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Italijoj uždaromos mokyklos
Vaikai iškeliami iš miestų, 
kurie iš oro gali būt atakuojami

Mussoiini paskelbė visų pramonės 
šakų civilinę mobilizacijų

Sąjungininkų sunkioji artilerija 
ir bombonešiai sulaužė ašies jėgas

Prastas oras neleidžia britams ir ameri
kiečiams plačiau veikti Tunisijoj

BERNAS, Šveicarija, gr. 
9.—Žiniomis iš Italijos, fa
šistų vyriausybė imasi griež 
tųjų priemonių, kad apsau
goti šalį nuo sąmyšių ir ga
limo pramonės suirimo, kai 
sąjungininkai ims vykdyti 
savo grasinimus—iš oroata-
kuoti miestus, kuriuose yra didesniuose miestuose užda-
karo pramonių centrai. 

Vyriausybė išleido įvairių
rūšių griežtuosius nuospren
džius, pirmiausia kad sutu
rėti darbininkų bėgimą iš, 
atakuojamų miestų.

Karas labai davg 
suvargino Italija

WASHINGTON, gr. 9. — 
Karo informacijų ofise pa
reiškiama., kad karas Italiją 
nepaprastai suvargino. Ta
čiau italų sukilimai prieš 
fašistų vyriausybę nenuma
tomi. Bet numatomas platus 
sabotažas, kad nors tuo bū
du dar daugiau prislėgti 
Mussolinio režimą.

Britų bombonešiai 
vėl puolė Turiną

LONDONAS, gr. 9. —Di
dieji britų bombonešiai su 
keturių tonų bombomis pra
eitą naktį atakavo Turiną, 
Italijoje. Oro ministerija 
pranešė, kad vienas bombo
nešis negrįžo.

(Iš Romos per radiją šian 
die pranešta, kad nepapras
tai dideli nuostoliai sukelti 
Turine britų lakūnų atako
mis. Sako, Turino miesto 
centriniam distrikte daug 
namų išgriauta. Bombomis 
pataikyta universitetui ir li
goninei).

Naciai suvaržo 
prancūzų spaudų

LONDONAS, gr. 9—Reu
ters žinių agentūra iš Zuri- 
cho, Šveicarijos, praneša, 
kad naciai vis daugiau ima 
varžyti prancūzų spaudą.

Laikraščiams ypač uždrau 
sta ką nors rašyti apie pran
cūzų karo laivyno likimą 
Toulone.

Serga jėzuitų vadas 
kun. Ledochowski

VATIKANAS (per radi
ją), gr. 9. — Sunkiai serga 
kun. grafas Vladimiras Le- 
dochowski, kurs nuo 1915m. 
yra jėzuitų ordino vyriau
siuoju vadu (generolu). Jia 
aprūpintas paskutiniais Sak 
ramentais.

Geležinkelių stotyse už
drausta parduoti bilietus 
darbininkams, jei jie neturi 
specialaus autoritetų leidi
mo vykti į kitas Kurias Ita
lijos dalis.

Paskelbta nuo gruodžio 15 
d. iki sausio 15 d. visuose

ryti mokyklas. Mokykliniai 
vaikai per tą laikotarpį bus 
iškeldinami iš miestų. Apart 
vaikų bus iškeldintos mote
rys, seni žmonės ir pabėgu
sieji.

Yra, žinių, kad iš Milano 
apie 50,000 vaikų jau eva
kuota.

Vyriausybės įsakymu su
turėtas stiklų langams par
davinėjimas.

Visi vyriausybės ofisai, 
išėmus karo, vakarais anks
čiau uždaromi, kad taupyti 
elektros šviesą ir kurą.

Numatyta mirties bausmė 
tiems, kurie per orines ata
kas miestuose užsiimtų plė
šikavimais.

Be kitko vyriausybė pas
kelbė, kad iš miestų bus pa
šalintos fašistų jaunimo or
ganizacijos, kurioms priklau 
so berniukai ir mergaitės 
nuo 6 iki 14 m. amžiaus.

Tos ir kitos visos vyriau-

MASKVA, gr. 9.—Sovietų 
kariuomenė pažangiuodama 
per snieguotus plotus Mask
vos vakaruose Veliki Lūki 
srity, už 90 mailių nuo Lat-

, _ , „ . . vijos pasienio, vakar apie
sybes paskelbtos priemone., ?00 vokieži durtuvaia iiklo.

« rn z-4 > m n
jo. Tuo būdu sunaikinti keli 
jų garnizonai ir atvaduota 
keletas gyvenamųjų vietų. 

Vakaruose nuo Rževo

yra vadinamos “civilinės mo 
bilizacijos” priemonėmis, nes 
pirmiausia bus žiūrima, kad 
per atakas neišsisklaidytų 
darbininkai, kad karo pramoi 
nės nesuirtų.

Sąjungininku lakūnai išblaškė 
japonu laivus Būna pakrantėse

WASHINGTON, gr. 9. — 
Šiandie laivyno departamen
tas gavo žinių, kad ameri
kiečių bombonešiai ir torpe
diniai lėktuvai Guadalcanal 
salos apylinkėse, Solomons, 
vieną japonų karo laivą nu
skandino, o tris kitus sun
kiai sugadino.

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS Australijoje, gr. 9. — 
Čia paskelbta, kad japonų 
karo laivai ir vėl bandė teik 
ti pagalbą apgultiesiems sa- 
viškiems Būna ir Gona ba
zėse, Naujojoj Gvinėjoj.

Sąjungininkų (amerikie
čių ir australų) bombonešiai 
besiburiančius arčiau pak
rančių japonų Laivus išblaš
kė. Vienam laive sukeltas 
gaisras, o kiti vos paspruko 
nuo orinių bombų.

ši® buvo penktasis japonų 
bandymas gelbėti savuosius

ŽIAURIOS KOVOS TUNISE

t unuitfua acum nmimoM)
Didžiav.si mūšiai vyksta netoli Tebourba, iš kur sąjun

gininkai bando pasiekti Tunisą ir Bizertę (viršuje). Apa
tinis žemėlapis rodo to fronto ryšį su kitu frontu Afrikoje.
---------------------------------------------- -------------------- -------------------

Yeliki Lūki srity, j vakarus nuo; 
Maskvos, rasai 710 vokreikyiukovė.

Pranešta, kad Rževo srity rusai \ 
net 7 vokiečių kontratakas atmušė

(apie 150 mailių vakarų link

sausžemy išlaipinus daugiau 
kariuomenės ir pristačius 
karo reikmenų.

Spėjama, kad dar ir ne 
paskutinis. Japonai ir toles- 
niiai bandys savo tikslo siek
ti. Sąjungininkai priversti 
dienomis ir naktimis budėti. 
Nes jei priešui nepasiseka 
prieiti jūra, jis vartoja pa
rašiutus.

Sąjungininkų vadovy bės 
komunikate pažymima, kad 
japonai dažnai peržengia 
tarptautinius karo įst&ty- 

'mus.

Štai, lapkričio 27 d. japo
nų lakūnai Seputa srity ata
kavo amerikiečių regimento 
pirmosios pagalbos stoti. 
29 užmušta ir 31 sužeista. 
Gruodžio 2 d. Būna srity 
bombardavo amerikiečių lau 
ko ligoninę. Bet nuostolių 
nesukelta.

nuo Maskvos) rusai atmušė 
net septynias vokiečių kon
tratakas. 40 vokiečių tankų 
sunaikinta.

Sovietų vadovybė pripažį
sta, kad sukeliamomis at
kakliomis vokiečių kontra 
takomis daugiur sulaikoma 
raudonosios armijos pažan

ga
Stalingrado fronte, anot 

gautų žinių, pirmadienį ru
sai sunaikino 44 vokiečių 
transportinius lėktuvus.

Sovietai praneša, kad va
karų link nuo Maskvos karo 
veiksmai jau užtemdo Sta- 
lingrado frontą, šiame fron
te dėl sniego pūgų apsistoję 
didesni veiksmai.

Pranešta, kad pačiam Sta
lingrado mieste rusai sėk
mingai • atakuoja vokiečių 
įsitvirtinimus.

Britanijai maisto 
pristatymas užtikrintas

LONDONAS, gr. 9—Bri
tų vyriausybės maisto mini
stras lordas Woolton sako, 
kad Britanijai negali pri
trūkti iš kitur gaunamo mul
ato ir dėlto negali būti jokios 
baimės. Tačiau jis įspėjau 
nereikia užmiršti, kad ašies 
submarinai smarkiai veikia 
aplink Britanijos salas. Jie 
gali kartais sutrukdyti mai 
sto importą.

Maisto atžvilgiu Britanija 
visgi turi didelių sunkumų. 
Daug prekinių laivų varto
jama karo reikalams.

84 japonu lėktuvai 
sunaikinta P. Pacifike

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Australijoje gr. 9. — 
Per paskutines dešimts die
nų gen. MacArthuro lakūnai 
Pietiniam Pacifike sunaikino 
84 japonų lėktuvus ir gal 
dar 20 kitų daugiau.

Per visą lapkričio mėnesį, 
kaip apskaičiuota, daugiau 
kaip 300 japonų lėktuvų su
naikinta.

Britai aptaria
Albanijos klausim?

LONDONAS, gr. 9— Pra
nešta, kad britų vyriausybė 
svarsto Albanijos klausimą. 
Sakoma, vyriausybė arti
miausiuoju laiku praneš sa
vo nusistatymą tuo klausi
mu. Spėjama, kad ji parems 
valdovo Zogu Albanijos sos- 
tan grąžinimą.

1939 metais Britanijos vy
riausybė Albaniją de f acto 
Italijai pripažino.

Vokiečiams gal reikės
įja

WASHINGTON, gr. 9. — 
Adm. William D. Leahy, pre
zidento Roosevelto štabo 
viršininkas, pareiškia, kad 
amerikiečių ir britų žygiai 
Šiaurinėj Afrikoj gal privers 
vokiečius apleisti Rusijos 
plotus ir atsisakyti siekti 
Kaukazo aliejaus laukų.

Adm. Leahy giliai įverti
na raudonosios armijos dide
lius žygius prieš vokiečius.

Civiliniai apleidžia 
uosiusItalijos

ANKARA, Turkija ,gr. 9.
— Istanbulin vakar atvykę 
keleiviai pasakoja, kad iš 
Italijos Brindisi ir Bari uo
stų, Adrijos jūros pakran
tėse, civiliniai gyventojai 
skubotai išsikelia ir vyksta 
Italijos tolumon.

Civilinių nusikėlimas pra
sidėjo po Neapolio bombar
davimo. ,

Britu kardinolas smer
kia naciu bnrlahima

LONDONAS, gr. 9 —Kar
dinolas Hinsley, Westmins- 
terio arkivyskupas, vakar 
aštriais žodžiais denuncija- 
vo nacius dėl žydų persekio
jimų. Kardinolas pareiškė, 
kad naciai Lenkiją pasirin
ko žydų kapams.

BERLYNAS (per radiją).
— Vokiečių karo vadovybė 
praneša, kad ašies submari
nas nuskandino britų kelei
vinį laivą Ceramic, 18,700 
tonų, kuriuo buvo vežiojama 
kariuomenė į Šiaurinę Afri
ką (Londone ši žinia nepa
tvirtinta).

LONDONAS, gr. 9. — Są
jungininkų sunkioji artileri
ja ir nuolat didėjąs bombo
nešių skaičius pagaliau su
turėjo ašies pašėlusias kon
tratakas Tebourba apylinkė
se, Tunisijoje, anot gautų 
žinių iš Šiaurinės Afrikos.

Britai su amerikiečiais ap
gynę savo užimtas aplink 
Tebourba kalvas dabar vėl 
gauna progos pasirengti to- 
lesniai ofensyvai prieš ašies 
bazes Tunis ir Bizerte, ku
rias vokiečiai su italais at
kakliai gina. Reikia spėti, 
kad po paskutinio ašiai ne- 
pavykimo palaužti sąjungi
ninkų liniją, ašis tolesniai 
vargiai įstengs atsilaikyti.

Nes ji jau daug nukentėjo. 
Prakišo daug savo rinkti-

Suvaržomas reikalingu 
daiktu namams 
pardavimas

WASHINGTON, gr. 9.— 
Karo gamybos boardas pas
kelbė, kad pradėjus ateinan
čio sausio 15 d. suvaržo
mas namų durims įvairių 
užrakčių ir langams įvairių 
metalinių dalių pardavimas.

Šių įvairių daiktų esama 
apie 27,000 rūšių ir jų 
skaičius sumažinamas iki 
3,500.

Kanada iš armijos 
mainierhispaleis

rių.

LONDONAS, gr. 9.—Bri
tų kiškių kailiukų pramonė 
parūpino 1,000 kailinukų ru
sų vaikams. Kailinukai per 
Raudonąjį Kryžių bus pa
siųsti.

JOHNSTOWN, Pa—1,500 
darbininkų sustreikavo Beth 
lehem Steel Co. fabrikų še
šiuose departamentuose. Sa
koma, darbininkai nepaten
kinti atlyginimo klausimu.

NEW YORK. — National 
Municipal League praneša, 
kad Chicdgos mieste taksų 
rata yra didžiausia iš visų Ieškote Darbo?
didžiųjų Amerikos miestų. ,

J Jei ieškote darbo, pažvel
kite į 3-Člo puslapio “Clas- 

WELLINGTON, N. Z — Llfled Sekciją”, kur rasite

Gaisras ištiko Seacliff ligo- nepaprastą sąrašą įvairių, 
ninę. 37 moterys ligonės žu- gerai apmokamų darbui 
vo.

niausiu tankų, kurias sąjun
gininkų artilerija suskaldė. 
Naujų tankų ašiai nelengva 
gauti iš Europos žemyno. 
Sąjungininkų karo laivai ir 
lakūnai išilgai visų Vidurže
mio jūros pakrančių budi. 
Daug ašies laivų nugarmi 
jūros dugnan su vežama ka
ro medžiaga.

Pranešta, kad ašį triuškin
ti Tunisijoje svarbų vaidme
nį turi amerikiečiai skridi
kai. Jų orinėmis bombomis 
daugiau ašies tankų sulam- 
doma, negu kitų kurių pat
rankų šoviniais.

Per keletą dienų Tebourba 
apylinkėje keturias nepavy
kusias atakas buvo sukėlusi. 
Sąjungininkai tačiau neiš
mušti iš užimamų pozicijų 
kalvose.

Prastas oras kenkia pla- 
tesniems sąjungininkų veiks 
mams kaip sausžemy, taip 
ore.

Nepaisant to, amerikiečiai 
su britais turi daug savimi 
pasitikėjimo. Nes jie apturi 
reikalingų karo reikmenų ir 
medžiagos. Priešas negali 
tuo visakuo kiek reikiant ap
sirūpinti.

Bet priešas šiaurinėj Tu
nisijoj dar stiprus. Ne vel
tui anądien britų ministras 
pirmininkas Churchillis pa
reiškė, kad ten sąjunginin
kams reikės da.ug nepapras
to pasiaukojimo iki priešas 
bus suklupdytas. Tas 20 mai 
lių kelias bus sunkiausias 
keliauti, sakė ministras pir-

„„. ___________ ~ mininkas.VANCOUVER, gr. 9. —
Kanadai pritruko anglies ne- pi ■ ■ i •
turint pakankamo skaičiaus vlUCSCjOJ DUS lIMflmflS

aliejaus racijonavimas
laikinai paleisti daug maine- Miesto tarybos susirinki-

me vakar mayoras Kelly 
paskyrė iš penkių alderma- 
nų komitetą ir jį autorizavo 
kurui skirto aliejaus racijo- 
navimą ištirti.

Gauta daug nusiskundi
mų, kad racijonavimo ku
rui aliejaus nepakanka bu
tų apšildymui. Ar to aliejaus 
mažai skiriama, ar gal na
mų savininkai mažai jo var
toja. Dėl šaltų butų reiškia
si visokios ligos.

Mayoras tai padarė, kai 
alderm. J. G. Ross (40 war- 
do) tuo klausimu iškėlė re
zoliuciją.



==

rx * « Ketvirtadienis, gr. 10, 1942

LABDARYBE
LArtuvių & K. Labdarių Sąjunga: kun. Anketos 

LMras, dvaekm vadas ir iždininkas, 4567 So. Wood 
SL, Cbicago. JU.; Anastozas Valančius. pirminiulr«g; 
IT gti i— Sriubienė ir J. Motekaitb, vioe pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas fHmfe, finansų 
rąjtininkaa.

UC&vJuHIC

' Padėkos žodis nuo Labda
ringos Sąjungos \aidyboe ir 
komisijos už guunngą daly
vavimų labdarių geime, ku
ris jvyko lapkričio 22 d., Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
fcv. parapijoje. Pirmiausiai 
padėkos žodis priklauso kle
bonui k«uu A. Driskai už su
teikimą salės, už atlaikymą 
šv. Mišių ir gražų ir turinin
gų pamokslą, pasakytą kal
bą seimui, dalyvavimą pie 
tuose su delegatais. Toliau 
dėkui kun. Stankevičiui už 
atiydėjimą į bažnyčią. Tai 
pogi nuoširdžią padėką ta 
jiam sekantiems: vietiniam 
vargonininkui J. Kudirkai už 
sugiedojimą Amerikos ir Lie
tuvos himnus* prelatui M.|j
Krušui už dalyvavimą seime į tch sveikiųimą, j kurį gar- 
ir naudingus patarimus ir- bingasis Ganytojas atsako 
auką; kun. M. ^varliui už, tokio turinio laišku:

ėmitoas nėra Upddymaa, tad
visos kuopos lr pavieniai į 
darbą, kad ta svarbi rezo
liucija būtų tikrai išpildyta, 
o tas yra lengva padaryti, 
nes mūsų parapijose yra šim
tai šeimynų, o kitose net ir 
tūkstantį- žinoma, kad visi 
remia labdarius, tik mūsų 
žmonėms reikia priminti a-
pie labdarių darbą.

Centro susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio pasku
tinį trečiadienio vakarą, Sv. 
Kryžiaus parapijos salėje, 
7:30 valandą vakare.

Anastazas Valančius

The Up-to*the-Minute Man
\ i / :• •

mokyktoe š tame kambary, Pasikėsinimai prieš 
1 vai. po pietų.

Arkivyskupas laimina 
labdariu darba

atsilankymą ir kalbą; kuni
gams Marijonams J. Maėiu- 
lioniui, kun. Cinikui, “Drau
go* adm., kun. J. Dambraus
kui, Aušros Vartų parapijos, 
klebonui, feun£ĄJt auditui;' 
kapeliui šv, £aaamiero Se- 
aerų vienuoli jos kum. Urbai; 
visiems kunigams Jriebo- 
nams. kurie negalčjo atsHan- 

ŽĮtoit visados re- 
darbą;

dokui » kitiems profesiona
lams. Labdarių Sąjunga dė
koja A. Vįnagaičiui už skel
bimą per radio valandą kas 
dieną per visą savaitę apie 
labdarių seimą.

Visų daiyyių bravo apie 
600, kas parodo, kad mūsų 
labdaringą darbą daugelis 

remia- Visiems Labdarių Są
junga taria širdingiausią a- 
štfL taipgi ir už ąiikn, ku
rių hune apie $4.060.00. To
mis aukomis jau mae labda,

. riai gsiėsirac senelių prieg- 
laudą viduje taisyti, nes kas
dien yra tų, kuriuos reiks 

priglausti. Dabar visų mūsų 
šventa pareiga stori į darbą. 
Nutarta šiais metais
labdarių sutraukti ąpię 10, 
000 narių, nes visi priėm 
|okią rezobuciją. Tą rezo- 

/Įiuciją turime būtinai išpil- 
' dyti. Per seimą daug rezo

liucijų priimta, bet tas prir 

p-

Lietuvos laisvę

ir kuri bus skirta įrodyti, soms tautoms, taigi ir Lie 
kad religija bus laisva sovie- tuvai, laisvė?! 
tų Rusijoje. Mes taipgi ma- __________________

X“ Hitleris vos pasprukr
kokį norėtų sulaukti komu
nistai: į Sovietų Socialisti 
nes Respublikas įjungta Vo
kietija, Čekoslovakija, Len 
kija, Rumunija, Vengrija, 
Jugoslavija, Suomija, Latvi
ja, Estija, Lietuva. Pagal tą 
žemėlapi būtų tik labai ma
ža kontmsntįnės Europos da 
tis palikta laisva nuo komu
nistų dominavimo

I

Algi komiu ter n o vadai ne
žino, kad Rusija pasirašiusi 
Atlanto čarterį, kuriuo ei
nant yra garantuojama vi-

DR. VAITUSH, OPT.
LTVTFV1S

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

Prieš kiek laiko Hitleris 
buvo Stalingrad fronte ir 
ik nepakliuvo rusams į ran 

kas. Prieš porą valandų 
Hitleris spėjo pasprukti iš 
tos vietos, kurią rusai už
ėmė.

Šiame susirinkime bus iš
rinkta nauja kuopos valdy
ba 1943 metams ir nustaty
ti planai ateities veikimui. 
Ypač kviečiami atvykti visi 

1 garbės nariai.
Labdarių seimas pasiuntė Malonu yra pranešti, kad 
E. arkiv. Samuel A. Stri- $Vt Atnano draugijos susi

rinkime prie labdarių prisi
rašė net dvidešimts narių, 
kurie užsimokėjo narystės 
mokestį po vieną dolerį į me
tus. Tuo būdu ši draugija 
išpildė labdarių seimo nuta
rimą. Ir kitos draugijos pra
šomos pasekti šį gražų Šv. 
JLntano draugijos pavyzdį.

Novemher 23, 1942 
My dear Mr. Valakams,

WiU you- pleacc thank the 
Lithuanian Roman Catholic

maculate Coneeptioa Audi
torium in Chicago for their 
eąpressiou of ds«p Catholic 
sentimente to me and for the 
blessed charities which they 
are doing for our poor?

Blessing thtt work and ail 
who contributę to it,

Siacerely yours in Chriet,

j Samuel A. Stritch,
Archbiahep of Chicago

Direktorių uu-mas
Labdarių direktorių prieš- į 

metinis susirinkimas įvyks j 
ketvirtadienį, gruodžio 10 d. 
8 vaL vak., Sv. Kryžiaus pa
rapijos salėj, prie 46-tos gat 
ir So. Wood St.

Malonėkite viri ant laiko 
pribūti, nes yrą labai svar
bių reikalų svarstymui h* rin 
kimas valdybes sekantiems

Manoma, kad 3-čia kuopa. 
Ciceroj turės ir tai netrukus 
tūkstantį narių. Nugirsta, 
kad bulvariškis Kasparas 
Juodelis darbuojasi, kad.iš 
jo apylinkių apie 50 naujų 
narių prisirašytų.

Jei visi darbuosimės, se
nelių prieglauda greitai bus 
pastatyta.

Tad, visi atvykime į lab
darių sąjungos 3 kuopos su
sirinkimą busimąjį sekma
dienį. 3 kp. valdyba
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Lietuva sunkiai kenčia po 
nacių priespauda. Pabrėži- .
mas, kad Lietuva po karo Palengvina aktų įtempimų, kur*
bus laisva, sustiprintu J.ifr- ««u priežastimi (aivos skaudėjimo, 

t- -e svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tuvos žmonių dvasią kovoje ' tumo, skaudamų akių kariti, atitai- 
prieš nacius — okupantus. rtdnS^u^

Tačiau me8 patiriame ir vėl atsitikimuose egzaminavimas da- 
. . ... romas au elektra parodančia ma

nau JUS pasikesunmn8 1S ko- liausies klaidas Specialė atyda at-
mintemo pusės: “Our Šuo-,*«“*£•J 

day Visitor” Nr. 31 rašo: valandos: nuo io ryto iki s v. 
“Iš patikimų šaltinių suži
nojome, kad komunistai yra 
pasiruošę paskleisti didelę, 
gausiai iliustruotą knygą, 
parašytą rusiškai, bet kuri 
bus greit išversta angliškai

DR. G. SEBNEB
lietuvis Akių gydytojas

2f metų patyrimas
Tel. Varde 1889
Pritaiko Akinius

MHs
IAtaiao.

8401
ir

80. HALSTED 8T. 
34th St

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKINSI

pietir • 
įtartų.

Na-Seredomia nuo 
dėhoj pagal eu1 

Daugely atsitikimų akys atltabse-
asas ha aktrtų Kainoa pigias kaip

<712 South Ashland At.
Phone: YARDS 1373 

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iž priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

N K W V1CTOBI 
HOSPITAL 

Pp nauja vadovyste.

828 W. 35th PLACE
Phone: Y ARds 2880

24 vai. patarnavimas

Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimų, lank
ant musų ligonines kliniką. Kil
ni ko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. Sis patarnavimas 
telkiamas nulemmtomla kainomis.

DR. SELMA SODEIKA
O. D

AKIS IBTIRiN&JA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymr 
metodų įrengimai akims, ku 
-tonus akinių pagelba neužtenka

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dienų

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50tb Avė., Cicero. IU 

Tel.: Cicero 7681

LIETUVIS DAKTARAS
OPTt IMETRIST AS

Pritaikina 
atsako mlngal 
prieinama

u»

JOS F. BUDRIK
KKAUTIJVEJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DU. RADIO PATAISYMO 

PASALKITE:
V AKIM

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTŲ
KATA 4%
1751 W. 47th Street

ADVOKATAS

WHITNEY E. IARUTIS
ADVOKATAM
Centrinis Ofisas:

3133 8. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki &4rt
valandos vakare. 

Telefonas CALomet 6877 
’ 134 N. LA SALLE ST. 

Room ‘MU Tei. BTAte 7571

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

labdariu
3 kp. mitingas

Lietuvių R. K. Labdarių
Sąjungos 3 kp., Cicero, svar
bus priešmętįnis susirinki
mas bus sekmadienį, gruo-: 
džio 13 d. Šv. Antano parap.

SLIP OOV 
PABAftOtlĄ UMUKYM }

A saugokite savo mi'uuk rskun- 
dua lr jMruoliįdtfi, k»d atrodytu 
ktflp nauji. SiidrUa pnairlnkinUa 
v,tokiu spalvų ir "dUMt-prouT' 
inateitfoiu.

▲PKAINAVtUAk VELTUI
ouaoM ULH/r

VENETIAN 1L1NDS
Mediniai 'ai a t f. pasirinkimu* j. 
vairių spalvų, autonmtlflko Urar- 

ttj’rtio, — taipgi vėtlmiHlo pagėri- 
nliuo. į rcugbnaa Veltui.Cl r -Pėdų 32c

! ji •

! . Ą ,i

r ' U

...

"iy -^2***^ * **► **r

viens pora aktų 
venuaul. Saugokite jaa lalsdauų 
lAegsamlnuoti jaa modernUklauata 
metode, kurte regėjimo . kinkai a*

geli autelktlM METAI PATYUMO
prirhaklme aldtalų, kurte pabalina

Tise rtdū Bttrtrtnu ..
Dr. John. J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.OPTOMKTRIKrAI
LB01 So. Aahtood

KemsM ll-Jtoa
COrtoHMU nd#AL MM.

OFISO YALASDOHKeadta* »:M a. si. Iki p. m 
TredleA Ir Įaėtiil »:>« «. aa. 
_______iki f p. aa.________

M

Fiumu
lies gydimui visokių ligų — 

tr iirim.iatatij

įmest Įmųlt. UuriugMoa De- 
perluteulea, kur svaiouu, ir me 
<esnea operacijas atlieka atsako
mingi CJttu urgai-Dūktoj ei.

Icungte tfiyatoLhcratiy De- 
pertntentea pnskaiLtuil uiailler- 
my, UUre Violet Me*. Sinusoidei 
ir kitus modernlgkua metodus 
gydymo.

Fiinei įrengtas X-Rey Depert- 
mentes daktarams ir pacientams.

Mė, vlcnem vdiam ligoniui ne
bus atstumta, dėl sto*u» pinųrų, 
gerteuNies gydyme* Ir prieiiura. 
Kas link mokesčių, susitai-dnic, 
kad būtų Jums ko patogtauMia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. STRIKOL’IS
PHY8101AN AND SUBDEON

♦645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 tr nuo 0 iki 8 vai vek 
Nedėliomis pagal tutertį.

Offica tai YARda 4787 
Namų Ml PROapect 1980

01 P. ATKOČIŪNAS -
OANT1M7A8

1446 So. Court, Cicero
AgtaadMiuaM, Aetvirtediaiueia 

u Penktadieniais
V alandoe: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. ĮL 
114/ 5. Halsted SL, Chieag-

Pirmadieniais, Trečiadiemaia 
ir 6e6tadiemaii • ,

VeAndos.-fl — 8 popiet,

Irt. VARda 2246

OR. C. VEZHJS
DAJiTUJTAJl •,

4645 So. Ashland Avenue

TaL TARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
• YDTTOJAB Lb UBlKURUAt 

IB A&INHJb FBITA1K.O

744 Wet»t 85tb Street
Valandos: U-12, 2-4 ir 6:30-6 3< 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Oftao TeL .......... VIRglnia L88<

DR. AL. RACKUS
Ot O V TOJ Ari IK CUlKLKOAh 

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien auo 2:00 iki 8:00 ral

Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius

erti 47th Street
raL: ano 9 vėl. ryto dū

■Ul r

jįMMtges LŪBTUVIŲ PAKTAlŲ DHAŲ0U08 HA^AI
■"■ii. /' 1 »."|1IIIWW > ■? 1 II i nu I ■ ,[ w,|, , ■ B,. I II ,

Oftao taL VIKdata MM . Tel OANal sus

Seredoj -E2CL
do • v
■"f***:

vai. vak

Urapea
nia i'ciem.
rirteokių

m
■ -fr

3241-25 M. HALSTED BT. 
Phonr: YARDS 4778

1

Didelė Krautuvė
■ \ ’'4>-

RAKANDU, RAMO,
. JĘWELRY >

Viskas po viens stogu
's «

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

* ■ “

3241 S. Halsted St
Trt. CALLMdST 7287

DR. L ttlNNUR
•TDTTDJ4B ZB OKtoUAOAS

4117 Archer Avenue
Ofieo

to* R»lk»

1-6 ir 4-6A8 P. 
pagal entarti. 
«r

Tel. O

1 ■ O'
Ava

0617

M. X J. SUflUiAinS
UVHTOJAJ O

YeL: 3-4 ir 7-6 i 
KetnrtML ir Nedėliomis
2423 West Marquette IM.

■R?' 1

BUDRIKI » K AP1O I’ROOnAMAI: 

WCF1* 1090 k. nedėlios vnk. • vai. 
WMh'C 115. k. ketvergais 7 v. v.'If

6197.

DR. A. J, BERTASH
•YDYTOJA4 OI 01HRUBOA3 

Htae vėl * ano 1-i: one 8:90-8nc
| 7M Best tttfa Strat

55" omu em
DR. S. BIEŽIS
eYDTTOJAB nt OHIRUROAh 
2201 West Cermak Rd.

Telefonas: HEMiock 8849

DB. PETEfi T. BRAZIS
OVDYTOJAN IB CHiUUBUAtt

6767 8o. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 8 vai Vak. 7 iki t 
Nedėliomis pagal sutartį

Vgle&doe
Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 

karais ofisas uždarytas.

1-3 popiet lr 7-8 v. 
CreČiad. ir yv

REZIDSNCUA:
3241 Veto OMĄ Ptom 

Irt. R£Prtrte 7868

TaL Oicaro 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GTDTTOJAS IR CHIRURGAS

Kanip. 15tos gat ir 49th CL

OR, CHARlfS SEGAL
GYDYTOJAS IB CIURUBGA6

4729 So. AmKUumI Avė.
(2-tros lubos)

Tel. MIDway 2880 Chicago, 111
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. ryta

DR. A. JENKINS
(Laatavia)

GYDYTOJAS IB 0HIKURGA6
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefoaas VIRglnia 2421

TeL OANal 0887
Ree. tai.: PROapect 6668

JUL P. Z. ZALATORIS
aYDTIOJAi B CHI&UROA8 

1821 So. HaJsted Street
Bagldendja: 0600 8a Arteelan Ava
VALANDOS- 11 v ryto ilii 3 popi* 

6 iki 9 rad. vakare

OFISO
I iki 4 popiet 7 iki 9 vakara 

ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue 

Irt Gioero 1494

VALANDOS:

SKAITYKITE “RKAUtSy

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4 L46 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0004 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr, Ketvir. 6 iki 9 vak. 
PtaUU, ftrthari 8:80 iki 9:80 rak.

_
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Sveikata - Brangus Turtas Following in the Wake of War

Rašo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė., Chicago
grindus. Ligoe pasireiškimai 
gali rastis ant odos, ar žar
nose, o ligos židinys gali 
būti kepenyse ar kur kitur.

. . , . . . _ , Kepenų ligų yra įvairių,
totoksinus. tai žmogus nega- Gydymas yra tai!(Omaa kiek.

KEPENŲ DISFUNKCIJA
Kai kepenys neveikia ge

rai, kai nepajėgia tinkamai 
išfiltruoti lauk iš kraujo au-

li gerai jaustis. Tuomet pa
sireiškia ne tiek skaudūs, 
kiek įkyrūs simptomai.

Vienas iš įkyriausių bei 
dažniausia pasitai kančių 
simptomų, tai tvlos rūšies 
galvos skaudėjimas, žinomas 
kaipo 4'migrena”. Yra patir
ta, kad iki 80 nuošimčių vi
sų migrenų pasitaiko pas 
tuos, kurių kepenys bei tul
žies pūslė neveikia norma-1 
liai.

Laikinai galima migreną 
pašalinti pavartojus vaistų 
vadinamų “argotamine tart
rate”. Įkvepiant į plaučius 
100 nuošimčių oksigeno, ga
lima pašalinti migreną taip
gi į trumpą laiką. Bet pagy- 
džius kepenų disfunkciją, tai 
geriausias būdas migrenos 
pagydymo.

Kepenys — tai svarbusis 
kūno filtras. Kai kada tas 
filtras priskrenta. Mokslinin
kai mano, kad kepenų neiš
galėjimas tinkamai filtruoti 
kūną yra priežastimi ne tik
tai migrenos, bet taipgi ir 
kitų alerginių simptomų Tie 
alerginiai simptomai gali pa
sireikšti įvairiai: vienus gai
li dusulys slopinti, kitiems 
gali atsirasti ekzema, ki
tiems gali išberti odą spuo
gais, arba šiaip visą odą la
bai niežti; o kitiems--gšli į
prasidėti visokie vidurių bei I.LIETUVOS KVOTA 
žarnų negalavimsi. 1 ATDARA

vienai ligos rūšiai paskirai. 
Kepenų disfunkciją, jei liga 
įsisenėjusi, galima pagydyti 
tik stropioje daktaro prie
žiūroje.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas B. J — Tams
ta klausi, ar vėžis gali įsi
mesti į kaulus. Taip, gali.

Atsakymas K T. .— Vari- 
kosines ant blauzdų gyslas, 
jei neskaudžios, nėra reika
lo pašalinti. Jos dažniausia 
atsiranda nėštumo metu. Bet 
jei skauda, arba jpi sudaro 
pavojų, kad ant blauzdų ga
li atsirasti ulceris. tai patar
tina pašalinti, arba laikyti 
blauzdas apibandažavus elas
tiniais bandažais Pašalini
mo būdai yra dejopi: vienas 
būdas — tai išpiauti su pei
liu, o kitas būdas — tai į- 
leisti į gyslas su adatėle tam 
tikrų vaistų, nuo kurių va- 
rikosinės gyslos užsiraukia. 
Pastarasis būdas, mano nuo
mone, yra geriausias.

Atsakymas S. U. — Ligo
niai per laiškus negydomi. 
Tamsta privalai asmeniškai 
kreiptis pas savo šeimynos 
gydytoją.

Žinios iš L. K. Feder. spaudos biuro

Žmogui nesimokinu8iam1 
mediciną sunku suprasti, 
kaip tai gali ant odos ekže- 
ma atsirasti dėl kepenų li
gos. O tai taip dažnai yra. 
Ir kai žmogus atėjęs pas 
daktarą su ekzema ar su ki
tokia odos liga gauna gerti 
vaistų, tai tegul nesistebi. 
Daktaras žino ką daro; ir 
ligoniui privalu p’ldyti dak
taro visus patarimus bei ge
rti jo paskirtus vaistus. Dak 
taras neturi laiko kiekvie
nam ligoniui aiškinti išsa
miai medicinos mokslo pa-

MIDDLE-AGED
‘ PEOPLE

are common offenders

USA nustatytoju kvota, 
kiek asmenų iš Lietuvos ga
li įvažiuoti į Jungt. Amer. 
Valstybes, tebėra atdara. 
Neseniai kvotos keliu USA 
vizą gavo tėv. Rėklaitis, vi
za buvo išimta Kanadoje ir 
jos numeris — 62. Andrius 
Daugirdas irgi yra gavęs vi
zą kvotos keliu. Jo viza Nr. 
196 buvo išduota USA kon
sulato Lisabonoje.

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIAI PASIGENDA 
SAVOS INFORMACIJOS

Mūsų bendradarbis iš Pie
tų Amerikos praneša, kad 
sustabdžius Brazilijoje lei
dimą laikraščių kitomis, ne 
vietine, kalbomis, turėjo su
stoti ir lietuvių katalikų leis 
toji "Šviesa”. Dabar Pietų 
Amerikoje išeina tik "Ar
gentinos Lietuvių Balsas”, 
kurs dažnai katalikų atžvil
giu prasilenkia su teisingu
mu, be to kartkartėmis pa
sirodo kai kokie lietuviški 
komunistų leidiniai, kurie 
redaguojami pagal kominter 
no nurodymus ir platinami 
slaptai (kaip, pav., jų “Mū
sų Žodis”). Pietų Amerikos 
lietuviai katalikai labai no
rėtų turėti savo laikraštį ir 
mano, kad jį galėtų tėvai 
marijonai leisti Argentinoje. 
Būtų nemažai skaitytojų ir 
tarp Brazilijos lietuvių. Taip 
gi dabar, pasunkėjus pašto 
susisiekimui, Brazilijos lie
tuviai nusiskundžia, kad ne
turi informacijų apie Lietu
vos gelbėjimo darbus ir a- 
pie lietuvių gyvenimą tėvy-

30 LIETUVAIČIŲ VIE
NUOLIŲ DAVĖ SAVO 
KRAUJO USA KARIAMS

Mes žinome su kokiu pa
sišventimu lietuvaitės vie
nuolės dirba mūsų mokyk
lose; bet štai patiriame nau
ją žinią apie jų nepaprastą 
auką kare sužeistiesiems:, 
Pittsburghe, Pa., apie trys 
dešimtys lietuvaičių vienuo
lių, seserų pranciškiečių, pa
aukojo savo kraujo kare su
žeistiems kareiviams. Ta 
kraujo auka buvo padaryta 
lapkričio mėn. 28 d. Visos 
seserys jaučiasi sveikos ir 
yra pakilusios nuotaikos. Lie 
tuviškoji katalikų visuome
nė didžiuojasi tokiu nepa
prastu lietuvaičių vienuolių 
pasišventimu.

ĮVYKS LIETUVIŲ SVAR
BUS SUVAŽIAVIMAS

Jau nuo seniau buvo ruo
šiamasi sušaukti didesnį su
važiavimą, kuriame dalyvau
tų Amerikos Lietuvių Tary
bos, Lietuvių Tautinės Ta
rybos, Kat Federacijos ir 
kitų svarbių organizacijų va
dovaujantieji asmenys, kur 
būtų aptarti svarbesnieji rei 
kalai, surišti au Lietuvos va
davimu, gelbėjimu ištremtų
jų į Sibirą. Kadangi redak
toriai ir kiti valdybų nariai 
prieš Šventes yra ypatingai 
labai užimti, tai atrodo, kad 
toksai suvažiavimas bus ga
lima sušaukti tik sausio mė
nesyje. Suvažiavimas grei
čiausiai įvyks New Yorke. 
Ta proga kai kurių organi
zacijų vadovybės, kaip Ka
talikų Federacija, numato tu 
rėti savo specialų posėdį. Ka
talikų Federacija, be kitų 
dalykų, šiuo metu yra susi
rūpinusi, kaip sėkmingiau 
organizuoti ir plėsti katali
kiškąją akciją lietuvių para
pijose.

nėję. Lenkai, čekai ir kt. 
skelbia sąvo biuletenius vie
tinėje spaudoje. Lietuviai ti
kisi, kad oficialieji Lietuvos 
asmenys atkreips į tuos da
lykus reikiamą dėmesį.

SKELBKITES “DRAUGE”

Prieš cenzūravimą
žinių is Afrikos

•
LONDONAS gr. 9.—An

glų spauda reiškia nepasi
tenkinimą korespondentų ži
nių iš Afrikos cenzūravimu. 
Sako, tas nepakenčiama ir 
turi būti kas nors daroma.

Daily Mail kritikuoja ži
nių iš Šiaurinės Afrikos ap- 
l ibavimus, ir varžymus. Sa
ko, ten pasiųsti < gabiausi ko
respondentai šiandie vien 
laiką eikvoja. Nes jiems lei
džiama siųsti tik trumpiau
sius iš karo lauko praneši
mus. Ir šiuos laikraščiai gau 
na suvėlintai ir jie niekam 
verti. Tuo būdu žymieji ko
respondentai ten pasiųsti 
tik laiką gaišinti.

Spauda ypač nepatenkin
ta trumpais, sausais prane
šimais iš Tunisijos, taip pat 
iš Moroko radijo stoties.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

••DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph

HELP U’ANTED — MOTERYS

OPERATORES — single needle, pa
tyrusios prie marškoninių Ir ravan 
dreslų. Taipgi PRESSERH. BUTTON 
ir BUT^TON HOLE OPERATORES. 
Gera užmokestis, bonai ir atostogos. 

KORACH BROS.
013 W. Vau Bu ren St.

BEI,P WANTED VYRAI

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

DOCKMEN. FREIGHT HANDLERS
Matykite Mr. Hoff. po 10-tos va- 
andos ryte.

INTERSTATE MOTOR FREIGHT 
SYSTEM, 1833 So. Ganai St.

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labsi peras, At
smaukite J “DRAUGO” RAISTINĘ, 
2334 So. Oakley Are.. Chicago. III..

■ , L . -
VAIKINAI — prie lengvų dirbtuvės 
darbų. Patyrimas nereikalinga. La
bai Jdomus darbas. Dienų ir naktį 
shiftai. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas Isidlrblmas. .

PLASTIO BINDING CORP.
732 S. Sberrann St.

DOCK MEN
Turim keletą vietų atdara vyrams, 
kurie yra tarpe 35 ir 45 mėtį, am
žiaus. Tiktai nuolatiniai pilno laiko 
darbai. Motyklt Mr. Japport.

DECATFR CARTAGE GO.
1034 So. Wentworth Avė.

■V
FREIGHT HANDLERS

Galim priimti keletu Unijos Local 
710 vyrų. Unijos mokestis ir savai
tinis bonus.

NORWALK TRUOK LINES 
501 W. Iktli St.

CHAUFFEURS IR LABORERS 
Dirbti Prie Lumber ir Anglių. 

Gera mokestis, nuolatiniai 
Kreipkitės j Garadžių 
2230 S. LEAVITT ST. 

JOHNSON BROS. 
CANAL 5759

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

tiS S\! I VITUI k IDSlidm I OH Itvv

SKELBKITfiS “DRAUGE”

I/Ht-i cough due to l cold — thanlu to the 
•oothing actioa of Smith Brothen Cough 
D r op*. Keep a boa haody theie day*' TVo 
kioda, both good, both effective, both deli- 
ciooi: — Black or Meothol. Aad Kili ooly 54.

SMITH BROS. COUGH DROPS 
BLACK OR MENTHOL-5^,

TMAO

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

NULIODIMO O VALANDOJE

TUOJAU REIKIA
DVI MATRONfiS

Dirbti dienomis.

Taipgi ir
DVI MOTERYS 

Valymo Darbams Naktimis. 
Kreipkitės prie Miss Terry — 

Personnei Manager, 5 aukšte.

SEARS ROEBUCK & CO. 
403 So. State Street

MOTERYS

MERGINOS
Reikalingos išmokti radio amatų; 
patyrusios arba ne-palyruslos; am
žiaus 18 Iki 40 metų: dienų ir 
naktj darbai. Prie Montrose Avė. 
Atsišaukite į Employment Ofisų.

THE RAULAND CORP.
4245 N. KN0X AVENUE

SV. JURGIO PARAP. KEBONIJOJ 
reikalinga VTRfiJA. Kreipkitės se
kančiu1 adresu;

8230 S. LITUANICA AVENUE 
arba telefonuokite: YARda 0130.

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
go. pakuoti kėksukus (cookies). Pa
tyrimas nereikalinga. Atsišaukite j: 

DEER PARK BAKING CO.
400 No. St. louis Avenue

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Labai Jdomus darbas. Dienų ir nak
tį shiftai. 40 centai Į valandų moka
ma laike mokinimo. Greitas jsidlrbi- 
mas. Kreipkitės J—

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherraan St.

TARNAITES REIKALINGOS. Ge
riausia mokestis ir darbo sąlygos.

HOTEL KNICKERBOCKER 
171 E. WKiton PI.

ŠAUTUVAI PARSIDUODA

'Vienas 12-gauge Double barrel ir 
vienas šautuvas yra briedžių ir 
moose medžiotojams. Parsiduoda 
pigiomis kainomis. Kreipkitės se
kančiu adresu;
5210 W. 25TH ST., CICERO, IIL
TT-

PARDAVTMUI

PARDAVTMUI KRAUTUV t 
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. iAbal geri (rengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie; 
Mr. VValter Nutow, 2200 W. 37th St-, 
Chicago, III., tel. LAFayette 0098.

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

If you’re past 40, the ehanees are 
that your breath will be offensiva 
oftener than that of a young peraon. 
Fermeritation of tiny food particlea 
eaught by partial platės and den- 
tures f requently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which ia so offensive to others. 
Why not take the eaay, pleasant pre- 
caution that so many f aatidious peo
ple ūse to halt this fermentation—» 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes j 
the breath sweetcr, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louit, Mo.

itlort Any Data Uta t

LISTERINE ANTISEPTIC
To JtfoAo Fotir Braath Suurttr ’

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ,

DM MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Avė,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4S05-07 SOUTH HEftMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1 "742
4M2-M SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Plrmad lr Ketvirtad. vak. 

U stoties WGES (1390). su Povilu šaltimieru.
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Lietuvos kariuomenės organizavimas
Jau seniai yra keliamas Lietuvos kariuomenės orga

nizavimo klausimas patrijotingos lietuvių visuomenės 
tarpe.

Bet šis klausimas taip ir liko neišspręstas ir paliktas 
merdėti. Jei kurio nors asmens pareikšta iniciatyva ne
davė re i x alingų rezultatų, tai dar tas nereiškia, kad 
lietuvi v. pulko ar batai j ono klausimas yra visiškai pa
laidotas Priešingai, turim keleriopai sustiprinti savo 
pastangas ir Lietuvos kariuomenės vienetą-bataljoną, 
pulką ar net diviziją sudaryti. Kuo geresnės kitos tau
tos? Kas gali uždrausti lietuviams po trispalve vėliava 
mirti už laisvųjų tautų idealus. Tuo labiau, kad už tuos 
pačius idealus kovoja mūsų užtarėja ir gynėja Ameri
ka. Ne vienas ištyžėlis pareikš, o ką pasakys bolševi
kai? Ar bolševikai diktuoja pasaulio politiką? Jau laikas 
visiems žinoti, kad pasaulio politiką dabar diktuoja ne 
bolševiku ir ne anglai, o State Departamento Sekreto
rius Bull kuris drauge su mūsų tautos užtarėju Pre
zidentu Rooseveltu viską nutaria. Ar kovos lauke žūs- 
tantieji amerikiečiai, lenkai, čekai, prancūzai, olandai, 
norvegai numato savo tėyyneg užleisti komunistų tere 
rui! Tai kaip mes lietuviai galime leisti, kad kuri nors 
civilizuota tauta po karo vien tik iš mūsų tos aukos 
pareikaiaus?

To niekad nebus. Bet su sąlyga, jei mes lietuviai dirb
sime ir kovosime ir nuoširdžiai paremsime Suvienytas 
Tautas Turim atlikti gerai savo pareigas ir nebijoti 
priminti savo teises. Tada tik sulauksim kitų tautų pa
garbos ir nė vienas sveikai protaujantis nedrįs paneigti 
lietuvių tautos šventas ir gyvybines teises.

Lietuvių Tautinė Taryba, jeigu ji tikrai atstovauja 
visus laisvam pasaulyje gyvenančius lietuvius, tą Lie
tuvos sūnų tvirtą nusistatymą turėtų pareikšti ten, kur 
reikia. Amerikos politika yra lanksti, sumani ir ryž
tinga ir. jei toks austrų Otto su savo adjutantu ir mo 
oarchistinėmis ambicijomis gavo leidimą steigti austrų 
bataljoną, tai ką gi jau bekalbėti apie lietuvius. Mes 
juk turim pulkininkus, majorus, kapitonus, leitenantus, 
puskarirink.ua ir tūkstančius lietuvių, kurie visam pa
saulyje laukia progos kovoti už Lietuvos laisvę. Juk 
Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje ir kituose Pietų A- 
merikos kraštuose tūkstančiai lietuvių laukia tos die
nos, kuomet Lietuvių Tautinė Taryba paskelbs tautos 
mobilizaciją ir ves į kovą už Lietuvos laisvę ir už ge
resnį ateities pasaulį.

Gavus Amerikos pritarimą, mobilizacijos keliu gali
ma būtų tuojau ne tik bataJjoną, bet ir pulkus suda
ryti.

Tiems lietuviams, kurie vis dar netiki, kad kariuo
menę sudaryti yra realių galimybių, primenu paskutini 
State Departamento Sekretoriaus Cordell Hul! duotą 
spaudai pareiškimą š. m. gruodžio mėn. 2 d. ryšy su 
austrų Otto duotu leidimu steigti austrų bataljoną. 
Pareiškimas yra toks:

“Secretary of State Cordell Hull said at his presą 
confetcnce today that, in view of the war effort” 
there is no time of for consideration of polities. “Whea 
the conąuercd countries have been freed, he added, 
they can “select their own leaders and forma of go- 
vernment’’. Meanwhile, military ąuestions take prece- 
dencc he said ovsr individuals or personai ambi* 
tions’

Ta gi, išeinant iš šių garbingo Cordell pasakytų 
lodžių nei politika, nei asmeninės ambicijos kariuome
nės organiaavimo reikalui kliūčių nesudaro.

Ko gi, tad, laukiama? Petras Pagirietis
•

Jungtinių Valstybių Taupymo ženklai (U. S. Saving 
Stamps) — geriausia ir tiksliausia Kalėdų dovana mū
sų draugams Tą dovaną pirkime lietuvių bankuose, 
B^ulkuBfe ii titesfc lietuviu įstaigose.

Karo jėgų koordinavimas
Paakiu,niuoju laiku Jungtinių Valstybių vyriausybės 

nusistatymas pokarinio paskirų valstybių vidujinio su
sitvarkymo atžvilgiu visiškai paaiškėjo.

Svar* .u, kad tautos būtų išlaisvintos iš diktatorių ver
gijos. Kokius žmones jos norės rinkti į savo vyriausy
bes, tai išimtinai bus jų reikalas. Nei Amerika nei ki
tos santarvininkų valstybės j jų vidaus reikalus netu
rės kištis.

Tas L. S. vyriausybės nusistatymas išryškėjo iš Dar- 
lano pripažinimo Siaurės Afrikoj ir iš kunigaikščio Otto 
veiklos užgyrimo Amerikoj.

Prancūzija, sakysime, kai bus laisva, tada išsirinks 
sau vyriausybę. Bet tuo tarpu, kol naciai ir fašistai tu
ri pavergę Europą, prancūzų tauta negali pasisakyti ir 
savo valios pareikšti. Pirmiausiai reikia išvalyti Europą 
nuo naesų-fašistų, tada planuoti apie pastovių vyriau
sybių sudarymą.

Gen. Eisenhcwer, vyriausias Amerikos karo jėgų va
das Afrikoje, pripažino Darlaną ir au juo skaitosi. Lon
donas, Maskva ir kai kurie žmonės Amerikoje tuo pa
tvarkymu nepatenkinti. Bet jie užmiršta, kad tuo elge
siu ger. Eiaennovver pagreitino laimėjimus Afrikoje, iš
saugojo daug Amerikos karių gyvybių, šiandien jau 
turi nepaprastai vertingą uostą Dakarą ir jame buvu
sius prancūzų laivus.

Visi puikiai supranta, kad po karo Darlaco ir kitų 
vadų likimas bus Prancūzijos žmonių rankose.

Čia bus vietoje pabrėžti, kad, kaip Londono kriti
kai nėra atsakingi už įvykius Afrikoje, taip gen. Eisen- 
hower nebus atsakingas už Prancūzijos vyriausybę a- 
teityje. Darlanas gali labai norėti įžygiuoti Paryžiun 
su pergalėtojais, tačiau, ką su juo padarys prancūzų 
tauta, tai yra jos reikalas.

Be rode turėtų būti aišku, kad gen. Eisenhower ne
kalba v.ž pranpuzus ir neriša jų vidujinės politikos atei
ties, bet rūpinasi greitesniu Prancūzijos išlaisvinimu.

Franco kalba
Užvakar kalbėjo Ispanijos generalissimo Francisco 

Franco. Kalbėjot MbMU vietiniais negu tarptautiniais 
klausimais. Savo žmonių akyse jis, matyti, norėjo la
biau pakelti fašistiškąjį režimą, pateisinti jo darbus. 
Tiesa, savo kalboj jis lietė demokratijas, puolė ir ka- 
pitalizn.ą ir liberalizmą ir komunizmą, tačiau dėl Ispa
nijos ateities neutralumo atžvilgiu nepasisakė. Išrody
tų lyg rijrmykštis nusistatymas išlaikyti neutralumą nė
ra pasikeitęs. Londono politikų sferose tai kalbai svar
bios tarptautinės reikšmes visai nepripažįstama. Ber
lyno naciai džiaugiasi, nes iš Franco kalbos jie išskaitė, 
kad Ispanija stipriai orientuojasi į naciškąją Vokie
tiją.

Bet kaip ten ištikrųjų yrą, sunku pasakyti. Visi ži
nome gen. Franco simpatijas ir antipatijas, tačiau, kad 
tokie ponai šiais laikais dažnai vienaip pasako, o ki
taip pasielgia, tai irgi yra neužginčijarilas faktas.

•

K. Verax ir vėl plačiai garsina lietuvių tautos vardą 
Pietų Amerikos katalikų žurnale “Criterio”. 1942 m. 
spalių mėn. 15 d. laidoj įdėtas jo ilgas straipsnis apie 
vėliausius Lietuvos pergyvenimus.

Į SPAUDOS APŽVALGA ]
v ", ........ '■ "W'JJ1, jau,ir'?'

Kodėl jūs užtylite?
Tokį klausimą stato “Darbininkas’’ komunistams:

‘ ‘ Lietuvių komunistų spauda dažnai smerkia lr pro
naciais vadina tuos laikraščius, kurie spausdino ir 
spausdina išvežtųjų iš Lietuvos į Rusiją vardus. Ta
čiau jie patys rašo, kad yra daug lietuvių Maskvoje 
ir kituose Rusijos kraštuose, bet tik jie neturi sąra
šo. Kas kaltas, kad komunistai neturi sąrašo?

Toliau tie patys pažaidavėlių-ragožninkų laikraš
čiai sako, kad tie laikraščiai, kurie spausdina iš Lie
tuvos i Rusiją išvežtų lietuvių vardus, “aršiausius 
nacių žiaurumus užtyli”, dis komunistų kaltinimas 
nėra paremtas faktais. Apie nacių žiaurumus ir “nau
ją tvaiką” gautas žinias yra įtalpinęs “Darbininkas” 
ir kiti laikraščiai.

Komunistai sako, kad lietuvių ne komunistinė spau
da “visai užtyli vardus tų tūkstančių lietuvių, ku
riuos hitlerininkai sušaudė, kuriuos išvežė į versti
nus darbus į nacių Vokietiją.” *

Užtyli ir komunistų spauda. Jeigu komtuiistal turi 
tų tūkstančių lietuvių vardus, kuriuos hitlerininkai 
sušau Jė ir išvežė, tai kodėl jų nespausdina ?

Faktas, kad išvežta tūkstančiai lietuvių į Rusiją. 
Tai liudija ne tik .spausdinamas Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus paruoštas sąrašas, bet taip pat ir laiškai, 
kuriuos gauna per Amerikos Raudonąjį Kryžių.

Tik komunistai slepia nuo savo skaitytojų išvež
tųjų vardus u* tas žinias, kurios nėra palankios ko- 

muaiTraui k komuaisUiag ”

Povilas Baltinis, mūsų ar
timas bendradarbis, penkta
dienį išvyksta į Lėdės Šamo 
kariuomenė.

Jis yra Lietuvos pilietis, 
Chicagos universiteto studen 
tas.

Į Ameriką atvyko 1939 m. 
kaipo Lietuvos Ateitininkų 
atstovas dalyvauti tarptau
tinės studentų organizacijos 
suvažiavime.

Tais pačiais metais prasi
dėjęs karas sutrukdė jam 
sugrįžti atgal į Lietuvą.

Tauriam lietuviui linkime 
geriausio pasisekimo U. S. 
kariuomenėj, kuri kariauja 
dėl visų tautų, taip pat ir 
Lietuvos, išlaisvinimo.

•

Lietuvos piliečiu nemažas 
skaičius tarnauja įvairiose 
Jungtinių Valstybių kariuo
menės dalyse.

Daug jų net savanoriais 
veržėsi įstoti. Lietuvos pi
liečiai noriai eina į Dėdės 
Šamo karių eiles, nes žino, 
kad Amerikos laimėjimas 
bus ir Lietuvos laimėjimas.

Gaila, kad nesudaryta ga
limumų atskirą lietuvių ba- 
talijoną suorganizuoti. Bet 
gal dar nęyėlu 7»’l

Pagalvokite, vyrai.

Jei austrams Amerikoje 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybė leido organizuoti legi- 
joną, kuris kariautų Salia 
Jungtinių Tautų armijų dėl 
atstatymo. Austrijos nepri
klausomybės, kodėl lietu
viams būtų negalima.

Austrų legijonus organi
zuos Austrijos kunigaikštis 
Otto.

Ta pačia proga tenka pa-

Po sviete pasidairius
Prez. A. Smetonai atsilan

kius į Filadelfiją, vienas fi
ladelfietis labai nustebo pa
matęs, kad svečią visur lydi 
skaitlinga policija. Neva
liodamas išfigeriuoti, dėl ko 
taip yra, jis atsiklausė savo 
komisaro Brūkly ne —. A. 
Bimbos, kuris tą rokundą 
šitaip ištlumoči jo:

“Budelis Smetona bijo lie 
tuvių, bijo žmonių. Jis turi 
turėti tvirtą apsaugą, kės 
kur tik jis eina, jam kinkos 

dreba”.
Valug tos bimbiškos šne

kos išeitų, kad ir Amerikos 
prezidentas bijo žmonių ir 
kad jam kinkos dreba, nes 
kur tik jis atsilanko jį taip 
pat lydi būrys policmonų. 
Panašiai esti ir su kitais žy 
miais žmonėmis jiems atsi
lankius į kitą miestą.

Jei tasai filadelfietis būtų 
atsiklausęs manęs, aš jam 
ant delno bučiau ištlumoči-

nių prezidentą, arba kurį ki 
tą žymų svečią, tai reiškia 
jam teikiama pašenavonė. O 
kai policija lydi balšavikų 
prezidentą, arba kitą kurį jų 
tūzą, tai reiškia jis vežamas 
į kalėjimą.

Daugelis moterų nori iš
bandyti savo vyrų kantry
bę, tik nevisos žino tam ge
rų priemonių.

Jei kurios nežinote, tai 
Mrs. Sam Gourney iš Forest 
ville, Ind., bus geras priklo- 
das.

Kad išbandyti vyro i ‘in- 
trybę ji į vyro lovą primes
davo gyvų varlių. Nusibodus 
vyrui su varlėmis gulėti, jis 
pasiskundė teisėjui. Pasta
tyta prieš tribunolą žmona 
teisėjui prisiegavojo, kad 
daugiau to nedarysianti, ba 
jau išbandžius kantrybę.

Prisaika, žinoma, yra vož 
nūs dalykas ir dėl to teisė
jas ją paliuosavo nuo baus
mės. O jau vyro buvo numa

jęsj£ip, kaip1AmerikeJr_vi^ txta_^^yti> • kad teisėjas 
sam sviete yra priimta, bū- įsakytų jai bent vieną nak- 
tent kai policija lydi žmo- tį su varlėmis pagulėti.

stebėti, kad dėl Otto pripa
žinimo kilo aštrių nepasiten
kinimų, čekų, lenkų, jugosla
vų ir kitų tarpe.

Bet U. S. vyriausybė, iš
rodo, nėra linkusi j tai kreip
ti dėmesio.

Dar pažymėtina ir tas, kad 
lygiai prieš 25 metus Ame
rika. paskelbė Austrijai ka
rą, o šiandien siekia atsta
tyti joa nepriklausomybę.

Prašau Nesijuokit
Daktaras (ligoninėje). — 

Tiktai giminėms leista lan
kyti ligonį. Ar tamsta esi 
jo šeimynos narė?

Mergina. — O, taip, aš
esu jo sesuo.

Daktaras. — Ištikrųjų? 
Malonu man tamstą pažin
ti... Aš esu jo tėvas.

Šelpimo problema

puskarirink.ua
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1$ KELIONES EGIPTAN
Prof. K. Pakštas

3
(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų “Aplink Afriką 

antras tomas, 133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

I

(Tęsinys)

Išgirdę lietuvišką atsaky-

ri į sceną Korano pasekėjos. 
Jos mato ir girdi, kas deda

mą, jie kartais būdavo su- 8* 0cen°j» mes pašalie- 
konfūzinti, ir visi grupėn čiai negalime jų matyd ir 
sustoję teiraudavosi tarp gražumu pasipiktinti. 2o- 
savęs, kas būtų per kalba, ^žiu, šventa >r patogu... Dvi 
ir argi iš tikro nėra nė vie- ’ a,ališkos ložos papuoštos 
no, kurs galėtų ją suprasti i'-vn&*a^3 k«nal fcka*s ženk- 
ir sunaudoti, gal būt, labai Uis- Arabiškų vaidinimų čia 
naivų ir pelningą klijentą.

DRAUGAS

ISN’T HE W0RTH IT?
Etai retai tebūna ?»t vyk
siu Ezbekiios dai/ų leatr 
ar kitur.

Kitą vakarą, jau lydimas. 4 ■ . ' ‘ 1
geografijos studento, pate-

Jaučiu, kad pasitar.mai pa
sibaigdavo dideliu nusimini
mu, ir palydovų būrys tuo
jau pra retėdavo. Bet kalbos
nemokėjimas vis dėlto nepa- < xau į populiariausią arabų ' 
Rankamas ginklas, nes kai teati ą, priklausantį arabų 
kuris įkyresnis siūlytojas' operos primadonnai poniai 
seks, būdavo, taip ilgai, kol Monira ei Mahdijal. Ji iš 
tau atsiras reikalas ar poli- operos išstojusi, paaastačiu- 
cisto ko-nors pasiklausti ar Si nuosavą salę ir čia pati 
krautuvėn įeiti ir prokalbė- atlieka savo dainomis pro- 
ti. Tuomet ir jis stengsis iš gramos dalį, kuri susideda 
girsti, kokią ka.bą tu varto- įš dainų, šokių ir deklama- 
ji, ir tuomet pradės naują 'cijų. Programa turėjo prasi- 
energingą ataką. Kad išsi- ' dėti 9 vai. vakaro, bet pra- 
gelbėčiau nuo š.tų dvikojų Ridėjo vėliau. Salė didelė, 
uodų atakos, nusipirkau tur bet labai paprasta, balaga- 
kišką raudoną feską, arba niška. Publika susėdusi iš 
tarbušą. Ji manęs arabu dar .vytelių p.ntose kėdėse. Kai 
nepadarys, nes ir europie- kūne prie atskirų spaliukų 
čiams valdininkams tarbušo salės pakraščiuose geria ka- 
nešiojimas priverstinas. Tai Vą. Daugelis intensyviai rū; 
vis dėlto mane galės palai- ko. Moterų maža, o ir tos be 
kyti, sakysim, prancūzų jašmakų, t. y., neuždengtais 
Egipto karaliaus tarnyboje, veidais, emancipuotos. Ar- 
Efektni sustiprinti išmo- tistės šokėjos be jokio sko- .
kau, maždaug, taisyklingai nįo išteptais veidais ir apoi- 
ištarti arabišką sakinį “muš karstę žibučiais švaistosi 
aus haga” (man nieko ne- salės pakraščiais ir po trupu 
reikia), kurį ištardavau vik tį flirtuoja su savo pažįsta- 
riai, enerkingai, su “pavož- maįs. Jų elgesys nedaro nei 
numu”. Ir išradimas pasiro- rimto, nei padoraus įspū- 
dė labai naudingas. Su tar- dilo. Orkestras iš penkių 
bušu pasirodžiusį gatvėn jau muzikantų griežia be gaidų 
retai beužkabindavo, o jei kažkokias neįprastas melo

dijas. Vienas jų griež’a 
smuiku, kitas vartoja ūd, 
instrumentą panašų į ilgą 
mandoliną, trečias muša 
odos būbneliu, kurs vadina
mas rėk, ketvirtas turi irgi 
būbnelį, tik labai mažutį,

atrėždavau “muš aus ha
ga” — tai ir visai padėdavo 
atsipalaiduoti nuo nereika
lingų palydovų.

Egipto karališkoje operoje

Egipte dar nespėjus pasi
daryti pažinčių, vakarais 
nėra kas veikti, o trumpam 
laikui atvykus reikia žiūrėti, 
kad ir vakarai be naudos ne 
dngtų. Tai traukau operon. 
Juk labai įdomu, kaip šitas 
europiškas iimįslas arabiš
koje aplinkumoje prisitaikė. 
Operos rūmai buvo labai pa 
Skubotais statomi Sueto ka
nalo atidarymo iškilmėms ir

Tlti* niesMge ia written to you mothera—- 
from your Government.
It coitcerna the iii*»t precioua tliing in 
all the world to you—your child.
It aaka you to help protect that child— 
from fear, from utar v ati on, from death-- 
the fate that has hefallen millions of 
children uuder the rule of Nazi and Jap 
tvranta. (>
It asks you to nrge your husband to join 
the Pay-Roll Savings Plan—the easy way 
to buy War Bonds that will furnish the 
ahipa and guna and tanks and planes so 
desperately needed to guard you and 
youre from the horrors of defeat.
Or, if yonr husband is already buying 
War Bonds through the Pay-Roll Sav- 
ings Plan—it asks you to urge liirn to buy 
more, to increase his savings to at least 
10 percent of his salary or wages. 
Rememher, millions of your brothers, 
husbands, sons, friends are risking every- 
thing. You are asked to risk nothing. 
War Bonds are tlie world's safest invest- 
ment.
As you buy them through lite Pay-Roll 
Savings Plan—today, you are doing your

part to help protect your child today! 
And at the šame time aetting up a savings 
fund to help bring up, educate, and 
develop that child-—toniorrow.
Talk it over with your husband tonight. 
And as you do, resolve to put at least 10 
percent—not 6 percent or 7 percent or 8 
percent—into War Bonds through the 
Pay-Roll Savings Plan. Do it for that 
child of yours. Isn't he worth it?

WHAT YOU SHOULD DO &

lf you are—
1. Already aetting aside 10 percent of your 

pay for War Bonds tlirough the Pay-Roll 
Savings Plan—hoost that 10 percent if 
you can.

2. Working in a plant where the plan is 
installed būt haven't signed up yet—sign

< up tomorrOK.
3. Working in a plant where the Pay-Roll 

Savings Plan liasn't been installed, talk 
to your union head, foreman, or plant 
manager—and see if it can't be installed 
rigbt away. The loeal bank will be glad 
to help.

4. Unable to get in on the Pay-Roll Savinas 
Plan for any reason. go to your loeal bank. 
They will be glad to help you start a plan 
of yonr own.

Naciai visai nesiskaito su 
pavergtomis tautomis

Kq rašo A. Rosenbergas, nacių 
ministeris.

Į Vokietijos ministeris “oku- dabartine padėtimi. Auto- 
puotiems Rytų kraštams” A. rius tokiems žmonėms kate- 
Rosenbergas paskelbė “Deu- goriskai atkerta : “Jau atė- 
tscse Zeitung im Ostland” jo vyriausias laikas, kad vi- 

‘ (IX. 6) straipsnį, kuriame suose okupuotuose kraštuose 
I kalba apie vokiečių kariuo- visi vienokiu ar kitokiu bu- 
menės okupuotas Europos du atsakingi žmonės su- 

j valstybes. Vokiečių ministe- prastų šią likimo problemą, 
j ris pamini, jog kai kas reiš- Kietas likimas skamba taip: 
kiąs savo nepasitenkinimą Reikalauti gali tik vokiečiai
. ,r ---------------- ■ ir jų sąjungininkai, nes jie
kiek joj įvairių gamtos ge-!v^sa savo egzistencija veda 
rybių. Visa valstybė pasken-i kovi* Europai išgelbėti, o pa 
dusi vaismedžių jūroje. Vie-|dėti vi«°mis pajėgomis turi 
ni vaisiai gabenami į dirb- viai- kur*e kuriuo, nors bū- 
tuve3, kiti į rinką, o galy- Yra hraukti i ž.ą didžią- 
bės liekasi ten pat ant že- j° kov**”- Juo daugiau Euro 
mės ir pūva. Nėra kam jų1?08 kontinento žmonių į šį 
surinkti ir parduoti. I likimą įsijungsią, tuo grei-

‘ čiau pasibaigsiąs karas, tarp
(Bus daugiau)

Kun. A. Briška
pareiškė nacių ministeris. 
Bet lietuviai nacių neklauso.

^r
Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, 

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

CASH arba CREDIT

<1 TOP THAT 10% BY 
HEW YEAR’S!”

BUY U. S. WAR BONDS 
THROUGH THE 

PAY-ROLL SAVINGS PLAN

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

už širdies, nes jie 
savo pasigėrėjimą reiškė 
delnais ir gerklėmis. Prima- ' 
donnos balsą, europiečio su- { 
pratimu, jokiu būdu negali- , 
ma priskirti prie artistiškų; j 
jis gal netiktų net vidut'niš į 
kam chorui. Bet primityviš
kai arabo sielai jo žavingu
mas neabejotinas. Sunkiai 
sulaukęs programos galo dū 
linau namo nė kiek nesuža
vėtas arabų muzika, nors vi 
sai patenkintas pamatęs ir 
girdėjęs ją, pabuvęs orienta- 
liiko teatro atmosferoje, ku
ri primena kažkokį svaigulį, 

kaip did.U. kumšti.Ji. va- kHediJ,m% „ j, B ap.

rėdalų ir iš komiškų dekla-dinamas tabala. Penktas

Malkus kaleiMlo'.ius duodama* 
dykai su kieki lenu pi kiniu.

PIRKIT EU.1N AK IIA.MII.TOV AMERIKOS DARKO LAIKRODI

JOHN A. KASS
MUSIC & JEWELRY STORE — WATCII REPAIRING 

4216 Archer Ave., prie Sacramento Tel. LAFayette 8617

RUDUO ANAPUS MIESTOi
Agurkai' 9c. - Ūkininko nelaimė. - Nuo 
obuoliu padangos sprogsta. - Grybu metas. - 
Žąsys skrenda j pietus. - Žvilgsnis į lauką.

Ruduo — artistas be širdies do kaip pirmiau. Mainosi mt- 
įsmargino giri-.s. j to aikai, mainosi ir visa

gamta. Miškuose išnyko gro
žis, kuris pirmiaua akį vi
liojo. Nuo medžių šakų la-! 
pai krinta, o vėjas juos blaš
ko į visas puses. Kur-ne-kur J 
dar užsilikę kietesnių me
džių lapai, bet ir tie rudens 
išmarginti įvairiomis spal- , 
vomis laukia tokio pat liki-' 
mo; greit nukris ir vėjas 
išnešios.

Jo varsos nuodų ir mirtie- 

Mirtin Ir puošia jas.

Adomas Jakštą.- ’

Graži vasara greitai pra
bėgo palikdama tik malonius 
prisiminimus. Dar taip ne
seniai miškai ir laukai puo
šėsi žaliu rūbu, krūmuose 
paukšteliai čiulbėjo ir links
mino kiekvieną. Ant ežero 
krantų rinkosi seni ir jau
ni: vieni po vandenį narstė, 
kiti ant kranto žaidė. Visi, 
kurie galėjo ir norėjo iš
trūkti iš miesto ir valandė
lę laiko praleisti arčiau gam-

skambina ksnūn, kun gero- sprendžiant, arabai
kai panašus į mūsų ksn^lvr, , užsikrečia Europos ir 
ffc didesnis. Amerikos vodevilio ir varie-

frograma prasidėjo orien Įtė fasonu ir turiniu, kurs la 
tališkais šokiais, solo ir gru į bai skurdus pas europiečius, 
pėmis. doko keturios arabės o čia. žinoma, išeina dar la- 
ir Ylsna Nubijos negrė, kuri biau nuslaę.s Visi jų roman- 
susilaukė didžiausio publi- sai ir dūsavimai apie meilės to», džiaugėsi grniinmia Va
kos pritarimo, ž.bučiai, bar-, sunkenybes, vargus, nuo-

nuo to laiko (1869 m.), ro- . škalal, keisti judesiai ir tru- j tykius ir ilgesį muzikališkų
dos, nebuvo remontuoti, tai 
bent iš lauko jie gerokai jau 
apšepę. “Aida” irgi buvo 
skubinama komponuoti ka
nalo atidarymui, bet jos ne
suspėta pabaigti ir teko vai 
dinti kitą veikalą — "Travi 
atą”. Beveik visus metus 
Čia gieda ar valė na pran
cūziškos ar itališkos trupės. 
Man pasitaikė pakliūti į 
prancūzišką komišką opere
tę. Didesnis operos namų 
įrengimo savotiškumas — 
tai lotos musulmonų mote
rims, kurioms nepridera sa 
vo veidų svetim’efliems ro
dyti. Tai joms skirtos ketu
rios ložos yra visiškai užda
ros, o jų frontai pridengti 
arabiška ornamentika išpiau 
stinėtais ekranais ar sky
dais, pro kurių skylutes žiū*

kčiojimai, laukinis chaotiš
kumas. gal būt ir savotiš
kas menas, bet kilnesnės 
estetikos nei už skatiką. Tai 
pasigėrėj.mo jie neteikia, o 
pažiūrėti verti t k kaip sa
votiška europiečiui nepap
rasta kestenybė. Su daino
mis vėl tas pats. Išėjo pati 
arabų garsenybė Monira ei 
Mahdija. Ji* stambi moteris, 
turtingai apsikravuii viso
kiomis brangenybėmis. Pa
leido balaą-> Niūniavo, lin
gavo, par nosį mykė, spaudė 
dainas kaip sūriu?, tampė 
kaip gyslas ar guminius 
siūlus. Rodos, lr galo jos dai 
nai nebebus. Ypač daug pa
sikartojimų, ir tai po dauge 
lį kartų. Ilgai sustojo prie 
garsų n ir I. šitie nnnnnn ir 
UIU1, matyt, arabus griebė

saros dienomis. Saulė švie
tė Ir maloniais spinduliais 
gaivino gamtą ir žmones.

Laukų vaizdas irgi pasi
keitė. Rugių, kviečių, komų 
ir kitokių javų augusių, ža 
liavųsių ir brendusių dirvo
se tik rugienos ir stiebai be
likę.

Nors rudens metu gamtos 
grožis keičiasi, bet protas 
rodo ir širdis jaučia, kad tuostžvilkiu dar nėra iškilę iš

labai primityv škos stadijos, vasara,greit prabėgo, laiku Dievas žmonijai tel
tai į juos geriau tinka ivelg- Atėjo ruduo. Jau nebečrul- kia įvairių dovanų. Vaisinė
ti etnografo negu muziko į,a paukšteliai, nežaidžia žmo džių šakos apkibusios vai- 

nės ant ežero krantų. Saulė siais. Užtenka tik pažvelgti 
kad ir pasirodo, bet nebešil į artimą Michigan valstybę.(Daugiau bus)

luu įncvct*. iviNcvv:;z

i /<DRAUGAS'
Šiuomi Laiku Turi Labai Gražių

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ 

IR
1943 M. KALENDORIŲ

Dabar laikas įsigyti artistiškų kortelių 
KALĖDOMS.

Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky
mus { “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telės kalnuos $1.00 už 21 kortelę (14 lie
tuviškų lr 7 angliškų). Vienas 1943 m. 
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam 
skaitytojui dykai! Neskaityto jas moka 
25c.

t

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

I2-.1 ISuUm

By Bob Dart
PEČIAI E AR MUFFS^ 

ARE PART OF A SVE L DEC'S 
APPACEL ,DESKjNED T<3 ŠAPE* 
GUARD THE tt/EARER FROM 
SPARKS GETTING PAST HIS

, JMAS 6AGS WHICH ARE _ . _
•ueM-MNtAnve to sound...prou a great 

MEIGRT ME CAN MEAR TME TlNV SOUEAK OP A

TUERE'SGOOO 
PCKIMGS RUN- 
NING AROUND 
bDOMM

ACCOROMG TO HOME 
ECONOMIStS, IS LESS TiRlNG IF 

WMILE S1ANDING ON A fHKK | 
RUG OR RUBBER MAT.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
šaunūs Ciceros 
lietuviai katalikai

Kazimiero Akademijos stu
dentė. Ir sunkesnius kūri
nius ji jau lengvai dainuoja. 

Aukštyn į žvaigždes! Vi- 
Ciceroje, Št. Antano lie- sj Bridgeporto artistai.

•tuvių parapijos bažnyčioje,
J pereitą antradienj vakare, i 
'iškilmingai baigti keturias-
• dešimt valandų atlaidai. Per 
; visas tris dienas 
Išmones lankė bažnyčią r
• meldės už Amerikos perga- 
•lę ir Lietuvos išlaisvinimą 
’iš po okupacijos. Ypač daug 
'žmonių buvo bažnyčioje an
tradienio vakare ir dalyva- 
, vo iškilmingoje procesijoje.
*, Cicero lietuviai katalikai
i yra sąmoningi žmones, to-•
< dėl jie nesiduoda suvedžio- 
. jami Lietuvos išdavikų, ku
ine tarnauja svetimiems ir 
už pinigą.

• Cicero lietuviai katalikai 
įremia Amerikos pastangas 
į šiame kare ir viską aukoja, 
.kad Amerika laimėtų šj ka- 
irą ir Lietuva vėl būtų Lais-

Gruodžio 10 d.. 8 vai. va
kare, Lietuvių Auditorijos 
svetainėj įvyks 11 Wardogausiai Lietuvių Demokratų organi- 

| zacijos priešmetinis susirin 
kimas, kuriame bus renka
ma valdyba 1943 metams.
Visi norisi malonėkite da
lyvauti. Taipgi yra reikalas 
pasitarti ir kitais svarbiais 
reikalais

Dalyvaukime politiniuose 
susirinkimuose, kad nuolat 
darytumėm pažangą politi
koje.

h K A r G A 8

RUSŲ FRONTAS

I ‘-M llffftM (.Mikėnu*
Radiophoto iš Maskvos parodo rusų kariuomenės žygiavimą šiaurės vakarų fronte, 

kur vokiečiai sutraukė didesnį sustiprinimą .r smarkiai kontratakuoja sniego tyrumose.

įprašomos atvažiuoti j Šalti- 
miero studiją, 6912 S. West- 
ern Avė., 9 vai. ryto ir pa
aukoti keletą valandų kil
niam darbui — pridėti dirbti 
bandažus.

,va ir nepriklausoma valsty- ( skaitlingas. Visiems buvo į-
bė

Atgarsiai iš antros 
jubiliejinės vakarienės

’•
Lapkričio 25 d. įvyko pas-

h kutinis jubiliejinis parengi-
| mas.

Savieji geriau 
pažinkime savąjį

Moterys, merginos,
į talka

Kaip visiems cicerieči'ms Padėka | Amerikos Ra,jd„nojo Kry-

katalikams žinoma, Walte-! Draugystės Dievo Motinos žiaus vienetas vadovystėj 
riui Šemetulskiu’. pasitrau- Sopulingos (Cieeroje) pirmi Kareivių Motinų Klūbo kiek-

Katalikų Federacijos 26 
skyriaus priešmetinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 2
d. Nors oras buvo labai šal- kus iš Draugo’ agen'.o pa-| nįnkės M. Paseckienės. Dė- vieną ketvirtadienį susiren- 
tas, bet susirinkimas buvo rei^ų’ k<uris Per keletą me- koju komįsįjaį už dovaną ir ka ir dirba bandažus. Visos

Atvažiuodamos prašomos 
atsivežti baltas sukneles ir 
baltą skarelę plaukams ap
rišti. Kareivio motina

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Malonėkite Sugrąžinti Visas Tuščias

PIENO 
BONKAS

Yra labai svarbu, kad Jūs 
sugrąžintumėte tuščias pieno 
bonkas pieno išvežiotojui arba 
krautuvei iš kurios perki.

Tegul tos karo medžiagos, 
kurios yra labai svarbios pieno 
bonkų išdirbimui, būna sunau
dojamos karo pramonėse. Pa
dėkite palengvinti tuomi ir ša
lies prekinių traukinių naštą.

SUGRĄŽINDAMI VISAS TUŠČIAS PIENO BONKAS DABAR !
tų pavyzdingai spaudos pla 
tintojo pareigas ėjo, nauju 
agentu Cieeroje saliko A. 
Slauteris, gyvenąs adresu 
1436 South 49 Ct.

Naujas spaudos platinto
jas ir patarnautojas Cicero- 
je žada dėti pastangų, kad 
“Draugo” skaitytojų skai
čius toj kolonijoj ne tik ne
sumažėtų, bet, priešingai, ge
rokai paaugtų, šiuo metu A. 
Slauteris lanko Cicero biz
nierius, profesionalus ir pri
ima kostumeriams sveikini
mus per “Draugą” Kalėdų 
švenčių proga.

A. Slauteris gyvena su 
dukterimis Elena ir Monika, 
kurios yra susipratusios lie
tuvaitės ir maloniai padeda 
tėvui ateidamos į talką ka
talikiškos spaudos platinime. 

Akademijos Rėmėjų 9 sky- A Siauteris yra išauginęs 
riaus metinis susirinkimas skaitlini?ą šeimą ir yra bu- 
įvyks sausio 5 d., 1943 m., vęg biznierius.
7:30 v. v., Šv. Antano para-į Naujam “Draugo” agen- 
pijos salėje. Visos rėmėjos ^uį cieeroje linkime kuo ge- 
nuoširdžiai prašomos daly- j i-iauaio pasisekimo katalikiš’ 
vauti, nes bus rinkimas vai-| koa spaudos platinimo dar- 
dyfcos 1943 metams. Po sų-)be Tikimasi, kad kiekvienas 
sirinkimo bus linksmas “so
čiai”, per kurią bus narės 
pavaišintos su gardžiais val
giais ir gėrimu.

domu raportai iš Federaci 
jos ir Labdarybės seimų. Fe- 

i deracijo-s Chicago apskr. ir 
jo užsibrėžtus darbus sky
rius nutarė visomis galėmis 
remti.

Valdybon išrinkti: kun. J.
Tai buvo labai skani I Pmnricis dvasios vadas, K.

•J. vakarienė Programą išpildė 
>• prof. A. Pocius su savo ar

Kakta, 3317 So. Union Avė., 
pirm.; A. Ranis ir P. Juška

^tistais. Moterų choras buvo vice pirm.; V. Balanda rašt., 
J priverstas padainuoti labai 3249 So. Morgan St.; prof. 
*' daug dainų. Dainavo ir Ma- A. Pocius ižd., 3252 S. Hals- 
f žos Gėlelės choras, suside-.ted St,; U. Gudienė ir O. 
T-dantis iš jaunų mergaičių. Banis iždo globėjai.

I Mačytė solo padainavo ke-, Įnešta daug naujų sumi- 
?• lėtą dainų. Zamb padainavo nym<ų Federacijos labui.
;s keletą operos arijų. B. Ba
jį landytė ir L. Zailytė smui- 

komis, o J. Jenckus fluta
Į sugrojo keletą kūrinių.

Programos vedėju buvo 
kun. J. Prunsais. Prel. M

** Krušas pasakė gražią kal
bą. Taipgi kalbėjo keletą?

• kitų kalbėtojų.
£ Vienas reikia pripažinti
* Bridgeport o gyventoj ams:
1 jie moka klausyti savo dva- 
/ sios vadų.

Ant galo prof. A. Pociui
; vadovaujant visa publika pa- 
I dainavo keturias dainas.

Korespondentas

Cicero. — Šv. Kazimiero

L

įfc Gruodžio 6 d. šv. Jurgic 
E parapijos svetainėj įvyke
• Sv. Pranciškaus Rėmėjų sky 
L' riaus vakarienė. Programos

vedėju buvo kun. J. Pruns- 
j. kis. Kalbėjo R. Mazelipua- 
I kienė ir Ambotienė. Kitą 

dalį programos išpildė prof.
• A. Pocius su savo artistais. 
. Jauna 8 skyriaus mokinė Ja-
• niro. smuiką pagriežė ke’e

; tą kūrinių. Janinoj glūdi 
daug artistinių gabumų, tik

- reikia juos vystyti.
B. Strazdauskaitė savo dai

• navimu taipgi įrodė daranti 
Į didelę pažangą. Ji yra šv.

I Mix Lemon Juice 
AT HOME 

TO RELIEVE 

RHEUMATIC PAINS
Back — If Thia Recipe

if the
Monev 

Oood r
Faile

neva travela feet—many of the thou-
Of folke vho na* take lemon Julee 

I pairi have found that by 
bleepoonfule of Allenru to one 

fui of Lemon Julee la a glaee of 
got faeter relief for the ar.heevater. they get faeter relief for the aehee 

and paine eaueed by itteumaUem, lumbago 
fra no eurprlao dlther, for Alienni la e U yoar old formula to relteve rheumetto

aahae aad paine In f...............
- yoar money baek.

and pelne In feel- 1 f lt doee not help 
r money baek. «hat em»ld be felrerf

i eoy llrv

toms narėms, kurios prisidė
jo: K. Zakarauskienei, K. 
Nartonienei, Jaukšienei, Bru 
žienei, Dovidonienei ir na
rėms: Pauzienei, B. Masi-' 
liūnaitei, Putrimienei, Bylie- 
nei, Shametienei, Miliauskie
nei, E. Bernadišienei, Šukie-I 
nei.

moterys ir mergaitės, turin
čios valandą ’.iuoso laiko,

Jr

Žmogus be draugo, tai de

šinė ranka be kairės.

i Pirkite Kalėdinės 
DOVANAS-

Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
už labai žemas 
kainas — mūs” 
Jeuoiry Krautuvėj

Didelis pasirinkimas laikrodėliu 
— '•inčūgėliu — žiedų, rašomų 

| plunksnų ir kitų Jewelry dalykų
Didžiausias specialiai gražus 
sieninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

5219 Wst 254h Street, Cicero 
j Phone: Cicero 4617

Sugrąžinkite Jūsų
a. j. Pieno Bonkas

Mix Lemon Juice
AT HOME 

TO RELIEVE

tHEUMATIC PAINS
Monev Back—If This Recipe Faile 

Oood trar*U feet—many ofthe thou-
aaaai at tolka vho nov take lemon Juice 
for rhaumatlc paln—have found that by 
addlng tvo tablcepoonfule of Allenru to ona 
tableeįraonful of Lemon Juice ln a glaee af 
vater. they get faeter relief for the achea 
and balne caueed by rheumatlera, lumbagą.vtua va ie ve ve i lecuutatiaiu. lUlllUBfV.

ne eurprlee etther, for Allenru le a 
lt yaar old fermula to rellere rheumatto 
aehee ana paine In feet—If lt doee not help 
—your money back. What eoųld be falrerT 
O>L»uteR»*y ** *nJr UV< “ru**1*t Only

vra reikalinga karo reika
lams, bet ir daug darbo jėgų 
ir transportacijos priemonių. 

Atsiminkite, jeigu norite
v-j i atlikti dar vieną gerą darbąKitas būdas ko-ooerav,mo , lb8ti BSal?ai siai’

sutaucvme karo laikuose, ir k Klalkals ir kad nebatų 
pne kurio kiekviena seimi-1 t k , nuneškite savol 
mnke vali prisidėti, tai yra 1 tuSčiasHpie„o bonkaa savo! 
sugrąžinimas pieno bonkų. krautuvininkui arba paduo- 
krautuyimnkame arba pieno kjt , pieno išvežiotįui. ; 
įsvežiotojams. 1 J r J

Visos šeimos gauna užtek
tinai pieno, nors ir yra trū
kumas kitu maisto reikme
nų. Bet kiekviena bonka su
daužyta arba numesta suda
ro reikalą tuojau atstatyti 
ją su kita. Tas sunaudoja ne 

1 tik brangaus materiolo, kuri

K/Aiy
CaustInftcHon

^Scratdum
For quick relief from itehing caueed by eezema.

, Qtrnpiee and other "chl,Wethlete’i foot. ecabtea. |
conditione. uee pure. rooling. medicated. II 
D. D. O. PMKMVTIOM. A dactor't formula. 
Creaeelete and etainleea. Soothee. comfcrte and 
quirkly čalma intenee itehing 36c trial bottle 
proveeit.or money baek. Don’t eufTer A ak your 
drueru1* May InrD. •. D. PMfac 'r "lon.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINAN8AVIMU1

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
9nĄu/ubdL 
Protcction 

tor your

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

TAUPYKITE mūsų jat&igoje. JOsų Indeliai rūpestingai globo
jami ir Ilgi $5,000.00 apdrausti per Federal 8avlnga and Loan In
surance Corporation. Mokame 31^%. JOmj pinigai greitai {įmoka
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR CVMIAUSIA IJETITVIŲ FINANHDf* (RTAIGA 

/ — 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CAI.IIMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec'y S2SII 80. BAL8TF.D ST.

S
v-

FANAWOKITR PROGĄ DABARTVNftMA tTCMOMH 
nuoaimcio RATOMS

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ
CHICAGOS APSKRITIES

Metinė Vakarienė
GRUODŽIO (DECEMBER) 13-tą d„ 1942 m. 

Aušros Vartų Parapijos Salėje
2323 West 23rd Place, Chicago, Illinois 

BUS TAIPGI GRAŽI DAINŲ PROGRAMA. »

VAKARE 6.00 VAL................................... ĮŽANGA $1.00, TAX .10
TOTAL — $1.10

SIŲSKITE UŽSAKYMUS!
LIETUVISKOS-KATALIKISKOS 

KALĖDINĖS KORTELES
DABAR PARDUODAMOS 

visiškai skirtingos nuo praeitų metų

KORTELĖ UŽ $1.01
(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 

Amerikoje.

“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas 

Kalėdines Korteles.

SKUBIAI SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

"DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

i//

Chicago, Illinois
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HONFARKKCIAI PARODĖ SORATtMA 

Misiįy-norenos vakarais gauto virš 36 nauju

— Walter Šimkus, Juozas 1 PLATINKITE “DRAUGĄ* 

Kvietkauakas, Kaz Cicėnas.
Geo. Mackevičius Ant. Rat
kevičius, Jos. Wojtas. Po $1
— Jos. Pučkoris, Aleksandra 
Sedienė ir F. Žilvytis. Vi
siems ačiū už aukas taria 
klebonas M. Švarlis.

NAUJAS G L BERNĄ 

TORIUS? iš jaunamečiij

PASKOLOS , 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORfilCIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

Brighton Park. — Mote Gruodžio 6 d. Sodalicija 
rų feą-goe 20 kuopos jauna- šauniai pasirodė. Rytą g vai. 
mečių skyrius dar tebegy- iv. Mišiose bendrai ir labai 
vuoja ir nemažai veikia, tik skaitlingai, pasipuošusios gė 
daug nesiskelbia . lenais, ėjo prie šv. Komuni-

i Skyrius laiko susirinkimus , jos. Popiet 4 vai. parapijos 
ka$ mėnesį paskutinį penk- salėje turėjo sėkmingą pra- 

' tadienį pas vieną, ar kitą mogą (bunco-card party). Į- 

k-u opelės narę, kur linksma si žangos bilietus buvo pusė 
ir draugiškai laiką prąlei- dolerio; bet publikos prisi- 

, džia. Pastaruoju laiku su- rinko pilna salė ir visi džiau 
rengė du “bunno; pp$tya”. gėsi, nes buvo apdovanoti 
Viešes įvyko jaunamečių ii- gražiomis ir naudingomis do- 
dininkės Elenos feirvinskai-, vanomis ir pavaišinti gar 

i tės tėvelių namuose, o kitas i džiu užkandžiu. Rengėjos 
pirm. Aldonos Restainytės. džiaugiasi pasekmėmis ir sa 

. Abi huvo sėkmingos dėka ko, kad bus gražaus pelno.
pasidarbavimui jaunamečių ---------------
mamyčių. Iš atlikusio pelno j Sekmadienį. gruodžio 13 
įsigijo^ visos raudonus ap- j , parapijos salėje bus ro- 
siaustėlius. doma gražūs ir pamokinanti

Praeitas susirinkimas įvy- judomi paveikslai iš Šv. Jo- 
ko pas vice pirm. Sylviįą no Bosko gyvenimo. Rody- 
Vertelkaitę, kur išrinkta mas bus 3 vai. po pietų ir 
1943 metams valdyba: pirm. 7:30 vai. vakare.
Aldona Rasteinįs, vice pirm. Tuomi rūpinasi i- daug 
Virginia Balzekaitė, raštinin į dirba parapijos mokykla va- 
ke Sylvia Vertelkiūtė, iždin. dovaujant mokytojoms Šv. 
Elena Širvinskaitė. Jauname Kazimiero seselems. Visi 
čių globėjomis buvo iki šiol kviečiami dalyvauti. 
Petronėlė Zakarai* ė ir Adel-
la Deringienė. 1943 metams 
globėjos išrinkti oalikta au
gusių susirinkime. A. D.

sidėjimo Panelės Šv. — pa- brightonparkiečiai parodė 
rupijos globėjos — šventėj susipratimą ir didelį įver
čia baigėsi misijos-novenos, tinimą katalikiškos spaudos 
per kurias tnuiningus pa- kasdieniniam gyvenime. 
moUtas skelbė p^nciskoBes ..Draug0„ adnl;aistrMija
tėvas Vaakys. įr ggentaį Brighton Parke

Kaip misijų.no venos pra- tabai yra daj£iūgl klebonui 
džia buvo kun. K. Barausko A Brj4kai Julrig
pamokslu apie katalikittų u, uųjikiiko, spau-
spaudą, taip ir uibaiga. Pas- p,atininle kun K Ba
igtiniam savo pamoksle mi- raclgkui k t5vui vaikiui už 
sionierius tėvas V aikys pil- aayo turiuiugais pa
nai bažnyčiai žmonių labai ImoksUis.

aiškiai išdėstė, kokią didelę
klaidą ir žalą savo Įpi^ni jr Spauda yra didžioji galy- 
sielai ffytra tie, kurie kokios rūšies spauda
bedievišką spaudą, ir ragi- Ugt p ,

no visus Brighton Pati Ue- tokia 1x18 ir visuomenė. Lie
tuvius būti susipratusiais ir'. ^Ivių katalikų susipratimas 
skaityti tiktai kątąlijūškus *»*>&<*» tari kilti aukštyn, 
laikraščius, ypatingai “Drara i > i Misijų dalyvis

gą”, kuris šiuo metu savo .' ’

žinių gausumų ir savo turi- V V [į j SUl)YfillS 
ningumu pralenkė ir toli pa- " , *

liko kitus laikraščius. nratens
Pasekmės to buvo puikios: Cicero. — Sekmadieųį, 13 

vien prie bažnyčios brolis d. gruodžio, parapijos asilėj 
Vladas gavo virš 30 nauju bus Ąv. Antano draugijos 
prenumeratorių. Vajus dnr. aietiada bankietas. Salės du- 
“Draugo” ir “Laivo” Brįgh-i ry# svečiams įeiti bus ati- 

tcu Park eis ir po misijų iki, darytos nuo 4 vai popiet, o 
kiekvieno lietuvio kataliko vakarienė bus duodama ly- 
naman bus įneštas vienas gįai 6 vai.
ar kitas kat. laikraštis. Va- Pažymėtina, kad vakarie- 
jaus vedėjas A. Damgirdas, nę gamins vyrai, kurie pil- 
knrie šiuo meta darbuojas įsitikinę, kad valgio pa- 
šioj kolonijoj, tikim dar du ruošime su’bytins moteris, 

syk daugiau gauti naujų kurios visuomet juo dįdžiiuo- 
skaitytojų, negu misijų va- jasį. Kas nenori tikėti, ga-

Ateinantį sekmadienį 8 v. 
ryto šv. Mišiose Šv. Vardo 
draugija bendrai eis prie šv. 
Komunijos. Po pamaldų pa
rapijos salėje bue bendri pu9 
ryčiai ir susirinkimas. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti.

Rap.

Walter Goodland, 80 m., 
iš Racine, išrinktas lieute- 
nant-governor Wisjconsin, ga 
Ii užimti gubernatoriaus Or- 
land Loomis vietą, kuris mi
rė. Arba teismas gali paves
ti toliau eiti pareigas gufc. 
Juliui P. Heil, kol bus iš
rinktas jo įpėdinis.

Mano garbė yra mano gy 
venimas; šie du dalykai ne 
atskiriami. Atimkite na a i 
garbę, ir aš neteksiu gyve 
nimo. (Šekspyras).

MUTUAL
FEDERAL

FALŠE TEETH
la a Glass kast Nighi?

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cerroak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAISKA3

Sekretorius

Thoutsndi do and wonder why thsir d«n- 
turas rėmai n dūli and itatnad - aky the y 
•ufftr with offending drnture bresth- Thay 
fail to realiu that water alone it not • clsanš- 
ing agent — būt now. there t a gresi formule 
perfected by a dentitt. cdltetf 4Stsre-Kle*n 
that thoroughly cleam (alte teeth likę ma g»c — 
no brushing? Simply put e little Stera Kleen 
Powdtr in a glett o( watar—toak
your teeth - now they tparkle. p - 
ere really clean end look likę -4į
the day your dantitt eaid. PS’jČHCa 
• Don't they look natūrai?'* “Try lUflRn 
Stara-Kleen - lašt* Jong - coets
ori y 30< At all druggrttt.V-T J*

Norit linksmai laika 
praleisti ir laimėli?

Old* Farmer’i Recipe Mik Allenry end 
Lemon Jule* to get qu»ck relief Irom peine 
of rheumatics and neuralgte Druggiate 
heve Alltnru — grocert Kava lamona.

Praeitą savaitę parapijos 
namų apšildymui — kurui 
aukojo sekantieji: po $2.00

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIU PRIEINAMOMIS 

I , KAINOMIS
Šį Vakarą ... CH4LLTTIS 

RESTARANE... ir ’Gerė- ‘Sfcįj VJ 
kitės West Sidės Skaniau-

šia Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKAN^J VYNŲ IK KITŲ ^Hflk 
GERYMŲ PUOŠNIAME 

COCKTAIL OOLNGi: * *

—Spageti ir Aavloli Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis af mylimasis parvyksta na
mo trumpam laUud iš kariuomenės . . . atsivykite jį į puikų 
CHILETTTS RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

C hite 11 i's Restaurant
2435 S. WEST£RN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

PIETŲ LAIKO 
U2KANBIK 
10:30 iki 3

35c ir aukščiau

PILNAS PASIRINKIMAS 

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAUŠŲ 
aunavedėms fiyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Rasteniaas buvo 

mriofflB sutpihas
1

Pastangomis dukterų ir 
draugų, Uršulei »r Stanislo
vui Rasšeifiiąmą suruošta 
puiki puota jy dvidešimties 
metų vedybinio gyvenimo 
proga lapkričio 23 d., Mąr- 
qnette Park FrienJly Hali. Į 
puotą atsilankė daug gimi
nių ir draugų, kurie sudėjo 
nuoširdžių linkėjimų ir įtei
kė brangių dovanų.

Jubiliatai taip buvo “«ur- 
prise” paveikti, kad iš džiau
gėme susijaudin* net ima 
verkti.

Rasteiniad yra linkme bfirt 

do, malonūs ir vąįšiųgi žmo
nės. Auginą dvi dukterie ir 
vieną sūnų. Eleonora jau dir 
ha Swift and Co. kaipo 
keeper". Aldorya ląnko Sm 
Kazimiero akademiją, o sū> 
nūs pradžios mokyklą.

- Gražus pavyzdys, kad vai

kai taip mylį ir gerbia savo 
brangius tėvelius {surengda

mi “surprise” pua<ą pade

dant Uršulei ir Adolfui Ger- 

laučiams ir kitiems drau

gams. Ten buvęs

Ym Hetp SomeoneYūH Know
GmImžI *erot> rūšies moterų kaillulal, kailiukais papuoštai* arba 

ctoth kotai parsldulda unirniintomk, kalaonua.
ATEIKITE IB PATYS PAK ATT KITĘ MAMMEN1

PEOPLfS CLOAK and BRIDAL SHOP
11 W. 47th SL Yards 258S

Mrs. K. P. Dziubak ir Dūkti, Sav.Puotoj dalyvaus skaitlin
gos 'delegacijos visos eilės 
kitų draugijų, kurios, jau už
siregistravo vietas. Vyrų pa
ruoštos vakarienės valgyti 
taip pat atvyks mūsų dva
sininkai ir visa eilė lietuvių 
biznierių ir profesionalų.

• ■ f •’■ • * "
> A. Valančius

GERKIT TOL GER4 ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AM B ROSIĄ Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

WHOLESALE
IAQUOB

ĮSTAIGA

AR VAJUNUANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK 
APYLANKA 'mrrrvuA kasmen su atyda klausosi

IMRGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

. . j j m 1 ’ VtonlntSlU ir Smaglauriaa
. Vakarinis JUtofaurta Programa*

- VIENUOLIKTI METAI! -
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. ■M A KITOMIS OienomiH 9:30 v vak.KMKftj PENKTADIENIAIS 7 v.

WHFC-l450kil
6755 Sa. Western Avenue 

Phone: GROvehiil 2242

DISTRIBUTOB

OV—Pight Tub«rculo«i»— 
Buy CbristmM —

—KIMI s e n ą
i. i i
DRAUOA.

n. KASTOS, šiito.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.

Urmo (urboleaale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 

gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Moaroe 0808

$100,000 STOCK UOUIDATION PARDAVIMAS
WHOLESALE

FUIUOTVRE
BROKER

SICTAI sn dvejomis kaistais, ltt% vilnoniai, $55.00
vertės “clone oot” kalas .................................................

Pirldte dabar tr sutaupykite pinigų.
VYRŲ ŽIEMINIAI O’OOATS,

$28.W vertis, yr—dabar ni ..........................
MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT OO4

Puikiai pHskųti. Tikra vari* ano |15 00*q ne :L: 
iki 435.00. Parsiduoda dabar aao. .4>9''3 IKI

FUR COATS, $75.00 vertis.
Parsiduoda po tiktai ..........................................................

VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų tfC QC B. 
vilnoniai siūtai, $15 vert. nuiemlt. kaina 51

MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESES NEPAPRASTAI I 
TOMIS KAINOMIS. Dresis vertos $3.95, parsiduo
da pa Ūktai .......................................„u.................... ..

$15.00 vertis KOTAI,
parsiduoda po tiktai .................................................................

S22U0
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CRANE COAL CO. jLONCBRTUI CUnTARAI. 8P4-- 
NliKI lfjj»OQl3WAT. ^gANJOS. 
SMUIKO* TJENOB B AM JOS — 
$«.6«, »«.w, tit.ee tai M5*e». 
8TBJirMINIAI BAKU — »«#.00, 
Ilte.OO Ir Ilso 00 BASO U«- 
DBNOAUAS — 911.00. 8M1ŪE- 
LAI SMUIKOMS, STRIUMOfl- 
N1AMS BAKAMS. VIOLAS Ir 
CELLO — iieo, 11.00, 91.oe. 
110.00 tr 111.00. Striūnos dėl vi
lų viri minėtų Initrumentų. BAJS8 
DRUMS. SUARK DRUMS - |l*.»0, 
in.ee, nt.ee. eee.oo. pkdals. 
ui nors. ctmboia savM 
KKADB pntalaoml Jum. palan 
Uaat MOUTH PtBCB ristams 
braks Ir “roed” Instram.ntams 
pritaikomi JO.ų lūpom..

EKSPERTTVAH VICTOR IR 
I’H.ONOOJEUJ’H patalaymaa 

Atatatrmas »l.ų dailų Clarno- 
tam., Trittbomn. Saaaphonea. 
8muikoma Ir Ouitarama.

OOI.DSTKIN’S MU«O SHOP

Dlning Room Setą — Parlor 
Ua*s — Badrooaa Sete — Rasa

WEST VIRGINIA GENUINE 
1 A, rOCAHONTAS

Kol dąbtrtinis atakas dar neišparduo- 
/ tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 

tuojau, mas aUMoaaa, tiesiog iš geleiin- 

kabo karo juma:

■UINE POCAHONTAS, |O ĄC

i rua-rlabaj lumasuatd, tonas už tiktai

Nationally

Pečiams dydžio Tikras Bargenas..............
BLACK BAND LUMJP anglys, labai geri 

kepimui psėhiaaa is manų šOdytuvams.. 
Am 8U I^O^Svf^TEI^roBTCMŲ

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Wes4ern Avenue, Chicago
Telefonas — REPLBIJC 8051
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Kaip Chicagietis plaukė j Afriką
Viena naktį turėjo miegoti bažnyčio
je. Kai torpeda palietė laivą, tai vyrai 
kuliais apsivertė.

Pereitą mėnesį Amerikos 
kariai įžengė į šiaurės Afri
ką. Jų tarpe namažas skai
čius buvo ir chicagiečių. 
Kai kurie chicagiečiai dabar 
atostogoms yra grįžę iš 
Afrikos į namus ir papasa
koja apie savo kelionės įs
pūdžius ir patį Afrikos 
kraštą.

Kelionėje

Plaukia U. S. S. Exeter 
laivas jūromis, šis laivas 
vežė amphibious tankus ir 
karius. Taip pat laivas veža 
si išlaipinimo laivelius. Ka
riai išlaipinami priartėjus 
krantą. Kariai tada sėda į 
laivelius ir skuba: prie kran 
to, kur greitai išlipama.

Tris dienas lūkuriavo

U. S. S. Exeter laivas lū
kuriavo tris dienas _ jūrose, 
kol buvo duotas įsakymas 
kariams lipti į laivelius. Kai 
tik buvo duotas įsakymas 
žengti į laivelius, tuojau ka 
riai apleido laivą ir turėjo 
laiveliais plaukti 45 minutes, 
kol pasiekė krantą.

Išgirdo torpedos trukšmą

Thomas J. Rooney, chica
gietis, pasakoja, kad jie gir 
dėjot triukšmą ir kada torpe 
da palietė jų laivą, tai jie 
kūliais apsivertė. Jie tada 
laive taisė elektrinius prie- 

"taisius ir laukė išlaipinimo 
į krantą, kai torpedą suda
vė į jų laivą.
Buvo tada tamsu ir niekas 
nešaudė. To laivo kariai bu 
vo Fedaloje, kuri yra netoli

Mūsų Kalėdiniai linkėjimai mūši, 
yra “PERGALE” Naujuose Metuose

Tam tikslui, kas kart daugiau energijos 
įdėkime, kad įvyktų “Taika ant Žemės ir

Geros Valios žmonėms.”

Kad atlikus mūsų dalį, mes dėsime visas 

pastangas patarnauti Jums kitais metais,
kaip esame ištikimai darę per tuos 

visus metus kurie praėjo.

COMMONWEALTH

EDISON COMPANY

Casablanca uosto.
Anksti pradėjo veikti pa

trankos, bet greitai jos nu
tilo.

Chicagietis naktį miegojo 
bažnyčioje ir čia jie praleido 
trejetą dienų.

Thomas J. Rooney sako: 
“neklausk manęs ką aš ma
nau apie Afriką, nes mažai 
jos mačiau.

Thomas J. Rooney, tre
čios klasės fireman, mėgsta 
jūrą ir submarinus. Jis pa
sakė, kad jų kelionė jūromis 
tęsės apie 15 dienų, šis chi- 
cagįstisl dabar atvyko iš Af 
rikdS aplankyti į Chicagą ar 
timųjų, greitai vėl išvyks į 
paskirtą vietą.

Graborrus ištraukė 
žmogų iš mirties nasrų

Kartą į upę įkrito žmo
gus. Jam grėsė mirties pa
vojus. Pro šalį eina grabo- 
rius ir mato kęstantį žmo
gų. Graborius tuojau šoko 
žmogų gelbėti ir jam pasise 
kė žmogus ištraukti iš upės.

Kur šis įvykis buvo — ne 
taip svarbu. Svarbu, kad tai 
įvyko.

Taikos maldos
Popiežius Pijus XII vėl 

meldžiasi už taiką ir ragina 
kitus melstis.

DU PREZIDENTAI SUSITIKO

("Drau/u“' Acm* leiepbotoi

Prezidentas Rooseveltas susitiko maj. gen. Fulgencia 
Batistą, Cubos prezidentą, kuris atvyko į WasJ’ington ka
ro konferencijai Capt. John McCrea, White House Navai 
Aid, yra centre.

Berwyn patrankos paslaptis: 
greičiausia ją turi japonai

Pirmojo pasaulinio karo 
laiku iš Vokiečių buvo paim 
ta patranka ir šią patranką 
valdžia buvo paskolinusi 
Berwyn Post No. 422, Ame
rican Legion, pastatyti Chi
cagoje Oak Park avė ir 23- 
rd. str. Laike to parko tai
symo, patranka buvo prieš 
penkis metus nuvežta van
dens darbininkų ir pamiršta.

Kai prasidėjo senų daiktų 
vajus karo produkcijai, bu
vo pasigęsta šios patrankos.

Po tyrinėjimo paaiškėjo, 
kad šią patranką prieš ketu 
ris metus buvo nupirkęs 
William Levinson, senų dai
ktų pirkėjas, 1359 North 
Maplewood, iš WPA darbi
ninkų.

William Levinson, senų 
daiktų pirkėjas, pareiškė,

D II A U O A S

kad, greičiausia, tą patran
ka dabar turi japonai, nes, 
pasak jo, jis tomis dienomis Į 
japonams nusiuntęs scrap. I 
Jis pridūręs, kad už šią pat- I 
ranką mokėjo $3 ir turėjęs 
40 centų nuostolių.

Greičiausia dabar japonai 
šios patrankos medžiagą yra 
panaudoję savo karo laivui, 
tankui ar lėktuvui.

Chicagos apylinkės 
herojai

Iš keturiolikos amerikie
čių, du Chicagos apylinkės 
lakūnai Anglijoje apdovano
ti pasižymėjimo ženklais. 
Jie buvo dekoruoti Maj. gen. 
Ira C. Eaker už pasižymėji
mą atakuojant Europoje 
priešo pozicijas.

Auga Community 
fondas

Charles Freeman, gene- 
ral chairman of Chicago’s 
Community Fund, pereitą 
antradienį pareiškė, kad šis 
fondas turi . $3,802, 368. 
Freeman tikisi, kad fondas 
pasieks iki keturių milijonų 
dolerių.

Kiek metų gali 
moteris išgyventi

Iš St. Johns, Newfound- 
land praneša, kad pereitą 
sekmadienį mirė Mrs. Ęlla 
N. Carroll, 115 metų am- 

■ žiaus moteris.
Sakoma, kar Mrs. EUa N. 

Carrol buvo britų imperijoje 
seniausia moteris.

Bu V . ChnstmAS 
Sea/9

Dviejų vyrų kova kirpykloje
Areštuotas įtariamas vyras žmonos 
nužudyme. Baisus vaizdas.

Iš Washington praneša to 
kį įvykį. Representative W. 
T. Schulte (Dem., Ind.) nu
ėjo į kirpyklą ir rado vieną 
vyrą, kuris erzino negrą ir 
negražiai su juo pasielgė. 
Schulte negrą užstojo ir pa 
sakė, kad taip negalima elg 
tis. Tada vyras sudavė re- 
presentativui į veidą. Repre 
sentativas Schulte šiek tiek 
apkūlė tąjį vyrą ir perbloš
kė ant grindų, o vėliau jį 
vėl pakėlė1 nuo žemės. Šis 
vyras ėmė spardytis.
Atvyko poLicija

Po negražaus to vyro pa
sielgimo su negru Washing- 
tono policija atvyko į barz
dų skutyklą ir jį areštavo. 
Pasirodo, kad tas vyras yra 
Rudolp Nies, 36 m., iš Islip 
Terrace, N. Y., kuris įtaria 
mas savo žmonos nužudyme.

Mrs. Nies, 33 m., buvo nu
žudyta pereitą sekmadienį 
ar anksti pirmadienį. Nies 
kuris dirbo Fairchild Avia- 
tion Corp, Jamaica, Queens, 
neatėjo į darbą ir policiją 
jį ėmė ieškoti po to, kai bu-

Lietuviai policijos tarnyboje
Cicero mieste, III., yra gra 

ži lietuviška kolonija. Lietu 
viai šiame mieste turi iš sa 
vo tarpo įvairių profesiona
lų ir policininkų.

Jau senai Cicero policijos 
tarnyboje yra Serg. Jurgis 
Radomskis ir Benis Tuma- 
vičius.

Neperseniausiai į polici
jos tarnybą buvo priimti 
Kazimieras Verbickas, Jo
nas Ellis ir Mateušas Gab- 
raitis. M. Gabraitis nesenai 
apleido policijos tarnybą ir 
įstojo į U. S. Navy.

Naujai į policijos tarnybą 
Cicero mieste priimti šie: 
Petras Gražulis ir Kazimie
ras Rakauskas.

Kelnių kova
Chicagoje prasidėjo kova 

dėl kelnių ir prieš kelnes. 
Mergaitės kovoja, kad joms 
būtų leista mokyklos klasė
se būti su vyriškomis kelnė 
mis. Tam yra priešinga 
Foreman high school vedė
ja. Apie tai esame vakar ra 
šę.

Harper high school moky 
kloję berniukai yra priešin
gi, kad mergaitės eina į 
klases su vyriškomis kelnė
mis. Tam pareikšti protestą, 
dvidešimt berniukų apsiren 
gė su suknelėmis ir parodė, 
kad mergaitėms taip tinka 
vyriškos kelnės, kaip jiems 
mergaičių suknelės. Atrodė 
berniukai su suknelėmis ga
na juokingi.

Tikimasi, mokytojos susi 
tars su motinoms, kad mer
gaitės klasėse devytų sukne
les.

Kaune vokiečių kareivių 
reikalams įrengti antri karei 
vių namai (Soldatenheim).

' vo rastas žmonos lavonas, 
į Policija Mr. Nies surado 
\Vashingtone, kada jis pakė
lė muštynes barzdų skutyk- 

, loję.
Į
Nežinojo, kad įtariamas

Kongresmanas W. T. 
Schulte sakė, jis nežinojo 
kad Nies yra įtariamas 
žmogžudystėje. Jei būtų ži
nojęs, tai gal tuojau būtų 
pasišalinęs iš barzdų skuty- 
klos.

New York valdžios auto
ritetai pareiškė, kad mote- 

i riškės kūnas rastas subady- 
j tas, greičiausia peiliu. Jos 
j kūnas rastas miegamajame 
kambaryje Nies name. Nužu 
dytos moters lavoną rado 
kaimynai. Dvi dienas nebu
vo priimtas pienas nuo du
rų. Todėl kaimynams kilo 

I įtarimas. Įtarimo vedimi — 
pamatė baisų vaizdą.

Tikrai baisus dalykai įvy 
ksta, kai žmogus save ne
kontroliuoja ir leidžia vieš
patauti žvėriškumui.

I Labai gražu, kad lietu
viai užima svarbesnes vie
tas ir garbingai atstovauja 
lietuvio vardą.

Pieno reikalaiĮ

Paul Potter, secretary of 
the Associated Milk Dealers 
of Chicago, pereitą antra
dienį pasakė, kad Chicagoje 
bet kuria dieną gali stokoti 
pieno.

Pieno išvežiotojai (Jhica- 
gos mieste kasdien išvežioja 
200,000 svarų pieno.

Miesto taryba svarsto pie 
no problemos klausimą.

Elektros kėdė je 
su kryžiumi

Nesenai Lake Charles, 
La., buvo Tosi Jo Henry pa 
merkta mirti už pirklio nu
žudymą, iš Houston, Tex. 
Prieš mirtį šią moterį aplan 
kė kunigas ir ji atsisėdo į 
elektros kėdę su kryžiumi 
rankose ir apleido šį pasau
lį apgailėdama savo nusikal 
timą.

Naciai kerta 
Lietuvos mišką

Kaune buvo sušaukti Lie
tuvos miškininkai. Vokiečių 
komisariato valdininkas pa
reiškė, kad tarp 1942 m. spa 

j lių m. iki kitų metų tos pat 
dienos turi būt iškirsta miš 
ko 3 milionai kietmetrių, 
kurių 1,600,000 kietmetrių, 

j kurui. Esąs galimas daly
kas, kad kurui reikėsią iš
kirsti miškų dar 600,000 
kietmetrių, nes “dabartinė
mis karo sąlygomis negali
ma kuro reikalavimų paden
gti importu”.

Ketvirtadienis, gr 10, 1942

X Julia’s Restaurant, 4656 
S. Western Avė., savininkei 
Pocienei šiandie Šv. Kryžiaus 
ligoninėj padaryta operaci
ja.

X Marijona Makarienė,
2422 Wes.t 45 St., šiandie 
išvežama į University Hos- 
pital antrai operacijai.

X Vladas Daukša, šv. Kry 
žiaus parapijos vargoninin
kas, praneša, kad vien tik 
iš jo parapijinio choro 16 
narių-v.aikinų pašaukta į ka
riuomenę. Choras, sako, dėl 
to gerokai susilpnėjęs.

X Muz. J. Brazaitis, Auš
ros Vartų parapijos vargo
nininkas, savo chorą moki
na naujų giesmių Kalėdoms. 
Ypatingai graži giesmė — 
lopšinė.

X Joe Mozeris Keistuto 
Taupymo ir Skolinimo Ben
drovės sekretorius, šiomis 
dienomis majoro Kelly pa
skirtas nariu į City Planing 
Advisory Board. Tai pirma 
Chicago lietuvis paskirtas į 
tokią žymią Chicago miesto 
valdyboje vietą.

X Misijų Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. bažnyčioje 
užbaigimo vakare, praeitą 
antradienį, geriausį lietuvių 
katalikų draugą — “Drau
gą” į savąo namus pasikvie
tė šie brightonparkiečiai: 
Kamarauskai, Jonikai, Bal
čytis, Skrodeniai, Petraičiai, 
Balsiai, Žukauskai, Strikai, 
Norbutai, Venckai, Kava
liauskai. Taigi, misijos pa
vyko visais atžvilgiais.

X Spaudos • vakaras Šv. 
Jurgio parapijoj piaeitą ant
radienį sutraukė keletą šim
tų žmonių, kuriems parody
ta visa Amerikos lietuvių 
katalikų laikraščių šeima. 
Paskaitas skaitė “Laivo“ re
daktorius kun. A. Sandys, 
MIC., ir “Draugo ’ redakci
jos narys Ig. Sakalas. Mo
kyklos vaikučiai įspūdingai 
padeklemavo U. Gudienės 
“Spaudos maršą“.

X Bernatavičių, žinomų 
brightonparkiečių namuose, 
4356 S. Rockvvell St., šiomis 
dienomis linksma: jų sūnus 
jau metai tarnaująs kariuo
menėj nei sykį nebuvo par
vykęs namų aplankyti. Dėl 
to dabar džiaugiąsi ne tik 
tėvai, bet ir draugai pama
tę šaunų kareivį. Kariuome
nėj jis tarnauja susisiekimo 
srityje ir dėl to nestovi ant 
vietos.

X Penki seminaristai iš 
Marian Hills Seminary, Hins 
dale, III., priėmė tonsūrą iš 
J. E. vysk. Sheil, sekmadie
nį, gruodžio 6 d. ryto, Quig 
ley Prep. seminarijoj. Jų 
vardai: Jonas Skrodenis, M. 
I.C., Brooklyn, N. Y., Jonas 
Savukynas, MIC., Pittston. 
Pa.; Stasys Saplys, Detroit, 
Mich.; Vincentas Raitelis, 
Mahanoy City, Pa.; Valenti
nas Atkočius, Worcester, 
Mass Kitą sekmadienį klie- 

j rikas Juozaa Augūnas, MIC , 
į priims žemesnius šventimus.


