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Ašies armija dumia iš Egipto
Atsimeta visu frontu Libijos 
link; bėga pajūriu, smiltynais

Ieško tinkamos vietos kur 

sustoti ir pasipriešinti britams

Anot britų, ašis praradusi 
jau apie 40,000 kareivių

CAIRO, lapkr. 5.—Didžiai 
nukamuota ir supliekta dar 
nesenai garsioji gen. Rom
melio ašies armija, netekusi, 
kaip apskaičiuojama, apie 
40,000 kareivių užmuštai-J
siais, sužeistaisiais ir nelai
svėn paimtaisiais, nešdinasi 
kiek dar yra drūta visu fron 
tu iš Egipto Libijos link. 
Bėga jos gausingi daliniai 
pajūriu ir smiltynais. Sąjun
gininkų sausžemio ir oro jė
gos bėgančiuosius nuolat 
atakuoja.

Pranešta, kad bėgą vokie
čiai ir italai ieško ir kol kas 
neranda tinkamos vietos kur 
nors sustoti ir kiek nore pa
sipriešinti britams ir jų są
jungininkams.

CAIRO, Egiptas, lapkr. 5. 
—Britų vadovybė vakar va
karą pranešė, kad ašies jė
gos Egipto fronte pagaliau 
išjudintos ir nešdinasi atgal 
Libijos link. Bėga pajūriu 
vokiečių kolonos, o paskui 
j,as skuta italų legijonai.

Ašies kariuomenė susime
tė nešdintis, kai britų 8-oji 
armija vakar smogė ašies! 
fronto kairiajam sparnui ir 
paėmė apie 9,000 karo ne- 
laisvių ir apie 260 tankų.

Britų komunikate pareiš- 
kiatna, kad ašies jėgoms Af
rikoje atėjo teismo diena 
Nukautas vyriausias jų va
das gen. von Stumme, kure 
vietoje" kažkur išvykus’o

Tačiau britų aštuntosios Rommelio vadovavo

armijos vadovybė tvirtina, 
kad nugalimai ašies armijai 
nebus lemta kur nore susto
ti ir įsitaisyti bet kokias po
zicijas. Sako, jis bus visiškai 
sunaikinta.

Aštuntosios armijos vadas 
Įeit. gen.- Montgomery išlei
do į savo armiją atsišauki
mą. Pažymi, kad ašies armi
ja skaldoma į dalis ir neuž
ilgo ji visa paklius sąjungi
ninkų maišan.

Anglijos karalius 
sveikina britu vadus

LONDONAS, lapkr. 5. — 
Anglijos karalius pasiuntė 
karštus savo sveikinimus 
britų armijos, laivyno ir ori 
nių jėgų vadams Artimiau
siuose Rytuose, kur jų ben 
dromis pastangomis nugalė
tos ašies jėgos. Karalius sa
ko, kad tas atsiekta dideliu

vokiečiams ir italams.

Padėtį ašiai ptarllno, kai
gen. von Stumme pagelbi- 
ninkas gen. Ritter von Tho- 
ma ir eilė aukštesniųjų vo
kiečių ir italų karininkų pa
kliuvo britų nelaisvėn.

Be pakliuvusiųjų nelais
vėn ašis turi didelius nuo
stolius dar ir nukautaisiais 
ir sužeistaisiais.

Britų vyriausioji vadovy
bė praneša, kad italų vadas 
prašo britų kelioms dienoms 
paliaubų, kad gauti progos 
palaidoti žuvusiuosius italus 
kovų laukuose.

Kairiajam ašies sparne 
atkirsta ir apsupta apie 
2,500 ašies kariuomenės. Jos 
likimas dabar jau išspręs
tas, kai sulaužytas frontas 
ir priešas dumia atgal į 
Libiją.

Ašies pulkams atsimeti-
visų vadų ir kariuomenSs maa y™ labai aunkus- Yra
pasiaukojimais. ' I

Siautusiam gaisre 
200 asmenų sužeisto

PHILADELPHIA, P a., 
lapkr. 5.—Laivyno krantinė
se siautusiam gaisre, kurs 
sukėlė apie pusę milijono 
dolerių nuostolių, sužeista 
daugiau kaip 200 asmenį), 
kurių tarpe yra ugniagesių, 
policininkų ir jūrininkų.

Daugumas sužeistųjų yęa 
nuo rūgščių garavimo. Gais
ro metu buvo iššaukta dau
giau kaip 20 ambulansų. Dėl 
iminėtų nepakenčiamų alsa
vimui dujų apie 2,000 asme
nų turėjo pasišalinti iš ap
linkinių namų.

tik vienas tinkamas pajūriu 
kietas kelias ir ten viena 
geležinkelio linija. Sąjungi
ninkų bombonešiai atsime
tančių kareivių virtynes ata
kuoja dienomis ir naktimis. 
Visur atviri smiltynai, nėra 
kur pasislėpti.

Atakuojamieji turi atsi
minti, kad praeitą pavasarį 
nuo jų taip nešdinosi britų 
aštuntosios armijos dalys.

Kitu komunikatu britai 
praneša, kad per dvylika 
ofensyvos dienų sąjunginin
kai numušė, arba sugadino 
apie 600 ašies lėktuvų ir nu
skandino iki 100,000 tonų 
laivų.

Čia pranešta, kad į Arti
muosius Rytus atvyko 7,000

STIPRINAMOS MARINŲ JĖGOS

• -A.
C ••Draugas” Acme teiepftotoj

Amerikos kariai yra pakely į Solomon salas. Jie vyksta dalyvauti smarkiuose mū
šiuose prieš japonus, kurie iš trijų pusių grąso Guadalcanal. t
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Koks bus naujo 
kongreso sąstatas

WASHINGTON, lapkr. 5. 
—Po į vykusių jų praeitą an
tradienį rinkimų naujo kon
greso sąstatas žymiai pasi
keis išrinkus didesnį skaičių* 
respublikonų atstovų.

Naujam kongrese bus: 
senate 57 demokratai, 38 
respublikonai ir 1 progresy
via; atstovų rūmuose: apie 
219 demokratų ir apie 204 
respublikonai; trūkstą kele
tas narių priklauso kitoms 
partijoms. Atstovų rūmų są
statas dar neaiškus, nes iš 
kai kur dar negauta galuti
nių rinkimų davinių.

Gana to, kad 78-ojo kon
greso abieji rūmai turės ma
žesnį demokratų atstovi) 
skaičių. Tačiau demokratai 
nepraranda daugumo balsų.

Japonai Kinijoj 
sutraukta armija

Rusai visu 
vokiečių

frontuose atmuša 
eliamas atakas

MASKVA, lapi 
tomis iš kaeo 
mis, rusai atmušė ir sukone- 
veikė visas vokiečių atakas 
Stalingrade ir apylinkėse, o

Viceprez. Wallace 
apie rinkimus

5.—Gau-1 kai kuriose vietose priešą 
žinio-1 išvertė iš jo užimtų pozicijų.

Mūšiai atakomis ir kon
tratakomis ir toliau vyksta 
ne tik Stalingrado fronte, 
bet ir Kaukaze.

WASHINGTON, lapkr.
— Viceprezidentas Wallace 
šiandie pranešė, kad prez. 
Rooseveltas yra puikioje 
dvasios nuotaikoje, nepai
sant respublikonų partijos 
per rinkimus padarytos, pa
žangos.

ė
Viceprezidentas pareiškia, 

jo nuomone, respublikonų 

partija padarė pažangą dė! 

to, kad daugelis darbininkų, 

kurie užimti karo darbai*.

b.

Rusams sėkmingai sekasi, 
ginti antšlaites Nalčiko piet- 
r y tuose, kur naciai kamuo
jasi užimti plentą, einantį 
per Kaukazą. Ten vokie
čiams sukeliami dideli nuo
stoliai, bet jie to nepaiso ir 
atakas pakartoja. Vietomis 
rusai turi pavartoti durtu
vus kovai su priešu, kai ki 
tokiu būdu jų negalima su
turėti nuo atkaklaus verži
mosi.

Paskutiniais laikais Stalin 
grado padangėse ir vėl ėmė 
dažniau veikti vokiečių bom
bonešiai. Tačiau rusai jau

taip pat ir karo tarnybon į apsipratę ir bombonešius 
pašaukti vyrai negavo prc- n€ig'a Iš jų svaidomos bom-

goe balsuoti. Sako, jei vieni 
ir kiti būtų balsavę, viskas 
kitaip būtų buvę.

Čilė deportuoja 

12 naciu šnipu
SANTIAGO, Čilė, lapkr. 5. 

— Čilė vyriausybė pagaliau 
nusprendė iš respublikos de
portuoti 11 vokiečių ir 1 ita- j

CHUNGKING, K i n i j a,' lą, kurie suimti ir kaltinamij

bos tik į griuvėsius.

Laikraštis Izviestija rašo. 
kad Kaukaze kai kuriuose 
baruose atnaujinami pašė- 
lusieji mūšiai, šis laikraštis 
toliau sako, - kad vokiečių 
lėktuvai atakavo ir Murman
ską.

Mass. valstybės 
piliečiai pasisakė prieš

lapkr. 5^—Čia gauta žinių, 
kad Japonija sutraukia gau
singas kariuomenes į pen
kias Kinijos provincijas. 
Matyt, rengiasi kokiems 
nore naujiems žygiams.

U. S. kariuomenės, kuriaja, 
kaip sakoma, bus sustiprin
ti britų garnizonai Palesti
noj ir kitur.*

PLATINKITE “DRAUGI

espionažu totalitarinių vals- I gimdymu kontrole 
tybių naudai.

NEW YORK. — Mirė G. 
M. Cohan, 64 m. amž., kari
nių ir daugelio kitų dainų 
autorius.

WASHINGTON. — Pra
nešta, kad prez. Rooseveltas 
dar nenusprendęs, ar reika
linga skirti maisto direkto
rių.

BOSTON, Mass., lapkr. 5. 
—Praeitą autradienį Masaa 
chusetts valstybės piliečiams 
be kitako buvo pavesta gim
dymų kontrolės įteisėjimo 
valstybėje klausimas.

Piliečiai daugumu balsų 
atmetė sumanymą. Prieš su
manymą ryžtingai kovojo 
katalikų bažnyčia ir katali
kiškos organizacijos.

U. S. armijos inžinieriai keičia 
Naujosios Gvinėjos salos vaizdą

Raistuose tiesia kietuosius kelius, 

dirbdina aikštes airdromams

KAŽKUR N. GVINĖJOJ, 
lapkr. 5.—Buvę Naujosios 
Gvinėjos rezidentai, . kurie 
po karo sugrįš, nepažins šios 
salos kai kurių dalių vaizdo. 
Ras daug ką pakeista, ši 
sala, kuri yra antroji did
žiausia pasauly, visiškai ki
taip atrodys. Amerikos in
žinierių vadovaujami tūks - 
tančiai darbininkų .sunkiai 
pereinamose pelkėse ir brūz
gynuose dirbdina a i rd romu s 
— plačias ir keletą mailių 
ilgas juostas, iš kurių lėktu
vai be sunkumų galėtų pa
kilti ir nusileisti. Be to tie
siami visur dar ir ’ keliai. 
Visur didžiausi medžiai ker
tami, kelmai raujami, pelkės 
užpilamos žeme ir žvirgždais

Amerikiečiai stumia 
japonus Guadalcanal

WASHINGTON, lapkr. o. 
—- Laivyno departamentas 
praneša, kad Guadalcanal 
saloje U. S. jėgos ir toliau 
daro pažangą atstumdami 
japonu s nuo Hendereon air
porto.

Marynai au armijos dali
niu vakariniam airporto šo
ne iš japonų paėmė ‘20 kul
kosvaidžių ir dvi mažas pa
trankas. Tuo būdu sunaikin
ta keliolika japonų kulko
svaidžiams įtvirtinimų.

Armijai ir marynams daug 
padeda vienų ir kitų lakū
nai, kurie atakuoja japonų 
pozicijas.

U. S. armijos slaugės 
Cairo mieste

CAIRO, Egiptas, lapkr. 5. 
—Čia prisiųsta U. S. armijos 
175 slaugės, kurios su ame
rikoniška kariuomene į Ar
timuosius Rytus atvežtos.

Jaunos ir žavingos slau
gės yra uniformuotos. Visur 
visų jos sveikinamos ir nuo
širdžiai vaišinamos.

LONDONAS. — Kariniai 
žinovai pareiškia, kad gen. 
Rommelio armijos likimas 
Afrikoj pagaliau bus visiš 
kai užantspauduotas.

WASHINGTON. — Žemės 
ūkio departamentas prane
ša, kad vakaruose 
cukrinių runkelių 
bus gražus.

ir darbai tęsiami ne tik die- 
nomis, bet ir naktimis. Dar
bams naudojamos naujovi- 
nės mašinerijos, tad darbi
ninkams nėra apsunkinimų.

Šių visų darbų vykdymo 
priešakyje yra U. S. armijos 
inžinierius Įeit. pulkininkas 
Andrew D. Chaffin, Jr., iš 
San Francisco. Už savo se- 
niau kitur atliktus didelius 
darbus jis jau yra dekoruo
tas.

Prieš pat šį karą Įeit. pulk.
Chaffin darbavosi Australi
joje, kur taip pat pastatė 
keletą airdromų. Kilus karui 
jis su savo personalu ir vi
somis mašinerijomis prisių
stas šion salon, paprastai sa
kant, naikinti raistus, pada
ryti juos daugiau žmonėms 
prieinamus.

Patirta, kad čia, N. Gvinė
jos saloje, susidurta su nau
jomis problemomis, čia rasti 
raistai taip tankiai medžiais 
apaugę, kad traktoriams ne
buvo vietos į juos įvažiuoti. 
Nukirsti dideli medžiai ne
turėjo kur kristi. Jie paslys- 
davo ir viršūnėmis atsirem
davo į kitus medžius. Nukir
stus medžius nuversti žemėn 
reikėjo jų kamblius apka
binti plieniniais kabeliais ir 
traktoriais tempti. Kai vie
nur kitur padaryta tokia 
pradžia, darbai palengvėjo.

Leit. pulk. Chaffin turi 
šaunų kariškių personalą. 
Traktorius operuoja daugiau 
šia rinktiniai amerikiečiai 
kareiviai. Pvt. Edward Don- 
gala, 233 W. 61 gat., Chica
go, šoferiauja Įeit. pulk. 
Chaffinui. Yra ir daugiau 
kareivių iš Chicago.

X <

U. S. 7,000 kareiviu 
Artimuose Rytuose

RAUDONOSIOS JŪROS 
UOSTAS, lapkr. 5.—Spalio 
31 d. dideliu transportu iš 
Amerikos čia atvyko 7,000 
amerikiečių kariuomenės ir 
didelis armijos slaugių dali
nys. Ėmė keletą valandų iš
laipinti kareivius. Jie paskir 
styti J numatytas tarnybai 
vietas.

Kariuomenės priešą k y j e 
iki atvykimo buvo pulk. J. 
E. Baird iš Providence, R. I. 
Jis pranešė, kad per visą ke • 
lionę neįvyko jokių nelaimių,

šiemet Kareivių moralė yra aukšta, 
derlius j

I' LONDONAS. — Kai kurie 

britų lyderiai įspėja britus 
žmogus rel- nebūti per daug optimistais 

kalauja visko tik Iš savęs, o dėl įvykių Egipto fronte.
niekingas reikalauja visko 

Iš visų. (Kinų posais).
Nes galima visko tikėtis ’r 
sulaukti.
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' IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
MARIJONOS GAL4NIENES KONCERTAS

Leonas Širvaitis, ilgame
tis biznierius, 9258 Csrdoni 
turi pasikabinęs ant sienos 
net du žemėlapius. Vienam 
pažymėti vardai ir pavardės 
tarnaujančių U. S. kariuo
menėj ir kokioj valstybėj. 
Kitam žemėlapy už vande
nyno irgi su vardais tarnau
jančių. Gražus atminimas.

Širvaitis jaunystės dieno
se yra daug veikęs choruose 
ir kitur. Dabar, būdamas 
bizny, tegali tik remti lietu
vių reikalus.

Geram tėvynainiui linki
me ir toliau pasisekimo biz
nyje. Koresp.

Broadcaots for 
Christmas Seal Campaign

John Nesbltt (above), movle and 
radio commentator, in ipeclally 
tranicrlbed broadeast tolia of ljn- 
portance of Chriitmsi Soala ln 
antl-tuberculosls campaign.

programos vedėju buvo Juo
zas Kavaliauskas. Vakarą, 
kaip teko girdėti, surengė 
vietos jaunimas, su pagal
ba senesniųjų, tarpe kurių, 
nors ir netiesioginiai, gan 
pasidarbavo ir nenuilstamas 

Dryža, bei, regis, ir
senas šposininkas Kazys Ki
sielius.

“Sodyboje”, vadinamoje 
Port-Richmond, tą pačią die • 
ną tuojau popiet, “Lietuvių 
Muzikalio Namo” vienam 
kambary Antano Smetonos 
gerbėjų įvyko mitingas, tiks

lu aptarti reikalą ji čia pri
imti. Mitinge pirmininkavo 
Vilimas Poška, o raštininka
vo Juozas Gustis. Paaiškėjo, 
kad A. Smetona čia atvyks 
27 ar 28 d. lapkričio, o pra 
kalbos bus 29 d. Lapkričio 
“Lietuvių Muzikalėje sve
tainėje”, kurią direktoriai 
tos bendrovės malonėjo duo
ti dykai. “Gazietų Pisorius”

Protingas žmogus turėtų 
sutvarkyti savo siekimus. 
Nesutvarkius, dažnai esame

DR. VAITUSH, OPT.
'LIETUVIS

priversti vienu mostu daug 
padaryti. Besigrumdanū su 
smulkmenomis, dažniausiai 
netenkame svarbių momen
tų didesniems darbams bei 
siekimams. Kauld.

SKELBKITES “DRAUGE”

Marijona Drizmūtė-Gaiinšenė, gimusi ir augusi Scran
ton, Pa. Iš pat‘jaunystės priklausė prie chorų. Turėdama 
gražų balsą muzikų buvo pastebėta ir raginama lavinti. 
Ir ji paklausė. Balsą lavino ir muzikos mokinosi pas pa
garsėjusį mokytoją Filaminą Travglin Scrantone, kur be 
pertraukos studijavo per 6 metus. Tuo pačiu laiku pri
klausė prie šių žymių chorų: Temple ir ,Scranton Lady ’s 
Music Club. Šie chorai dažnai duodavo koncertus įvairio
mis progomis. Marijona tuose choruose buvo žymiausia 
solistė. Būdama pat rijote-lietu v aite, priklausė ir prie SLR 
KA ir kitų organizacijų ir dažnai ne tik bažnyčiose, bet 
svarbesniuose parengimuose Wyoming Klony dainavo dai
nas lietuvių, anglų, prancūzų ir italų kalbomis. Galiniams 
apsigyvenus Detroite, Federacijos 4 skyr. rengia Galinie
nei pagerbti ir supažindinimui ją su Detroito lietuviai* 
koncertą lapkr. 8 d., Detroit Institute of Arts (muziejuj), 
Woodward ir Kirby. Jos vyras Juozas yra geras patrijo
tas lietuvis, dalyvauja lietuvių veikime, priklauso prie lie
tuvių organizacijų. Iš amato yra dažytojas. Juozui, Mari 
jonai Galiniams apsigyvenusiems Detroite linkime geriau-, 
šių sėkmių visame veikime, ypa£ gražiabalsiai Marijonai 
savo balsu kelti lietuvių dainos meną. . Rap.

........................................ ......... ..
Alice Savickiene nors ir 

našlė,*bet pakankamai turi 

energijos darbuotis Federa
cijoj ir kitose draugijose. Be 
to, remia lietuvių reikalus, 
seka spaudą. Jos namus taip 
pat lankys “Draugas”.

VISŲ MĖGIAMAS 
DAINININKAS

Jonas Valiukas, virš 20 
metų gyvendamas Detroite, 
daugiausia yra pasidarbavęs 
meno dirvoj. Per ilgus me
tus šv. Jurgio parap. choro 
giedojo ir daugelį operečių 
yra vaidinęs (tenoro rolėse). 
Kiekviename svarbesniame 
parengime, koncertuose ir 
per radio kas tik paprašė, 
visiems patarnavo. Valiuko

Iš dviejiį "sodybų"
Philadelpbia, Pa. — Lap

kričio 1 d. Lietuvių “sodybo 
je” vadinamoje Sautsaide, 
tarpe kazimieriečių, dalyvau 
jant daugybei žmonių, jų pa
rapijinėje svetainėje įvyko, 
proga gimtadienio, pagerb
tuvės — vakarienė suruošta 
kun. Vincui Vėžiui, vienam 
kazimieriečių vikarui. Su
prantama, šalę skanios va-' 
karienės, buvo išpildyta ir 
gana graži programa. So 
lenizantas gi gavo ir dova
nų. Be vietinių kunigų, bu
vo atsilankę ir jurgiečių dva 
sios vadai: kun. dr. Vytau-1 
tas Martuševičius ir kun. Je
ronimas Bagdonas. Vakaro

Pritaikina
atsake

Žinių žinelės
Juozas, Izabelė S ta ne vi . . . , s

čiai, nuoširdūs lietuvių rei
kalų rėmėjai, daug pasidar
bavę Federacijos 4 sk. pra
mogose, išauginę du sūnus, 
kurių vienas, Vladas, yra 
S&cred Heart seminarijoj, 
mokinas į kunigus nepapras
tai gabus muzikoj. Kurį lai
ką ėjo vargonininko parei
gas Šv. Jurgio bažnyčioj. Ki
tas sūnus, Jonas, įstojo i U. 
S. kariuomenę, šis irgi ga
bus muzikoj smuikinin
kas. Kariuomenėj eina moks
lą-

J. ir A. Stanevičiai tikraj 
gali džiaugtis sūnumis, ku 
rie, dėkodami už visą gerą 
tėvams, užprenumeravo dnr. 
“Draugą”.

Eleonora, Crenahaw, A. Sa
vickienės sesutė, atvyko iš 
Los Angeles, Calif. Pavie
šėjus Detroite- vyks į New 
York, kur jos Vyras tarnau
ja U. S. kariuomenėj ir yra 
pabirtas svarbioj vietoj.

Juozas ir Teresė Blažiai 
praeitą savaitę buvo išvykę 
į uošvio a. a. Gilio šerme
nis į Grand Rapids, Mich. J. 
Blažis yra vargonininkas Šv 
Antano parap.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik Tisas poro aklu Tisam gy
venimai. Saugokit* Jas. leisdami 
Usaorateuotl Jas modernliklausla 
metodo. kurto regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO

kurte padalino

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr..J
1601 8o. Ashland Avenue

Kom^s lS-tos
Cbloogr 

OFISO VALARDOS: 
Kasdien •:»# o. m. tkl !:>• p. m 

“ " T. Ir SeMod. S-.SO O. m.
IM T:*t p. m

N E W VICTORY 
HOSPITAL 

Po nauja vadovyste. <

Naujai išdekoruota ir 
įrengta.

24 vai. patarnavimas

VICTORY HOSPITAL
828 W. 35th PLACE 
Phone: YARda 2330

PUnal IreogVoe Medikes Deport
uos gydymu'

80 metą praktikavimas 
jogų garantavimas

OptometrleaUy Akių SpeelallcfaM 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toiiregystę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų • No-

dilioj pagal sutarti. 
Daagely atsitikimų akys atttalas- 
asss ke akinių. Kainos pigiu kai*

pirma.
4712 South Ashland Av.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal aufkrtj

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IATIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi Uti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 Ud 5 vai. kas dieną

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCUA —
1441 So. 60th Avė., Cicero, UI 

I TeL: Cicero 7681

ADVOKATAS

Vhitney E. f arūūT
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandoe vakare. 

Telefonas CALnmet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2614 Tol STAfj. 7(172

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

scenoj pasirodymas visada 
publikoj sukelia gero ūpo ir 
nepaleidžiamas nuo scenos. 
Lapkr. 8 d. Galinienės kon
certe savo dramatišku teno 
ro balsu dainuos solo ir su 
Galiniene duetus. Jonas ir 
Elzbieta Valiukai yra tėvy
nainiai to žodžio prasmėje. 
Dalyvauja lietuvių veikime, 
remia kilnius reikalus. Išau
gino dvi dukreles ir vieną 
sūnų, kuris, nors ir vedęs, 
bet įstojo į U. S. kariuome
nę ir studijuoja prie valdžios 
radio — siekia elektros in
žinieriaus laipsnio. Tą šaką 
jis studijavo ir prieš įstoda
mas į kariuomenę. Rap.

IOS F. BUDRIK
KBACTUVOIB

3241 So. Halsted SI.
Telefonas:

Calumet <591
DEL PATAISYMO

YARTM

gydymui visokių ligų — 
smarkių ir llglalkinlų.
Pilnai Įrengtos Chirurgijas De- 
partinentas, kur svarbias ir nia 
žeenea operacijas atiteka atsako- 
mingl Chirurgai-Daktarai.
PUnal įrengta Pliyslotlicrapy De- 
portntrntas priskaitant Dlatber- 
my, Ultra Vlolet Ray, Sinusoidal 
lr kitus moderniškus metodus 
gydymo.
PUnal (rengtos X-Roy Deport- 
mentos daktarams lr pacientams.
Nė vienom vertoių ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas ir priežiūra. 
Kas link mokesčių, susitarsime, 
kad batų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

A1ORIK06 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiao tat VIRginia 0086 

■aaiilonrUof Irti BBVarlz 8944

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 1—8 ir 0-6:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal antartį.

TaL OANal 0198

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West Cermak Rd.

vak.
va-

MITO STATO

•OMO!
TAMISTA

V1||F

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Minėsimų Išmokėjimų I
V'tAuSi/'d 

Protcction 
4or your

PANAUDOKITE PROG| DABARTINĖMS SEMOM8 
NUOŠIMČIO RASOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI i

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir Ilgi 10,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 8^į%. Jūsų pinigai greitai Uhdoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 1YMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA 

_ — <0 Malsi Sėkmingo Patarnavimo I —
"KEISTUTO-SAVINGSond LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 4U8 Jos. BL Mozeris, Sec’y. 8286 SO. HALSTED ST.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
FHYBIOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vaL rak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YABds 4787 
Namų tel PROspeet 1980

Ree. 6988 8. Talman Avė. 
Res. TeL GROvehlU 9617 
Office TeL HpMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 8-4 ir 7-9 vak. 
Ketvirtad. ir. Nedaliomis aoaitaraa. 
2423 West Marąuette Rd.

TaL IAJUU MU.
Raa: KZNvoad 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS H OHIRURGAS 

Ofiao «a> • nao 1-8: nno 0:96-858” 
786 West 35tb Street

REZIDENCIJA:
3241 West 66th Place

TaL RBPnblie 7868

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktodieniai,
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.lt 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Va^ndos; 3 — 8 popiet,

TaL YARda 2246

DR. 6. VEZEUS
. DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TaL TARds 8140

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:3® 
Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais *11-12.

Ofiso TeL ...... VIRginia 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

TaL OANal 0287
Rea. teL: PROapect 0630

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street •

Renidamdja: 0600 So. Artedaa Ava
VALANDOS- 11 v. ryto iki 8 popiet 

6 iki B vai. vakare

Telefonas: HEMiock 5849

DD. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 8o. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 iki 9 
Nedėllomls pagal sutartį

OR, CUAR1ES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IU.
OFISO VALANDOS:

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ

• GERAS MATYMAS LAIMĖJIMUI •
SpeeoaUs atidarymo pMlūlymae — 
Tik Trumpam Laikui! (skaitoma:—•
• Mokslinis Aklų EfMml- 
aavlmaa * Patais maa Len- tčOC 
sų (Vienas Reinys) • P*- OazUO 
atrink loiao U I Mod. Kinių 
Ir Kaltai. Ker Kaina $10.00 Viskas. 

EGZAMINUOJA DR. S. GRANT
Kegistraotas Optoraetrtotaa — Virt M Melų Patyrimo. 

Daug kitų Moderpiikų Stylių Popullarčmla Kainomis.
Yra Ne “Balt" Siūlymas — Mee Parduodame Kų Ganias

GRANT OPTICAL CO.
46OT SOUTH ASHLAND AVĖ. Te!. YARDS 0141

Antros durys nuo Montgomery Ward

Tel Oieero 1414

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kanip. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

I Ud 4 popiet 7 iki 9 vakare
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai Cicero 1484

. DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso TeLt Yards 0994 
Res. TeL: Heaaood 4300

VALANDOS
Nao 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nae 10 ik 12 vaL dieną

Tai Y

DR. EMILY Y. KRUKAS
• GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
- Ofiao Tel. LAFayette 3210 

Rea. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatailiepia —
Sauk KEDzle 2868 

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

Sakmad. Pagal Sutarimą

DR. A. JENKINS
(Lsetavis)

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

.Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 
pagal sutartį

Ofieo telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

Vieni žmonės darbuojaai, 
kaip bitės rinkdamos medų 
nuo kiekvienos gėlės, o kiti 
— kaip vorai, renka tiktai 

nuodas.
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PASITIKĖJIMAS IR LAIME
“Bus taip, kaip tu tiki”, — 

yra moksliška tiesa, kaip*ir 
kitos tiesos, kurias mokslas 
surado. Ar tu norėsi įkurti 
kokią nors ištaigą, įgyti tur* 
to, pasiekti politinės val
džios, susidaryti garsų ver
dą moksle: nepajudinamas 
pasitikėjimas savimi tau y- 
ra pirmutinė sąlyga. Dauge- 
li/ųi žmonių, kuriems gyve
nime kas nors nepasisekė, 
tik dėl nepasitikėjimo savi 
mi. Jie abejojo savo jėgomv 
ir savo gabumais. Jie per 
maža tikėjo savimi ir per
daug aplinkybėmis, sąlygo 
mis ir kitų pagalba. Jie lau
kė laimės iš kitų, tik ne iš 
savęs. Jie perdaug pasitikė
jo kitais, tik ne savimi. 
Jiems trūko to, ką duoda 
pasitikėjimas savimi: pasi
ryžimo, pastovumo' ir kant
rybės.

Pasitikėjimas savimi vi
suomet yra geriausias drau
gas, aukšta kilmė, įtaka ir 
pinigas. Tai yra geriausias 
kapitalas pasaulyje. Jis daug 
daugiau kliūčių ir sunkeny
bių nugalėjo ir daug dau
giau pasiryžimų įvykdė, ne
gu kurie nors kiti žmogaus 
gabumai.

Pasitikį žmonės jokio a- 
be joj imo savyje 'nepakenčia .* 
jie kiekvieną baimės jausmą 
savyje užgniaužia; jia vėl 
tuoj pakyla, jeigu kartų nu
puola, ir jokios kliūtys jų 
neatbaido nuo to kelio.

“Galima daug padaryti, 
jeigu daug tikimasi”, — sa

ko W. v. Humboltas. Dauge
lis tų, kurie gyvenime neto
li tenužengia, neturi pasiti
kėjimo savimi todėl, kad jie 
tiki savo menkumu. Nieko 
nėra pasisekimui blogesnio, 
kaip tokia dvasios būtis. Kol 
tu viduje būsi įsitikinęs, kad 
nesugebi padaryti tai, ką pa
siryžai, arba kad kas nors 
galėtų pastoti tau kelią į 
tikslą, tol didesnių darbų ne
nuveiksi. Kiekvienoje gyve
nimo padėtyje gali padaryti 
tas, kuris tiki, kad jis gali.

Yra didelis skirtumas, ar 
sumanymus vykdyti imamės 
sukąstais dantimis ir au tvir 
tu pasiryžimu, ar juos vyk
dome tik tol, kol kliūtys ne
pasirodo didelės, ir visuomet 
su užpakaline mintimi vaikš
tome, kad pasiimtas darbas 
nepasiseks. Imtis kokio nors 
darbo su tvirtu pasiryžimu 
jį atlikti, su vidujinių jėgų 
tikrumo jausmu, kuris žmo
gų padaro padėties viešpa
čiu, — reiškia kovą pusiau 
laimėti. Bet dar nepradėjus 
veikti, galvoti apie pralai
mėjimą, reiškia jau pusiau 
pralaimėti. Tu turi sulaužy
ti visus tiltus, kurie tave 
jungia su pralaimėjimu.

Tačiau žmonėms, kurie di
delius darbus nuveikė, nieks 
nedavė pasitikėjimo savimi. 
Jie patys jį įgijo. Jie jo ne
nusipirko, kaip kokios pirš-

Britų pėstininkai veržiasi į priešo poairiį as, šiaurės Afrikoj. Čia kareiviai slepiasi 
už “ašies” sudaužytų tankų, kurie buvo išblaškyti mūšio lauke.

tinės. Jie patys save laikė 
griežtoje drausmėje ir tvar
koje. Jie niekuomet neleis
davo tuščiai laiko. Jie nepa
kęsdavo tinginystės, abejoji
mo ir svyravimo. Jie savo 
akis visuomet turėdavo nu-J 

kreipę į savo tikslą ir viską, 
kas pakeliui pasitaikydavo, I 

paaukodavo savo didingiems 
darbams. Jie žinojo, kad kas 
ieško tiktai patogių kampe
lių ir galvoja, *kaip čia kokį 
malonumą kur nors surasti, 
kuris rytą galvoja, kaip ma
loniau praleisti vakarą, tas* 
nieko didingo nepasieks.

O. S. Marden

CLASSIFIED

REIKIA VYRŲ

Mes išmokinsime jus gerai apmo
kamam darbui. Alga kol mokina
tės. 100 nuoš. karo darbai.

2743 WEST 36TH PLACE
REIKALINGAS — BEEF IJTGGKR. 
Vienas kuris turi patyrimą prje 
pocking house darbų. Atsišaukite }: 
Bocf Bon'ng Depactmentą. „jLINOIS 
PACKING CO., 011 W. 3"tll Place.

D O C K M E N 
FREIGHT HANDLERS 

Unijos Užmokestis
Matykite Mr. Hoff po 10-tos valan
dos ryto. Atsineškite gimimo llūdijl- 
mą arba prirodymą, pilietybes. 
INTER-STATE MOTOR FREIGHT

SYSTEM
1833 So. Canal Street

SKAITYKITE •‘DRAUGĄ’*

i CABINET MAKERS — patyrę. Tal- 
pogi MOTERYS, be patyrimo, dirbti 
rakandų išdlrblmo dirbtuvėje.

. GRAND W<X)OWORKING CO.
I 4147 Ogden Avrtnite

D O C K M E N
Pilno laiko darbas. Patyrę vyrai pa
geidaujami ir ne patyrusieji.

trans-amerioaN FREIGHT 
LINES 

1130 W. Cermak R«ul

NULIŪDIMO VALANDOJE

“ DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HFIiP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolnh MSB-MS*

HELP WANTED — VYRAI

STEEL HELPERS 
ARTHUR J. O’ LEARY and SON,

COMPANY
5757 West OStli Street

VAIKINAI reikalingi — prie lengvų 
dirbtuvėje darbų. Turi turėt gimimo 
liūdijlmą. Atsišaukite J L_

i WILSON-JONES OO.
3300 Franklin Boulevard

BUS BOYS — FOUNTAIN MEN — 
AND GENERAL RESTAURANT 
HELP. Reikalingi dirbti dideliame 

i West Side restarane. Patyrimas ne
reikalinga. Gera užmokestis lr pro- 

j ga Jsidirbti. Kreipkitės J -—
| W AL TER P. POWERS
Į 3950 W. Madison Street_______

MAŠINISTAI. TOOL Ir DIE MAK
ERS reikalingi. Pastovūs darbai ge
ra užmokestis. Cateteria randasi 
dirbtuvėje. Atsikreipkite prie Super- 
lntendent —
AMERICAN DECALCOMANIA CO. 
4334 W. Flfth Avė. Kedzie 8144

REIKALINGI JAUNI VEDUSI VY
RAI. Drafto paliuosuoti. IŠ vidaus lr 
lauke darbai, jeigu tik galite vai
ruoti troką.. Pastovūs darbai tinka
miems vvrams.

FULTON SMOKED FISH CO. 
1011 W. Lake Street

TOOL MAKERS 
' 100% Defense darbai. Užtenkamai

overtime darbo. Atsikreipkite J — 
RUSSELL ELECTRIC COMPANY

340 W. Hunui

MERGINOS

MOTERYS

18 Iki 35

PUNCH PRESS OPERATORES 

ASSEMBLERS 

INSPEKTORES
MACHINE OPERATORES 

Naktį ir Dieną Darbai 

TIKTAI AMERIKOS PILIETES

EVERSHARP, INC.
1800 W. Roscoe

College ir High School 
MERGINOS

Bus išmokintos kaipo 
Laboratory Assistanta 

Inspektorės 
Radio Service Women 

MOTOROLA RADIO 
Galvin Mfg. Corp.

4545 W. Augusta Blvd.

MOTERYS ir MERGINOS

AMŽIAUS 18 IKI C0 
Prie Abelnų Dirbtuvės Darbų. 

Pradinė alga 56 centai } valandą. 
10% bonus mokama tiems dirbant 
naktimis. Dabar tai Jums proga 
priHldėtl prie karo darbuotės, nes 
maistas mūsų kareiviams yra taip 
pat svarbu, kaip ir kulkos.
CAMPBELL SOUP CO.

CENTRAL DIVISION 
2550 ĮVEST 35TH STREET

t
LIUDVIKAS NAMUKAS 

kuris mirė spal. 14 d., 1942 
m., o dabar ilsis šv. Kazimie
ro kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė Jam « paskutinj 
patarnavimą ir palydėjo Ji J 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mea atmindami ir apgailė
dami jo prasišaiinimą Iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams — kun. kleb 
A. Briškai Ir kitiems kunigams, 
kurie atlaikė Įspūdingas pamal
das už jo siela.

Tariame ačiū Seselėms Ka- 
zlmlerletėms iš motiniško na
mo, iš Town of Lake Ir iš 
Brighton Park.

Dėkojame šv. Mišių ir gelių 
aukotojams.

Dėkojame grab. J. F. Eu- 
detkiul, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo JJ J amžlnaetj, o mums 
palengvino perkęstl nuliūdimą 
ir rūpesčius. Dėkojame taipgi 
grabnešiams ir vl«ie—is ku'-'e 
paguodė mus nuliūdimo va
landoje ir pagailos, dėkojame 
visiems dalyvavusiems aido- 
tuvėse žmonėms, o tau brangu
tis Liudvikai, lai Gailestinga
sis Viešpats suteikia amžiną 
atilsi.

Nuliūdę: Moteris lr Dnktė.

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Dining Room Seto — Parlor 
"toto — Bedroom Seto — Ragą 

/— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

8tovee.
Nationally advertised itema

Kreipkitės į -
HONY Ę. PETKUS

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue* Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

laidotuvių direktorius

DVI MODERNIŠKOS koplyčios 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė*. Chicago
•-* * 4 ■

Telefonas Grovehill 0142

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

LABORER8 
Dirbti prie trekių. prižiūrėjimo ir 
pataisymo darbų. Atsišaukite J Su- 

•.pervisor’s ofisą. 106 Ui lr Indinna- 
polls Boulevanl.

PENNSYLVANIA RAH.ROAP

BATTEHY VYRAI. PATATSYT,OJAI 
ir LEAD BURNEKS reikalingi. Atsi
šaukite J —
UNIVERSAL BATTERY COMPANY 

3410 So. I-a Šalie Street

AUTOMATIC SCREW MACHINE O- 
PERATORIAI. Atdaros vietos dėt 
A-l, B. & 8. Operatorių ir 8et-up 
Vyrame. Pastovūs darbai, overtime, 
4r aukščiausia užmokestis. 100% De
fense darbai. ___

3231 W. LAKE STREET

TOOL MAKERS 
Karo darbaf Moderniška dlenos- 
švie8os dirbtuvė Matykite W. Love- 
joy — D. GOTTMEB & COMPANY, 
1140 N. Kostncr Albany 2640

Į HELP ff AMTED -a MOTERYB

MERGINOMS — INTERESINGAS ir 
lengvas dirbtuvėje darbas; patyrimas 
nereikalingas. Dieną ir naktj darbai. 
Gera užmokestis, greitas isidirbimas. 

PLASTIC BINDING CORP.
725 So. Sherman Street

MOTERYS — apvalyti. Išmazgoti ir 
aplaistyti pasižierinlus karus. Maty
kite Mr. Thommen.

PENNSYLVANIA RAILROAD 
327 W. Roosevelt Romi

MOTERYS — amžiaus 18 iki 45 m. 
prie! maisto pakavimo darbų. 45 cen
tai i valandą pradedant. Algos pa
kėlimas po 4 savaičių.

, BOOTH FISHERIES
501 No. Dcsplalnos St.

FACTORY — ORDNANCE 
VOCATIONAL EMPLOYMENT 

SYSTEM
20 W. Jackson. Room 1611

MERGINO8 REIKALINGOS — pa
tyrimas nereikalinga, prie lengvų, 
švarių, nuolatinių, speclalty darbų.

GENERAL BINDING CORP.
231 So. Green Street

MERGINOS
Reikalingos tuojau — prie apden
gimo batų kulnių darbų. Su ar be 
patyrimo. Pastovios vietos. Gera 
proga geroms darbininkėms. 
CHICAGO HEEIi OO., 167 N. Karine

General Warehouse
! PASTOVUS; PELNO LAIKO 

KASDIEN DARBAS

Patyrimas nereikalingas; am- 
Žios metais nesvarbu. 40 valandų 
ištisą savaitę. Nekurtos vietos at
daros prie filing ir generalio ofi
so darbų. Gera pradinė alga, su 
užtikrinimu progos įsidirbimo.

Atsišaukite į — 

WALGREEN CO.

3501 W? 47th St. -■

TIKRAS BARGENAS! PARSIDUO
DA — 2 aukštų mūriais namas. 6 ir 
6 kambarių. Belsmentas,. karšto 
vandens šiluma, apdengti porėtai ir 
garadžius. Kaina 1 S.260. Atdaras ap
sigyvenimui. Kreipkitės aekanŠtuaat- 
raSu: 3438 WEST 23RD STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

BENEDIKTAS J. SEREIKA
Gyveno: 3131 8. Union A Va
Mirė lapkr. 6 d., 11*42 m., 

8:00 vai. ryte, sulaukęs 44 tn. 
amžiaus.

Gimęs Chicago. Illlnolf
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Amlllją (po tėvais lx- 
karauskaltė); 2 dukteris —
Evelyn ir žentą Edward šlai
tą Ir Oenevlere; sūnų Joną; 
du brolius — Juosapą ir švo
gerką Alice, Waiter ir tvoger- 
ką l.llllan; dvi seseris,— Pe 
tronėlę Radomsk) Ir švogerj 
Matthear, lr Oną Gantą Ir švo- 
gerj Stanley Ir jų šeimas it 
daug kitų giminių, draugų ii 
pažjstamų.

Kūnas pašarvotas 8. P. Ma 
telkto kopyčloje. 3319 S. Litu- 
anioa Avenue. Laidotuvės ivyks 
pirmad., lapkr. t d. Iš ko- 
plyčios 8:10 vai. ryto bus at
lydėtas J ftv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj ,vyk* gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J ftv 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visu- 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Moteris, Dukterys 
BAnon, tentas B milai, Seserys 
■voveriai. ftvogerkos. Giminės

Laid. direkt. Mažeika lr 'iv 
anauakas, tel. Yards 111141

(Įsteigta 1880 m.)

PETER TROOST
MONUMENT CO

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

pasitikėjimo mumis
REKORDAS

M .finu* virš 50 m. toa 
paštas šeimos rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL GOST

Memorials Erected Anywhere

VVorkmanship and Material Unezcelled — 

and Obtainable at Loweet Prices.

BUY U 8 WAR BONDS WITH THE SAVING'

KB1IIPA1TBS PRIE LIETUVIO

JOHN W PACHANKIS
feanhrr of the

MODERNI IftvMtoft PARODA* 
W. Wanhlngton Blvd. 

Tai ERTohrook M45

REZIDENCIJA 
5919 South Troy 8t 
Tel. REPnblic 4298 

VALANDOS* Kasdien 9-9 V. vak. Seitad. lr 8ekm 9-5 vaL

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE , i

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

NARIAI

Chicagos

Lietnvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakt|.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
> Phonea YARDS 1188-18

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lOSth ST. 
2814 WEST 23rd PLACE

Tol. PULLMAN 1278 
Phone CANAL 2515

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ.

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE YABDS

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phoae LAFAYETTE 8571

4805-87 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS 17A1-1742

4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 
ToL LAFayetto 9727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 
ii atotiea WGES (1390), au Povilu ftaltimleru.

P. J. RIDIKAS
8804 SO. HAL8TED STREET 718 W. 18th

T^ephone YABDS 1418

I. J.‘ZOLP
1848 WEST 48th STREET

■■■■
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Prezidentas aukština krikščionybę
c • .

Prezidentas F. D. Rooseveltas, sveikindamas Erie, Pa., 
vyskupą Joną Gannon sidabrinio vyskupystės jubilie
jaus proga, parašė laišką, kuris vertas rimto dėmesio.

Prez. Rooseveltas laiške labai stipriai ir labai aiškiai 
pabrėžė, kad

šis karas yra vedamas ne tik demokratijai išlaikyti, 
bet ir mūsų. {gimtai sąžinės laisvei duoti užtikrinimą.

Toliau garbingasis krašto vadas, į kurį visų pa
vergtų tautų akys yra atkreiptos, rašo, kad

mūsų priešai pašiepia krikščionybę, kaipo atgyvenus) 
savo dienas dalyką. Tačiau šiandien jie jau patyrė, 
kad kovojanti krikščioniškoji dorybė, toli grąžo, dar 
nėra mirusi.

Toji kovojanti krikščioniškoji dorybė, sako Prezi
dentas, yra nešama į mūsų darbą dirbtuvėse, laukuose, 
į mūsų kasdieninį gyvenimą, į mūšius karo frontuose
— žemėj, vandenyse ir ore. Prezidentas palinkėjo, kad 
dar visi sulauktume tos dienos, kurioj jau galėsime 
matyti nugalėtas tamsiąsias jėgas, kurios aptamsina 
pasaulio veidą.

Jubiliatui vyskupui Prezidentas linki:
“ Teleidžia Dievas jums tęsti toliau gerąją kovą. 

Ką esate padarę ligšiol, kaipo savo diecezijos gany
tojas; kaipo žurnalistas, būdamas Nacionalinės Kata
likų Gerovės Konferencijos Spaudos departamento di
rektorius.^. jūs parodėte krikščioniškojo dinamizmo 
pavyzdį. Jūs atstovaujate tas krikščioniškąsias dory
bes, dėl kurių mes šiandien kariaujame ir kurių mū
sų priešai taip įširdusiai nekenčia”.

Katalikai ir visi krikščionys gali nuoširdžiausiai 
džiaugtis tokiu Prezidento Roosevelto nusistatymu. Ir 
ne tik džiaugtis — visomis galimomis jėgomis remti 
jo didžiąsias ir kilniąsias pastangas nugalėti juodąsias 
diktatūrų, jėgas, kurios nori aptemdyti viso pasaulio 
veidą.

Ta proga reikia pabrėžti, kad katalikai ir per savo 
veikimo centrą, ir per lokalinei organizacijas ir per 
parapijas visu šimtu nuošimčių remia Amerikos ir san
tarvininkų pastangas sutriuškinti šios gadynės siaubą
— Tokio-Berlyno ašį.

Rinkimams praėjus
Apie praėjusio antradienio rinkimus visaip kalbama 

ir rašoma. Laikraščių kolumnistai ir radijo komenta
toriai dabar prisišneka ligi soties.

Atsiliepia apie rinkimus ir anglų laikraštininkai.
Daugumos nuomonė vis tik yra ta, kad opozicijos 

kongrese sustiprėjimas padėties karo vedimo atžvilgiu 
nekeičia. Krašto vieningumas ne tik nesumenkėjęs, bet. 
kaip daug kas pastebi, yra sustiprėjęs.

Opozicijos išrinkti į kongresą žmonės nemažiau kaip 
ir pozicininkai pasisako už Berlyno-Tokio ašies greites
nį sudaužymą ir už taikos atstatymą.

Pozicijos vadus, t. y., demokratų partijos vadus, la
biausia rūpina 1944 metų rinkimai. Respublikonų lai
mėjimas, demokratams yra visai rimtas perspėjimas.

Rimtas perspėjimas
Neseniai kalbėjo žymus anglų politikas Sir Samuel 

Hoare. ‘ '
Jis yra Didžiosios Britanijos ambasadorius Ispanijai. 
Tarp kitų dalykų jisai pasakė, kad dabar klausimas

eina
ne apie tai, kad mes karą laimėsime^ bet apie tai ka
da laimėsime.

Jisai daro rimtą perspėjimą.
Jei karas nebus laiku laimėtas, civilizacija gali 

žlugti,

D B A 17 G A S

Senoji Europa, paveldėjusi graikų ir Romos kultū
rą, išauklėta Bažnyčios mokslo dvasioj, praturtinta 
Renaissanco laikais, įkvėpta naujoviškais tautinės ne
priklausomybės sąjūdžiais,

niekuomet nepasiduos tirono Hitlerio vergijai.
Sir Samuel Hoare nenugąstauja dėl karo laimėji

mą Jis yra įsitikinęs, kad diktatūrų jėgos bus į dulkes 
sumaltos. Tačiau jis pareiškia, kad tasai laimėjimas 
turi būti greitai padarytas. Esą negalima dabar gaišti 
nei vienos dienos, nei vienos valandos, nei vienos mi
nutės.

Gimdymo "sabotažninkai" pralaimėjo
Aną dieną garsus katalikų veikėjas ir rašytojas Da

vid Goldstein, (žydų tautos mokslininkas, priėmęs ka
talikų tikėjimą), gimdymo kontrolės propagatorius A- 
merikojė pavadino visai tinkamu vardu — gimdymo sa- 
boitažninkais, darančiais kraštui didelę žalą.

Tie gimdymo sabotažninkai buvo užsimoję legalizuoti 
gimdymo kontrolę Massachusetts valstybėj. Legaliza
vimo procedūra buvo pasiūlyta balsuotojams.

Dėl' to prieš rinkimus smarkiai sujudo katalikai. Jie 
griežtai protestavo prieš tų “sabotažninkų” žygius ir 
tuo pačiu kartu darbavosi, kad piliečiai balsuotų prieš 
gimdymo kontrolės legalizavimą.

Tai kovai vadovavo patsai kardinolas O’Connell, Bos
tono arkivyskupas. Prieš rinkimus Jo Eminencija iš
leido atsišaukimą, kuriame tarp kitko buvo pasakyta:

‘ ‘Katalikų Bažnyčia nedvejojančiai ir absoliučiai 
pasmerkia ir paneigia bet kokią dirbtinę priemonę, 
kuri stato kliūtis šventajam moterystės tikslui. Tai 
štai kaip katalikai yra nusistatę prieš tą pražūtingą 
ir nedorą praktiką.

Bažnyčia moko ir istorija tai įrodo, kad dirbtinoji 
priemonė gimdymui sulaikyti ilgainiui atneša apverk
tinas pasėkas individui (paskiram žmogui), šeimai, 
valstybei ir tautai. Toksai. 'Bažnyčios nusistatymas 
tvirtai ir nepakeičiamai remiasi aut šventojo Rašto 
ir nenutrauktos krikščioniškos tradicijos (papročio). 
Šiandien mes reikalingi ne sugrįžimo į stabmeldišką- 

, ją paleistuvybę, bet krikščioniškųjų dorybių sustipri
nimo; ne paleistuvavimo, bet susiturėjimo; ne gim
dymo kontrolės, bet susivaldymo.

Aš čia tik trumpai pabrėžiu katalikų nusistatymą 
link gimdymo kontrolės. Tačiau tai ne vienų katali
kų nusistatymas; net milijonai nekalamų visuomet 
pripažino tokio požiūrio išmintingumą, peš jie žino, 
kad tai būtina ir individu sveikatai ir šeimos bei tau
tos gerovei. Galų gale, kai dėl klausimo, ar galima 
kokiu nors būdu pritarti tokiai praktikai, kuri laužo 
Dievo įstatymus, turi būti ko griežčiausiai atsakyta 
— “ne”.”

Džiugu čia pranešti, kad praėjusiais rinkimais Mas
sachusetts valstybės žmonės didele halsų dauguma at
metė gimdymo kontrolės legalizavimo sumanymą, ku
ris ir tam steitui ir visam kraštui daug žalos galėjo 
padaryti.

=

Lietuviai turime kuo di
džiuotis.

Ne vienas mūsų jaunuolis 
Amerikoj pagarsėjo, kaipo 
geras sportininkas.

Politikos gyvenime taip 
pat vis aktyviau dalyvauja
me ir jau turime savo tau
tiečių gana aukštai politi
koje iškilusių.

Dainos meno pasauly iš
kilo Anna Kaskas, Ap. Stoš- 
kiūtė.

Anna Kaskas ir čikagie- 
čius džiugins šį rudenį vai
dindama ir dainuodama Chi
cagos operoj.

Prasimuša vienas, kitas 
lietuvis ir mokslininkų pa
sauly.

Karo fronte mūsų vyrai 
taip pat ne paskutinieji.

Jėgų turime.
Tik jas reikia labiau su

organizuoti ir dažniau pa
naudoti lietuvių tautos var
dui garsinti.

Savųjų jėgų* dažnai mes 
patys nemokame ar nenori
me įvertinti ir pripažinti.

'Gaila.
Į pasižymėjusius lietuvius, 

ar jie bus mokslo žmonės,, 
ar politikai, at menininkai, 
ar sportininkai, didžiausio 
dėmesio reikia kreipti.

Jie turi jausti, kad mes 
juos giliai vertiname ir bran
giname.

Toks mūsų nusistatymas 
juos akstine dar aukščiau 
kilti ir lietuvi^ vardą kiek- , 
viena proga .garsinti.

•

Afrikoje eina didelis ka- 
ras.

Anglai ir jų santarvinin
kai smarkiai vanoja nacių 
kailį.

Tose vietose, kur dabar

Penktadienis, lapkr. 6, 1942

Po svietu pasidairius
Angliškai “jail”, tariasi 

“džeil”, reiškia “kalėjimas”.
Angliškai “Yale”, tariasi 

“Jeil”, reiškia “universite
tas”.

Švedai iš prigimties nega
li ištarti “dž”, taigi je an- 
liškus žodžius “jais” ir 
"Yale” ištariu vienodai — 
“jeil”.

Sykį švedė telefonuoja sa 
vo kaimynkai:

— Pasakysiu naujieną, 
kad mano vaikas išvyko į

(Iš “Draugo”, 1917 metų 
lapkri&o 6 d.) *'

Tėvynės vargai..

“Lietuva, tėvynė mūsų,
Ašarose plūsta...
Ir per amžius josios sūnūs
Verkia, kenčia, žūsta...”

L. 6.

Rusai muša turkus... Rrie 
Juodųjų jūrų rusai išmušė 
turkus iš pirmųjų linijų. Tur 
kai pakėlė didelių nuostolių.

eina mūšiai, yra važinėjęs 
prof. K. Pakštas.

Netrukus duosime vieną 
kitą bruožą iš jo parašytų 
kelionės įspūdžių.

Kaiminka papasakojo apie 
įvykį kitoms kaiminkoms ir 
kiekviena vis kitaip supra
to.

Ir žinia apie šveduko išvy 
kimą į “jeil” plėtėsi žaibo 
greitumu.

Kacapkės šnekėjo, kad 
švedukas yra “džėloj”.

Airišės šnekėjo, kad šve
dukas yra “Yeiloj”.

0 vabaliniai kamunistai 
šnekėjo, kad švedukas yra 
‘jėloj”... vadinas, ten kur 
“garbadžius” laiko. Mat kas 
minčiai arčiausia, tai min- 
tin pirmiausia.

Taip svietui ir sunku suži 
noti, kuris diktatorius lai
mi, o kuris pralaimi; kur 
yra melas, o kur teisybė. 
Tik viena aišku, kad kamu- 
nistų barabanščikai visada 
glupstvas šneka.

Mūsų dienų jaunimas la
bai greit ženijas. Nespėjo 
susipažint, žiūrėk, jau ir 
šliubavojasi. Sykį paklau
siau yJenęs mergipos:

— Ar tu myli vaikiną, už 
kurio teki?

— No, — atsakė ji.
— Tai kam už jo eini?
— Kam? Ar gi profeso

rius nežinai, kad kiekviena 
mergina, pakol apsiženys 
laimingai, turi mažiausiai 
tris sykius ištekėti nelaimin 
gai. Štai, dėl to ir aš jo ei
nu.

Ilgai Dievas grūmoja ir 
rūstybę tvenkia.X

šimtą kartų sugriaudžia, 
kol perkūnas trenkia.

(“Žvaigždė”).

SPAUDOS APŽVALGA
Mūsų Sus-mas ieško nauju nariu ‘

Nuo lapkričio 1 d. prasidėjo mūsų didžiosios frater- 
nalinės organizacijos — Lietuvių R. K. Susivienymo 
Amerikoj vajus. “Garsas”, LRKSA organas, prašo šio 
vajaus metu ypatingą dėmesį kreipti į jaunąją kartą. 
Šis laikraštis sako:

‘‘Lietuviško jaunimo yra daug. Vieton giedoti tau
tinio išmirimo raudas pamėginkite jaunimą organi
zuoti. Tai daugiausia priklauso nuo tėvų. Jei tėvai 
norės ir įkalbinės savo vaikams rašytis prie Susivie
nymo, jie anksčiau ar vėliau tą padarys. O įkalbinėt 
ir raginti reikia. Susivienymas yra visų narių turtas. 
Vyresniems mirštant jis turi' pereiti į jaunesniųjų 
rankas. Sunkiai išauginta^, rūpestingai taupytas Su
sivienymo turtas turi pereiti į savųjų vaikų rankas, 
o ne į svetimas. Dabar Susivienyme jaunhmečių kla
sės sutvarkytos modemiškiausiais būdais. Jos turi 
rezervus ir atsiskaitymo vertes.

“Susivienymo vadovybė kviečia pasidarbuoti, * kad 
po šio vajaus visi galėtume pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti rezultatais. Pasirodykim susipratusiais žmo
nėmis, branginkime kas yra mūsų pačių sukurta, iš
auginta. Turėdami stiprų Susivienymą turėsime daug 
didesnės įtakos Amerikos gyvenime, ištiesime stip
resnę pagalbos ranką mūsų senai tėvynei Lietuvai

jos kovoje už laisvę ir nepriklausomybę.
“žodžiu, kam tik apeina lietuvių tautos ateitis, ge

rovė, saviialpa, labdarybė, katalikiškos ir lietuviškos 
kultūros reikalai, tuos visus kviečiame stoti į bendrą 
darbą — augint mūsų Susivienymą.”

Reikalas yra rimtas ir svarbus. Mes nuo savęs taip 
pat raginame atkreipti rimčiausio dėmesio į šį mūsų 
Susivienymo vaiy
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Pasikalbėjimas su Lojolos Universiteto Prez., J. A. Egan
- Naujas universiteto vadovas. - 400 metų, kaip jėzuitai dirba 
mokyklose. - Krikščioniškas auklėjimas tęsia graiku ir romėnu 
tradicijas, jungdamas su nauju patyrimu. - Lojolos universitete šiemet 
4,000 studentu. - Mažųjų tautu ateitis. - Lietuva atsikels ir padės

. sukurti nauju Europą. '

JAPONAMS DOVANOS Lietuvių Tautos Politiniai Reikalai]

Dr. K. Pakštas

Lojolos universitetas sie
kia išvystyti jaunimą taip, j 

kaip tai darė senovės grai
kai. Graikai mokėjo išlavin
ti paskirus protus taip, kadi 
būtų žmoguje harmonija ir ' 
pusiausvyra. Jaunuolis buvo; 
išmokamas siekti tiesos, ge

ro, grožio ir teisingumo. Ro
mėnų 1 auklėjimas buvo nu
kreiptas paruošti žmogų, 
kad jis visuomenėje galėtų 
užimti vietą advokato, ora
toriaus ar administratoriaus. 
Krikščionybė paveldėjo abu 
tuos auklėjimo siekius, bet 
ji įvedė naujus motyvus ir 
tiesas: Dievas atėjo į auk
lėjimo sistemą. Dievas yra 
tiesa, gėris, grožis, ir'teisin 
gumas. Palaikydami graikų 
auklėjimo siekius — lavini’ 
mą intelekto (proto) ir me
ninio jausmo, — palaikyda
mi romėnų idėją profesinio 
paruošimo, Bažnyčios žmo
nės savo garsiuosiuose vi- 
durmiesčio universit e t u o s 
dar išryškino tikslus, dėl ku
rių mokomasi: visos studi
jos ir tyrinėjimai, visa ta
pyba, architektūra, skulptū
ra ir muzika, visos studijos 
teisių ir kitų mokslų turėjo 
tikslą — Dievo garbę ir iš
ganymą artimo ir savosios 
sielos.

Didžiojo veik-mo 
pirmieji žingsniai

Jėzuitų bendruomenė, į- 
steigta 1540 metais, perėmė 
viduramžio universitetų pa
veldėjimą. Jėzuitai stengėsi 
ne tik duoti garbę Dievui, 
bet didesnę garbę Dievui. 
Jau 1542 metais jie mokino 
aukštose mokyklose Portu
galijoje ir Indijoje. Tas dar-

Jei kurią gražią dieną tu
rėtumėte Laiko, nuvykite' į 
Michigano pakrantes, kur 
šiaurinėje Chicagos dalyje 
stiebiasi j dangų dailūs Lo
jolos universiteto pastatai. 
Šiemet tas universitetas iš
sirinko naują rektorių — 
prezidentą.J. A. Egan. 
Malonus jis žmogus ir ran
da galimu pasakyti mielą 
žodį ir lietuviams.

Svarbi sukaktis

— Pasakykite, D. Gerb. 
Prezidente, kokius kultūri
nius uždavinius sau stato 
Lojolos universitetas, — bu
vo pirmas klausimas nau
jajam Lojolos universitete 
vadovui.

— Jau 1900 metų, kaip 
katalikų Bažnyčia mokina 
žmoniją, — dėstė universi
teto prezidentas. Mokydama 
visas tautas apie didžiąsias 
gamtos ir antgamtines tie
sas, Bažnyčia yra buvusi di
džiausia žmonijos kultūrinės 
ir civilizacijos pažangos jė
ga, kokią tik pasaulis yra 
pažinęs. Savo auklėjimo dar
be ji per ištisus šimtmečius 
panaudojo didelius talentus 
popiežių, prelatų, kunigų, 
vienuolių ir pasauliečių. Tė
vai jėzuitai mokyklose jau 
dirba 400 metų. Taigi da
bartinis Lojolos universite
tas Chicagoje, vadovauja
mas jėzuitų yra rezultatas 
abiejų veiksnių: per 1900 
metų mokymo katalikiškų 
tiesų ir 400 metų praktinio 
patyrimo mokant menus ir 
kitus mokslus.

Jėzuitų universitetai
/

1540 metais pradėdami sa
vo auklėjimo ir švietimo dar
bą jėzuitai paveldėjo dide
lius mokslo lobynus surink
tas ir išsaugotus ankstybe3- 
nių Bažnyčios vyrų. Jėzui
tai pasilaikė senuosius me 

✓ todus, kuriuos patyrimas pa
tvirtino esant gerais, bet jie 
prijungė ir savo pačių prak 
tiką, jie sujungė į vieną dar
nią auklėjimo sistemą (bū
dą) ir tai kas sena, ir tai kas 
nauja. Laikui bėgant jie vis 
papildė ir dėstomus dalyku: 
ir dėstymo būdus, taip, kac 
šių dienų jėzuitų universite 
tai yra aavytūs, modemiški 
ir pilni.

Lojolos universitetas dabar 
Ir šiandien pagrindiniai

siekini ir lavinimosi progra
mos pasil'eka jėzuitų uni
versitetuose tie patys, tik 
įvesta naujos mokslo šakos. 
Lojolos universitete išeina
mieji kursai siekia balan
suoto išvystymo jaunų vyrų 
ir moterų moksluose, mene 
ir katalikų religijoje, šiemet 
Lojolos un'versitete yra su- 
virš 4,000 studentų. Jie įsi
registravę įvairiose šako~e: 
Mokslo laipsnį teikiančioje 
įstaigoje (Graduate School), 
Menų ir Mokslų kolegijoje, 
medicinos, dentisterijos, tei
sės, socialinio veikimo, ko
mercijos ir finansų bei slau
gymo mokyklose. Tarp dau
gelio tūkstančių studentų, 
kurie yra buvę mūsų uni
versitete, yra atstovaujamos 
visos rasės ir tikėjimai. Ka
talikų principai ir katalikų 
filosofija sudaro pagrindą 
šimtams dėstomų kursų. 
Šiais karo laikais iš savo 
studentų ir mokslo perso
nalo, susidedančio iš šimtų 
profesorių, Lojolos universi
tetas įstengė suteikti reikia
mą kiekį tinkamai paruoštų 
žmonių kiekvienai nacionali
nės tarnybos šakai. Kape
lionai, gailestingos seserys 
ir slaugės, studentai ir moks
lo laipsniais pasipuošusieji 
jau yra užjūrio tarnybose.

, Jau 75 metai, kaip turė
dami tokius siekimus jėzui
tai teikia lavinimą Chįcagos 
ir Vidurvakarių žmonėms. 
Lojolos universiteto salėse 
išauklėti vyrai ir moterys, 
dėka savo nuodugnaus išsi
lavinimo, įstengė užimti vie
tas visokiose civilinio ir pro-

t , , , fesinio gyvenimo bei biznio
bas buvo pirmtakas plataus ^aj[Qge 
auklėjimo darbo. Mokymo
būdai buvo bandomi, priima- __ ± . . . ....A x . *. \ . , . Mažųjų tautų ateitismi ar atmetami, šimtai auks
tesnių mokyklų, kolegijų, se- — Ką Tamsta, D. Gerb. 
minarijų ir universitetų iš-1 Prezidente, manote apie nu
augo Europoje, Azijoje, Ry- demokratijų ir vaisty
tuose ir Amerikoje. Prieš Mų ateitį?
1773 m. beveik visi vadovau
jantieji krikščioniškų kraš
tų vyrai buvo gavę visą ar

— Kalbėdami apie tai mes 
visų pirma turime prisimin
ti, kad pa karo mes pradė- 

bent dalį savo auklėjimo jė- gimė visai skirtingą gyveni- 
zuitų mokyklose. Lotynų kai- mą. Karas iškėlė tiek daug 
ba, graikų klasikai, iškalba, problemų, klausimų, kad su- 
poezija, istorija, teiuė, ma- nku būlų jas visas ir išskai- 
tematika, filosofija, dorovės čiuoti. Pokarinės reformos 
mokslas ir teologija buvo turis būti didelės. Karo per- 
tradiciniai mokymo dalykai, vargintas pasaulis atsidės

i "Draugu" Acrne cmepuutol
Šios dėžės, esančios Guadalcanal pakrantėje, netalpina 

savyje Christmas saldainių, jose yra kulkos, kuriomis 
marinai pavaišina japonus, čia yra jauni marinai, bet pui
kiai japonams karšia kailį.

išpainiojimui tų sudėtingų 
politinio ir ekonominio gy
venimo klausimų. Didžioji 
žmonių dauguma laukia tai
kos, tikėdami išaugsiant nau 
ją tvarką. Naujoji tvarka 
nebus sukurta Europos dik
tatorių. Jų militarizmo ir ne
apykantos dvasia negali vy
rauti ilgesnį laiką. Istorija 
mums atskleidžia tiesą, kad 
žmonės negali ilgai dirbti, 
kovoti ar gyventi botago ra
ginami. Viso pasaulio tau
tose yra įskiepyta taip ga
linga demricratinė mintis, 
kad nei baimė, nei mirtis, 
nei prievarta nei karinė ga
lybė negalės juos sukontro
liuoti.

Lietuva dalyvaus naujo. 
pasaulio konstrukcijoje

Mažosios Valstybės, pa
gautos į karo mašinų pink
les, kenčia n^išpasakytu-s 
vargus, skurdą ir kentėji
mus. Bet jos pergyvens ir 
iškils, nes tiesa visada turi 
laimėti prieš prievartą ir ne
teisybes. Lietuva yra pavyz
dys tautos, kuri išlaikė ir 
tebeturi nepalaužtą dvasią, 
nors geležinis prispaudėjo 
batas ant jos uždėtas. Ji, 
kaip ir Norvegija, Belgija, 
Olandija vėl turės būti rie- 
priklauesmos ir turės daly
vauti naujo pasaulio kons
trukcijoje. Kadangi ji tiek 
iškentėjo nuo prispaudėjo, ji 
įstengs padėti tautoms su
kurti saugumą, pagrįstą tei
singumu, tarptautiniais įsta
tymais, žmonijos teisėmis ir 
teisėmis mažųjų tautų.

Kai dabartinis kultūros, 
teisės ir tvarkos aptemdy- 
mas (blackout) pasibaigs

Pagelbės karan 
išėjusiems vyrams

(LKFSB). Iš Šv. Juozape 
parapijos Waterbury apie 
300 vyrų yra išėjusių į ar
miją. Spalių mėn. pabaigoje 
šioje parapijoje įsisteigė spe
ciali lietuvių draugija, ku 
rios rūpestis bus organizuo
ti parapijos kariams dova 
nėles, ypač laiškais ir siun
tinėliais atminti tuos, kurie 
neturi artimesnių giminių. 
Jei kuri šeima dėl karan iš
ėjusio vyro ar sūnaus atsi 
durs sunkesnėje padėtyje, 
tai ta draugija rūpinsis ją 
paremti, žodžiu, norima kiek 
tik galima pagelbėti už \ 
merikos ir tautų laisvę beva 
liaujantiems vyrame ir jų 
šeimoms. Narių mėnesinis 
mokestis — 25 centai. Nu
matoma kartą į mėnesį turė
ti šv. Mišias ir valandą ado
racijos už karan išėjusiu* 
vyrus. Prie draugijos deda
si kariuomenėje esančiųjų 
broliai, seserys, tėvai, žmo 
nos.

Kai Lietuvos kuni
gaikščiu ainiai buvo 
sostuose

(LKFSB). Paskutiniame 
aavo numeryje “Polish Fea- 
ture and News Service” pri
simena neužmirštamus isto- 
lykų prisimenama, kad šimt-

Europoje, Lietuva vėl užima 
vietą tarp demokratinių pa 
šaulio t?utų — pergalėtojų 
— baigė universiteto prezi 
dentas. K. J. Prunskis

1. Neįvykdyta evakuacija

Beveik' visos diktatorių 
pavergtos valstybės turi už-. K
sięniuose savo valdžias ir 
net mažas kariuomenes, ši
tos valdžios rūpinasi save 
piliečiais ir derina veiklą jr 
valstybėms atstatyti, tų vnl 
stybių interesams ginti. Ir 
Lietuvai nemažiau yra svar 
bu turėti užsieniuose savo 
valdžią, kuri planingai pu 

derintų savų piliečių veik’j; 
valstybei atstatyti ir jo3 in
teresams ginti. 1939 m. ko 
vo gale ir balandžio bei ge 
gūžės mėn. kis savaitę eida 
vau pas aukštus minkterijv 
pareigūnus siūlydamas sku 
biai paruošti Lietuvos eva
kuacijos planą: evakuacijos 
pinigų, valdžiai sudaryti rei
kalingų žmonių ir muzejinių 
retenybių. Pats siūliau ga- 
na daug apimantį planą ir 
jam pridengti komuflažą. 
kad išanksto panikos nesu
kelti. Daugelis su manim su
tiko, kad karas artėja ir kad čiais likučiais savos patrio- 
mano siūlymai turi rimtą j tinęs išeivijos, 
pamatą, bet tupčiojimas ir
apsileidimas buvo daug ga
lingesni net už artėjantį ka
rą. Kai Valiutų Komisijos 
paprašiau leidimo išsivež'.i 
savo turtą, tai paklausė- 
kam man tiek pinigų bus 
reikalinga! Po kai kurių pa
siaiškinimų pasakiau, kad
tie pinigai bus reikalingi „ ,

, •* t \ Demokratines » valstybės‘Jums, ponai, okupantų ka- ,
Įėjimuose sušelpti”. Nei švel 
nūs, nei drastiški pasikalbę 
jimai jokių rezultatų neda
vė. Tiek žinau, kad beveik 
visi šiais reikalais mano kal

nietyje karai. Kazimiero IV 
sūnums teko Bohemijos r 
Vengrijos vainikai, taip kad 
tada jogailaičių dinastija 
valdė Lietuvą, Lenkiją, Prū 
siją, Bohemiją, Vengriją ir 
Valakiją. Taigi iš Lietuvos 
kunigaikščių kilusieji vyrai 
— Jogailos ainiai — valdė 
svarbiausias ano meto cent 
rijos faktus. Tarp kitų da 
rinė8 Europos valstybes.

IRISH SINK THE NAVY

Ed Krupi, Notre Damo back, high in the air trying to 
get paša from BertelU, aa Nevy'd Ben Martini, who seems 
to be holding him up, trya to block it. This paša wai 
inoomplete būt the Iriflh won game at Cleveland 9 to 0.

binti ministeriai ir direkto
riai dabar tebesėdi žiaurio
se koncentracijos stovyklo
se, kokių nelinkėtume nei 
pikčiausiam žmogui.

Lietuvos pinigus atatin
kamu būdu siūliau evakuo
ti Amerikon, nes jau seniau 
buvau apytiksliai apskaičia
vęs mūsų išeivijos išmiri
mą, pasenėjimą, apsivilimą 
Lietuva ir didėjantį šykštu 
mą. Mano supratimu, Seno
ji Tėvynė nebegalėjo tikė
tis iš savo atžalų tokios di
delės paramos, kaip 1914-19 
m., nors ir labai didelė ne
laimė ją ištiktų.

i
Tad šiuo metu Lietuvos 

pabėgėliams ir visiems pa
triotams yra. daug -sunkiau 
išvystyti bet kurią veiklą, 
negu 1814-1919 m. Tačiau 
vis dėlto reikia viską dary
ti kuo tiksliau ir planingiau 
dėl atstatymo savo valdžios 
ir savo nepriklausomos'val
stybės, pasiremiant mažu-

2. Iš ko valdžia susideda?

Net ir pabėgėlės valdžios 
paprastai susidecfh bent iš 
šių trijų institucijų:

1. Prezidentūros;
2. Seimo, tarybos arba pa-»

rlamento;
3. Vyriausybės arba mi- 

nisterių kabineto.

teikia ir seimui nemažos 
reikšmės, kaipo ryšiui val
džios cu visuomene. Dikta
tūros kur tik gali stengiasi 
be seimo apsieiti arba suma
žinti jo vaidmenį iki pačių 
menkniekių. Ir mūsų visuo
menėje labai reti diktatūros 
šalininkai taipgi nenori ma
tyti susidarant tokį seimą 
ar tarybą, ypač jei toks sei
mas gana margas ir be to
talitarinės persvaros.

Šiuo metu lietuvių tauta 
turi prezidentūrą ir tarybą, 
bet stinga, jai vyriausybės, 
kuri aktyviai vestų valsty
bės politiką. .

(Bus daugiau)
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"AMERIKOS LIETUVIŲ ATEITIS NE
ĮMANOMA BE ORGANIZUOTO 

^JAUNIMO!"
Pasikalbėjimas sa Eduardu aukštjmo*- P*v- apie 25 me- 
J. Kubaičiu, Laikinuoju Lie-'11,8 kiw,a tarP
tuvos Vyčių Chicagos Aps- 5000 lr l0’000 nor,Ų?

GENEROLAS KELIOMS MINUTĖMS PRISNCSTA

kričio Pirmininku, Metinio 
Seimelio Išvakarėse.

Suprasdami reikalą kuo- 
daugiausiai reklamos duoti 
rengiamam Lietuvos Vyč.ų 
Seimeliui, kuris įvyks šį 
sekmadienį, Lapkričio 8 d., 
Šv. Antano parapijoje, ir 
norėdami gauti keletą min
čių Lietuvos Vyčių ir jų 
rengiamo suvažiavimo klau
simu, turėjome pasikalbėji
mą su Eduardu J. Kubaičiu, 
Chicagos Vyčių Laikinuoju 
Pirmininku. Kad ir labai už- 
imtas savo kitomis pareigo
mis, jaunas lietuvis veikėjas 
mielai atsakinėjo į mūsų 
jam užduotus klausimus,

Tam galėjo būt ne viena 
kuri priežastis, bet kombi
nacija daug aplinkybių. Vie
na, šiuo laiku gyvenimas ir 
laikai visai kitoki Amerikos 
lietuviams negu kad jie bu
vo prieš 25 metua. Atvažia
vęs neseniai iš Lietuvos 
jaunimas, atsidūręs svetimoj 
atmosferoj, gerai dar ne
mokąs svetimą šios šalies 
kalbą, jautėsi smagiai tik 
savųjų tarpe. Vyčių orga
nizacija jam buvo gyvas gy
venimo reikalas, todėl kad 
jis joje rado viską kas jam 
buvo brangintina ir sava.
Jis šimtais ir tūkstančiais kvalifikuoti tokią nuomonę darbo aplinkybių įtaka; ne- entuziastingai pritaria jų
rašėsi į Vyčius, ir organiza- j— lietuviui idealus dar lemta stoka vieningumo ir pastangoms organizuotis ir

i cija augo, bujojo, pasidarė ’ brangus, ir jis pilnai jam entuziastingo bendro veiki- veikti, ir ištiesia jiems mo-
mo, net ir mūsų pačių kata- Į falinės paramos ranką, ten

( "uraugas'' Aciuu tuiepuuu,
Maj. gen. Ralph Royce kelioms minutėms prisnūdo, kai ekrido į New Guinea. iš Aus

tralijos Jcaro operacijoms. Jis buvo vadas žymių skridimų virš Pilipinų salų. Tuos 
skridimus įvykdė U. S. bombonešiu.

kuriuos čia ir perduodame ;vienas į§ svarbiausių Ameri i pritaria. Jis mirtų už savo 

maloniems Draugo skaity- kog iįetuvių gyven’me fak- į Dievą, savo šalį ir už savo 

torių.

Bet laikai mainėsi, ir tas

tojams.
Girdėjome, kad norite į šį 
Seimelį sutraukti kuodau- lietuviškas jaunimas, pri- 
giausiai visuomenės vadų ir pratęa gy^.

!nimo ir išmokęs jos kalbą. 

Taip. Chicagos Vyčiams pamažu pradėjo trauktis iš 
svarbu yra sukelti susirūpi- Vyčių veikimo. Viena, jam 
nimo ,jų padėtimi. Sunkiai organizacija daugiau nebe- 
paliesti karo laikų ir pasi- buvo taip gyvai reikalinga, 
gęsdami lietuviškos visuo- o antra, naujos šeimyninės, 
menės konkretesno atsine- darbo ir profesijos pareigos 
Šimo į organizuoto jaunimo nedavė jam tiek laiko orga- 
klausimą, Vyčiai nori ir nizacijiniam veikimui 
nuoširdžiai prašo visuome
nės ir vadų moralinės para
mos jų krizės valandoje. 
Vyčių organizacija yra žino
ma savo nuveiktais darbais 
ir nuopelnais katalikybei, 
šalies rėmimui ir Lietuvos 
naudai. Dabartini Vyčiai 
nori ir toliau vykdyti savo 
garbingų pirmtakūnų už
brėžtus tikslus. Kad ir se-, 
nesniais laikais organizacija 
buvo keletą sykių skaitlin- 

-geanė ir stipresnė negu da- 
;bar, bet Vyčių dvasia tokia 
Ipat nepalaužoma iki šiai 
dienai. -

tėvų žemę, jei būtų reikalas. 
Karžygiškumo dideliams pa
siaukojimams jam nestoka, 
bet tikėtis iš jo kasdieninio 
triūso, nuobodaus, nuolati
nio organizacinio veikimo, 
rūpesčio, laiko pašventimo, 
t. t. jau negalima.

Mūsų bendrame organiza
ciniame gyvenime visas va
dovavimas ir veikimas ir 
palaikymas organizaąijos 
kūno pagaliau pradeda kris
ti ant vis |u pačių saujelės 
zeteranų veikėjų pečių. NauPamažu Vyčių organiza- x . ___». .

. . .. .. _ veteranų veikėjų pečių. Nau
cija virto gryna idealistine ___ ______ ____x.
grupė. Jbje priklausė ir vei
kė ne tie kurie gyvenimo 
aplinkybių verčiami, turėjo 
priklausyti prie jos, bet jau 
tie kurie neturėjo, bet norė
jo būti Vyčiais. O dabarti
niu laiku turime gana aiš
kių ir reikia pripaž’nti gana

jų pajėgų sunku surasti, o 
senesnosios jau pradeda iš
nykti ar pavargti. Tik su 
mažomis išimtimis toks or
ganizacinis veikimas neap
mokamas — kas reikalauja 
dar didesnio pasišventimo. 
Tą patį galima matyti ir

skaudžių įrodinėjimų, kad mfi8,» organizacijoje.

likų tarpe, kuris nelemtai 
nustūmė lietuviško katali
kiško jaunimo organizuotu
mo svarbų klausimą į šalį.

Kokia atvirai kalbant, 
dabartinė Vyčių padėtis?

Galiu tiktai kalbėti apie 
Chicagos apskritį, bet ma
nau kad. tai bus maždaug 
\aizdas visoj organizacijoj. 
Reikia pripaŽnti, kadnega- 
1 ma žiūrėti labai optimis
tiškai j Vyčių dabartinę pa
dėti ar į jų netolimą ateitį, 
jei nebus imtma griežtų 
priemonių juos su3t printi. 
Kad ir su geriausiais no
rais, Vyčiai daugeliose vie
tose negali at&Daikyti prieš 

sunkių kintančio gyvenimo 
aplinkybių spaudimo ir, pa
vargę, priversti pasiduoti. 
Visas veikimas, vadovavi
mas ir palaikymas\ organi

zacijos kūno krinta? ant vis
Prie sio3 pagrindinės prie tų pačių kelių tikimų ye- 

žasties dar galima pridėti ’teranų pečių. i>:t palaiky- 

keletą kitų, kurios palietė mas visos orgar *5.acijos vci 
Vyčius: augantis nesidomė- kimo keliems asmenims ne- 
jimas Vyčiais senesnosios įmanoma. Kai kurios Chi-

Kokios aplinkybės, manote, 
.prisidėjo prie nukritimo Vy
čių nue savo pirmykščios

Amerikos lietuviai jau ne 
tiek patraukiami vien tiktai 
idealų kaip pirmiau. Jiems 
svarbiau dabar ar organiza
cija moka pašalpą ar pomir 
tinę negu jos gražūs tiks
lai : katalikybė, lietuviška 
vienybė, apšvieta, nauda Lie 
tuvai, ir t. t. Bet norėčiau

kartos Vyčių rėmėjų; paties 
jaunimo atito'imas nuo Ue-

“THAT LITTLE GAME” POOR SALESMAN

cagos kuopos yra visiškai 
išmir usios, kitu karžygiš- 

tuviško gyvenimo; Ameri- 'kai dar laikosi, ir Uk kelios 
kos gyvenimo, mokslo ir gerai gyvuoja. Vyčiai nema 

no pasiduoti, todėl kad or
ganizacijos kūnas dar gy
vas, kad ir nusilpęs. Kai 
kam gaU atrodyti, kad kito
kios pastabos perdaug pesi
mistiškos. Tas gal teisybė, 
bet manau kad svarbu yra 
išbudinti lietuvišką visuo
menę iš savo apatijos mūsų 
organizacijos klausimu, ir 

1 jaučiuos turįs pareigą pra
nešti visuomenei apie tą 
krizę, ir mėginti įUkinti ją 
kad jos atsinešimas į tą 
krizę, išspręs ar Amerikos 
lietuvių ateičiai yra vlties 
ar ne.

Ar Vyčių tokia pat 
sunki padėtis visur T

Kaip tik ne! Ir kaip tik 
šiuo faktu galima prieiU 
prie išvados, kad kur tik 
trūksta Vyčiams aiškaus, 
aktyvaus pritarimo ir mo
ralinės paramos, ten Vyčiai 
silpnai gyvuoja arba visai 
išmirę; o kur senesnosios 
kartos katalikų veikėjai ir

i

Vyčiai stiprūs ir tampaa
svarbia parapijos veikimo 
vienetą. Turime tokių kuo
pų, ypatingai rytuose, kur, 
dėka gerųjų Vyčių prlee- 
lių vadų tarpe, Vyčių veiki
mas išvystytas, kuopos 
skaitlingos ir vis auga nat
riais, ir nariai skaitlingai 
ir reguliariai lanko susirin
kimus. Ir tai nežiūrint sun
kių karo laiko aplinkybių. 
Turime tokių pavyzdžių čia 
pat Chicagoje ir apylinkėje, 
viena jų 14ta kuopa, Cicero, 
UI. Nežiūrint kad šios kuo
pos labai daug narių pa
šaukta į kariuomenę, dėka 
gerųjų Vyčių prietelių ir re 
mėjų, klebono Kun. Albavi
čiaus ir Kun. Griniaus, Ci
cero Vyči kuopa stipri ir 
puikiai gyvuoja.

Reiškia, yra Vyčiams nepri
tariančių ar net priešingų?

Vienu ruožtu įskaityti di
džiumą mūsų visuomenės 
vadų į taip vadinamą Vy
čiams nepritariančių grupę 
negalima. Turime daug, la
bai daug, nuoširdžių prie
telių ir rėmėjų. Ir nema- 

■nau, kad gali būti daug to
kių, kurie atvirai priešingi 
Vyčiaams. Plačioji lietuviš
ka visuomenė ir jos vadai 
pritaria Vyčiams. Tiktai gai 
la, kad tam jų pritarimui 
dažniausiai trūksta entuzias 
tinga aktyvaus pasireiški
mo. Ddžluma mūsų visuome 
nės vadų apimti apatija ir ne 
sidomi Vyčių klausimu. Vy
čiai stiprūs ir gyvai veikia 
~ “Gerai!”; Vyčiai nusilpę, 
ar pradeda nykti.— “Gaila, 

bet ką padarysi? Tokš jų, 
maždaug, nusistatymas. Rei 
kia konstatuoti faktą kad 
tokie asmenys nei kiek ne- 
susirūpinę pavojumi, kuris 
gręsia vienintėlei stipresnei 
lietuviško katalikiško jau
nimo organizacijai išnykti 
Iš mūsų lietuviško gyveni
mo ir tuomt~nunešti su sa
vimi vienintėlę Amerikos 
lietuvių ateities užtikrinimo 

viltį.

Kodėl, kaip skelbiate, šis 
Seimelis ypatingai svarbas?

Todėl kad jis gali būti

I vavimo ar visiško išnykimo 
nutarėjas. Vyčiai nori veik
ti, nori gyvuoti, nori dau
giau prisidėti prie katalikiš 
ko, amerikoniško, lietuviško 

1 veikimo, bet jie vienų, vieni 
yra bejėgiai. Jie prisipažįs
ta, kad jie turi silpnybių ir

t

trūkumų. Jie nori patarimų, 
nurodymų iš senesniųjų ve
teranų ir veikėjų kaip tuos 
trūkumus prašalinti. Jie no
ri jaustis, kad jie yra reika
lingi Amerikos lietuvių vi
suomeniniame gyvenime, o 

.ne nereikalinga balasta. Jie 
neprašo tiek piniginės pa

yramos. Turėdami stiprią or
ganizaciją, jie galės patys 
savo pastangomis p'nigų su 
kelti. Bet daugiau už viską 
jiems reikalinga moralinė 
parama.

Todėl, Vyčiai stato lietu- , 
viškai visuomenei šiuos 
klausimus: Ar jums vis 
vien ar mes gyvuosime ar « 
išnyksime? Kaip mes gali
me jūsų sūnus ir dukteris 
įrašyti į lietuvišką katali
kišką Vyčių organizaciją, 
jei jie mato, kad jums* ne
svarbu ar jie įsirašys ar 
ne? Kaip galima užtikrinti 
mūsų tautos išsilaikymą šioj 
šalyj be organizuoto lietu
viško jaunimo dabar? Kas' 
užims jūsų vietas lietuviš
kame organizaciniame gyve 
nme, jei nebus tautiniai su- 
sipratusio antros kartos be 
tuvių užimti tas vietas? Ar 
lietuviška katalikiška jauni 
mo organizacija, turėdama 
virš šimtą lietuviškų para
pijų ir didelės didžiumos' 
lietuviškos visuomenės šal
tiniu Amerikoje, kuri turė
tų turėti keliasdešimt tūks
tančių narių, bet vos turi 
keletą tūkstančių, neverta 
didebo susirūpinimo lietu
vių vadų, veikėjų ir visuo
menės?

Jei lietuviams yra bran
gus jų jaunimas, jei jiems 
yra brangi mūsų garbingos 

i tautos išsilaikymas Ameri
koje, jei jie nori pagelbėti 
tam jaunimui dirbti lietu-
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Gives SpeciaI Broadcast 
For TB Association

Kay Kyser (above) and his or
chestra put on specially tran- 
acrlbed show in connection with 
annual Chrlstmas Seal Campalgn.

viškos visuomenės darbą, 
jie skaitbngai dalyvaus ir 
tars savo žodį šį sekmadie
nį, Lapkričio 8 d., Chicagos 
Vyčių Seimelyje, Šv. Anta
no parapijoje, Cicero, III. 
Pirmoji sesija prasidės 11 
vai. ryte. Rap.

Taki ng yovr giri to the 
mov/es?

WATCH OUT!
Watch out that your breath does net 

offend . .. you yourself probably don’t 
|mow vhvther It’s off enslve or otbenrise. 
If you want to make a hit wlth your 
giri frlend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And it’s e-sy. 
Simply rkise the mouth wlth Listerine 
Antiseptic bef ore you start out. Liaterina 
halts food fermentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord
ing to some authorlties, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louit, Mo.

Batore Any Mt Uae

LISTERINE ANTISEPTIC
To Milu Your Broath Stroofcr

vadai susidomėję jaunimu, Chicagos Vyčių tolesnio gy-

W(JLLK STUUK
1945 West 35* Street

tzy/, , r

AIHAM i D PHOTOGRAHMT 
L<)WES1 FORSIME |*K1( fcb 
PMONt I APAVEITE JM.If

i DIDELIS iAPARDAVk. .AN MUSŲ 
HILZIKIMCO STAKO MUZIKA-

IJ5B INSTRUMENTŲ 
, PAHINArbiifi.) r PROGA DABAR

KOL DAR MKiaPARDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI TROM 

BONAI. 8AXAPHONES. FLU- 
TES ra ‘CMO’’ — 816.00. 687.60, 
146 00 ir 876.UO. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OTTTTARAI, 8PA- 
NlfiKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKO 8. TENOR BANJO8 — 
86.60. 88.60. $12.60 Iki 186.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$116 00 lr 8160.00 BASO UZ- 
DENOAIJAS — $12.00 SMICE-
LAI SMUIKOMS. 8TRIUNINI- 
N1AM8 BASAMS. VIOLAS lr 
CBLLO — 81.60 88.00. 86.00.
810.00 lr 818.00. Strlunoa dCl vi
sų vlriminėtų Instrumentų. BA88 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - 818.60, 
811.10. 816 00. 860.00 PĖDAIS.
HI BOT8. CTMBOU DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant Mouth piece visiem* 
brass tr “read” Instrumentam* 
pritaikomi Jūsų lūpoms

EK8PKRTTVA8 VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clame- 
tams. Trlūhome. Sazaphonea 
Smulkoms Ir Gultarams

OOLDNTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 Mazwetl Rt. Ohlrmco

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesio? iŠ geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio —- Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..

ttne kalnoa perkant 4 tonus ar suvirti 
«M2 RO LONO AVĖ. TEL. PORTRMOITTH 9022

*8.65
*9.20
*10.50

NO! NO!
Than i* mo aitra cfcarga fe* Vitamin A ia 
Smith Brother* Cxxi»b Drop,. Them delickm* 
drop* Mill cost only it. (Black or Menthol)

SaHhlnn. Cwgb Bn** tn tke 
ml, drop* CMtainhi* VITAMIN A
Vitamin A (Caiotane) take* the Mstmaca of

y
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LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE OF 
ILLINOIS (LIETUVIŲ PREKYBOS BUTAS)

(Vardu šios organizacijos, Juozapai Mozeris darė 
'penktą pranešimą ketvirtadienį 7:45 P. M. per 
radijo stotį WHFC, 1450 kil.)

Gerą vakarą gerbiamieji 
radio klausytojai!

Pirmiausia noriu atsipra
šyti, kad nekalbėsiu man pa
skirta tema, bet, turėdamas 
progos, noriu sū jumis pa
sidalinti keliomis mintimis 
apie bendrą organizacijų 
veiklą ir jų svarbą.

Arti mano širdies yra tie 
stiprūs ir pastovūs piliečiai, 
namų savininkai, au kuriais 
nuolat susiduriu aavo pro
fesijoje.

ši grupė yra viena didžiau 
šių ir galingiausių Ameri
koje. Bet kadangi toji gru
pė nėra organizuota, dėlto 
yra silpna. Jos balso pato
bulinimui visuomenės reika
lų, savo naudai ir gerovei 
atatinkamais įstatymais ir 
kitais legaliais keliais nieks 
negirdi ir neklauso.

Leiskit man duoti jums 
pavyzdį, ką reiškia veikli ir 
pastovi organizacija. Tams
tos gal atsimenate, kad ne
seniai Am. J. Valstybių pre
zidentas prašė, jog ūkio pro
duktų kainos ir darbininkų 
algos būtų pastovios.

Stiprios orgaųįj^ęįįų gru
pės pradėjo didelę veiklą per 
jų atstovus Washingtone, 
kad saugotų jų asmens in
teresus. Didžiausią akciją 
parodė stipri ūkininkų or-
'luabfftC SiMT ' - - Alėtiganizacija.

Nežiūrint, kad galva šio 
kraštd patiekė tą prašymą, 
bet vis tiek organizacija su
laikė prielankų veikimą kon
grese per kiek laiko. Tiktai 
kompromisu ir visuomenės 
opinijos verčiami jie nusi
leido kongresui, kad galėtų 
perleisti pakeistoj formoj 
prašytą prezidento įstatymą 
kuris buvo perleistas daug 
vėliau, negu prezidentas bu
vo paskyręs laiką.

į . ♦
Dabar primenu, kad namų 

savininkai yra viena iš di
džiausių grupių, kuri savo 
taksais užlaiko netiktai vie
tinę ir steito valdžią, bet 
ir federalę valdžią. Bet no
riu paklausti, ką esate pa
darę iki šiol apsaugojimui 
jūsų interesų? Kiek aš ži
nau — nieko.

tuvių Vaizbos Butą, kurį su
daro mokyti ir patyrę žmo
nės, kurie deda pastangų ir 
laiką pagerinimui lietuvių 
gyvenime. Ši organizacija, 
kuri veikia per įvairias ko
misijas, gali per namų sa
vininkų komitetą nuveikti 

' labai svarbius darbus namų 
savininkų naudai., Kviečiu 
visus į šią organizaciją.

Sekantieji yra nariai šios 
organizacijos:

Dr. S. Jakubs — lietuvis 
dantistas, kuris dabar ran
das Dėdės Šamo kariuome
nėje.

AVilliam Popeli — pirmi
ninkas “National Defense 
Komisijos”. Jis yra savinin
kas taverno adresu 4756 So. 
Western Avė.

J. C. Miller — užvaizdą 
Evanston Country Club. Jo 
adresas 1030 Central Str., 
Evanston, III.

John Jokubonis — fabri
kantas mašinerijų. Jo ofi
sas randasi adresu 18 South 
Throop St.

Ben. J. Kazanauskas — 
sekretorius Mutual Federal 
Sįavings and Loan Assn. Raš 
,tinė randasi adresu 2202 W. 
Cermak Road.

Remkite savo biznierius ir 
profesionalus savo kasdieni
niais reikalais; taupykite ir 
imkite paskolas iš lietuviškų 
taupymo bendrovių, kurio
se pinigus gausite lengvomis 
sąlygomis.

UŽMESTAS FRONTE

, "Ura. ų<aa' Acm. celephov.)
General voo Stumme, ku

ris vadovavo ašies jėgoms 
Egipte, išvykus maršalui 
Rommel, buvo užmuštas ka
ro lauke. Apie tai praneša 
britai.

Victory Hali
Cicero. —Geros priemo

nės ir pasiryžimas viską nu
gali. Tai neužginčijama.

Ne tik Cicero, bet ir pla
čioj Chicagoj puikiai pažįs
ta Antaną ir Genovaitę Mi
liauskus, 1837 S. 49th Ct. Jų 
rezidencija puikiausia visoj 
apylinkėj. Žmonės linksmo 
būdo, sugabūs. Pasidėkojant 
tam jų gabumui aukštai iš- 

| kilo. Kai kas juos vadina 
milionieriais. Jiems garbė už 

1 nesi&alinimą nuo savo tau
tiečių įr puošimo apylinkės

Dr-stė Aušros Variu 
mini sukakti

z

West Side.— Aušros Var
tų Moterų ir Merginų drau
gystės 35 metų sukaktuvių 
bankietas įvyks lapkričio 15 
dieną. Bus puiki vakarienė 
au programa. Pradžia 6 va
landą vakare. Tikietai ,$1.10 
su taksais.

Tą pačią dieną pripuola 
Aušros Vartų parapijos šve
ntė ir mūsų klebono kun. J. 
Dambrausko gimtad i e n i s. 
Taigi, švęsime trejopą jubi
liejų.

Lapkričio 15 dieną 7:30 
ryto visos narės susirinks į 

f mokyklos kambarį. Iš čia ei*
Jūs dabar turite atminti,t gjme j bažnyčią dvasinei puo 

kad vietinė, steito ir fede- | y prie įv Komunijos, 
rale valdžia išleidžia negir-; Narės, neatsilikite net-vio- 
dėtas sumas, kurios turės |Qa Susirinkime visos, kad 
būti atmokėtos taksais atei-, tinkamai paminėjus šį jubi

liejų! Tikietus stengkitės vi
sus išparduoti, kai tik juos 

gausite. . \
D. Gasparkienė, pirm’*
E. Chapas, raštininkė 

6752 So. Artesian Avė. 
Telef.: Hemlock 2659

tyje.
šis yra tik vienas pavyz

dis apie svarbius reikalus, 
kurie jus paliečia. Ką jūs 
darysite? Aš sakau: orga 
nizuokitės! Organizuokitės 
stipriai ir nesvyruojančiai 
remkite tą organizaciją. Pa
darykit ją savo stipriu įran
kiu, kuriuo galėtumėt atsiek
ti savo nusistatymą ir lai
mėjimus.

Aš žinau, kad daugely lie
tuvių kolonijų yra namų sa
vininkų klūbai (Improve- 
ment clubs). Prisirašykite 
prie jų ir padarykite tą or
ganizaciją viena svarbiausių 
jūsų kolonijoje.

Ypatingai aš noriu pasiū
lyti namų savininkams Lie-

Vakaras parapijos 
naudai

Dievo Apvaizdos parapi ja. 
— Rožių ir Lelijų Klubas 
rengia vakarą lapkričio ’ 8 
d. Bus gražus vaidinimas. 
Pradžia 6 vai. vakare. Įžan
ga 33c. Viai kviečiami atsi
lankyti ir paremti vakarą, 
kurio visas pelnas skiriamas 

parapijos reikalams. O. L.

Keistučio Klūbo 
nariu dėmesiui

; Štai, 1217-19 B. Cicero Av. 
prie 12 Place biznio namas 
ir pagyvenimo kambariai. 
Namas atremontuotas iš pat 
pamatų ir viskas tik žvilga 
Bet kas įdomiausia, turėsi
me pirmos rūšies svetainę, 
valgomąjį kambarį ir paran
kų virimui ir kepimui kam
barį. Lengvai galės tilpti po
ra šimtų žmonių.

Tokia vieta čia labai bu-1 

vo reikalinga. Neužilgo dar
bas bus baigtas ir bus atida
rymas ir krikštynos tos gra
žios vietos. Vardą davė pati 
Miliauskienė. Apie atidary
mą tėmykite spaudoj ir klau 
sykite radio.

Dabar jau galima užsisa
kyti dieną savo parengimui, 
šaukite: Cicero 205. 
vietoe: Amerikos Lietuvių 
Taryba, Katalikų Federaci
ja, abu Susivienymsi, Kuni
gų Vienybė, socialistų ir tau
tininkų centrinės organizaci
jos ir laikraščių redakcijos.

Nepretenduoju, kad mano 
’ šie pasiūlymai yra geriausi 
ir drįstu kviesti kitus veikė
jus pasisakyti ir patiekti iš 
savo šono aiškių ir konkre
čių sumanymų, kad galėtu
me diskusijoms duoti tvar
kingą eigą.

Nėra abejonės, jog toj' 
vieta turės pasisekimo. C 
vestuvėms ir šiaip -paky- 
liams didelė laimė turėti pa 

^rankią vietą. Nors čia yri 
, ir daugiau svetainių, bet ką. 
.tais taip prieina, Jog paren 
j girną reikia atidėti arba kel 

ti kitur. O toliau kas gi nc 
ri, tik iš bėdos. Dabar tos 
bėdos eumašės ir tai pasidf- 
kojant gabiems ir sume 
niems Miliauskams. D.

Sekantį sekmadienį, lap- 
! kričio 8 dieną, Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 S. Halsted 
St., įvyks Lietuvių Keistu- 

J čio Pašalpos Klūbo 31 metų 
sukakties paminėjimo vaka
ras su turininga programa 
iš dviejų dalių. Pirmoje da- 

i lyje bus sulošta komedija 
‘Užkerėtas Jackus”. Antro
je dalyje bus koncertas. Pro
gramą išpildys Keistučio klū 
bo choras, O. Metrika vado
vybėje.

Lietuviai mėgsta juokus, 
njėgsta ir lietuvišką dainą. 
Tą mintyje turėdama klūbo 
valdyba, reųgimo komisija 
sutarė au klūbo choru duo
ti tai,,ką lietuviai geriausia 
mėgsta.

Sekantį sekmadienį mes 
susirinkę į auditoriją pirmoj 
dalyje programos, kada mū
sų artistai loš komediją “Už 
kerėtas Jackus”, žiūrėsime, 
kaip gudragalvis Jackus, a- 
psimetęs viduriuose skaus
mais, kad gauti kuo dau
giausiai degtinės, apgaudinė
ja savo jauną žmoną ir mo
tiną. Bet kad jam ’dar <je- 
nau sektųsi apgaudinėti, pa
sikviečia .“daktarą” kalvj 

ris kaipo “buvaunas’.’ vy 
js, visko mątęs, įtikina Ąie- 

tąris, kad Jackue tikrai ser
ga vidurių skausmu, ir kad 
gyduolės nuo šios ligos ki
tos nėra, yien tik degtinė 
Tėvas tam; netiki. Jis pasi
kviečia šaltyšių. Pamatysite 
kas atsitinka, vėliąu. „ ,„ri

Po juokų bus kiekvienan 
iš mūsų galonu klausyti:

lietuviškų dainų, kurias mes 
taip mėgstame, ir kurių Keis 
tučio choras mums nepašykš 
tės.

Rengdamos prie šio pa
rengimo, klūbo valdyba, ren
gimo komisija, bendrai dir* 
ha, kad vakaras būtų kuo 
sėkmingiausias, bet pats va
karo pasisekimas, ar nepa
sisekimas, priklausys nuo 
Keistučio klūbo narių ir pub
likos atsilankymo. Todėl 
Keistučio klūbo valdyba ir 
šio parengimo komisija kvie 
čia visus, kaip klūbo narius, 
taip ir visus lietuvius, atvy
kite! Prašome.

Programa prasidės 5 va
landą ne vėliau. Durys atsi
darys 4 valandą, šokiams 
grieš Edvardo Dause ( Daug- 
skurdžio) orkestras.

Įžanga 65 centai su tak
sais.

šokiams 33 centai su tak
sais. v , »

Kvie čia visus —
Kefestutietis

PRANEŠIMAS
Bridgeport. — ARD 2 sky 

riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, lapkričio 
6 d., tuojau po pamaldų pa 
rapijos mokyklos kambary
je. Visos narės kviečiamos 
atsilankyti. Turime keletą 
svarbių klausimų aptarti.

Valdyba

įdomybių galima 
pamatyti nemokant 
nė vieno cento

Ar teko kam matyti laiš
kų vokus su trijų valsty
bių: Lietuvos, Lenkijos ir 
Sov. Rusijos pašto ženk
lais? Ar teko kam matyti 
laiškų vokai su Sov. Rusi
jos pašto ženklais, bet Lietu 
vos pašto antspaudomis? Ar 
teka kam maty.i laiškų vo
kai, kurie veik metus per 
cenzūras ėjo į Ameriką iš 
nazių okupuotos Lietuvos? 
Pagalios, ar teko kam ma
tyti didelis rinkinys L:etu- 
vos pašto ženklų — papras
tų, oro pašto ir atmintinų 
(commemoratives) ?

Jei ne, tai įdomaujantieji 
kviečiami sekmadienį, lap
kričio 8 d., atsilankyti į 
Olympic Bldg., 6148 West 
Cermak Rd, kur randasi 
WHFC radio stotis, iš ku
rios girdime J. Budriko ir 
Margučio radio programas. 

(Ten pamatysite ne tik tas, 
bet ir šimt* kitokių įdomy
bių. v

Šią pašto ženklų parodą 
surengė Cicero-Berwyn Phi-

f
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MUTUAL LIQUOR'CO.
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Plunksnų Kaldras
PADAROME U JŪSŲ 

PATALŲ —
Kai perkate materiolų iš mūsų 
krautuvės— už tiktai JĮ
LANGAMS APDENGALAI — 
Drapes — pritaikomi VELTUL

Didelis Pasirinkimas
Ferankų, Draperių, Viršutinių 

Apdengalų Materiolo.

BECK'S DEPT.
STOREz Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Phone: YARDS 4778

Visas darbas ir prekės yra 
pilnai garantuota.

—
TRIANGLE

RANGE OIL

Kristaliniai balta range 
alyva dėl mėlynos liepsnos

burnerių švariai dega!
Mes turime savo stakt vi

sokios rųšies alyvos dėl bur
nerių, namų vartojimui ar 
industrijoj. Mūsų didelis sta- 
kas ir moderniški meteriai 
mūsų trokuose užtikrina ge
riausią patarnavimą. 
TRIANGLE OIL COMPANY i

2430 West 26th Street
Chicago, IU., TeL CAN. 2020 4

Skyriaus padėka ir 
susirinkimas - |

TT. Marijonų Bendradar
bių Draugijos 21-mas sky
rius taria ačiū savo nuošir
diems prieteliams už gražią 
paramą, suteiktą spalio 29 
d., per “bingo” parengimą. 
Rengėjai dėkoja visiems už 
suteiktas dovanas, taipgi ku
nigams: A. Sandžiui, MIC , 
P. Cinikui, MIC. ir Ciprijo- 
nui Drukteniui uį atsilanky
mą į parengįmą.

Mėnesinis susirinkimas Tė 
vų Marijonų Bendradarbių 
Draugijos 21-mo skyriaus į- 
vyks šiandien, ketvirtadienį, 
lapkr. 5 d., Šv. Antano pa
rapijos salėje, Cicero, 7:30 
vai. vak. Bus išduotas ra
portas iš praeito parengimo

latelie Bociety. Paroda lap
kričio 8 d. bus atdara nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. va
karo. Įžanga nemokama.

Filatelistas

MAKE
EVERY 

FAY DAY

II S* BOND DAY

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

\

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

-SIETŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms fiyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labai geros rfljles motery kailiniai, kailiukais lapuočiais arba 
cloth kotai parsldulda naicmlntomla kalnonila. 

ATEIKITE Ut PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.

NENORINT KUR BONA — NAMUOSE — BVBOU08B — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

e

VlenlntiUs tr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! - 

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p, 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6756 So. VVestern Avenue 

Phome: GROvehlll 2241

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
ĮSIŪTAI su dvejomis kelnėrals, 100% vilnoniai, 855.00 f\A 

vertės “elose out“ kaina ............................................. &AZ..UU
Pirkite dabar tr sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
829.80 vertės, parsiduoda dabar ui ........................US Fl>

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS. 
Puikiai pasiųti. Tikra tertė nuo |18.00 
iki 888-00. Parsldaoda dabar nno.. IKI

|FUR COATS, 878.00 vertės, > *aq aa
Parsldaoda po tiktai .............................. .......................Jp^u.UU

|VAIKŲ DRABU81AI, Valkams 4 imotų ir CO QC
I vflamdal sMtal, 618 vari. auŽemlt. kaiaa

!MERGAIČIŲ KOTAI lr DRESES NEPAPRASTAI NI ŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. Dvasia vertos 88.98, MSHm- tl QQ 
da po tiktai ......................................................................... 01.30

1815.00 vertės KOTAI, eo n r
parsiduoda po tiktai ......................................................3>O./0

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR Vilą \ i k .uai>IKNIAIS

—, ... . _____ i j
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą!

KARALIŠKAME PALOCIUJE

ŽYMUS SPORTININKAS

Pvt. Vincas F. Urba

Pvt. Vincas F. Urba, gi
męs 1923 m., sausio 29 die
ną, Chicagoje, III., baigė 
šv. Kryžiaus lietuvių para- 
jos pradžios mokyklą ir Mt. 
Carmel high school ir čia 
pasižymėjo futbolo žaidy
me. x

Pvt. V. F. Urba 1938 ir 
1939 metais žaidė futbolą 
su tymu, kuris buvo laimė
jęs Chicagos katalikų fut
bolo čempionatą. Tais me
tais Vincas Urba buvo iš
rinktas All Catholic right 
tackle. Su to futbolo tymu 
jis buvo laimėjęs kelionę į 
West Palm Beach, Floridą, 
kur jis žaidė prieš Floridos 
Ali Star team. Ten pat buvo 
laimėjęs 33 — O.

Pvt. Vincas F. Urba, Mt. 
Carmel high school, laimėjo 
scholarship dėl futbolo į 
Detroit, Florida, Holy Cross 
universitetus ir St. Ambrose 
College.

Pvt. Vincas F. Urba, apsi 
galvojęs, nutarė lankyti Šv. 
Ambrozijaus kolegiją, Da- 
venport, Iowa. šią kolegiją 
lankė vienerius metus, taip 
pat ten žaidė futbolą, ritos, 
plaukiojo ir mokinos dėl Li- 
beral Arts Degree.

Prasidėjus karui, Vincas 
F. Urha stengės baigti pir
mus metus kolegijoje ir 

K

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonai!:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAU8KA8 

Sekretorius

1942 m., liepos 10 dieną įsi
rašė, į U. S. Marine Corps. 
Po kelių dienų buvo išvež
tas į San Diego, Calif., vė- 
liau North Island, o dabar 
yra Chicagoje ir mokosi 
dėl Aviation Mechanic. Mo
kslą baigs čia kitais metais, 
kovo mėnesį.

Pvt. Vincas F. Urba yra 
Šv. Vardo draugijos narys. 
Jo tėveliai — Vincentas ir 
Agnieška Urbai gyvena 
Town of Lake, Chicago, III., 
taip pat ten gyvena jo trys 
seserys ir vienas brolis.

Pvt. Vinco Urbos dabar
tinis adresas: Co. — 4. M 
—Sec E 123 Marine Avia- 

tion Detachment. Navy Pier,
Chicago, UI.

Kas kada turi
registruotis dėl gazolį- | suoliuko) ir Elizabeth. 

no racionavimo korteliu
Chcagoje gazolizib racio

navimo registracija • įvyks 
333 pradžios mokyklose, lap 
kričio 12 ir 13 dieną.

Registravimasis įvyks 
nuo 7 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų, ir nuo 1:30 po pietų 
iki 9 vai. vakaro.

Lapkričio 12 dieną iš ryto 
turės registruotis tie asme
nys, kurių pavardės prasi
deda raida A ir iš ryto tu
rės užsiregistruoti iki rai
dės E., o nuo F. ir L. turės 
registruotis po pietų. Lapkri 
čio 13 dieną iš ryto turės 
registruotis gazolino korte
lius gauti žmones, kurių pa- 

jvardės prasideda M, l'ečiant 
iki R., o po pietų nuo S. ir 
Z.

Įspėjami gazolino 
pardavėjai

Gazolino pardavėjai yra 
įspėjami, kad po lapkričio 
15 dienos nepardotų gazo
lino komerciškiems automo- 
liams. »

Pagal gazolino rac'.onavi- 
mo korteles bus parduoda
mas gazolinas keleiviniams 
ir komerciniams automobi
liams nuo lapkričio 22 die
nos. Bet komercinių automo 
bilių operatoriai nuo lapkri
čio 15—22 dienos nebus su
varžyti pirkti gazolino, jei 
jie turės pažymėjimus, kad 
dirba krašto apsigynimo 
darbą.

Svarbus pranešimas

Dienraščio “Draugo” Me

tinis Koncertas įvyksta Va

sario (Feb.) 21 d. 1943 m. 

SOKOL salėje, Chicago, III. 

Rfisime labai dėldngi jei 

vengtumėte rengti svarbes

ni parengimą'minimą dieną.

“DRAUGO”

ADMINISTRACIJA!

<**Drau<M” Acme teiepnotoi

Mrs. Eleanor Roosevelt sėdi tarp karaliaus George ir 
karalienės Eliząbeth karališkame palociuje,. laike savo vi
zito Anglijoje. Dešinėje yra princesė Margaret Rose (ant

Kaip plėšikai pakeičia savo išvaizdą
Jęi Touhy panaikintų plastiškos 

operacijos būdu kai kurias savo žy- 
męs - sunkiau policijai būtų jis sugauti.

Plėšikai ne tik visuome
nėje drumščia žmonių ramy 
bę, bet specialistai plėšikai 
moka ir ilgam savo pėdsa
kus paslėpti. Juk toks Ame
rikos visuomenės priešas N. 
1 buvo John Dillinger, ku
ris buvo pakeitęs savo iš
vaizdą operacijos būdu, kad 
jo nepažintų policija ir žmo 
nės.

Jofin Dillinger buvo ru

dai juodus plaukus nudažęs 
juodai, savo veidą pakėlęs 
aukštyn ir savo rankų pirš
tų nuospaudas buvo nudegi
nęs acidu. Nors John Dillin
ger ir buvo operacijos būdu 
savo išvaizdą pakeitęs, bet 
pateko policijai į rankas, jį 
policijai nurodė Anna Sage 
už $5,000, kuriuos buvo pa
žadėję F.B.I. pareigūnai. 
Taip ir baigės juodas Di
llinger periodas.

Pakeisti pirštai

TIandsome Jack” Klutas, 
kuris buvo įvykdęs su savo 
genge apiplėšimų už $500,- 
000, pakliuvo į policijos ran 
kas 1934 metais ir krito 
nuo policijos kulkų, nes ne
norėjo pasiduoti. Jo pėdsa
kai policijai taip buvo žino 
mi, kad jis nebežinojo kur 
sprukti.

“Handsome Jack” Klutas, 
plėšikų gengės vadas, buvo

savo pirštų galus nugran- 
dęs bu peiliu, kad pirštų 
nuospadų enper|ai negalėtų 
nustatyti kas jis toks.

O kaip su Touhy?

; f® -fl
Roger Touhy, kuris yra 

prieš kiek laiko pasprukęs 
iš Stateville kalėjimo, yra 
charakteringas tipas dėl pla 
stiškos operacijos. Roger 
Touhy dešinysis nykštys yra 
nuplautas, tris ketvirtada
liai colio žemiau centro; 
dešniame žande prie kaklo 
yra pusę colio kvadratinis 
guzas, dešniame veide, že
miau prie nosies yra inta
pas, nosis pakreipta į kairę 
ir apatinė lupa nukandžiota.

Roger Touhy savo šiuos 
ženklus gali paslėpti opera
cijos būdu. Jei Touhy plas
tišką operaciją atliktų ir 
jei kas jam taį. padarytų, 
tai sunkiau būtų policijai 
jį pažinti.

Bet kas gali rizikuoti to
kią operaciją Touhy įvykdy 
ti, juo labiau bargan.

Talkininkaus
mokytojai

Gazolino racionavimo dar 
be talkininkaus Chicagos 
pradžios mokyklos mokyto
jai-

Paulina Russian and Turlcish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsl’ankydaml 

i Alą Modernišką Lietuvio įstaigai 

ELEKTRIKINIAT TREATMENT AI 
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Lftfht 
Radi&tionn, Swedish Massage ir Movenaents.

% Moterims — Trečladllenlals.
Telefonas: VIRgtata 9408 

A. 7. CZESNA, savininku

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St

%

Mnssnci

Mergaitė, kuri nacių sabotažninkų 
padėjėjų byloje atskleidė naujus 
dalykus

Mrs. Wergin pareiškusi, kad Vokietijoje 
maistas geresnis, negu Amerikoje, ji gimsi 
poną Hitlerį.

Liudijimai sako, kad Otto 
Richard ir Kate Wergin, ku 
rie yra smarkūs pro-Hitleri- 
ninkai turėjo tiesioginį ryšį 
su Herbert Haupt, kuris bu 
vo Amerikon atvykęs iš 
Vokietijos sprogdinti fabri
kus. Herbert Haupt buvo 
pasmerktas mirti rugpiūčio 
mėnesį įr bausmė įvykdyta. 
Taip pat artimą ryšį su 
Herbert Haupt turėjo jo tė
vai, HansMaxir Erna, Wal- 
ter ir Lucille Froehling,'

Ką sako mergaite

Miss Loraine Demmler, 20 
metų, yra gyvenusi pas 
Werginus nuo*balandžio mė 
nėšio iki birželio pabaigos, 
kada buvo areštuoti Wergi- 
nai. Miss Loraine Demmler 
Chicagos Federaliniame tei
sme pareiškė, kad vieną vi
durnaktį į Werginų namus 
atėjo Hauptai ir jų sūnus 
Herbert, kada jis buvo na
cių submarino iškeltas šia
me krašte varyti sabatažo 
darbus.

Kaltinamųjų gynėjai

pralaimėjo kovą

Į * Jp' . A.J ' x .
Pereito trečiadienio rytą 

kaltinamųjų advokatai, Paul 
A. F. Warnholtz ir Benedict 
F. Short, jautės kaip ir pra 
laimėję kovą dėl ginamųjų, 
nes buvo stiprių liudijimų 
prieš kaltinamuosius.

Miss. L. Demmler pareišku 
si Federaliniame teisme, 
Chicagoje, kad Mrs Wergin 
žinojo apie Herbert Haupt 
ir savo sūnaus Wolfgang ke 
lionę į Meksiką, Japoniją ir 
Vokietiją ir taip pat žinoju
si apie jų kelionės planus, 
kada jie paliko šią šalį. Mrs. 
Wergin sūnus Wolfgang da
bar tarnauja Hitlerio armi
joje.

Surastas tik po septy
nių metų ieškojimo

Po septynių metų ieškoji
mo užvakar buvo sučiuptas 
Chicagoje policijos James 
De Angelo, kuris kaltina
mas žmogžudystės byloje. 

1935 metais, gruodžio 29 d., 
buvo nužudytas of State Re 
presentative Albert J. Prig- 
nano.

1938 m., gruodžio mėnesį, 
Michael Novak ir Henry 
Szelangowski prisipažino kai 
tais šioje žmogžudystėje, ir 
buvo nuteisti 15 metai Joliet 
kalėjiman. Jie taip pat pa
reiškę, kad James De Ange
lo buvo juos pasamdęs nužu 
dyti minimą žmogų.

James De Angelo buvo su 
sektas policijos pagal pirštų 
nuospaudas^

SKELBKITfiS “DRAUGE”

Laiškas iš Jokio

Miss Demmler pareišku
si, kad Mrs. Wergin buvo 
gavusi nuo sūnaus iš Tokio 
laišką. Liudininkė pareiškė, 
kad Mrs. Wergin sakiusi, 
kad Vokietijoje maistas yra 
geresnis, negu Amerikoje 
(keista moteris toji Wergin, 
reikėtų jai kokią savaitę Vo
kietijoje pagyventi, tai tik
rai taip nekalbėtų, juk Vo
kietijoje maisto trukumas 
labai jaučiamas). Taip pat 
Mrs. Wergin yra labai gyru
si poną Hitlerį. Ir liudinin
kė pasakė, kad tie žodžiai bu 
vo pasakyti, kai Amerika su 
Vokietija jau buvo kare. 

Pinigų maišelis

Kaltinamųjų advokatas 
Warnholtz . pareiškė, kad 
Miss. Demmler vienaip sakė 
jam, o kitaip F.B.I. ir grand 
jury. Tada Miss. Demmler 
tarė: “O, tą aš jums pasa
kiau, o ne grand jury”. šis 
panelės atsikirtimas stebė- 
tuojuose sukėlė juoką.

Frcehling parodymas sa
ko, kad jis žinojo apie Her
bert Haupt kelionę į Vokie
tiją ir taip pat jo namuose 
Herbert Haupt buvo palikęs 
pinigų maišelį, kuriame bu
vo $9,950. Tie pinigai buvo 
atsivežti Herbert Haupt iš 
Vokietijos sabotažo planams 
vykdyti.

(M___  , Į.. ■ . ■ ■ «. _ j

X L. šimučiui, vyriausiam 
“Draugo” redaktoriui, 
A.L.R.K. Fęderacijos sekre
toriui, A.L.R.K. Susivieniji
mo ir A. L. Tarybos pirmi
ninkui šiandien suėjo 50 m?- 
tų amžiaus, i Taip pat šian
dien jo yra ir vardadienis. 
Dienraščio “Draugo’’ redak
cijos ir administracijos na
riai nuoširdžiai sveikina 
Leonardą šimutį ir linki 
sveikatos ir sėkmingos dar
buotės.

X Kun. dr. K. Rėklaitis. 
MIC., Tėvų Marijonų provin- 
ciolas Amerikoje, vakar at
vyko į Chicago. Sykiu at
vyko ir kun. dr. J. Vašk3<?, 
MIC., Marianapolio Kolegi
jos direktorius.

X Albertas Koplevvskis. 
Ensign, U. S. N., sūnus se
niau gyvenusių ir plačiai ži
nomų Chieagoj Koplewskių. 
kurie dabar turi didelį ūkį 
šalę Dowiagiac, Mich., šio
mis dienomis vieši namie. Ta

Chicagoje 8,000 moky
tojų pakeliamos algos

Chicagos pradžios mo
kyklų mokytojai kitais me
tais gaus didesnes algas. 
8,000 Chicagos mokytojai, 
po 1943 m. sausio mėne
sio 1 dienos gaus 1,200,- 
000 daugiau metinės algos, 
negu gavo dabar. Jiems yra 
grąžinama prie algų 5’4 
procento, kuris buvo nukirs i 
tas depresijos metu. Buvo 
laikas, kad mokytojai turė
jo “payless paydays”.

Žmonės domisi laikraš
čhi "Draugas”
••
Andrius Daugirdas, “Drau

go” agentas, dabar lanko Vi
sų Šventųjų lietuvių parapi
jos gyventojus, Roselande, 
ir užsakinėja dienraštį 
“Draugas”, kuriuo žmones 
domisi, ir sako, kad tai įdo
miausias laikraštis.

Jei visi žmonės suneštų 

savo nelaimes į vieną vietą, 

tai paskui greičiau kiekvie

nas imtų savasias, negu vi

sų lygiomis pasidalinti. (8o- 
j lenas) J

ALBERTAS KOPLEYVSKIS

proga tėvai rengia jam pa
gerbti bankietą lapkričio 8 
d., Clyde Community House, 
2730 W. 61st Avė., Cicero. 
Tikimasi, į bankietą suva
žiuos visi Koplewskių gimi
nės įr draugai. A. Koplews- 
kis yra baigęs U. S. Jūrų 
Akademiją, Annapolyje.

X Bridgeporte steigiasi 
Katalikiškos Spaudos Drau
gijos pirmas skyrius. Sykiu 
bus tęsiamas ir katalikiškos 
spaudos platinimo vajus. Ti
kimos, kad Bridgeport pa 
seks ir kitos kolonijos.

X Polina Stoska, lietuvė 
ojperos artistė iš Worcester, 
Mass., iš New Ycrk pake
liui į Kansas City, kur duos 
koncertą, užvakar aplankė 
savo sesutę — seserį Eucha- 
ristą, šv. Kazimiero akade
mijos viršininkę. Ateinančią 
savaitę, grįždama iš Kansas 
City, ji vėl sustos Chieagoj.

X Vargdienių Seserų Gil
dos susirinkimas bus lapkri
čio 10 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėj, West Side. Vi
sų kolonijų narės bei nariai 
malonėkite tą dieną dalyvau 
ti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Dvasios vadas, kun 
J. Dambrauskas, tikimės, jau 
bus grįžęs, turėsime progom 
išgirsti daug ką naujo.

X Prof. K. Pakštas vakar 
išvyko J New Yorką daly
vauti Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavime.


