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PER 4 VALANDAS TUNIS ATAKUOTAS
Kliuvo ir Bizerte bazei ir kitoms 
ašies užimtoms pakrantėms

Sąjungininkų oro jėgos didėja; 
Greit keleriopai pralenks ašį

LONDONAS, gr. 15—Ži
niomis iš Šiaurinės Afrikos, 
sąjungininkų oro jėgos jau 
tiek ten padidėjo, kad lakū
nai bombonešiais per ketu
rias valandas be pertraukos 
orinėmis bombomis sėkmin
gai atakavo ašies bazę Tu- 
nis ir apylinkes, Tunisijoje.

Batistą pageidautu 
įsiveržimo Ispanijon

NEW YORK gr. 15.—Ku 
bos prezidentas Batistą pa
reiškė, kad jei sąjunginin
kai įsiveržtų Ispanijon, tuo 
būdu nudžiugintų visą loty
nų Ameriką. Nes tai būtų 
didelis naciams ir fašistams 
smūgis Europoje.

I

Praneša, Lavalis į 
vyksta Berlynan

BERNAS, Šveicarija, gr. 
15. — Žiniomis iš Vichy, 
Prancūzijos, Lavalis šią sa
vaitę vyksta Berlynan. Te
nai jis nacių autoritetžftns 
pareikš, kaip ir kuo Pran
cūzija galės padėti ašiai lai
mėti karą ir pertvarkyti 
Europą.

Etiopija paskelbė karą 
ašies valstybėms

LONDONAS, gr. 15. — 
Vietos Etiopijos pasiunti
nybė paskelbė, kad Etiopi
jos vyriausybė paskelbė ka
rą ašies valstybėms—Vokie
tijai, Italijai ir Japonijai.

Prancūzijos preziden
tas yra neutralinėj šaly

LONDONAS gr. 15.—Iš 
Šveicarijos per radiją pra
nešta, kad Albert le Brun, 
Prancūzijos respublikos pre 
zidentas, yra neutralinėj ša
ly.

Nesenai buvo pranešta, 
kad jis gyvena Grenoblėj— 
Šveicarijos Prancūzijos pa 
sieny.

Prieš tai kokį laiką sąjun
gininkų lakūnai atakavo Bi- 
zerte ir Sousse bazes, ku
rios, palyginus su Tunis, yra 
antraeilės.

Tad Tunis bazei nepapra
stai daug kliuvo. Tas reiš
kia, kad sąjungininkų oro 
jėgos Šiaurinėj Afrikoj di
dėja ir greit jos keleriopai 
pralenks ašies jėgas. Ir šį 
kartą pasirodė menkas ore 
ašies atsparumas. Oro jėgo
mis ašis bus sutriuškinta, 
sako stebėtojai.

Ašis Afrikoje susilaukia 
tik vienų nepasisekimų. 
Rommelis su savo liekano
mis dumia Tripolitanijos pa 
kraščiais. Tunisijos sąjungi
ninkai ir jo neužmiršta. 
Siunčia prieš jį bombone
šius. Sukeliami dideli nuos
toliai.

Iš Moroko per radiją sa- 
koma, kad bėgančią Rotume 
lio armiją sudaro keturios 
vokiečių divizijoj Iš jų dvi 
yra šarvuotosios.

Jėzuitu vadu 
paskirtas italas

SPECIALI DOVANA” HITLERIUI

(“Dr&uiu” Acme teiepuut«,I
Flying Fortress, Anglijoje, įgulos nariai pakuoja kalėdines dovanas “ašiai”. Lt. A. 

J. Davis. iš Santa Claus, ir jo “padėjėjai” yra iš kairės į dešinę: capt. Wm. Anderson, 
Long Beach, Cal.; sgt. John Scott, Langing, Tcnn.; sgt. John Collier, Beaverton. Ala.; 
ir sgt. Arthur Dougherty, Sharron, Pa.

Londone spėjama, kad Rommelio 
atsimetimas Libijoje yra strateginis

Gal jis nori atsiremti į dešinįjį
sąjungininkų sparną Tunisijoje
LONDONAS, gr. 15.—ži- kiais sumetimais gen. Rom- 

niomis iš Libijos, britų aš- mėlis taip lengvai, be smar- 
tuntoji armija, kuriai vado- kesnio priešinimosi apleido

: vauja gen. Montgomery,
BERLYNAS (per radiją), j pliekia iš El Agheila (Libi- 

gr. 15.—Vakar atidarytas l jos) atsimetančias į Tripo-Įsant britų smarkiųjų atakų, 
velionies Jėzuitų draugijos litaniją gen. Rommelio lieka Kai kurie ekspertai yra 
generolo V. Ledochowskio nas, kurių esama ne dau- 
vokas ir rasta, kad laikinuo- i giau, kaip 25,000 vyrų. Bri- 
ju draugijos vadu paskirtas tų šarvuotosios divizijos
kun. Alessio Magni, iki šio- 
liai buvęs jėzūtų Italijos 
provincijos provincijolo pa
vaduotojas.

Kun. A. Magni hus Jėzui- 
1 tų draugijos vyriausiuoju 
I vadu iki bus išrinktas nau
jas generolas, kas įvyks tik 
po karo.

ašies liekanas vejasi. Lakū
nai bombomis ir kulkosvai
džiais priešo eiles retina. 
Nežinia kur gen. Rommelis 
sulaikys savo nukamuotą ir 
apdaužytą armiją, kad bri
tams pasipriešinti.

Londono karo ekspertai 
laužo galvas apie tai, ko-

Ašies submarinai nuskandino dideli 
britą laivą; apie 1,800 asmenų žuvo

El Agheila pozicijas, kurio3 
buvo tinkamos gintis, nepai-

nuomonės, kad gen. Romme 
lis atsimeta tikslu sustip
rinti ašies pozicijas Tunisi
joje, kur ašiai darosi nepap
rastai karšta.

Spėjama, kad ašis visiš
kai apleis Tripolio bazę ir

RUSAI SUSTABDĖ 
VOKIEČIŲ ATAKAS
..MASKVA, gr. 15. — Pna- 
nešta, Stalingrado piet- 
vakariniam šone vokiečiai 
netikėtai buvo sukėlę kon
tratakas. Tačiau jie greitai 
nuslopinti. Vokiečiai neteko 
apie 1,600 vyrų nukautai
siais.

Šiaurvakarų link nuo Mas 
kvos nišai taip pat padarė 
žymią pažangą—atsiėmė ap 
kasų liniją vakaruose nuo 
Rževo. Daug vokiečių durtu
vais išklota.

Kinai atmuša
japonu atakas

CHUNGKING, Kinija, gr.
Rommelio armija susispies 15.—Yunan provincijoj ja- 
aplink Mareth tvirtovių Ii-1 ponai sukėlė senai rengtą
riją rytinėj Tunisijoj. Tą 
liniją padirbdino prancūzai, 
kad apsidrausti italų atakų 
iš Tripolitanijos šono.

Jei gen. Rommeliui paal

savo žieminę ofensyvą prieš 
kinus. Bet kinai juos atbloš
kė. Japonai atsimetė į Pei- 
chiaoko apylinkes ir vėl nu
sisuko prieš kinus. Eina mū

RYTINIŲ PAKRAŠČIŲ 
UOSTAS, gr. 15. — Vakari
nėse Afrikos pakrantėse 
ašies submarinai nuskandi
no didelį britų laivą, su ku
riuo žuvo apie 1,800 asmenų.

Atvykę čia išvaduotieji 
apie tai pranešė. Sako, apie 
1,040 kitų asmenų prancūzų 
kruizeris išvadavo.

Tarp žuvusiųjų su laivu 
būta apie 1,500 italų karo 
nelaisvių ir apie 500 anglų. 

Laivas plaukė iš Suezo į

1,800 italų karo nelaisvių. 
Tragedija įvyko rugsėjo

mėnesį. Nesenai apie tai bu
vo paduota trumpa žinia. 
Tik dabar tos nelaimės didu 
mas iškeltas aikštėn.

Laivą užpuolė 6 ar 8 sub
marinai. Keleivių ir nelais- 
vių žymioji dalis susodinta 
į 14 laivo valč*ų. Kiti susi
spietė į keletą raftų (trop- 
tų). Jų daugelį užmušė žu
vys rijikės, kurios tem plau
kioja gausingomis gaujo
mis.

Po keletos parų nelaimin-

Neapolis ir vėl 
bombarduotas

LONDONAS, gr. 15.—Iš 
Romos per radiją pranešta, 
kad praeitą naktį Neapolis 
ir vėl bombarduotas iš oro.

Bet Londone apie tai ne- Angliją. Jame buvo 688 ke- 
turima žinių. leiviai ir apie 300 įgulos na-

' rių. Keleivius sudarė britų i gųjų daugumą išvadavo
WASHINGTON. — Sena- armijos, laivyno ir oro jėgų' prancūzų kruizeris ir juos 

to narių grupė nusprendė personalas. Buvo dar ir apie 
patyrinėti kainų kontrolės 50 moterų su vaikais. Pake- 
klausimą. Į liuj laivan paimta dar ir

nuvežė į Casablanca. Kele
tos valčių ir raftų nesuras
ta.

Sąjungininkai paėmė japoną 
bazę Būna, Naujojoj Gvinėjoj

Sukoneveikė dar vieną japonų
siunčiamą pagalbą karo laivais

WASHINGTON, gr. 15.—I SĄJUNGININKŲ ŠTA-
Laivyno departamentas pa- BAS Australijoje, gr. 15.— 
skelbė, kad U. S. oro jėgos Į Generolo MacArthur vado

vaujama australų ir ameri
kiečių kariuomenė vakar 
paėmė japonų bazę — Būna 
sodybą, Naujosios Gvinėjos 

1 rytiniam pakrašty.

Pietiniam Pacifike smarkiai 
atakavo japonų orinę bazę 
Munda, New Georgia saloje, 
gruodžio 14 d. Ši bazė penk
tuoju kartu atakuota.

Taip pat pranešta, kad N. 
Gvinėjoj Būna apylinkėse 
eina smarkios kovos su ja
ponais jūros pakraščiais.

Kodėl japonai
neapleidžia Kiška

ANCHORAGE, Al a s k a, 
gr. 15.—Anchorage Times 
darydamas karo apžvalgą 
randa, kad japonai neaplei
džia Kiška salos, Aleutians 
dėlto, kad neturi priemonių 
iš ten išsikelti.

Kiška saloje amerikiečiai
lakūnai "Sunaikino kuonė vi- iš 'užnugario, 
sus japonų lėktuvus ir nus
kandino daugiau kaip 20 į- 
vairių rūšių laivų.

Londone pasirašyta 
Madagaskaro sutartis

LONDONAS, gr. 15. — 
Eritų atkovota iš Vichy vy
riausybės didelė Madagaska 
ro sala pavesta kovoj aritiem 
prancūzams. Tuo reikalu čia 
pasirašyta sutartis. Pasira
šė britų užsienio reikaių sek 
retorius A. Edenas ir kovo
jančiųjų prancūzų vadas

seks laimingai tą liniją pa- šiai.
siekti, jis bandys ten ata-Į Kinų vadovybė pranešime 
kuoti dešinįjį sąjungininkų pareiškia, kad japonams su- 
sparną ir tuo būdu padėti' kelti nepaprastai dideli nuo- 
apgultiems vokiečiams ir1 stoliai. *
italams Tunise ir Bizerte.1 Ir Hupeh provincijoje ja-
Bet tas yra 
spėliojimai. i

tik ekspertų

Britams žadama 
malta mėsa

LONDONAS gr. 15. — 
Britų maisto ministras Fre- 
derick James Marųuis (lor
das Woolton) pranešė, kad 
artimiausiuoju laiku bri
tams dijeta bus papildyta 
malta mėsa.

LONDONAS — Britų ka
ro sekretorius Grigg pareiš
kia, kad britų vyriausybė 
yra priešinga sudaryti žydų 
armiją.

ponų sukelta gruodžio 11 d. 
ofensyvą taip pat sukone- 
veikta.

Parvyksla iš Suomijos 
U. S, atstovas

HELSINKIS, gr. 15. — 
Vietos U. S. pasiuntinybė 
praneša^ kad U. S. atstovas 
Suomijai H. F. Arthur 
Schenfeld ketvirtadienį iš
vyksta į Ameriką.

WASHINGTON. — U. S. 
77-asis kongresas baigia 
savo dienas. Ne u jas 78-asis 
kongresas susirinks po Nau
jų Metų.

Be to, sąjungininkai taip 
pat vakar sukoneveikė japo
nų karo laivams bandymą 
išlaipinti daugiau kariuo
menės.

Tas buvo paskutinis japo
nų užsimojimas duoti pagal
bos Būna gynėjams. Japonų 
penkių karo laivų konvojus 
—dviejų kruizerių ir trijų 
naikintuvų ties Mambare 
ir Kumusi upių žiotimis, už 
20 ir 40 mailių šiaurvakarų 
link nuo Būna sodybos, ban
dė valtimis išlaipinti dau
giau kariuomenės, ragis, 
tikslu sąjungininkus užpulti

Sąjungininkai tai susekė 
ir orinėmis bombomis dau
gumą valčių su priešo ka
reiviais nuskandino. Maža 
jų dalis šiaip taip išsivada
vo. Priešo karo laivai pas
pruko.

Dar ne viskas baigta su 
japonais. Būna ir Gona apy
linkėse japonai išsisklaidę. 
Reikės juos visus ten rais
tuose sumedžioti.

Naujojoj Gvinėjoj japo
nai turi dar dvi pakankamai 
stiprias hazes. Tai Lae ir 
Saiamaua, už 140 mailių va
karų link nuo Būna.

gen. Ch. de Gaulle.

Prancūzų nacionalinis ko- į]jrohitO lailkO 
mi tetas, kurs kovoja prieš Į 
nacius ir Vichy vyriausybę, Į savo šventovę 
tai salai paskirs komisionie-
rių ir saloje administracija 
bus pertvarkyta.

Britai atėmė salą iš Vi
chy, kad ten ašis neįsteigtų 
sau kokių nors bazių.

Suomija nesiekia 
jokios taikos

STOKHOLMAS, gr. 15.— 
Buvo žinių, kad Suomija jau 
negalinti pergyventi žiemos 
sunkumų ir siekianti tai
kos.

Dabar iŠ Helsinkio tas
oficialiai užginama.

*

Akįierse‘nugalabinti 
6 naciu šnipai

LONDONAS, gr. 15. — 
Iš prancūzų Moroko per ra
diją trumpai pranešta, kad 
Algiers, Siaurinėj Afrikoj, 
vakar mirties bausmė įvyk
dyta šešiems nacių šnipams.

NEW YORK, gr. 15.—Iš 
Berlyno per radiją praneš
ta, kad japonų imperatorius 
Hirohito per dvi dienas lan
kė didžiąją saulės dievaitės 
šventovę. Meldė sau ir japo^ 
r.ų tautai paramos šiame ka 
re.

Leidžia didinti
kainas už grietinę

IVASHINGTON, gr. 15 — 
Kainų administracijos ofi
sas leido padidinti kainas 
už vartojamą kavai grietinę 
— 1 centą daugiau už pus- 
pantę.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | S-člo puslapio “Clas- 
sifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

v
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
ir mūs kolonijoj 
daug kas naujo

Rockford, III. — SS. Pet 
ro ir Pauliaus parapija ruo
šia šaunią praabogą — “ bun
co party” — gruodžio 20 d.,
2 vai. popiet, parapijos sa
lėj, Sako, dovanų bus iki 
šiol dar nematytų. Kas tik 
atsilankys, visi norės jas lai
mėti.

Klebonas ir parapijos ko
mitetas kviečia visus atsi
lankyti.

Šokiais baigsis 1942 metai

Parapijos komitetas pla
nuoja dideliu pasilinksmini
mu baigti šiuos metus, bū
tent ruošia šokius gruodžio 
27 d., parapijos salėj. Orkes
tras pasamdytas geras ir vi
sų. ypatingai jaunimo, mė
giamas.

Visas pelnas eis parapijos 
naudai.

Nauja Sodalicijos valdyba

Gruodžio 6 d. po bendros 
dvasinės puotos bažnyčioje 
ir po skanių pusryčių para
pijos salėj sodalietės savo 
susirinkime išrinko valdybą 
1943 metams. Dvasios va
das kun. K. Juozaitis, pirm. 
D. Dubinaitė, vice pirm. Ag
nės Kisieliūtė, sekretorė B. 
Rimkutė, iždin. B. Juškaitė.

Mūs sodalietės labai gra
žiai ir pavyzdingai veikia. 
Kas mėnuo eina bendrai prie 
šv. Komunijos ir po to su
sirenka. bendriems pusry
čiams, taip pat laiko 'Susi
rinkimus ir tariasi įvairiais 
draugijos ir Bažnyčios rei
kalais. Veik visos parapijos 
mergaitės priklauso Sodai i-

veikimo ir mokintis organi 
zuotai gyventi. Vienybėje — 
galybė.

Aukojo naujos sales 
reikalams

Kaip jau buvo rašyta, šš 
Petro ir Pauliaus lietuvių 
parapija, pastangomis kleb 
kun. Juozaičio, pasistatė sa 
;ę su visais moderniškais į 
rengimais. Tas darbas ne 
mažai kainavo. Parapijonai, 
džiaugdamiesi atliktu darbu, 
nesigaili aukų toms lėšoms 
padengti. Pavyzdžiui, pasta 
ruoju laiku salės reikalams 
J. Jacevičius aukojo $5.00 
o veikėjai Sautelai net $50. 
Pavyzdis kitiems.

REDAKTORIUS D£L PATRANKOS PAKLIUVO Į "TRIUBELj”

Ralph Coghlan (kairėje), ėdi toriai writer for St. Louis Post-Dispatch. kaltinamas, 
kad jis sugestinavoi piliečius paimti Meksikos karo patranką (dešinėje) iš valstybės 
sostinės pievos, Jeffenion miesto, Mo., <r tą patranką suvartoti laužui. Du piliečiai bw- 
vo areštuoti, kada jie bandė šią patranką paimti, pp, to kai gub. Forrest C. Donnell 

Keturi šimtai miesto dar- ] ksd « Paranka (tebūtų naudojama .aufcd, 4 - - j __

bininkų susiorganizavo į u-' ~ '

Pakels algas

Žinios iš L. K. Feder. spaudos biuroniją ir pareikalavo miesto 
majoro, kad jiems pakeltų 
algą. Majoras savo reikala
vimą žadėjo patenkinti, jei 
darbininkai sutiks dirbti 44 
valandas savaitėj. Bet mies
to taryba (City Council) pa- Užėmus vokiečiams visą .... 
laikė darbininkų pusę ir p<į į Prancūziją, dabar po vokie- ni®»ai 3 2111 a y°rie.

Naujų Metų gaus pakeltas , čiais paliko eilė žymių lietu-, UET PASITARIMAS
algas. Dirbs 40 vai. savaite j vių. Tai Lietuvos pasiunti- 4V1Pir, 
je. Korespondentas i nys Petras Klimas. Pasku-

LIETUVIAI NACIŲ
OKUPUOTOJE
PRANCŪZIJOJE

t i
, cūzijoje tarnautojai — kaip
S. Bačkis, A. Liutkus su šei-

' momis. Be to, buvo dar stu
dentų, jūrininkų ir keli ku

tinki metu jis dirbo prie ke- Šią vasarą min. S. Lozo-

ITALIJOJE YRA 10 LIE
TUVIŲ PRANCIŠKONŲ

DUONELAICIO "ME
TAI” VERČIAMI Į 
ANGLŲ KALBĄ

Nadas Rastenis,, gyvenan
tis Baltimorėje (Maryland), 
kuris prieš kiek laiko išver- 

Ba

VATIKANAS TURI 
DAUGIAUSIA SVETIMŲ 
VALSTYBIŲ ATSTOVŲ

Neseniai Vatikanas priė-

liolikos tomų Lietuvos isto- rai tis iš Romos lankėsi Švei-

tė į anglų kalbą 
ko "Anykščių Šilelį”, dabar 
verčia Duonelaičio " Metus1 
ir yra jau įpusėjęs. Nese
niai N. Rastenis buvo iš
rinktas į Maryland legisla- 
tūrą.

rijos. Jurgis Savickis, buvęs 
i Lietuvos pasiuntinys Suo-

carijoje ir tarėsi su tenykš
čiais lietuviais. Pastebėtina,

mijai, Švedijai prie Tautų kad dabartiniu metu vokie-
mė Kinijos paskirtąjį įgalio- Sąjungos, paskutinių metu čiai nė vienam lietuviui ne- 
tą min. Cheou Kang Šie. Tuo gyvenęs prie Viduržemio jū- leidžia iš Vokietijos išva

ros. žiuoti į kitą kraštą.būdu dabar net 44 valsty
bės turi savo atstovus prie 
Vatikano. Tai pats didžiau
sia diplomatinis korpusas, 
kokį bet kuri valstybė turi. 
Paskutiniu metu fašistai į- 
teikė raštą Vatikanui, kad 
kai kurie atstovai, esą, dir-

cijai ir darbuojasi parapi-! ba sąjungininku naudai, jie
jos reikalais. Gi jų motinos 
džiaugias, kad dukrelės se 
ka jų pėdomis,

Sąjungiečių nauja valdyba

Moterų Sąjungos 9 kuo 
pa priešmetiniam susirinki 
me gruodžio 3 d., išrinki 
valdybą 1943 metams. Vai 
dybon įėjo: pirm. M. Ene 
nienė, vice pirm. Ona Pili 
paitienė, finansų sekr. Kar 
putienė, nut. sekr. Lapine 
kienė, iždin. B Politikienč 
tvarkdarė Babavičienė.

Visos šios narės taip gre 
žiai darbuojas kuopai, ka 
kasmet vis išrenkamos tom 
pačioms pareigoms. Ypatii 
gai šiais metais sąjungietė 
dau# pasidarbavo parapijo 
reikalais. Per bazarą jos su 
mezginiais ir kitokiais ran 
kų darbais sukėlė $500. Kai 
po bazaro tą sumą įteikė kle 
bonui, tai ne tik klebonui 
bet ir viaai parapijai buvo 
surprizas. štai, ir parodo, ką 
gali nuveikti organizuotos 
moterys.

Moterų Sąjunga yra be
galo kilni organiaacija, pa- 
slskleidus po visu lietuvių 
kolonijas. Tai yra fraterna- 

‘linė ir pašalpos organizaci
ja^ 9-ji kuopa čia gyvuoja 
labai gražiai. Nuo Naujų 
Metų prasidės naujų narių 
vaju*. Vietos-sąjun-tės sten
giasi, kad prie kuopos pri
klausytų ne tik senesnio am
žiaus moterys bet ir mer
ginos, nes juk joms, jau
noms. reikės užimti veiki
me Senesnių vietas. Dėl to iš 
anksto turi platintis prie

esą antifašistai. Popiežius 
fašistų reikalavimų nepaten-

lais tėvas Juvenalis lankėsi 
neseniai pas Šv Tėvo atsto
vą USA — arkiv. A. G. Ci
cognani. Ekscelencija ta pro 
ga teiravosi apie visų lietu-

Lėktuvams pradėjus dau 
giau atakuoti Italiją, bus 
sunkesnis gyvenimas ir ten vių pranciškonu padėtį.
esantiems lietuviams. Be____________________________
anksčiau skelbtųjų pavar
džių Italijoje der gyvena 10 
lietuvių pranciškonų. Iš jų 
trys Romoje studijuoja Sv.
Antano pranciškonų univer
sitete, ruošiasi gauti moks
lo daktaro laipsnius. Kiti 7 
gyvena Milane ir Florenci
joje. Jie visi jaa yra įšven
tinti į kunigus Dalis iš jų 
baigę mokslus ruošiasi vyk
ti į Braziliją, o iš ten į USA.
Jų mokslu ir pragyvenimu 
dabar rūpinasi tėvai pran 
ciškonai gyvenantieji Šiau 
rinėje Amerikoje. Jų reika

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

♦♦♦♦♦♦♦♦

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJA.“

2r metų patyrimas
Tel Yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Otuias ir Akinių Dirbtuve 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4tb St
ranaus- VALANDOS: nuo 10 iki 4, 6 iki 8 
id.ud.ue- ir sekmadieniais pagal sutartį.

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Jurgis Baltrušaitis, ilga
metis pasiuntinys Maskvoje i KNYGA APIE LIETUVĄ 
ir vienas žymiausių lietuvių! ISPANŲ KALBA 
poetų. Jis gyveno Paryžiu
je drauge su sūnumi, kuris 
yra žinomas mpno istorikas

LIETUVIAI ŠVEDIJOJE

Švedijoje šiuo metu gy
vena mūsų rašytojas Ignas 
šeinius, buvęs pasiuntinys 
Gylys, etnografas Juozas 
Lingia ir dar keletas lietu
vių.

LIETUVIS DAKTARAS
UFTOAUGTKISTAS

en taikina aktui m 
a t« S k o mlngal tu 
prieinama ka'.sa

IOS F. BUDRIK
HKAIJTIVUE

3241 So. Halsted St
Telefonas:

Calumet 4591
DBL BADIO PATAISYMO 

PĄ^ALKJTB:
VARINI MM

ADVOKATAS

WHITNEY E. IIARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room WI14 Tai MTAto 7B7J

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230

Ofiso TaL Central 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet 

Kitomis valandomis pagal sutart)

Jonas Kossu Aleksandra
vičius, vienas iš šauniausių 
jaunųjų poetų Jis gyveno 
Grenobly, kur rašė diserta-

kino ir, kaip praneša spau ■ cįją iš prancūzų viduram
da, galima Laukti naujų fa
šistų žygių prieš Vatikaną.

Gyvenimo taurė taptų 
karti Iki aitrumo, jai į ją 
neįkristų keletas karčių aša 
ų. (Pitagoras).

žiu literatūros Jis Ameri
koje išleido savo naujausių 
eilių knygą ‘‘Be Tėvynės 
Brangios” — J. Aisčio sla
pyvardžiu.

Prancūzijoje buvo dar ki
ti mūsų pasiuntinybės Pran-

Argentinos lietuviai paren 
gė didelę knygą ispanų kal
ba apie Lietuvą. Veikalas 
apima Lietuvos istorinę, e- 
konominę, kultūrinę, meninę 
ir k. apžvalgą. Manoma, kad 
jeigu pašaliniai asmenys ne
sutrukdys, knyga galės tuoj 
pasirodyti.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik visos pors aidu *1aam g*

Z
Dabar laikas- pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, 

auksinius ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus 
instrumentus — LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

CASH arba C R E DIT

raninanl. Saugokit* taa, laladam< 
liegaamlnuotl las moflernttkluuab 
metodą, kuria re»*Hnjo mokais 

rali sutelkti.
M METAI t-ATTUMO 

pririnkime aalnln kurie paAaltnr

K

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

Dr. J. J. Smelai
orToMETRIOTAI 

L801 So. Anhland Avenu* 
Karnas ll-ttt

: O Ak AL MM* Cbim* 
ar-? OFISO VALABTDOi: 
Kasdien »:S»Mk m Iki l is p. m 
UTradUd ir Mttad Stjo a m

« . Ikį UI p m

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.

828 W. 35th PLACE 
Phone: Y ARds 2330 

24 vai. patarnavimas
i

Būnant namie ar darbo galite 
gauti gydymo patarnavimu lank
ant mūsų ligoninės kliniką. Kli- 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. Sis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
(Mnat Įrengta. Mediko. Dupart- 
wi«ila» gydymui riaukiu ligų — 
«narkiq tr liglaiklnių.
t'tlnsi įmigtu CtnrurgUoa De- 
parUiu-ubto, kur svarbias Ir ma 
seanse operacijas atlieka atsako- 
cniogt Chi, ursal-U..kt rui.
B1Inai Įrengta Fhysiothvrapy l>e 
partiihiitan priskaitant .Jiather- 
my, Ultra Violet Ray, Slnusoidal 
■r kitus moderniškus metodus 
<ydymo.
tTlnal įrengtas X-Ray Depart-
■nentas daktarams lr pacientams.
M 6 (lenam vertam ligoniui nc- 
ous atstumta, U6i stokos pinigų, 
<wuui*m.x gydymas b- priežiūra. 
Kat* link iiiokeediu, susi (arsime, 
kad būtij Jums ko

KALBAM LIETUVIŠKAI

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AMD 8UKOEOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. rak 
Nedčliomia pagal intartį.

Offica tai YARda 4787 
Namų tai PBOipect 1830

01. P. ATKOČIŪNAS ‘
DANTISTAS

1446 So. 49tb Court, Cicero
Aatradiemau, Ketvirtadiatuaia 

ir Penktadieniu*
Valandos: 10-12 ryta, 2-0, 7-8 P AL 
314/ S. Halsted SL, Chicag

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos. 8 — 8 popiet,

TaL YABds 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
47th Strsst

TaL TARds 8146

• DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS LB CHIRURGĄ* 

IB AKINIUS PHTAIKO

744 West 35tb Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8 3< 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

lel:. VIRglnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJA* (R CHIRURGĄ* 

4204 Archer Avenue

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

Trečiad. ir Sekmad tik susitariu*

DB CHARLES SfGAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

rai,; ano 9 vut ryto ik 8 vai. vak TaL MIDvvay 2880 Chicago. UL
Seredoj pagal sutartį. 

Teiafoaaai IIRHlook 6849

1‘nikus kah-nriut Ine iliioilaina.- 
■ lykai mi kiekvienu pirkiniu.

ĮMUK IT LIAUK AR HAMU.TON, AMERIKOS DARBO LAIKRODI

JOHN A. KASS
MUSIC * JKttELRY STORE — WATCH REPAIRING 

4216 Archer Avė., prie Sacramento Tel. LAFa’yette 8617

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAPCUJOB MARIAI 
Tai OANal 6199

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Oftao taL VIBgtBla MM

OR. T. DDNDDUS
•YDYTOJAB IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—9 ir 8-8:90 P II 

TreČiadieuiaia pagal sutarti.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIBURGAS

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9 
Nedaliomis pagal autartj

OFISO VALANDOS:
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. ryta

Valandoa: 1-3 popiet lr 7-8 v. vnk. 
Sekmad., Trečiad. ir šaitad. va*

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis s takas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdąmi vilties gautiMaugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, |p IC
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A r A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU

*too kalnu. |>*rk«nt 4 limiu ar mivlri
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

Res. 6958 S. Talman Ava.
Ras. Tel. GROvehIU 6617 
Olflce TaL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

VaL: 2—4 ir 7-9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus- 
2423 West Marąuette Rd.

karais ofisas uidarytaa.
REZIDENCIJA:

3241 VVest 66th Place 
TaL RBPnblte 7868

TaL OAHal 0997
taL: PBOapect 666#

TaL Oicaro 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GTDTTOJAS IB OHIBUBGAS 

Kaiup. 15108 gat ir 49tb Ct 
OFISO VALANDOS i 

8 IU 4 popiet 7 IU 9 vakaru, 
ir pūgai autartt.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuviu)

GTDTTOJAS IB OHIRUROAH 
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namų talafonaa VIRglnia 2421

*9.20 TaL YABds 6891.
Bas.: KEVvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB OHIBUBOAS

Ofise ral ano 1-9? nno trSO-lAO
706 VVeat Sfith Street

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBOAS 

1821 So. Halsted Street
Beuldenelja: 6608 00. Am
VALANDOA- 11 v lyta iki 9 popiet 

6 Iki 9 vaL vakaro

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayetto 3210 
Rea. Tel. LAFayette 0084 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzio 2808 

VALANDOS:
Pirm., AnU, Ketvir. 6 Utį 9 vak. 
PunkL, fieitad. 8:30 Iki 9:30 vak.

takmad. Picai Sutarimą

I



Trečiadienis, gruod. 16, 1942 D R X TT O A s n
KARIAUJANTI BRITANIJA

Gruodžio 14 dieną Britą-1 mėsos už 23 centus. Be to 
nija švenčia savo tautinę dar per mėnesi gauna tam 
šventę. Britų imperija yra I tikrą kiekį kenuoto maisto.
didžiausia pasaulio jungtinė 
valstybė, su visomis domi
nijomis apimanti 13,642,218

Su dideliu atsidėjimu buvo 
renkamas senas, atliekamas 
metalas — metai scrap. Me-

kvadr. mylių plotą ir turinti talinių tvorų ir panašių da- 
504,700,000 gyventojų. Tas1 lykų surinkta 200,000 tonų, 
rodo didelius politinius ga- '| iŠ kurių buvo galima pada- 
bumus anglų, kurie įstengė! ryti 12,500 vidutinio dydžio
sukurti tokią jungtinę im
periją, kai pati Anglija sa
lose teturi tik 94,279 kvadr. 
mylias ir 46 milijonus gy
ventojų. Dabartiniu metu vi
sa Britanijos jėga yra su
kaupta karui. Paskutiniais 
metais jų karo išleidos sie
kė 3,130,000,000 svarų ster
lingų, kas sudarė net dau
giau kaip pusę visų britų 
pajamų. Kiekvienam Didžio
sios Britanijos gyventojui 
karo išlaidų tektų 263 dole
riai per metus. Už tat val
stybiniai mokesčiai (taksos), 
ypač prabangos dalykams, 
didelės. Pav., pakelis ciga
rečių kaštuoja 40 centų; pa
čių cigaretų kaina — 10c., 
gi 30 — taksų. Už degtinės 
butelį mokama $4.60, toje 
sumoje taksų — $3.95. Ti- 
k i etas į judamuosius paveiks 
lūs kaštuoja 23c., toje su
moje taksų 14 contų. Už kve
palus, brangakmenius ir ki
tas prabangos prekes taksų 
Britanijoje reikia mokėti du 
kartu tiek, kiek patsai daik- 
t ta kaštuoja. Tokių impor
tuojamų vaisių kaip bananų, 
citrinų, grapefruit — neįma
noma gauti. Grietinės taipgi 
savos britai nebeturi. Angli
joje yra 33 mil. gyventojų 
tarp 14 ir 65 metų. Iš jų 23 
mil., arba du trečdaliu, yra 
karo tarnyboje ar karo pra
monėje. Kaip Anglijoje yra 
išvystyta karo pramonė ga
lima spręsti iš to, kad da
bar ten yra apie 6,000 fabri
kų, kurie dirba įvairias tan
kų dalis. Privačiams karams 
gesolino nebeduodama, užtat 
pietinėje Anglijoje apie 90 
nuoš. gezolino stočių jau už
sidarė. Anglijoje maistas 
paskirstomas pagal korteles. 
Vienas žmogus per savaitę 
gauna: 8 uncijas sviesto, 
margarino ar riebalų, — 4 
uncijas sūrio pusę svaro 
cukraus, 2 uncijas arbatos, 
ketvirtadalį svaro bekono,

tankų. Iš sugriautų per bom
bardavimą pastatų ir šiaip 
iš namų surinkta apie 1,000,- 
000 tonų metalo, kurio už
tektų pagaminti apie 1.000 
laivų-naikintuvų.

Anglijoje ir Škotijoje gy
vena apie 20.000 lietuvių.

LIETUVOS DAILININKAS 
PIEŠIA DEKORACIJAS 
USA TEATRAMS

New Yorke gyvena gar
sus lietuvių dailininkas M. 
Dobužinskis. Jis yra pada
ręs dekoracijų Metropolitan 
operai, dabar gi Naujojoj 
Operoj Broadway teatre taip 
pat statomos operos su M. 
Dobužinskio dekoracijomisu 
Dailininkas yra nupiešęs y- 
pač daug gražių senojo Vil
niaus vaizdų. Jo sūnus buvo 
likęs Kaune, bet nuo jo ne
gauta žinių.

kių už 91,824,000 litų. Pa
žymėtina, kad šiemet suei
na 20 metų, kaip Anglija ir

„ .. . , kiti I pasaulinio karo sąjun-
Liefcuvos ir Britanijos san-. ... . .T, ... T1 ..., J v. I gininkai (Italija, Prancūzija,
tykiai buvo visada nuosir-, _ .. . T • * x- „J , 1 Japonija) Lietuvą pripažino
dus. Pastaruoju laiku Lie- ... , .,J , , . nepriklausoma de jure.
tuvos užsienio prekyboje
Britanija užėmė pirmą vie- (LKFSB).
tą. Pav., 1938 metais iš Lie
tuvos į Angliją buvo išvež- Didžiausiuose gyvenimo 
ta bekonų, sviesto, kiauši- kriziuose pirmutinis dalykas 
nių, medžio, linų ir kitų pre- — nenusimink. (Hilty).

JUST“ THINK- 
I mi&ht have UCfrN f 

i IN ĄUSTRAklANOW^

ALUMINUM IN izy 
□ŪKE VUOULP BUILP
A U.S. nOHTCR plane 
I dUKK POK COMT3UN5 
fcMOUGrH ste&l BOK 5

LtGHT MACHlNC QUN>.

Kas laisvę brangina, tas 
perka VVar Bonds.

Gražumas yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Mėrė).

A. i A.
BARNEY WILBERT

(vyras neseniai mirusios Mary 
Wilbert)

Gyv.: 2018 So. Unon Avenue. 
Mirė gruod. 15 d . 1942 m..

1:20 vai ryte, sulaukęs 62 me
tų amžiau*

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Katino apskr., Kauno miesto.

Amerikoj Išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime:

8 sūnus — Robert Ir marčią 
Marle tr Jų šeimą, Joseph Ir 
marčią Marcella Ir Jų šeimą, ir 
Corp. Andrew (U. S. kariuo
menėje); 4 dukteris — Mary 
Ir žentą Jonn Marttnonį ir Jtj 
šeimą. Anna ir žentą Stephen 
Rumlsbak Ir Jų šeimų, Margn- 
ret ir žentą Emll Prepellca Ir 
Jų šeimą. Ir Antoinette ir žen
tą Walter Htollstorff; ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pažįsta
mų.

Priklausė prie Keistučio Pa- 
šaipos kiūbo ir prie Susivieni
jimo Brolių Ir Seserų dr-jos.

Kūnas pašarvotas Skudo ko
plyčioje. 718 W 18tb St IaI- 
dotuvėft įvyks penktad.. gruod. 
18 d. Iš koplyčios S vai. ryto 
bus atlydėtas j Dievo Apveizdos 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą Po pamaldų bus nulydė
tu J ftv Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažlstąmus 
dalyvauti • šiose la'dotuvėse.

Nuliūdę:— Kūnai. Marčios, 
Žentai. ir Giminės.

Lftld. direktorius S M Sktt f 
das, tel. MONroe 3377.

A. t
LUDVIKAS JASNAUSKAS

Gyv.: 837 West 33rd St

Mirė gruod. 15 d., 1942 m, 
10:05 vai. ryte. sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr.. Naujamies
čio par., Degionių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterj Catherinc Petkus ir 
žentą. Antaną: sūnų I.ouis; 2 
anūkes — Helen ir Catherlne 
Petkus: brolj Kazimierą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas paSarvotas Mažeikos 
koplyčioje: 3319 IJtuanica A- 
venue. Laidotuvės Įvyks penk
tadienį, gruod. 18 d. IS ko. 
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas į ŠV. Jurgio par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Duktė, Žentas, 
Sūnus, Anūkas, Brolis, ir Gi
minės.

Iaid. direkt.: Mažeika ir 
Evanauskas, Yards 1138-39.

VALGYKITE

PIETŲ LAIKO 
UŽKANDIS 
10:30 iki 3

35c ir aukščiau

Šį Vakarą ... CHILETCTS 
RESTARANE.. ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GftRYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE

—Spagetti Ir Ravioli Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite j j į puikų 
CHILETTI'S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

Chiletti's Restaurant
2435 S. VVESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI And BILL TURILLI, Prop.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Pivoša yra ištremtas į Si
birą ir kenčia su tūkstan-

PATAIKCNUS GARSINA, ,
TREMTINI UŽMIRŠTA

Komunistų spauda labai čiais kitų lietuvių, 
garsina Šimkų, Venclovą,
Nėrį ir kitus parsidavėlius 
rašytojus. Bet nieko neuž
simena, kad geriausias lie
tuvių humoristas A. Gricius A + A

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO7’ 

DARBŲ SKYRIUS

,_l

•DRAUGAS" HFT.P wantfd 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdolph 0488-9489

TRAUK LABORERS 
Amžiaus 13 iki 55 m.

Tiesti rėles Chicagos aplelinkėje. 6 
dienos J savaitę, 55c į valandą. Pra
gyvenimas duodamas dykai.

PENNSYLVANIA KA1LROA1)
CHICAGO UNION STATION

51G W. Adams St., Chicago, III.

WASHINGTON. — Fede- 
ral Reserve beardas apskai
čiuoja, kad šiais fiskaliniais 
metais įvairių rūšių tak
sams teks 24.5 nuoš. visų 
nacionalinių pajamų.

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

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

Mano garbė yra mano gy 
venlmas; šie du dalykai no 
atskiriami. Atimkite mat 
garbę, ir aš neteksiu gyvo 
nimo, (Šekspyras).
— kaip vorai, renka tiktai 
nuodus.

J
Kas gyvena be prneipų, to 

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

IZIDORIUS MACIKAS
Mirė gruod. 13 d.. 1942 m, 

1:16 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo 18 
Tauragės apskr.. Veržimų pa
rapijos. Amerkoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dtdeliame nuliūdime: 
moterį Marjoną (po tėvais Dil- 
baitė); 3 dukteris — Orą ir 
Žentą Antaną Klobį Ir jų šei
mą. Bernlce ir žentą Warren 
Rabe, ir Helen ir žentą Jamei 
Phillips Ir 2 anūkus: 2 pus
brolius — Petrą Maclką ir 
William Mariką ir Jų šeimas: 
švogerj Klanley Dilbą ir Jo 
šeimą; švogerką Oną Jurevi
čienę ir jos šeimą: ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4635 So. Honore St.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
gruod. 17 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Šv 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa- 
ma'dų bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentai. Anūkai! Ihisbroliai, 
švogeris, švogerką ir Giminės.

Laidotuvių direktorius: John 
F. Eudeikis, tel. YARds 1741.

HELP WANTED — VYRAI

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas Ir 
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labnl geras At
sišaukite į "DRAUGO” RAŠTINĘ, 
2334 So. Oakley Avė.. Chicago, III..

VAIKINAI — prie lengvų dirbtuvės 
darbų. Patyrimas nereikalinga. la
bai įdomus darbas. Dieną ir naktį 
shiftai. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas įsldlrbtmas.

PLAfiTTG BINDING CORP.
732 S. Sheraian St.

VYRAI
Nuo 35 iki 45 metų senumo. 

Naktimis arba dienomis darbams. 
Abelnas darbas mėsos sandėlyje. 
Gera užmokestis. Atsišaukite as
meniškai.

NATIONAL TEA COMPANY 
Meat Commissary, 310 N. Peoria

VYRAI ir VAIKINAI reikalingi, 
prie nuolatinių, lengvų dirbtuvės 
darbų. Gera proga įsidirbimo.

EMERY—CARPENTER 
CONTAINER CO.

3620 W. 38th Street
REIKALINGI 2'VYRAI kaipo PA- 
GELBININKAI prie trokų. Atsišau
kite sekančiai:

HAREL—ARMRRUSTF.R & 
LARSEN COMPANY 
410 N. We*tem Avė.

D O C K MEN
Vyrai reikalingi prie loading plat- 
forrao, kraustyti ta vorą. Unijos mo- 
kesties rata. Naktimis darbas. Turi 
mokėti skaityti Angliškai. Atsišau
kite tarp 9 vai. ryto ir 12 vai. pietų. 

KEESIIIN MOTORS 
221 W. Roosevelt Rd.

ASSEMBLY — Lengvas, švarus Ir 
labai lengvas darbas, prie Decal- 
comanias. 40c į vai. pradedant. At
sišaukite sekančiai:

DI RO-DF.CAL COMPANY 
622 W. lake Street

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
T-abal (domulbdarbas Dieną Ir nak
tį shtftal. 40 centai j valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas Jsidlrbi- 
Mas. Kreipkitės į —•

PT.ASTIC BINDING CORP.
732 S. Shermftn St.

THE MAROUIS CO.
Turi vietos dėl 

VIRĖJŲ
COUNTER MERGINŲ 

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

NUO 9 IKI 11 VAL. RYTE.

2652 W. Monfrose Avė.
MOTERYS-reikalingos — patyrusios 
skudurų ir popieru skirstytojos. 50c 
į valandą. Kreipkitės j

ILLINOIS RAG * PAPER 
GIRADERS. 2048 W. Hul.lianl St.

NAKTIMIS DŽANITORRS reikalin
gos. 6 valandos. 6 naktys į savaitę. 
48,c j valandą, laikas ir pusė moka
ma už. overtlme.

LA SAI.I.E WACKER BI.DG. 
221 N. I.a Šalie Street

AUGUSTINAS
MARTINAVICH

Gyv.: 6957 S. Artesian Avė., 
tel. Prospect 8695.

Mirė gruod. 14 d., 1942 m., 
7:15 v. v., sulaukęs puės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Iąukuvos pa
rap. Amerikoj išgyveno 40 n|.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolį Julijoną ir Jo moterj O- 
ną ir jų šeimą: 2 seseris — 
Oną ir jos vvrą Adomą Ju
cius ir jų šeimą, ir Marijo
ną ir jos vyrą Tjanediktą Bu
kantus. jų šeimą: ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamu.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioj, 6812 S. 
Western Avė. laidotuvės )- 
vyks penktad.. gruod. 18 d. 
Iš koplyčios 10 vai. ryto bus 
atlydėtas į Gmimo Panelės 
švč. par. bažnyčią, kurioje ,- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sie’ą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

NuoSirdžiai kviečiame vsus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę-— Brolis, Brolienė, 
Seserys, švogerlai, Giminės.

Tjiid. direkt.: Antanas B. 
Petkus, tel. Grovehill 0142.

ONA VAITKIENE
(l>o tėvais Mooksllė)

Gyv.: 7027 S. California A- 
venue, tel. Prospect 3785.

Mirė gruod. 15 d., 1942 m., 
1:45 v. ryte, sulaukus pusamž.

Gimus Lietuvoj. Kilo iš 
Tauragės apskr., Kauno rėdy
tos, Vainuto pat. Amerikoje 
išgyveno 30 metų. .

Paliko dide iame nuliūdime: 
vyrą Petrą: augintinį Dr. Jo
ną Šimkų ir jo moterį Stefani
ją Ir jų šeimą: sesers sūnų 
Kun. Juozapą Senką, O.S A.; 
sesers dukterj Marijoną Alek
sandravičienę, Jos vyrą Pran
ciškų ir jų šeimą: pusbrolį 
Stanislovą liaštutį ir jo mote
rį Anastaziją ir jų šeimą; pus
seserę Marijoną Galdikienę ir 
jos vyrą Juozapą ir jų šeimą; 
ir daug kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioj, 6812 So. 
Westem Avė. Laidotuvės Į- 
vyks pejiktad., gruod. 18 d. Iš 
koplyčios 8:30 v. ryto bus at
lydėta į Gimimo Šv. Pan. Ma- 

. rijos par. bažnyč ą, kurioj )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kap.

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

Nuliūdę: Vyras, Aiigntinls,
Scs-n.i Vaikai, Pusbrolis, Pus
seserė ir Giminės.

Laid. direkt. Ant. B Pet
kus. tel. Gr<A-ehill 0142.

SKALBYKLOJE PAGELBININKAI, 
reikalingi. Shakers ir Feeders. At
sišaukite sekančiai:

BISMARCK HOTEL, IaAUNDRV 
Kandolph and AVi-lIs Sts. 2

REIKALINGAS pagelbintnkas kai
po namo sargas. Sąlygos labai geros. 
Gali būti vedęs ar ne. Atsišaukite į 
Kraučlų šapą sekančiai —

4602 SO. AVOOD STREET 
Telefonas VIPginia 1093

TT. Marijonų Ben
dradarbių Chicagos 
Apskr. Susirinkimas

Šį vakarą 7:30, įvyks TT. 
Marijonui Bendradarbių Chi
cagos Apskr. susirinkimas 
— Aušros Vartų par. mo
kykloje.

Prašome visų atsilankyti, 
nes bus aptariama svarbūs 
reikalai.

MOTERYS reikalingos karpyti ir 
skirstytu pirštinėms skūras garbar- 
nėje. Geriausios darbo sąlygos
HOFFMAN-PEDF.RSEN TANNING 

CO., 1820 AVebstcr Avenue

PARDAVTMUI

PARDAVIMUI KRAUTUV®
Randasi geroj vtetoj, netoli McKInley 
Park. Dabai geri įrengimai. Pardavl. 
prio priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. Waller Nutow. 2200 W. 37th St. 
Chicago. UI.. tel. LAFayette 6098.

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

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

Žmogus be draugo, tai de
šinė ranka be kairės.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii stoties WGES (1390), su Povilu Aaltimleru.

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HFRMTTAOE AVENUE

Tel. YARDS 17A1--I742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

i
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phou. <ARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
S319 LITUANICA AVĖ. Pbonen YARDS 1138-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
8KYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2314 WEST 28rd PLACE Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10321 SO. M7CHIOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4903

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8572

P. I. RIDIKAS
8JWM SO. HALSTED STREET 710 W. IRth STREET

Telephone YARDS 1419
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- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, jei ne- 
praioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, 111. 
Under the Act of March 3, 1879.

Amerika išsijudina pergalei
Prasidėjus karui su Japonija, kaip dabar dar labiau 

paaiški, Jungtinių. Valstybių vyriausybė buvo giliai su
sirūpinusi. Priešas, mat, užklupo kraštą dar nepasiren
gusį kaip^ reikiant gintis. Daug susirūpinimo rodė ir pa
ti visuomenė.

Po vienerių karo metų, labiau įsigilinus į visą padėtį, 
šiurpu net galvotu kas galėjo atsitikti, jei japonai bū
tų mok.'ję ir sugebėję pasinaudoti Amerikos nepilnu 
pasiruošimu. Jie galėjo dar daugiau Amerikos salų už
imti ir nagrąsinti kontinentalinių Jungtinių Valstybių 
užpuolimu. „ 4, įį,

Tačiau japonų imperialistai nepanaudojo tos “auk
sinės progos”, kokią jie turėjo. Jie įsikabino į salų 
užkariavimą, sukoncentruojant ten savo karo jėgas ir 
tai Amerikai davė progos prisirengti karui ir tai ne 
bet kokiam, bet karui, apimančiam vis^ žemės skri
tulį.

Pirmą kartą istorijoj Amerikos karo jėgos apėmė vi
są pasaulį.

Per vienerius metus amerikiečių karo jėgos tiek iš
auginta kad Amerikos laivyno^ armijos, diplomatinės 
ir industrinės jėgos apėmė veik visą žemę

LAIVYNAS IR JO VEIKLA

Amerikos karo laivų statyba pernai ėjo tokiu spar
tumu, kad laivyno vadovybė jau galėjo vesti operacijas 
plačiu mastu pi'ie Guadalcanal ir atakuojant Morocco.

Prieš metus laiko U. S. laivyno svarbioji pareiga 
buvo saugoti japonų laivyno sąjūdį. Antroj vietoj — 
lydėti transportą Didžiojon Bri tau i j on. šiandien laivy
no didžiausias darbas yra duoti apsaugą didžiojo Paci
fiko okeano susisiekimui — nuo vadinamo Dutch Har
bor iki Australijos.

Atlanto okeane U. S. laivyno aisakomvbė taip pat 
žymiai padidėjo. Jam čia tenka eiti “policinės narei- 
gas”. Ir jos yra puikiai atliekamos.

ARMIJA IR JOS JĖGA
Prieš metus laiko U. S. armija buvo ir negausinga 

ir ji buvo tik savoj teritorijoj. Šiandien kaip patsai 
Prezidentas Rooseveltas neseniai pranešė, užsieny jau 
yra apie milijonas kareivių. Didžiausias jų skaičius yra 
Anglijoj ir Šiaurės Airijoj. Gana daug jų dabar yra 
Šiaurės Afrikoj. Nemažai mūsų karių kaujasi su 
fašistais ir naciais. Be to, Australijoj, Naujoj Gvinė
joj, Guadalcanal ir kitur. Net Indijoj yra amerikiečių 
karių, i.*- kur jų jėgos bus pasuktos prieš japonus Bur- 
moj. Yra mūsų karių Australijoj, Islandijoj ir Lt. •

Kaip plačiai po pasaulį paskirstyta Amerikos armija, 
taip greitai jinai išaugo. Jungtinėse Valstybėse pridy
go karo stovyklų, kaip grybų po lietaus. Kariuomenė 
puikiai yra paruošiama tikrai moderniškam kariavi
mui. Pažymėtina, kad dauguma Amerikos karo vadų 
yra jauni, naujų idėjų vyrai, už tat armijoe pajėgingu- 
ma», drausmė yra pažymėtinai aukštame laipsnyje.

Kai armija pasijudino karo frontan, pasirodė, kad 
Amerikos tankai, tankų naikintuvai ir kiti karo pa
būklai yrą geriausios rūšies ir priešam* yra sunku 
prieš juos atsilaikyti. Ir tų pabūklų gamyba nroma vi-. 
su frontu.

KARO AVIACIJA
U. S karo aviacijos jėgos tiesiog stebėtinai greitai 

išaugo.* Lėktuvai gaminami geriausios rūšies ir ne be 
tūkstančiais, bot dešimtimis tūkstknčių. Lakūnų, tek- 
nikų, radijo ir kitokių aviacijai reikalingų vyrų paruo
šimas y* a ir rūpestingas ir sėkmingas. Aviacijon imami 
ir gabiausi ir sveikiausi vyrai, kurių j»au turime apie 
milijoną. Prieš metus laiko U. S. aviacija buvo sukon
centruota tik savų posesijų apsaugai, kuomet šiandien 
Amerikos arai — lakūnai daužo priešų policija# iš vi

so žemėj skritulio kampų. Nė viena kita pasaulio val
stybė neturi taip plačiai išplėtusi savo oro jėgų, kaip 
Amerika. Jos jau veikia veik visuose kontinentuose ir 
veikia labai sėkmingai.

IŠBLAŠKYTA VISOS ABEJONĖS
Visai neseni tie laikai, kuomet visai abejingai buvo 

žiūrima į Amerikos militarinį pajėgumą. Juk tai ne- 
militarišKas kraštas. Be didesnių militaricių tradicijų. 
Daug kas abejojo, ar pajėgsime pasiruošti moderniš
kam karui, ar sudarysime kompetenfcišką karo vado
vybę?

Įrodyta puikiausiai ir išblaškytos visos abejonės. 
Priešai, susidūrę su Amerikos laivynu, armija, ar la
kūnais, pajuto kad reikalą turi su tokia jėga, prieš 
kurią turės ar anksčiau ar vėliau nusilenkti. Ir stra- 
tegikos, ir karių pajėgumu, ir pabūklų vertybe ameri
kiečiai visus nustebino. Ir dar negalas. Amerikčs jė
gos dar vos tik įsijudina. Ateity Berlyno-Takio ašis dar 
labiau pajus amerikiečių jėgą.

DIPLOMATIJOS SUGEBĖJIMAI
Diplomatijos atžvilgiu Jungtinių Valstybių vyriau

sybė ir jos atstovai taip pat parodė daug gabumų. At
lanto Čarteris, Jungtinių Tautų suorganizavimas, Pie
tų ir Centralirės Amerikos patraukimas talkon, žygiai 
Šiaurės Afrikoj, tai puikiausias atestatas mūsų ga
biems diplomatams. Jie parodė daug apdairumo, ap
sukrumo ir sumanumo.

Karas pakeitė ir visą Amerikos veidą. Nutartu su
koncentruoti visas karo jėgas pergalei, ta:p ir pasielg
ta. Vyrai prie ginklų, fabrikai įkinkyta ginklams kalti, 
visuomenė, daug ką nuo savęs atitraukdama, mobili
zuoja kapitalą etc.

Ir svarbiausia — Amerika ne vien dėl savęs kariau
ja. Ji siekia laisvės ir gerovės viso pasaulio tautų žmo
nėms. Ji siekia pertvarkyti pasaulį teisingumo dėsniais. 
Ji siekia pastovios ir teisingos taikos.

Gen. Daugbs MacArthur
Amerikos ir Jungtinių Tautų karo jėgų vadas Paci

fiko okeano fronte yra gen. Douglas MacArthur. Ton 
nepaprastai ateakomingon pozicijon jisai paskirtas la
bai pavojingu laiku. Priešas siautė ir grąsino. Ameri
kos jėgos buvo nedidelės, nesukoncentruotos. Jų prista
tymas frontan buvo ir sunkus ir pavojingas.

Tačiau gen. MacArthur nugalėjo visus sunkumus. 
Jis priešą — japonus ne tik sulaikė nuo tolimesnių žy
gių, bet privertė juos iš ofenzyvos pereiti defensyvon.

Paskutinieji jo vadovaujamų karo jėgų žygiai Nau
joj Gvinėjoj, paėmimas Bunos, turi nepaprastai dide
lės reikšmės tolimesnei karo eigai. Tai yra didelis ame
rikiečių ir australiečių laimėjimas.

Tad, pagarba didžiajam karo vadui — cen. MacArt- 
hurui!

Prirašymas naujų narių prie mūsų fraternalinių or
ganizacijų — Liętuvių R. K. Susivienymo Amerikoj ir 
Moterų Sąjungas, yra stiprinimas organizuotojo Ame
rikos lietuvių katalikų veikimo.
•
Suteik Kalėdų dovaną lietuviams seneliams, paaukok 

bent vieną dolerį statomai senelių prieglaudai Chica
goje.

Idealizmo netrūksta
i“Lietuvių Žinios” rašo:

“Ryškiausiu lietuvių idealizmo pavyzdžiu gali bū
ti, kad ir savos lietuviškos “L. Z.” spaustuvės įstei
gimas Pittsburghe. Poros mėnesių laikotarpyje, ga
na nedidelis būrelis Pittsburgho ir kelių kitų, apy
linkės miesto lietuvių sudėjo> $5,000.00, dėl nupirki
mo lietuviškos spaustuvės, kurioje dabai spausdina
mos ‘ Rietuvių Žinios”. Visiems tiems lietuviams, ku
rie šiam reikalui klojo savo dešimkes ir net šimtines, 
buvo aiškiai pasakyta, kad jų įdėtas kapitalas ne 
tik jokių procentų neneš, bet gali ateityje sudilti 
kartu au dylančiomis spaustuvės mašinomis. Visgųne- 
atsiž”elgiant į tokį nepatrauklų perspėjimą, atsirado 
būrys idealistų, kurie dėl lietuvių visuomenės nau
dos lr aavo tautos garbės, nepagailėjo gana stambių 
sumų Tas parodo, kad mūsų išeivijoje dar yra gra
žaus lietuviško patriotizmo ir pasiaukoj/mo dvasios, 
kurią reikia tik mokėti sužadinti ir pakreipti nau
dingo darbo kryptimi.”

Kalėdinis “6. K. A. Aidų” numeris išėjo tikrai gra
žus, turiningas ir skoningai iliustruotas, bv. Kazimie
ro Akademija pelno pagarbos už išleidimą puikaus mė
nesinio žurnalėlio. Bravo!

lumpai

Lietuvių kapelionų U. S.
kariuomenėj jau yra apie 
dešimts.

Iš jų du vienuoliai mari
jonai, o tretysis jiems labai 
artimas, nes prieš išvyks
tant kariuomenėn jis darba
vosi Marianapolio kolegijoj. 
Juo yra — kun. Tarnas Poš
ka.

Kun. Antanas Švedas. M. 
I.C., yra kapelionu armijoj 
(dabar jau kur nors karo 
fronte), o kun. Jonas Vasy- 
lius, MIC., — karo laivyne.

Geriausio jiems pasiseki
mo stiprinti karių dvasią ir 
tuo pagreitinti Amerikos per 
galę.

•
Ar mes žinome, kiek iš 

viso yra lietuvių karių U. 
S. kariuomenėj?

Vargu.
Nors tai nelengva sužino-, 

ti, tačiau reikėtų.
Kad jų yra daug, abejo

nės nėra. Nerasi lietuvių šei
mos, iš kurios nebūtų išė
jęs vienas ar daugiau vyrų 
į kariuomenę.

Yra lietuvių šeimų, iš ku
rių keturi ir net penki na
riai dėvi Dėdės Šamo karių 
uniformas.

•
Būtų įdomu ir naudinga 

suregistruoti visus lietuvius 
karius U. S. kariuomenėj.

Nelengvas tai būtų dar
bas, bet galimas.

Lietuvių parapijos beveik 
visos turi sudariusios karių 
sąrašus.

Turi juos organizacijos ir 
draugijos. Reiktų gauti tik 
tų vardus, kurie nepriklau
so nei prie lietuvių parapi
jų, nei prie lietuvių organi
zacijų.

Kas tuo pasirūpins?
Pagalvokime♦
Lietuvių Kultūrinis Insti

tutas išleido keletą vertin
gų knygų anglų kalba. Jos 
plačiai paskleistos žymes
niųjų amerikonų tarpe.

Dabar baigiama spausdin
ti knygą apie gražiąją lie
tuvių kalbą, kuri bus labai 
naudinga mums patiems pa
siskaityti ir tikrai įdomi ki
tataučiams.

Užsisakykime šią knygą

iiL

Po svietą pasidairius
Bruklyne išeinąs katali

kiškas savaitraštis “Ameri
ka” turi Telšių Pliumpį, ku
ris kada-ne-kada pasirodo 
su savo, kartais, gan mac- 
niomis marnastimis.

Pastarame numeryje Tel
šių Pliumpis savo marnas- 
tyse rašo:

‘‘Nelaisvė (tokia balsavi- 
kų gazieta Bruklyne, — 
prof. Kamp.) rašo, kad koks 
tai neva lietuviškas raudo- 
nosios armijos dalinys lap
kričio 6 d. minėjęs Spalio 
revoliucijos sukaktį. Nelais 
vę ta proga suminėjo kelis 
raudonus kvislingus. Tokiais 
atvejais visuomet būdavo 
minimas į raudonąją peklą 
nugarmėjęs generolas. Vit
kauskas, bet šį kartą jo pa
vardės nebebuvo. Gal, jau 
vargšą raudonoji čistka nu
sinešė,...”

ir kitas LKI knygas prapla
tinkime. Tuo būdu sudary
sime galimumus ir daugiau 
naudingų knygų anglų kal
ba ilšeisti.

(Iš “Draugo” 1917 metų 
gruodžio 16 d.)

Rusų-vokiečių derybos...............

Bolševikų užsienių ministras 
Trockis pranešė, kad, jei 
ginklų sudėjimo derybos lai
mingai pasibaigsiančios ir 
po sutartimi bus pasirašy
ta Brest-Litovske, tuomet 
tie patys delegatai yra įga
lioti pradėti taikos derybas.

•
Mūšiai tarp kazokų ir bol

ševikų... Gen. Kalėdino kazo
kų būriai smarKiai mušasi 
su bolševikais prie Rostovo.

Kitoje vietoje, teisingai 
pasakęs, kad lietuviškos ir 
nelietuviškos kilmės komu- 
nistukai Amerike ir kitose 
šalyse moka daryti tiktai 
alasą, daro tokį prilyginimą:

“Kai paskaitai komunistų 
alasavojimus ir užsimoji
mus ir palygini su atsiek
tais rezultatais, tai nenoro
mis prisimeni Žemaitijoj ži
nomą melsvai juodą vabalą 
— vumbolę. Tai yra vaba
las kaip ir daugelis žemės 
vabalų. Nors jis paprastai 
gyvena arklamė&liuose ir 
karvamėšliuose, bet užsimo
jimus irgi turi nepaprastus. 
Vos tik saulė nusileido, žiū
rėk, vumboiė tik kyšt nosį 
iš karvamėšlio, prasitrina 
akis, patampo sparnus, pa- 
sispiria kojom ir iš karto 
zvimbdama b^mbdama lyg 
bomberis visam svietui pra
neša, kad ji skrenda ne kur 
kitur, o tik į dangų, bet vos 
kelias pėdas paskridusi, spa- 
kt į arklamėslį. Čia’ pasirau
so, pasiknaiso ir vėl ruošiasi 
skristi ne kur kitur, o tik į 
dangų. Nors vumboiė kelias 
iš arklamėšlio pasibaigia 
karvamėšlyj, o iš ten vėl ar- 
klamėšlyj, ji visuomet savo 
užsimojimais ir trukšmu 
skelbia, “kad ji skrenda į 
dangų...1.

Kaip tai senovėje būta
Kazil-Arvato mieste žvė

ryne rodant štukas, kaž 
koks “juokdarys” niekam 
nematant atidarė dureles 
kletkos, kurioje drauge gy
veno meška ir dvi levės Jos 
tyliai išlindo iš kletkos. Meš 
ka nuėjo į bufetą prie stalo 
su valgomais daiktais, o le
vės susėdo ant lango. Susi
rinkusieji žvėrynan žmonės 
labai nusigando, bet žvėrys 
su visais dailiai apsėjo ir 
savo sargo raginami sulindo 
atgal į klėtką. Už tokį man
dagumą gavo po gerą gaba
lą mėsos. (“V., 1911).

DALINASI MAISTU

Arabų moteris iš Giovanni Berta kaimo, apie 40 mailių nuo Dcrna (Libijoje) šypso 
dama reiškia dėkingumą anglui kariui, kuris dalinasi su ja maistu. Kiti arabai žiūri į 
ŠĮ vaiid»,Ar jau įsigijai U. S. Vįctory. boaiį
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Dėl Kalėdų - - Duokite 
Naudingas Dovanas!,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
20 lietuvaičio baigė i Vargdienio Seserų 

Gildos pramoga 
puikiai pavyko

namo slauginimo 
kursus

Cicero. — Gruodžio 10 d. 
vakare 20 narių Šv. Antano Praeitą sekmadienį, gruo-

Dovanos, kurios bus įvertintos per daugelį metų: dėl 
namų rakandai, geri radios, pečiai, parlor setai, kar- 
petai, minkštos kėdės, gražios lempos, deimantiniai 
žiedai, laikrodėliai, apringsiniai matrasai, 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 išdirbysčių:
Phiieo dideliam vvalnut kabinete už ...............

Zenith gražiame dideliame kabinete už .. g]g

RCA Victor gražiame kabinete už ...............$69 $Q
Motorola gražiame kabinete už . . $69.50
Kadio ir Phonografas sykiu, groja rekor

dus automatiškai ...................................... $119 00

Raudonojo Kryžiaus vieneto džio 13 d., Jono ir Antani- 
narės baigė namų slaugini- noe Mikulėnų, 6810 S. Arte- 
mo (Home Nursing) .kursus. «ian Avė., Vargdienių Sese- 
Po paskutinių pamokų susi
rinkus į svetainę prie pui
kiai išpuošto 81 ai o, po ska
nių vaišių išdalinti certifi- 
katai. Juos išdalino pati mo- 
kytoja-slaugė B. Leketas. 
kuri yra Šv. Antano parap. 
mokyklos auklėtinė. Jai su
teikta gėlių “coraage" ir

« i s? a?

2 šmotų Parlor setas su drūtais springsais, vėliau
sių spalvų; mėlynų, žalių, rausvų. Garantuota perug iM^tųy j .....................................$98X0
3 šmotų miegamo kambario setas už . $98.00
5 šmotų ąžuolinis valgomo kambar. setas už $35.00 

Cedar Chests, dideli, gražūs už . . $35.00
9x12 Wllton Karpetal po $55.00
Didelės floor Lemp^3 Rembrandt išdirb. po $18,50 

Lempos Christmas spėriai vertės $15.00, po $7.95

Panešami rankiniai gramafonai po . . $19.50
Elektrikiniai dulkių valytuvai po . $29.50

Rankiniai laikrodėliai po ............................. $15 00

Deimantiniai žiedai po........... $12.00 iki $300.00
Auksinės rašomos plunksnos po $2 00 $10 00
Gryno aukso žiedai po ---- -----  $4.95 *r *uk*^lau
Spilkatės, Karoliai, Kryželiai?širdutės po.. -$2.95

DIDĘL® KRAUTUVE, VISKAS PO VIENU STOGU
Rakandai, Jevrelry, Radios, Rekordai

JOS. F. BUDRIU
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Antra krautuvė—
3409-11 So. Halsted St.

I

Budriko nuolatiniai radio programai:

WCFL, 1000 kil. Sskmad. vakare 9 valandą 
WHFC, 1450 kL Ketvirtadieniais 7 vai. vakaro

ARO 2 skyriaus nauji Susirinkimai
užsimojimai , T8X* 'Ia,‘* bių Chicagos apskrities su-

Bridgeport. — Priešmeti- sirinkitnas įvyks šį vakarą
niam ARD 2 skyriaus susi- lygiai 7:30 valandą Aušros 
rinkime išrinkus naują vai- Vartų purapijos salėj, West 
dybą, į kurią įėjo pirminin
kė O. Kazlauskaitė, vice pir
mininke S. Giržaitienė, sekr.
O. Antikauakaitė, fin. sekr.
B. Abramavičienė, ižd. Z.
Rudminienė, iždo globėjos

rų Gildos rengiama pramo- , t. Bučienė ir U. Gudienė, 
ga puikiausiai praėjo. Nors tvarkdarė A. Vaicekauskie- 
oras buvo šaltas, bet gera- nė, o dvasios vadu paskir-
Širdžių svetelių prisirinko 
tiek, kad ir vietoe pritrūko. 
Visi gražiai žaidė, linksmi
nosi ir vaišinosi, nes tai da
rė dėl to, kad kiek daugiau 
prisidėti prie gražaus labda-

J puiki dovana, kaipo padėka ringo darbo, būtent, kad par
už jos pasišventimą. Buvo 
atsilankęs ir klebonas kun. 
I. AlbaviČius, kuriam narės 
reiškė dėkingumą už leidi
mą naudotis svetaine vi
siems R. K. reikalams ir ro
dymą nuolatinio tam darbui 
prielankumo. Taip ir baigta 
kukliai naudingas kursas.

Dabar organizuojama gru 
pė First Aid (Pirmos Pagal
bos) kursams, kuriuos ža
dėjo dėstyt Albina Sruogi- 
naitė. Visos norinčios imti 
šį kursą prašomos užsire
gistruoti pas O. Atkočiūnas, 
1444 S. 49 Ct. arba telefonu 
Cicero 4276. Kursai prasi
dės po Naujų Metų.

Albina Sruoginis šiuo lai
ku mokina 7-to ir 8-to sky
riaus parap. mokyklos vai
kučius Junior First Aid.

Julė Kančienė. vieneto sur- 
gical dressings — bandažų 
mokytoja, jau tris kartus 
aukojo kraujo ir rengiasi 
ketvirtą sykį aukoti.

Kita veikli nare, Ona Žil
vitis,* jau kelinta savaitė 
rimbai serga. Linkime jai 
greitai pasveikti ir grįžti 
prie darbo. Vieneto narė

remti Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. Marijos kongre
gacijos seseles tremtines, 
kurių kelionės lėšoms ir bu
vo rengiama ši pramoga. Ir, 
reikia pasakyti, kad ir bus 
tikrai graži* ir gausi para
ma.

Pasiklausysim
"Nasturtų" programos

So. Chicago. — Gruodžio 
27 d., parapijos salėj ruo
šiama vakarienė parapijos 
naudai. Per vakarienę bus 
išpildyta programa. Ypatin
gai bus įdomu pamatyti 
“nasturtas” ir pasiklausyti 
jų dainų. Salės durys bus 
atdarytos 6 vai. Vakarienė 
kalbos ir dainos prasidės 8 
vai. Visi kviečiami atsilan
kyti. D. Gudaitis

Kiekviena tauta tur savo 
gelmėse šventąją vietą, kur 
dega jos amžinoji ugnis. 
(“ Romuva”).

MTOetAS UPARDAV1UAS MUSŲ 
MTDCINIJaCO STAKO MUZOA-

LIKIU IMOTRVMKNTV 
PAHIAUDoaiT PROGA DABAR

KOA, DAR RKUPARDUOn
TŪBOS, CLAJUtMVTAI. TROM

BONAI. 8AJCAPHONK8. F LU
TOS M "caaaaT — »» 0*. $17.iŠ, 
$4$ 00 tr $70.00. Visi garantuoti
lengvam, grojimui. 

KONCERTUI OGUITARAI. SPA- 
NltKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKO*. TBNOR BANJOS — 
10 00. 01.00. Ois.00 Iki $10.00. 
8TRIUNINIAI BASAI — $00 00. 
$110.00 Ir $100.00. BASO Ut- 
DENGALAS — $11.00. SMIOE-
LAI SMUIKOMS. 8TRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS Ir 
CBLLO — $1.00, $0,00, $0.00.
$10.00 Ir $10.00. Striūna* 401 vi
sų rirtaklnėtų tnatrumentų. BASS 
DRUMS, SNARRDRUMS - $l$.$0. 
m.00. $00.00. $M.OO. PBDALS, 
m BOTS. . CYMBOLS. DRUM 
HBADS patAlaopal tuma palau
kiant. MOUTH PIBCB rialam*

Ir “raad‘ 
oeal JSaų lipoma. 

BKSPBRTYVAS VICTOR IR 
PMONOORAPH H 

Atstatymas riag 
Trfttboma, 

kr Guli

IRAPH pa'talarmae.
dilių Clame- 

Sasapbonaa

OOUMTUM’O MŪŠIO SROP 
•04

j susirinkimą gruodžio 17 d., 
I 7:30 v. v., parapijos salėj.

Sidėj. Visų kolonijų skyrių 
atstovai bei atstovės, nuo
širdžiai kviečiami kuo skait
lingiausiai suvažiuoti. Išgir
site raportą iš buvusios va
karienės ir taip |iut pasitar
sime artėjančio seimo rei
kalu. Prašau! J. K

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

Didžiausias nuopelnas pa
sisekimui šios pramogos pri
klauso Vargdienių Seserų 
Gildos pirmininkei Joanai 
Mačernienei ir jos vyrui Ka
zimierui, kurie tiek daug au
kojosi ir dėjo visas pastan
gas įvairiais būdais, kad vis
kas kuo gražiausiai pavyk
tų. Labai nuoš;rdžiai dėkui 
visoms pagelbininkėms, ku
rių visų vardus sunku čia 
suminėti; ačiū visiems ir vi
soms tikietų ir dovanų kny
gučių platintojoms; ačiū na
mų savininkams, Jonui ir 
Antaninai Miku lenams už su
teiktą pastogę, didžiausias 
ir nuoširdžiausiais ačiū pri
klauso visiems ir visoms tai f) 
gausiai susirinkusiems ir pa-1 
rėmusiems šį gražų darbą.

tas kun. S. Gaueias, nutarta 
suruošti vakarinę Šv. Ka
zimiero seserų Argentinoje 
naudai. Vakarienė bus sau
sio 3 d., 1943 metais. Komi- 
sijon išrinkta: Smagurienė, 
Norkienė, Giržaitienė, Kaz 
lauskaitė, Antikauakaitė.

Nutarta užprašyti šv. Mi
šias intencija prašant Die
vo, kad narių motinų sūnūs, 
išėję į karą grįžtų namo 
sveiki. Taip pat užprašyta 
šv. Mišios už sielą skyriaus 
amžinojo nario a. a. Izido
riaus Nausėdos kurio ir lai
dotuvėse daug narių daly
vavo.

Šiuo metu serga keturios 
skyriaus narės: Saroškienė 
Vaišvilienė, žilvitienė ir Ra 
palavičienė. Pirm

Marąuette Park. — Lietu- J 
vių Demokratų Klubas 15 j 
Wardo laikys priešmetinį ,

Pirkite Kalėdines
DOVANAS-

Savo Mylimiems, į 
Kareiviams, Drau-1 
gams ar Giminėms! 
už labai žemas 
kainas — mūsų Į 
JeUelry Krautuvėj I

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

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS

5219 Wst 254h Street, Cicero 
Phone: Cicero 4617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

bus, niekados neužmirš savo 
geradarių.

Tat priimkite nuoširdžiau
sios padėkos žodžius visi ir 
visos, kurie tik kokiu būdu 
malonėjote prisidėti, pagel
bėti šiame šventame darbe

Daugelis iš dalyvių ir ren
gėjų pasigedo dvasios vado 
kun. J. Dambrausko, kurif 
negalėjo dalyvauti, nes liga 
pakirto jo sveikatą, ir da 
bar randasi Šv. Kryžiaus li-

T08 dvi nelaūningos sese- goninėje antrame aukšte No.
lės tremtinės, sužinojusios 
apie šios ir kitų praeity pra
mogų surengimą, jų kelionės 
lėšoms, tikiu, kol jos gyvos

225, bet jo dvasia ir mintys 
dalyvavo su visais.

Sužinojęs apie dovanų kny 
gučių išdalinimą, pranešiu 
kita proga. J. K.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

M v

V

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

\

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIŪTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

l.atuil geros rūšies moU-rij kailiniai, kailiukais itapuoštals arba 
clollt kutai parsidnlda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ftlA.SDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2o88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.___  *
SLIP COVERS
PADAROMA PAGAL UŽSAKYMĄ

Apsaugokite savo senus rakan
dus ir paruoėklte, kad atrodytų 
kaip nauji. Didelis pnstrinkimas
visokių spalvų ir ‘'dust-proof" 
iuatcrlolų.

APKAINAVIMAS VELTUI

OUKTOM B11LT
VENETIAN BLINDS

Mediniai ’slats', pasirinkimas |- 
valrlų spalvų, automatifiko tvar
kymo, — taipgi vėliausio pageri
nimo. {rengimai Veltui.
Ui Pėdų

WHOLESALE
LIUUOR
IŠTAIGA

32c

H v ei lo Jame 
po vLa 
Chicago.

I)rnp<>, Ptularumu Pagal Užsaky
mu VeMnl. Tirtam Pilną Eilę 

RlIJonktų Ir Lovos Reikmenų.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3221-29 S. HALSTED ST. 
Phone: YABDS 4778

REMKITB
SENA

LIETUVIU , 
DRAUGĄ-

M. KANTER, mv.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOITTJCVARll 0014

NEŽIŪRINT KUB BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VA2INEJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGO8 IR 

APYLINKE* IIETFVMA KASDIEN SU ATVDA KLAUSOSI!

IMRGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vlenlntėlla Ir Smagiausia* 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. v 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Z- i -

v*,, P)
WHFC-I45O kil.

6756 So. VVestern Avenue 
Phone: GROvehiil 2242

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Dlnlsg Room Setą — Parlor 
Seto — Bedroom Seto — Ragą 
— Radloa — Relrtgerstors —.
Wsshsrs — Maagete —* and

BtOTM. •
NsUoaslly advorUaad ltoms.

ALEX ALESAU5KAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBUC 6051
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$100,000 STOCK LIOUIDAIION PARDAVIMAS
ĮSIŪTAI ru dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 nfl

vertės Hdose out” kaina ............................................. «{>££.UU
Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

[VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, • <M 4
929.50 vertės, parsiduoda dabar ai ........................$14»dU

|MOTERV IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Paikiai pastųtl. Tikra vertė nuo |15.M<<Q rar «i • (i n nr 
Iki IS5.00. Paraidaoda dabar ano.. $ *>•' O IKI $IO./O

ĮrUR *COATS, $75.00 vertės, eOO MI
Parsiduoda po tiktai ...................................................... $ZiJ.UU

ĮVAIRŲ DRĄSUMAI, Valkams 4 Imotų CC QK S. <Q QE 
vUaoalal sifitoi, $15 vert. snžemit kaina

Į MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽEMO^ 
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $195, parsiduo- qo 
da po tiktai ............ ........................................................

|$15.0« vertės KOTAI, «O
parsidaods po tiktai ......................................................4)0./O

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISA DIENĄ SEKMADIENIAIS
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Už nikeli 5 metų vaikas papasakojo 
kaip buvo pagrobtas kūdikis

VAIKAI RADO PRIE VIENO NAMO VEŽIMĖLYJE 
VERKIANTI KŪDIKĮ, JIE JĮ PARSIVEŽĖ Į NAMUS

Brooklyne’e vienai moti-j pasakė: “šį kūdikį atvežė 
nai nuo namo prieangio su Joanie”
vežimėliai dingo kūdikis. Mo 
tina pranešė policijai. Detek 
tyvai ėmė ieškoti kūdikio 
grobiką.

Detektyvai ieško
dingusio kūdikio

Detektyvai sutiko laikraš 
čių vaiką, kuris nurodė, kad 
už kokių keturių blokų din
gęs vaikas buvo nuvežtas. 
Detektyvai nuvyko ten ir ra 
do kūdikį su vežimėliu. Šali- 
gatvėje išdidžiai vaikšto pen 
kių metų vaikas. Vaikas po 
licijai pasakė: “aš žinau kas 
tą vaiką čia atvežė’’. Detek
tyvai klausia: “O kas tas,

X
kuris atsigabeno čia kūdi
kį”. Penkių metų vaikas ta
rė: “aš tik pasakysiu už pen 
kis centus”. Detektyvai pen 
kių metų Brooklyno biznie
riui davė nikelį. Ir vaikas

Vaikai rado verkiantį kūdikį

Penkių metų vaikas paaiš 
kino kaip tai įvyko. Jis' ir 
jo maža sesutė Joan grįžo 
iš mokyklos namon pavalgy 
ti ir jie pagailėjo kūdikio, 
kuris verkė prie namo durų. 
Jie pasiėmė ir nusivežė kū
dikį su vežimėliu namo ir 
ketino vėl atvežti atgal, kai 
jie būtų grįžęs į mokyklą. 
Penkių metų vaikas yra kin 
dergarten mokinys.

Viskas baigės gerai

Motinai dingęs kūdikis grą 
žintas į namus, detektyvai 
grįžo be nikelio į savo būs
tinę, o Joanie ir jos brolis 
į mokyklą.

Jei įdomu skaitytojams to 
penkių metų biznieriaus var 
das, tai galima pasakyti, 
kad jis vadinasi Carleton 
Reynolds.

MEŠKA TEISME

("Di-augaa” Acme teleistu
i

Gus. F. Stevans (kairėje) teismo salėje, ku? jis buvo apkaltintas savo žmonos, kad 
įsilaužė į namus, kai jie buvo užrakinti. Šalia Stevans yra 520 svarų rusiška meška. 
Priešakyje teisėjas. Byla buvo nutraukta, kadangi kaltintoji nepasirodė teisme.
---------------------------------------------------------------------:--------------- ----------------------------------------------

Gazolino' 
boollegenai
areštuoti

U. S. Secret Service agen
tai surado 100,000 galionų 
gazolino racionavimo štam
pų ir Chicagos South Sidėje 
areštavo tris New Yorko 
vyrus ir tuo buvo sulaužyta 
septynių vyrų gazolino boot 
legerių sindikatas. Tie vyrai 
New Yorke turi nemažai sto 
čių. Jie buvo areštuoti per
eitą penktadienį ir grąžinti 
į New Yorką. Tų vyrų var
dai: Charles J. Brady, 29 
m., Harry Bogart, 32 m., ir 
jo brolis, George, 40 m.

Pas vieną vyrą rasta pa
darytų gazolino racionavi
mo B ir C knygelės.
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Gub. Green prašo laikinai sulaikyti 
kuro aliejaus racionavimą

Chieągoje daug kalbama 
apie aliejaus kurą.

Sakoma, kad kai stinga 
aliejaus kuro, todėl turi 
pajusti šaltį.

i,.Kai kurie aliejaus parda
vėjai kai kam pardavė alie
jaus kurą be kortelių, nes 
jiems stigę kuro./ Aliejaus 
kuro pardavėjai Chicagos 
area kainų ofisui pranešė

Meška j Chicagos teismų atvyko 
teisinti savo pono

Meška pasveikina dešne koja teisė
ją. Meška ir jos ponas mėgsta alutį.

Yra gyvenime keistenybių 
pasitaiko ir teisme.

Teismas

Chieągoje, pereitą pirma
dienį, teismas. Gus F. Ste
vens žmonos buvo apkaltin
tas teisme už negražų pasi
elgimą. Teisėjas klausia kai 
tinamojo vyro, ar jis turi

Illinois valstybės guber
natorius Dvvight Green pra
šo sulaikyti kuro aliejaus ra 
cionavimą tol, kol bus išei
ta iš aliejaus racionavimo 
painiavos.

Illinois gubernatorius D.
Green sako, kad dabartinė i liudininkų, kurie galėtų jo 
kūrenamo aliejaus būklė grę paaiškinimus paremti. Tuo
šia žmonių sveikatai.

Atsakomingi valdžios pa-
asmenų pavardes, kuriems | reigūnai ieško būdų, kad ku 
buvo parduotas kuro aliejų Arenamo aliejaus reikalai tin 
sulaužant racionavimo tai- j karnai būtų išspręsti žmonių 
sykles. į sveikatos naudai.

Pasirodo, kad kai kas lai
ku* neįsigijo kuro aliejaus 
racionavimo kortelių. Ki
tiems sako permaža alie
jaus kurui.

USA universitetas 
susidomėjo Lietu
vos poetu

grįžom tvarkoj į namus, 326 
N. Avers ave.

Stevens pasiaiškinimus 
meška patvirtino sveikinda
ma, saliutuodama koja.

Teisėjas bylą panaikino. 
Meška apgynė kaltinamąjį.

Senas jausmas atgimė

Jersey kauntės 
apylinkėje pastebėta 
pantera.

Pranešama iš Jerseyvillę, 
UI., kad Jersey kauntėje, 
prie Coon Creek Landing in 
the Illinois River pastebėta 
laisvai bėgiojanti pantera. 
Ši pantera buvo matyta per
eitą penktadienį, ji kelis kar 
tus suriko.

Vienas North Carolino u- 
niversiteto profesorius krei
pėsi į rašytoją A. Vaičiu
laitį, klausdamas kai kurių 
žinių apie Duonelaitį, šio 
Mažosios Lietuvos poeto kū
rinys “Metai” buvo skaity
ti per filologijos kursą ir 
studentams patiko. Vienas 
studentas užsimojo rašyti 
studiją apie Duonelaitį ir jo 
santykius su ano laikotar 
pio kitais poetais.

metu pasirodo meška, 520 
svarų, ir ji pasveikina teisė 

i ją, dešine koja saliutuoda
ma.

“Tai jūsų liudininkė”, — 
paklausia teisėjas kaltina
mo vyro.

“Taip, tai ji”, — pasakė 
kaltinamasis, — “mes esa
me su ja išgėrę alaus. Jos 
vardas — Big Boy”.

Meška vėl pasveikino.

Stevens’ žmona Mary, ku
ri buvo apkaltinusi vyrą, 
teisme nepasirodė.
t

Meška patvirtino

Stevens teisme paaiškino, 
kad jis aplankė savo tėvą, 
gyvulių lavintoją, kuris 
šventė 85tą gimtadienį. Ste
vens, meškų lavintojas, vyk 
damas pas tėvą, pasiėmė 
mešką —. “Big Boy” su sa
vim. Big Boy mėgsta alų, 
kaip ir jis. Stevens ir meška 
išgėrėm šiek tiek alaus ir

Viena šokikė, 22 metų am 
žiaus, iš Fort Worth, Tex., 
pereito mėnesio 6 dieną įsi
rašė į Women’s Army Auxi- 
liary Corps, ir ji The WAAC 
training school mokėsi. Šo
kikė, būdama moterų armi
jos mokykloje, sutiko “kur 
tai” išpildyti burleskinių šo 
kius. Už tai ji buvo pašalin
ta iš moterų pagelbinės ar- 

. mijos korpuso.

.Susisiekimo priemonės
Chicagos miesto tranapor- 

tacijos komisija paprašė, 
kad susisiekimo kompanijos 
kodaugiausiai suteiktų sųsi- 
siekiblo priemohių ke|eii 
vianftl

Pranešama, kad 95 pro
centai gatvėkarių jau yra 
susisiekimo tarnyboje.

MORGIČIUPASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Protcction 
4or your

PANAUDOKITE PBOGį DABARTINĖMS ĖHMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mflaų ištaigoje. JOaų indeliai rflpetftingal globo
jami ir ligi 15,000.00 apdrausti per Federal Bavlnga and Loan In
surance Corporation. Mokame 8^%. JOaų pinigai greitai Uhnoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR tYMIAUSlA LIETUVIŲ FIN A NR INE IŠTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —
KEISTUTO ŠAVINGSond LOAN ASSOCIATION

TEI. CALUMET 4118 Jm. M. Mozerin, Sec’y. S28# 80. HALSTED 8T.

šaltas oro periodas
U. S. Oro biuras praneša, 

kad gruodžio mėnesį per pir 
mąsias 13 dienų Chieągoje 
buvo šalčiausias oro perio
das, palyginus su kitais me
tais tą patį periodą. Koks 
buvo šaltis nuo gruodžio 1— 
13 dienos, tai per 71 metus 
tuo periodu nebuvo tokio 
šalčio.
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ČEMPIJONAS

(“Draugas” Acme telephoto)

Conie Schvvoegler, Madi- 
son, Wis., laimėjo bowler 
čempijonatą Chicagos turna- 
mente.

MOPFMČ
Mtfčppr

Už kriminališkų opera
cijų 14 metų kalėjimo

Chieągoje viena moteris 
nuteista kalėjiman 14 metų 
už kriminališką operaciją 
Tos moters name rasta mi
rusi mergaitė nuo neleisti
nos operacijos.

Pieno ginče mayoras 
jokios rolės nevaidinęs

Chieągoje ėjo keturis me
tus ginčus dėl pieno parda
vimo kartūnuose.

Chicagos mayoras Kelly 
pareiškė, kad jis jokios.ro
lės nevaidino ir jokios atsa
komybės neturi dėl pieno 
pardavimo kartūnuose gin
čo, kuris vyko keturis me
tus.

Moterys vėl gali gerti 
alutį prie barų

Chieągoje ir Cook kauntė 
je pereitą vasarą buvo išlei 
stas įsakymas, kad mergi
nos ir moterys negali sėdė
ti prie baro ir ten gurkšnoti 
alutį ar kitą “skystimėlį”. 
Merginos ir moterys turėjo 
sėdėti nuo baro tolėliau, at 
seit prie staliukų.

Nuo vakar dienos šis įsa
kymas vėl pakeistas ir da
bar moteris ir merginoms 
vėl leidžiama sėdėti prie ba
ro ir gurkšnoti alutį, bet 
moterys ir merginos turi 
būti prie baro su palydo
vais.

Psichiniai nesveiki 
sukėlė riaušes

Americos saloje Puerto 
Rican, San Juan mieste, per 
eitą sekmadienį iš psichiat
rinės ligoninės pabėgo trys 
psichiniai nesveiki žmonės. 
Juos policija ieško. Tą pa
čia dieną po pietų kiti dvi
dešimt psichiniai nesveiki 
žmonės keturias valandas 
kėlė riaušes.

Policininkai ir gaisrinin
kai riaušininkus malšino 
ašarų gazu ir vandeniu.

Policija pareiškė, kad psi
chiniai nesveiki žmonės bu
vo pikti, kad jiems Kalėdų 
šventes reikės praleisti už
darytiems ligoninėje. Trys 
pabėgo pasinaudodami sve
čių lankymo proga.

Wheo • rough due to a cold drlvee yoa mod. 
Smith Brotben Cough Drop* give toothing. 
pleamnt relief. Smith Brothen* rontain a (pa
čiai blend of medicinai ingredientt. blended 
with praacrlption cara. Štili coet only SV:—yaa, 
tt įtiekti ebtekt tbtt tieUt!

SMITH BROS. COUGH DROPS
IIACK 01 monthou-5*TMA0

X Jonas Šimutis, antra
sis “Dr.” redaktoriaus sū
nus, užvakar karo vadovy
bės prisaikdintas aviacijos 
korpuse. Jis įstojo savano
riu. Brus išsiųstas karo la 
kūnų kadetų mokyklon. Jo 
vyresnysis brolis Leonardas, 
buvęs Vyčių choro dirigen
tas, taip pat yra aviacijoj. 
Yra paskirtas prie bombar- 
dierią skvadrono ir šiuo lai
ku yra Washington steito 
lėktuvų bazėj. Jonas Šimu
tis yra LRKSA 163 kp. ir 
L. Vyčių 112 kp. narys.

X D. ir O. Rudakų, gyv. 
4035 S. Rockvvell St., vien- 
turis sūnus, tarnaująs ka
riuomenėj, rašo tėvams iš 
Floridos, kad ir toliau ten 
pasiliks. Jis mokinasi me
chaniku prie lėktuvų. Ruda
kų duktė lanko Šv. Kazimie
ro Akademiją.

X Tech. Corp. Walter She- 
metulskis, Jr., tarnaująs ka
riuomenėj, keletą dienų vie
šėjo pas tėvus ir draugus. 
Pavyzdingas jaunuolis, se
niau labai dažnai patarnau
davo “Draugo’’ vakaruose - 
piknikuose. Jo tėvas yra bu
vęs “Draugo’’ agentas Ci
ceroj.

X Paul Norkus, 1706 W. 
47 St., žinomas Town of Lake 
biznierius, nupirkęs nuo Ra
kauskų ūkį Sodus, Mich., a- 
pylinkėje džiaugias praeitos 
vasaros nepaprastu vaisių, 
daržovių ir uegų derlium. 
Pav., vien tik vynuogių yra 
pardavęs už $1,000.00.

X Biznieriai ir profesio
nalai prašomi nelaukti pas
kutinių dienų su įteikimu 
‘Draugui’’ pasveikinimo sa
vo kostumeriams Šv. Kalė
dų proga. Įteikite juos savo 
kolonijos “Draugo” agentui, 
arba paduokite telefonu dnr. 
administracijai: Canal 8010.

X Visi neturtingi Bridge
porto lietuviai gauna tikie
tus į bendras kūčia9 nemo
kamai. Tik visi turi iki gruo 
džio 21 d. užsirašyti P. Gu
do krautuvėje, prie 33 ir Li
tuanica gatvių. Bendros kū
čios bus parapijos salėj gruo 
džio 24 d., 6 va!, vakare.

X N. PoczuJp, C h e r r y 
Briand ir kitokios mėsos ga
minimo įmonės savininkas, 
pirmas iš stambių biznierių 
prisiuntė “Draugui” sveiki
nimą savo kostumerių Ka
lėdų proga.

X Misijų proga Šv. Kry
žiaus parapijoj bažnyčios 
prieangy tovnoflakiečiai ga
li užsiprenumeruoti “Drau
gą” ir dykai gauti gražų 
sieninį kalendorių namų sie
nai papuošti.

X Ona Zdanis, žinoma 
Dievo Apvaizdos parapijos 
darbuotoja, 731 W. 18 St., 
šiuo laiku serga. Gydosi na
mie.

X A. Ruivldienė, cicerie- 
tė, pastaruoju laiku taip rim 
tai susirgo, kad tapo išvež
ta į Loretto ligoninę.

t


