklos vaikų 
užkrėtė škarletina.

Kaip senovėj būta
Darbėnai, Telšių apskr. 

Bal. 4 d. sudegė Slavietų 
vienasėdžio ūkininko Baraso 
grįčia ir šiaip jau daug tur
to. Ūkininkas su šeimyna 
pasiliko ant vietos aavo 
triobose, o žmona su vaikais 
apsigyveno Naujukuose pas 
ūkininką Mažutį. Bal. 5 d. 
sudegė Mažučio kietis ir jau 
ja. Iš ten Barasienė persikė
lė pas Vaičiulį. Praslinkus 
kelioms dienoms sudegė Vai 
čiulio visos triobos ir gyvu
liai. Iš ten Barasienė sugrį
žo namo ir apsigyveno pir
tyje, bet neilgai trukus ir 
ta sudegė. Ant galo nusiga
beno Slavsitų aodiiun pas 
Berašą Bal. 14 d. sudegė 
Baraso tvartai su 18 galvi
jų. Po to Baraso žmonos 
niekas nenorėjo priimti, bi
jodami nelaimės. Gaisrų 
priežastys neištirtos. (Vil
tis, 1910). •. |

VIENU MAŽIAU NACIAMS

Jungtines Amerikos Valstybes pasiekė pirmoji nuotrauka, kuri rodo prancūzų sub 
merioą kuris paspruko » Tou’on. kada pra ucuaų laivynas buvo naikinamas. fiia pran
cūzu 3U $le vėsuojančią trįsualve atvykstą j Aljiers.
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Dėl Kalėdų - 
Naudingas Dovanas!,

VUERJVIM PUMOJ VIETOJ LAUŽO VAJUJE - 
TAIP PASAKĖ McFETRIDGE

Dovanos, kurios bus įvertintos per daugelį metų: dėl 
namų rakandai, geri radioa, pečiai, parlor setai, kar- 
petai, minkštos kėdės, gražios lempos, deimantiniai 
žiedai, laikrodėliai, springainiai mat rasai, lietuviški 
rekordai, angliški ir klasiški rekordai.

Budriko krautuvė yra pasirengus patarnauti pir
kėjams. Patyrę lietuviai pardavėjai mandagiai pa
tarnaus. Krautuvė atdara kiekvieną vakarą iki Ka
lėdų ir Sekmadieniais iki 5 vai., kad visi pirkėjai tu
rėtų progą liuosai išsirinkti naudingus daiktus šven
tėms.

Pas Budriką dar yra 500 naujų radijų 1942 metų. 
Pasirinkimas geriausių išdirbys&ų:
Philco dideliam walnut kabinete už ........
Zeaith gražiame dideliame kabinete už

RCA Victor gražiame kabinete ui ........
Motorola gražiame kabinete už ........... ♦.

$69.50
$79.50
$69.50

$69.50
Radio ir Phonografas sykiu, groja rekor- 

• dus automatiškai .................................... S119JJ0

William L. McFetridge, 
Amerikoj žymus darbo va
das ir direktorius laužo va
jaus Chicagos Office of Ci
viliu* Defense, šiandie pa
gyrė lietuvių ir kitų grupių 
pasidarbavimą l&ožo vajuje 
Amerikos pergalei.

W. L. McFetr*dgryra pre
zidentas BcalUing Service 
Employoea International u- 
nijos ir prezidentas Fiat Ja
ni tors Union. Pasikalbėjime 
su Stasiu Pieža, pirmiausia 
jis pagyrė lietuvius, kaipo 

! gerus darbininkus. Jis sa
kė, kad daug lietuvių pri- 

I klauso prie Fiat Janitore u- 
nijos, ir kad jie pasižymi 
darbštumu.

Kalbant bendrai apie Chi
cagos lietuvių pasidarbavi
mą laužo vajuje (Salvage 
for Victory Piograml, W. 
L McFetridge pasakė:

“Chicagos lietuviai, kurių 
tėvynę šiandie naciai terori
zuoja, ištikrųjų, išsijuosę 
darbuojasi šiame laužo va
juje Amerikos pasisekimui 
šiame kare.

“Chicagos lietuviai ir ki
tos tautinės grupės yra su
rinkusios miborus svarų ge-

rėjo, kad sūnus jaunystėj 
būtų atskirtas Ypač mamy
tė buvo priešinga stojimui į 
mihtarisę akademiją. Jis ir 
šiandie apgailestauja, kad 
neišvyko j minėtą mokyk
lą. Jaunasie Osinskas mylė
jo mokslą ir pasirinko pro
fesiją Du metus lankė WU- 
son Junior College ir čia 
baigė General Science kur
są Po to įstojo | De Paul 
universitetą ir čia baigė dvie 
jų metų “preznedical" kur
są Paskui įstojo į Illinois 
universitetą ii* sėkmingai 
baigė dautisterijos mokslą 
praeitą pavasarį- Jam nete
ko atidaryti of?so, nes žino
jo kas jį laukia, būtent, kad 
Dėdė Šamas greit pašauks 
kaip ir kitus jaunus vyrus. 

Dantistas Osinskas ižva-

lsžiea. Visas tas laužas yra 
siunčiamas į geležies fabri
kus. iš kurių išeina me
džiaga ginklams. Tokiu bū
du jie Hitleriui atkeršys už 
pagrobimą Lietuvos, jų tė
vynės”.

Jis taipgi gyrė darbštu
mą lietuvių moterų rinkime 
geležies, taukų ir blakinių 
keaų. McFetridge pasakė:

’*Geliu konstatuoti, kad 
lietuvės pririnko daugiau 
blekinių kenų savo blokuo
se šiame mieste, negu buvo 
pririnkta kenų bile kokiame 
kitame miasto bloke. Tai di
delis lietuvių moterų nuo
pelnas Dėdei Šamui. Sveiki
nu!" . 4

Lietuvių mokyklos vaikai į ^uoJa i Miami Beach, Flo 
taipgi daug prisidėjo vaju- ** ,ten Lieutenan*
je, jis pastebėjo. Lietuvių 
parapija Chicagoj buvo pir
mutinė padovanoti savo net 
boilerį šiam vajui, jis sakė. 
Tai buvo Dievo Apvaizdos 
parapija.

Jei kas abejoja lietuvių 
patriotizmu — tepasikalba 
su W. L. McFetridge.

Raporte ris

Aplink Sv. Kazimiero 
Akademija

Šv. Kazimiero Akademi
jos studentės pasišvenčia 
labdarybei ir remia ją įvai
riais darbais bei patarnavi
mais:

Dr. Walier B. Osinskas, 
dantistas, išeina į 
kariuomenę

2 šmotų Parlor setas sn drūtais springsais, vėliau
sių spalvų, mėlyną žalių, rausvų. Garantuota per

daug metų až .............................................$984)0
3 šmotų miegame kambario setas už ........... <CQR QQ ll 1' mergaičių įsi

2>;,0*UU * gijo bilietus į “Virtue of
Satan" veikalą, kurio pel 
nas buvo skiriamas senelių 
prieglaudos reikalams.

2. Akademijos choras ren
giasi aplankyti prieš šven
tes ligonius įvairiose ligoni
nėse juos palinksminti kalė 
dinėmis giesmėmis

3. Sodalicijos apaštalys
tės skyrius vadovauja “dra
bužių” vajui. Suneštomis ei
lutėmis ir šiaip atliekamais 
drabužiais sodalietės su
šelps neturtinguosius Nau 
joje Meksikoje.

4. Akademikėe perka War 
Savings Bonds Jau trečias 
bonas įgytas 44Vietory Sing’ 
įeigų-

5. Akademikės karo kape
lionams siunčia bažnytinius 
dalykus įgyjamus “Campus 
Shoppe” pelnu.

6. Akad erai jos komercijos
skyrius keliose gazo racio
ną vimo stotyse eina rašti
nės pareigas. XXX

5 šmotų ąžuolinis valgomo kambar. setas už $35.00
Cedar Chestą dideli, grasūs už .................. $35*00
9x12 Wilton Karpetai po ....................................$55.00
Didelės floor Lempos Rembrandt išdirb. po $18.50 
Lempos Christmas special vertės $15AM), po $7.95

Panešami rankiniai gramafonai po ............... $19.50
Elektrikimai dulkių valytuvai po .................. $29 JO

■ 4.ČŪL'.'?
• ■

u*
Rankiniai laikrodėliai po ............................... S15 00
Detmantintei žiedai po.............. $12.00 ,w $300.00

Auksinės rašom. ftturimnns po 52.00 ,W $10.00
Gryno aukso žiedai po . . ..........  $4.95 ir aukščiau
Kpilkotės, karoliai, lkry keliai, Širdutės po___$2.95

DIDELE KRAUTUVE, VISKAS PO VIENU STOGU
Rakandai, Jesvelry, Radios, Rekordai

JOS. F, BUDRIK
INUORFORATEI)' ■

3241 So. Halsted St
a" "A’k

TeL Calumet 7237—4591

Antra krautuvė—
3409-11 &>. Halsted St.

I

mt.
Itairiko naalatitei

WCFL. 1000 kil. Sekmad. vakare fl valandą 
WHFC, 1490 kl. Ketvirta dieniais 7 vai. vakaro

’.w ”

MUKU* UPARDA VAJUS MUSU

rasmamMiKrr proga dabar 
KOL
tūbos. cuuaoroTai. trom

bonai. SAXAPHOUW. PVU- 
tw su “»»«■ — »» ••. $«.«•, 
>«(•« lr $71.0*. Viri raruriuotf 
išnaršėm srsdknul

COMcaSnn ounMUUL zpk> 
NUO MLANDOĮ4RAI.
SMUIKOS, TENOR BAMJOS — 
$< M, «$.«•, S1Z40 tkl $<«.»0.
8T4UU1CBSUU BASAI — $<».« 
41MAS Ir K6».oa. BASO ut- 
DBNOAULH — Sll.oa. 8MMB- 
IMI SMUIKOMS. STarUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS U 
CELLO — ll.CS. KJ$, MM. 
(tAM lr «1«H. MMmss riM M- 
■ų vlrtminAtų Instrumentu. BASS 
DRUMS, SUARK DRUMS-IAM, 
ima*, imh. «•«.«. nmais. 
■I BOT*. CTMMOLK' »KUM 
HEADS nntalsomJ Jums pstsu- 
klsnt MOUTH PtECE

tr W
I*

S*Mnrm*a.
Clnrns-

Smuikoms lr Oultnrums 
OOLDSTKITUS MŪŠIO RBOP

■MTOlSi.

laipsniu pradės tarnybą ka
rininkų mokykloj. Jo tėvai 
gruodžio 6 d. surengė jam iš
leistuvių bankietą Darrus- 
Girėn&s svetainėj, kur susi
rinko apie poni šimtų arti
mų draugų. Tarpe svečių ba
vo matyt žymių lietuvių: 
klebonas kun. A. Baltutis, 
F. Lucas su žmona, F. Viz- 
gard, Kuchinskas, Sr. ir Jr., 
Aleksiūnai, Wozbutai, Kūrai 
tis, labai daug daktarų iš 
universiteto. Mis. Kieta, B. 
Ambrose, Vileikis, Eitraan- 
tis, Butkai, Juozaitis. Kitų 
pavardžių neteko sužinoti. 
Visi jaunam dantistui, First 
Lieutenant,. linkėjo pasiseki
mo padėti nugalėti mūsų ša

Svarbus prašymas
1941 metais, birželio mė

nesį 22 d. apie 6 vi. vak. prie 
Cravvford avė., ir lllth 
t prie 6v. Kazūnieri kapy- 
nių) įvyko dviejų automo
bilių stmid&užynnus.

Kazys ir Rozalija Budriai 
važiavo Craarford avė., į 
šiaurę, o kitas automobilis, • 
kuriame buvo jauni baisbo- 
Hninkai, važiavo 111 gatve į 
rytus ir tų jaunuolių auto
mobilis sudaužė Budrių au- 
tomibilį ir įmušė J Bitino sa 
liūną.

Budrių automobilis buvo
two tone (cream-marooo). I

Rozalija ir Kazys Budriai 
buvo beveik mirtinai sužeis 
ti, todėl negalėjo kasti liūdi 
ninku. Jei kas matė šio au
tomobilio akcidensą, tai pra 
Šime atsiliepti ir pranešti 
Budriams šiuo adresu — 
4940 So. Trippe (telef. LAF 
9755), nes reikia surasti liū 
dininką, kad išrišus dalyką 
ir gavus atlyginimą Kas ma 
tė šį akcidensą ir pabus liu
dininkais, tai p. Budriai 
jiems atsilygins.

Budriai besigydydami tu
rėjo $3,000 išlaidų ir smar
kiai yra nukentėję.

PLATINKITE “DRAI

PASKOLOS 
DAROMO

ANT PIRMŲ M4
GREITAI IR PIGIAI 

MfiNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

MUTUA 
FEDERAI
Savings and 

Association
OF CHICĄGO

2202 W. Cermak 
Road
Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAŽANAUSKAS 

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS | 

KAINOMIS
Gerai žinomų Osinskų, Gi 

mimo Panelės Sv. parapijas
parapijonų/sūnus W. B. O-' iiea’priešą. Be to, liko ap
sinskas, kuris baigė Illinois 
universitetą, netikėtai teleg
rama iš. Washington pašauk
tas Dėdės Šamo tarnybon.

Dr. W. Osinskas yra bai
gęs Harrison aukštesnę mo
kyklą su geriausiais pasi
žymėjimais ir buvo gavęs 
stipendiją į West Point Mi- 
litary Academy. Tėvai, tu
rėdami tik vieną sūnų, ne
sutiko su jo noru, nes neno-

SLIP CO V E R S 
PADAROMA PAOAJL IŽSAK.YM4

ApMugoktte sevo senos rsk&n-, 
dus lr earuoSIdte, kari atrodytų 
kaip nauji. Didelis pasirinkimai 
vlaoklų spalvų lt "duat-prosT' 
■naterloli).

APKAINAVIMAS VELTUI 

CUSTOM BULT
VENETIAN BLINDS

Mediniai 'slsts'. pasirinkimas J- 
vah-lŲ apatvg, autonurtttko tvar

kymo, — taipgi vėliausio pageri
nt m o. Jrengttnaj Veltui.
Ut Pėdą 32c

Parinnvnm Pajesl Ufaaky- 
ITV. Voltatl. ‘ Tvirtose Fllns <-'.Ue 

KJIJmA.1^ tr lx»«e IHUvu,,

BECK*S DEPT. 
STOR& Ine.

8221-25 S. HALSTED ST. 
YASDS <T»

WHOLESALE• «■ ♦

FUSNITUnC
BROKEB

dovanotas puikiomis dova 
nomis, kurių, sakė, niekados 
neužmiršiąs. kaip ir draugų, 
dalyvių bankieto. Per ban
kietą Barisien5 padainavo 
keletą dainų lietuvių ir an
glų kalbose. A Drukteniū-, 
tė irgi padainavo solo, a-] 
kompanuojant pianu Račkū-, 
niūtei. Jos yra Sv. Kazimie
ro Akademijos studentės.

Programos vedėju buvo F. 
Woidat. Ten buvęs

WHOLESALE
LKįUOB
IŠTAIGA

UveUo}a<n«
Oblcngn.

REMKITBŠEMą
UTKTUVrŲDRAUOą

M. KANTER, nas.
MUTUAL LIULOR CO.

<707 So. Halsted St.
BCMJIMVARD «O14

MH ALESAUSKAS and SONS
FACTORT SSPREtEMTATIYR

S343 South WMt«rn Avenue, Chicago

J

\

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMCGŲ —• 

SIŪTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Syvai b* Sul

Mūsų Specialybė

Labai geros rtUles moterų kailiniai, kailiukais i«p*oš«als arba 
ctolh kotai parslduida nužemintomis kainomis.

ATEIKITE UI PATVH I’A.M ATVMTE ftlANBtENl

PEOPLES CLOAK and K® At SHOP
1711 W. 47tfa SL Yards 2o88

Mn. K. F. Dsinbak Ir DvM, Sav.

NEtTOBIOT KUB BŪNA — NJJRMMB — BVBCKKMBB — 
AB FAUNAI ANT LAUKUOSE — VISA CHIGAflOS IB 

AmaroTibtuvua kandibn BU ATYDA KLAUSOSI:

iharcutiz
BADIO UUBRASCIO VROGBAMVI

Vakariai* Uetavtų 
AaierOcojal

- VIENUOLIKTI METAI! -
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. a. 
KITOMIS Dienomis 0:90 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-M50 kil.
STOS 8«. W«tm An

|$100.000 STOCK IIOUIDAHOM PAPDAVI
ĮsiCTAI ra dvejomis keloĮmls. 100% vilnoniai. 855-0** C77.00

vertės *5alOM airi** brtaa ............... .
MrMšs dabar tr rafeanpyldto ptatgą-

|VyBL URMINIAI O’COATS, ei4 CO
9Z9.60 vertės, parsiduoda dabar ni ...........................

MOTERŲ IB MBBOINV AUDEKLINIAI SPORT (JOATM.
Eua.C,l«J2E^”S‘jrS?'$9.75 iki $16.75

|fUR COATS, $7fi.00 vertta. ftA
Farnldeoda pa tfktal ..................................................
AtKŲ DBABUMAt TUtoms 4 ***9 tfi U <Q 
vflannial sMtal SIS vert. nofemlL bate

IAK KOTAI lr DBKSRS NRPAPBASTA1 NUI

d. „ ...T* v,rt“ ** $L98
............. .............. $8.75

GABEL'S CLOTHING STORE 
73$ Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VBA DORU 6EKMAIM KNIAJ8

, ■ ■________________ . . ...JL ' ,
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Pagerbkime lietuvius karius, esančius 
Dėdės Šamo armijoje

NEPAISO CEREMONIJŲ Kilo trukšmas dėl mokyklos vedėjo 
perkėlimo j kitą mokyklą

Dienraštis “Draugas” jau 
nemažai yra įdėjęs į save 
puslapius lietu/ių karių fo
tografijas ir jų gyvenine 
aprašymus.

Jei kas norite, kad jūsų 
■sūnų, vyrų, artimųjų ar pa
žįstamų karių aprašymai ir 
fotografijos tilptų dienrašty 
je “Draugas” — malonėkite 
į “Draugo” administraciją 
prisiųsti ar atnešti jūsų sū
nų ar vyrų fotografijas ir 
gyvenimo aprašymus ir iš
laidoms padengti vieną do
lerį. Vėliau bus išleista lie
tuvių karių knyga su apra
šymais ir fotografijomis ir 
už tą patį dolerį gausite mi
nėtą knygą.

Kr' < i
Kas reikia pažymėti

Kario gyvenimo aprašy
me pažymėkite: 1. Vardas

Žmona su vaikais sėdėjo automobilyje 
keturias dienas kol surado vyrą

Mrs. Frieda Huffman, 34 
inetų amžiaus, su penkiais 
vaikais sėdėjo automobilyje, 
kol surado savo vyrą.

Gauna laišką

Mrs. Huffman gavo nuo 
savo vyro Jono laišką, ku
riame jis rašo, kad jis turi 
darbą Denver, Colorado, ir 
prašė, kad ji su vaikais at
vyktų pas jį apsigyventi.

Mrs. Huffman prieš savai 
tę išvyko su vaikais iŠ 
Aberdeen, S. D., į Denver 
miestą pas vyrą.

Atvyksta į Denver
Žmona atvyko į Denver 

miestą, bet nežinojo savo 
vyro gyvenamų namų adre
so, o tik žinojo kokiame fab
rike dirba. Moteriškė atvy
kusi į Denver miestą pas
kambino telefonu į fabriką 
ir klausė vyro adreso, bet 
iš dirbtuvės buvo atsakyta, 
kad jie nežinomam asmeniui 
apie savo darbininkus neduo 
da jokių žinių. Tada mote
riškė parašo atvirlaiškį sa
vo vyrui į dirbtuvę, bet jam 
nebuvo įteikta. Taip mote
riškė turėjo laukti su vai
kais automobilyje prie Den
ver miesto valdžios namų.

lt’
Pasibaigė pinigai

Antradienį Mrs. Huffman 
neturėjo jau pinigų. Trečia
dienį maitinosi sanvičiais, 
kimiuos buvo paėmę iš na
mų. Ketvirtadienis praėjo
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ir pavardė; 2 kada ir kur gi 
mė; 3 kokias mokyklas bai
gė; 4 kuo sporte ar kitoje 
mokslo šakoje pasižymėjo; 
5 prie kokių organizacijų 
priklausė; 6 kokį darbą dir
bo; 7 kada išėjo į karinome 
nę; 8 koks dabartinis kario 
adresas; 9 kokiuo adresu se 
niau gyveno; 10 tėvo ir mo
tinos vardas; 11 vedęs ar ne 
vedęs, jei vedęs, tai žmonos 
vardą ir pavardę pažymėki
te.

Laiškai
Jei kas norite, kad jūsų 

sūnų ar vyrų karių laiškai 
tilptų “Drauge” — prisiųs- 
kite į administraciją — mes 
įdėsime į laikraštį. Vėliau 
laiškus grąžinsime nurody
tu adresu.

be jokių didesnių incidentų. 
Bet ketvirtadienį darbinin
kai pastebėjo stovintį auto
mobilį, kuris jau ke virtą die 
ną stovėjo toje vietoj, kur 
galima automobiliui stovėti 
tik 2 valandas.

Kai dalykas paaiškėjo, tai 
darbininkai tuojau sukolek- 
tavo moteriškei $11 nusipir
kti maistui ir jai pareiškė, 
kad jos vyras labai rūpinasi 
dėl jos atvykimo ir nekan
triai laukia savo šeimos pa
sirodant.

Mrs. Huffman pareiškė, 
kad, gal būt, ji per amžius 
ten būtų laukusi, jei nebūtų 
atsiradę gerieji žmonės, ku
rie ją pamatė belaukiančią 
automobilyje. Bet mažas lau 
kimas — buvo ilgas lauki
mas.

Išgelbėta 194 
žmonės

Atlantike priešas sutorpe 
davo prekybinį laivą. 194 
vyrų, moterų ir vaikų pasi
sekė išgelbėti. Tai praneša 
iš Kanados.

Ragina pirkti
karo bonus

Chicagos arkivyskupas S. 
A. Stritch ragina žmones 
pirkti karo bonus.

PANAUDOKITE PROGA DABARTINIUS REMOMR 
NTOUMCIO RATOMH.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

("Draucu** Acme teiepnotoi

Nepaisydamas etiketo nuostatų, “Douggie“ Gray laiko 
savo tėvo. lt. S. Gray, koją ceremonijose, kurios įvyko 
Pensacola Fla. Lt. James S. Gray tose ceremonijose bu
vo apdovanotas aukso žvaigžde.

Nuo altoriaus i karo lauką
Herojus garbės ženklas įteiktas 
motinai.

Ne vienas Amerikos kata
likas karys jau paguldė gal- 
vą šiame kare už Amerikos 
kraštą ir jos laisvę beginant. 
Krito herojus

Midway jūros mūšiuose 
žuvo capt. Richard E. Fle
ming. šiomis dienomis hero
jaus capt. Richad E. Fle
ming motina gavo sūnaus 
kongreso medalį, šį medalį 
žuvusio sūnaus motinai įtei
kė prezidentas Rooseveltas, 
kuris pagerbė didvyrį kata
liką. Capt. Richard E. Fle
ming! yra pirmasis marinas, 
kuris gavo tokį po mirties 
garbės ženklą, šis herojus 
negalėjo papuošti savo krū
tinės garbės ženklu, nes jis 
jau yra aname pasaulyje, už 
tat šį garbės ženklą priėmė 
jo motina.

Pavyzdingas katalikas

Capt. Richard E. Fleming, 
marinų lakūnas, buvo geras 
ir pavyzdingas katalikas. Jis 
prieš pat mūšį, vieną sekma 
dienį, priėmę Šv. Komuni
ją ir išvyko į mūšio lauką

kovoti už Ameriką ir paverg 
tųjų tautų išlaisvinimą. Jis 
krito mūšio lauke, bet jo pa 
sišventim’as ir drąsa tūkstan 
čius stiprina mūšio lauke.

Capt. Richard1 E. Fleming 
iš ano pasaulio kovoja nebe 
ginklu, bet savo gražiu pa
vyzdžiu. Juk nėra gražesnės 
mirties, kaip mirtis kovo
jant už savo tėvynę ir pa
vergtųjų išlaisvinimą.

Visokių "štukų 
Pasitaiko

FF

Keistų dalykų gyvenime 
pasitaiko. Kartą važiuoja 
žmonės gatvėkariu. Konduk 
torius, kuris pardavinėja bi 
lietus prie užpakalinių durų 
sustabdo gatvėkarį ir iš
lipa pataisyti elektros vie
los. Kas tai paspaudė mig- 
tuką, suskambėjč ir gatvė- 
kario vairuotojas važiuoja. 
Konduktorius, kuris stovė
jo prie užpakalinių durių, 
paliko gatvėje, o gatvėka- 
ris nuvažiavo. Tuojau atsi
rado vienas iš keleivių, ku
ris ėmė pardavinėti bilietus 
gatvėkariu įlipantiems žmo
nėms. Tas “tipelis” prisirin
ko už bilietus pinigų gatvė- 
karyje ir vėliau prie vienos 
gatvės su pinigais paspruko.

Kokiame mieste tai buvo 
— nesvarbu. Tik galima pa
sakyti, tad tai įvyko Mary- 
land valstybėje.

Įdomiausias laikraštis 
yra “Draugas”. Todėl pasiū 
lyk savo kaimynui užsisaky 
ti šį laikraštį.

Chicagoje, pereitą trečia
dienį, mokyklų boardo posė
dyje buvo nutarta Butler 
Loughlin, Lindblom high 
sciool mokyklos vedėją, per
kelti iš Lindblom aukštesnės 
mokyklos į Harper aukštes
nę lūokyklą vedėjo parei
goms eiti. O į Lindblom au
kštesnę mokyklą vedėjo pa
reigoms nutarta atkelti H. 
F. Yates, iš Harper aukštes
nės mokyklos.

Loughlin Lindblom aukš
tesnėje mokykloje išbuvo ve 
dėjo pareigose apie šešis 
metus.

Kai tik sužinota apie B. 
Loughlin iškėlimą iš Lind

Naciai žada iki paskutinio kraujo lašo 
išnaudoti pavergtąsias tautas

Ryšium su Vokietijos “Ry 
tų ministėrtjos” vienerių 
metų sukaktuvėmis “Deu- 
tche Zeitung im Ostland” 
(IX. 18) paskelbė Dr. Al
fredo Meyerio, Ministerio 
okupuotiems Rytų kraštams 
nuolatinio pavaduotojo strai 
psnį. Jame sakoma, kad ši 
ministerija buvusi įsteigta 
“fuehrerio” įsakymu.

Naciai mano ponavoti, o .. 
kiti tik bus vergai

Autorius pradžioje paste
bi, kad ana ministerija api
manti uždavinius “okupuo
tuose Rytų kraštuose” ir 
“Ostlando bei Ukrainos rei-f
cho komisariatus”. Ministe
rija savo veikimo pagrindan 
padėjusi, dėsnį, kad “Rytų 
erdvė” nesanti vienalytė są
voka; šioje erdvėje gyvenan 
čios gausingos tautos, ku
rios viena nuo kitos skiria
si. Ministerija galvojanti 
“ne biurokratiškai”. Ji auk
lėjanti “naują vikiečių tau
tos vadovybės kadrą”, kuris 
sugebąs spręsti visus, nors 
ir sunkiausius, uždavinius. 
Vokiečių jaunimui ativerią 
galimumai, apie kuriuos jis 
anksčiau tegalėjus svajoti.

Tūkstančiai išvežta 
darbininkų į Vokietiją

Pirmas ministerijos užda
vinys buvęs “mobilizuoti vi
sas pajėgas” karo vedimo 
reikalams. Tam tarnaują ir 
“šimtai tūkstančių Rytų 
darbininkų”, kurie dirbą Vo 
kieti joje. Ministerija kiek
vienai “Rytų tautai” sura

Pirkite Kalėdines 
DOVANAS-

t? Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
už labai žemas 
kalnas — mūsų 
Jewelry Krautuvėj

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
— lenėūgėlių — žiedų, rąžomų 
plunksnų ir kitų Jewelry dalykų
Didžiausias specialiai gražus 
sieninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

5219 Wst 2«h Street, Cicero 
Phone: Cicero 4617

blom mokyklos, tai mokyk
los kai kurie vaikai ėmė de
monstruoti dėl jų mokyklos 
vedėjo iškėlimo į kitą mo
kyklą. Sakoma, kad demon
stracijoje dalyvavo daugiau 
šia 500 mokinių, o mažiau
sia — 150 mokinių, kurie ne 
nori, kad jų vedėjas būtų 
iškeltas į kitą mokyklą. Per 
eitą penktadienį trumpai tę
sės mokinių demonstracija.

Dr. John A. Lapp, vice- 
president of the Citizens’ 
Schools Committee ir grupė 
civilių žmonių kreipės į ma- 
yorą Kelly ir prašo, kad 
Loughlin perkėlimas iš 
Lindblom mokyklos būtų su 
laikytas.

dusi “psichologiškai teisin
gas” valdymo formas. 

Naciai giriasi savo alsavimu

Baigdamas, autorius sa
ko, kad vokiečių tauta pa
galiau gavusi “alsavimo er
dvę, kuri reikalinga jos gy 
vybei”. Niekada savo istori
joje vokiečių tauta nestovė
jusi tokių “milžiniškų užda
vinių” akivaizdoje. Žvilgsnis 
nuolat esąs nukreiptas į 
“laisvą, nepriklausomą, su
jungtą ir autarkinę Europą, 
kuri Adolfo Hitlerio vadovy 
beje turės Rytuose erdvę 
kvėpavimui, savo gyvenimo 
garantavimui ir kur ji galės 
pritaikyti savo kūrybinę ga 
lią”.-

Žmonės daugiau rašo
Chicago pašto viršininkas 

Ernest J. Kruetgen prane
ša, kad šiais metais 13 pro
centų padidėjo laiškų ir siun 
tinių skaičius, palyginus su 
pereitais metais.

BUY
mino stato 

OCFCNSC
BONDS

ANO

SITAM PS

Jei turi atliekamo seno 
metalo — atiduok karo pro
dukcijai. Tuo žygiu prisidė- 
si prie Amerikos karo laimė 
jimo.

PIETŲ LAIKO 
UŽKANDIS 
10:30 iki 3

85c Ir aukiėlaa

šį Vakarą... CHILETTI’S 
RE8TARANE. .. ir derė
kitės West Ridės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GRRYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGK
—Spagetti Ir Ravioll Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui ii kariuomenės . . . atsiveskite jį į puikų 
CHILETTI’S RĘST AR ANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . .
nes čia atdara visose valandose.

Chiletti1 s Restaurant
2435 S. WESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAONI and BILL TURILLI, Prop.

mus
X Adv. Vytautas Tarutis 

su žmona Iievute (buv. Šir- 
vaite) po vestuvių smagiai 
atostogauja saulėtoj Flori
doj.

X Bruno Šamas, Town of 
Lake biznierių sūnus, nese
niai išvykęs į kariuomenę, 
šiomis dienomis pranešė tė
vams, kad pradėjo lankyti 
karininkų mokyklą. (

X Moterų Sąjungos 21 kp. 
(Town of Lake) choras pir
mojo savo vakaro, lapkr. 22 
d., visą pelną paskyrė para
pijos reikalams. Kiek? $100.

X Jurgis Paškauskas, šau 
nūs Ateitininkų draugovės 
tautinio baleto šokėjas, ra
šo iš kariuomenės, ^ad tu
rėjo akcidentą ir susižeidė 
ranką, bet nesunkiai. Pail
sėjęs kelias dienas vėl galė
siąs daryti gana sunkius ka
ro pratimus.

X Pr. Navakauskas, žino
mas Brighton Park siuvė
jas, 2653 W. 43 St., ruošia
si prie trigubų sukaktuvių 
paminėjimo. Gruodžio 24 d. 
bus jo gimtadienis, ant ry
tojaus jo žmonos Ievos var
dadienis ir 45 metai kaip 
biznyje.

X P- Dabulskienė, 4606 
S. Paulina St., ir E. Norvai
šaitė, pasižadėjo aukoti po 
pantę kraujo Amerikos R.

! Kryžiui Lietuvos Nepriklau
somybės 25 metų jubiliejaus 
proga. Taigi, kraujo legio
nas auga Amerikos perga
lei.

X Chicago gyventojus šio 
mis dienomis pasiekė “Illi
nois Mobilizes'', leidžiamas 
Illinois State Council of De
fense. Leidinio viršelį puo
šia labai graži ir įspūdinga 
bažnyčioj padaryta nuotrau
ka, po kuria padėta para
šas “The Prayer Front’’. 
Taip, į maldos frontą ma
žai kas iki šiol kreipė dė
mesio, o tas frontas yra ga
lingas.

4 ‘ :X Antanas Pūtis (Pum
putis), kuriam neseniai A- 
teitininkų draugovė ir Jdor- 
rison Hotel tarnautojai tu
rėjo šaunias išleistuves, da
bar yra nuskirtas į Camp 
Robertą, Cal. Jis tėnti gavo 
mokytojo vietą — turi mo
kyti kitus kareivius, kaip 
reikia virti ir kepti. Taigi, 
specialistams ir armijoje ir 
daug lengviau.
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