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Milionas US kareivių
Prez. Rooseveltas pareiškia, kad 
ašis prarado inicijatyvą kare

Ašis visur sukelia ir palaiko terorą, o 
sąjungininkai grąžina žmonėms laisvę

WASHINGTON, gr. 11. — 
Prez. Rooseveltas šiandien 
painformavo kongresą, kad 
šio mėnesio gale J. A. Vals
tybės užsieny turės daugiau 
kaip vieną milijoną kareivių.

Prezidentas pranešė kon
gresui apie J. A. Valstybių 
“lend-lease” programos vyk
dymą. Savo raporte pažymi, 
kad ašies jėgos karo fron
tuose jau prarado savo se
niau turėtą iniciatyvą. Tad 
dabar sąjunginių tautų prie 
dermė yra turimos iniciaty
vos nepaleisti ir nieku būdu 
nepaduoti jos atgal ašiai, sa 
ko prezidentas.

3,000 lėktuvu, 4,000 
tanky pasiųsta 
Sovietu Rusijai

NEW YORK, gr. 11. — 
Britanija ir Amerika praei
tais metais Sovietų Rusijai 
pasiuntė daugiau kaip 3,000 
lėktuvų ir 4,000 tankų, taip 
pat apie 30,000 kitų moto
rinių vežimų, anot oficia
laus čia britų orinių jėgų 
delegacijos pranešimo.

Pažymėta, kad pasaulio 
istorijoj nebūta tos rūšies 
įvykio, kad vienos valstybės 
kitoms duotų tokią didelę pa 
ramą karo reikmenimis.

Tik 27 lėktuvai 
prarasta atakuojant 
Italijos miestus

LONDONAS, gr. 11. — 
Per praeitas septynias sa
vaites britų lakūnai atliko 
15 atakų prieš pramonės 
centrus Italijos miestuose ir 
tik 27 lėktuvus prarado. Aiš 
ki narna, kad ašis neturi kiek 
reikiant apsaugos priemonių 
ir dėlto gauna tokią skaud
žią pirtį.

Naciai vartoja 
sklandytuvus

LONDONAS, gr. 11. — 
Savo jėgų Afrikoje paramai 
— kariuomenės ir karo rei
kmenų siuntimui — ašis pra 
dėjo vartoti šešių motorų 
orinius transportus ir sklan 
dytuvus.

Kadangi Tunisijoje siau
čia lietingas oras ir visi ke 
liai nepaprastai pabliurę 
ašis tuo naudojasi ir iš Eu
ropos žemyno siunčia vir 
daugiau kariuomenės ne tik 
į Tuniaiją, bet ir į Libiją.

Anot prezidento praneši
mo, per paskutinius tris mė
nesius lend-lease programos 
vykdymui išleista 2,367,000, 
000 dol. Vadinasi, “lend- 
lease” išlaidos kaskart didė- 
ja, kadangi Amerika aktua
liai įsikiša vis į naujus karo 
frontus pasauly.

Prezidentas praneša, kad 
Amerika paskutiniais lai
kais susidėjo su sąjunginin
kais Afrikoje kovoti prieš 
ašį tikslu ašies jėgas paša
linti iš visų šiaurinės Afri
kos pakrančių ir Viduržemio 
jūros pakrantes paimti savo 
kontrolėn.

Prezidentas Rooseveltas 
įvertina sovietų armijos ne
paprastą narsą. Ši armija 
ne tik apgynė vokiečių ap
gultąjį Stalingradą, bet dar 
griebėsi ofensyvos prieš vo
kiečius ir ją *en ir kitais 
frontais sėkmingai vykdo.

Japonų klausimu preziden 
tas pareiŠkią, kad japonai 
savo neapdairumu daug ka
ro laivų prakišo Pacifike ir 
nieko sau gera nelaimėjo J. 
A. Valstybių laivynas iki šio 
laiko japonus visur jūrose 
nugalėjo.

Prezidentas pareiškia, kad 
Amerikos pareiga yra są
jungines tautas visur visa- 
kuom remti, kiek tik yra 
galimybės. Dėl to, joms ir 
pristatoma karo reikmenys 
ir amunicija. Joms pristato- vadovauja pasižymėjęs Ser
mas reikalingas maistas, me ,bų generolas patrijotas Dra-
dikamentai ir drabužiai.

Ir tas bus ir toliau vykdo
ma, nes ašis okupuotų kraš
tų gyventojus yra stačiai 
apiplėšusi. Amerika turi pa 
rūpinti maisto badaujan
tiems gyventojams. Ašis vi
sur sukelia ir palaiko tero
rą. O Amerika su sąjunginė 
mis valstybėmis darbuojasi 
visur žmonėms nešti laisvę 
ir šviesesnį rytojų iki bus 
atsiekta pastovi taika ir ra 
mybė.

Karo gamybos 
boardas suvaržo 
kernotą maišia

WASHINGTON, gr. 11. — 
Karo gamybos boardas tiks
lu taupyti karo reikalams 
skardą, plieną ir gumą išlei
do nuosprendį, kuriuo 1943 
metais sulaikoma daug ke- 
nuoto (skardinėse) maisto 
gamybos civiliniems žmo
nėms. Nurodoma, kad vis
kas galima gaminti stikli
niuose induose, ir tas nevar
žoma, bet ne skardinėse.

VICTORY!

J. A. Valstybių tautiniu solidarumu ašis bus 
sutriuškinta ir pasauliui grąžinta laisvė

Jugoslavijoje komunistai telkiasi 
su naciais prieš serbus patrijotus

Raudonieji kovoja prieš partizanus, 
plėšia ir žudo gyventojus

LONDONAS, gr. 11. — 
Jugoslavijos tremtinė vy
riausybė gavo žinių, kad te
nai komunistai kovoja prieš 
serbus partizanus, kurie sek 
mingai veikia prieš nacius ir 
fašistus. Partizanų grupėms

Pranešta, kad naciai ko-

ja Michailovič. Serbai komu
nistai, anot apturimų žinių, 
jo žygiams stato visokiau
sių kliūčių.

Per dvi naktis šaudyta 
per sąsiauri

LONDONAS, gr. 11. —
Britai ir vokiečiai per 
pereitas dvi naktis sunkio
mis patrankomis apsišaudė 
per anglišką ąąsiaurį. Nė vie 
nai kuriai pusei nežinoma, 
kur didieji šoviniai krito ir 
kokius nuostolius sukėlė sa 
vo priešui.

Etiopija lend-lease 
kelki gaus paramą

WASHINGTON, gr. 11. —
Prezidento Roosevelto nuos
prendžiu ir Etiopijai pripa
žinta lend-lease keliu para- iymjų monetų.
ma J U. 8č kariuomenė

Iš Italijos atkovota ši Af
rikos karalystė nesenai pri
imta priešašinėn tautų są
jungom

WASHINGTON. — Armi
jos viršūnėse bijoma, kad

SKELBKITES “DRAUGE”

mnnistų žygius remia, kad I karalius>' Bahamas salų gu 
tik pakirsti serbų patrijotų ,bernatori“; Jis sakoai atvy

veiklą.
Gen. Michailovič vadovau 

jami serbai partizanai kovo
ja už Jugoslavijos išlaisvi
nimą, o komunistai darbuo
jasi Jugoslavija pakeisti so
vietų valstybe — sovietų 
provincija.

Gen. Michailovič pereitą 
gegužės mėnesį paskelbė, 
kad Jugoslavijos gyventojai 
ne tiek daug kenčia nuo na
cių ir fašistų režimo, kiek 
nuo komunistų teroro.

Anot jo, komunistai už-. . .. - .lenų atlyginti už sunaikin-puldinėia sodybas, iš žmo- , . ,
L., _i-i— i- x.. ^aa privačias ir visuomenes

naudos nuosavybes, praneš-nių viską atima ir juos žu
do. Be to, jie darbuojasi 
vienus žmones prieš kitus 
kurstyti ir tuo naudotis.

Kongresas autorizuoja 
išleisti 3c. monetos

WASHINGTON, gr. 11.
Kongreso žemesnieji rūmai kad rusų kariuomenė lai- 
pripažino bilių išleisti nau
jas 3 centų monetas ir bilių 
pasiuntė senatui. Galimas 
daiktas, kad senatas irgi pri 
patįs bilių ir bus ■ sulaukta

maisto direktorius Wickard- atmuštos ir priešo visi žy-
gali kartais nustatyti armi- giai sukoneveikti.
jai savotišką dijetą. I Centriniam fronte vokie

Prezidentas liepia 
kongresui išspręsti 
atlyginimo problemą

WASHINGTON, gr. 11. — 
Prez. Rooseveltas laišku krei 
pės kongresan nurodyda
mas, kad artimiausiomis die 
nomis jis išspręstų vyriau
sybės tarnautojų atlyginimo 
problemą. Jei kongresas to 
nepadarys, sako prezidentas, 
tai jis patsai pavaduos kon
gresą šiuo klausimu.

660,000 darbininku 
užšaldyta prie darbu 
Detroito pramonėse

DETROIT, Mich., gr. 11. 
— karines vyrų jėgos komi
sijos nuosprendžiu šiame 
mieste karo pramonės fabri
kuose apie 660,000 darbinin 
kų “užšaldyta” prie turimų 
darbų.

Tas reiškia, kad tie darbi
ninkai be atitinkamų autori 
tetų leidimo negali pamesti 
turimų darbų ir iš vienų fa
brikų nusikelti į kitus.

Windsor princas 
atvyko į Ameriką

MIAMI, Fla, gr. 11. — 
Atvyko princas Edvvard 
Windsor (buvęs Anglijos

kęs atsilsėti, o jo žmona no 
rinti nupirkti daugelį Kalė
dinių daiktų Nassau karei
vių stovyklai.

Išvyko į Palm Beach, Fla.
/

Britanijos nuostoliai 
dėl oriniu alaku

LONDONAS, gr. ll. — 
Apart daugybės užmuštųjų 
žmonių ir sunaikintų 250,000 
gyvenamų namų vyriausy
bei kaštavo 346 milijonai do

ta parlamente.

RUSAI SUNAIKINO 42 
VOKIEČIŲ TANKUS

MASKVA, gr. 11. — So
vietų karo vadovybė prane-

paniškai pažangiuoja Stalin
grado ii] centriniam fronte 
(Maskvos vakaruose). Sako, 
Rževo fronte ir kitur vokie
čiai buvo sukėlę kontrata
kas, bet jos atmuštos eu di
deliais priešui nuostoliais.

Sovietų vadovybė išleis
tam komunikate pažymi, 
kad visos vokiečių atakos

VoL XXV)

Ašis iš naujo atakuoja britus 
ir amerikiečius Tunisijoj

Bet sąjungininkų artilerija daužo 
priešo tankas ir atmuša puolimus

WASHINGTON, gr. 11. — 
Žiniomis iš Šiaurinės Afri
kos, ašies tankai ir infan
tėm j a įsiveržė į sąjunginin
kų užimtą teritoriją Tunisi
joje už 35 mailių pietvaka- 
rų link nuo Tunis ir apie 
už 20 mailių Tebourba už
pakaly. Priešas įsispriaudė 
dviem kolonom.

Japonu kontratakos 
atmuštos N. Gvinėjoj

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 11. — 
Išleistu komunikatu patvir
tinama anksčiau pranešta 
žinia, kad sąjungininkai Nau 
jojoj Gvinėjoj paėmė japonų 
bazę Gona ir kad Būna ba
zės japonų sukelta naktį 
kontrataka atmušta.

Komunikate pažymima:
“Būna srityje naktį prie

šo kontrataka sukoneveikta 
mūsų ugnimis. Ties kai ku
riais priešo įsitvirtinimais 
(pillbox rūšies) su priešu su 
siremta durtuvais. Mūsų 
orinės jėgos akciją stipriai 
parėmė nurodydamos priešo 
pozicijas. Mūsų jėgos užė
mė Gona sritį, kuri yra apie 
12 mailių nuo Būna”.

čiai kontrštakoms prieš ru
sus panaudojo 70 tankų. Iš 
jų tik 28 išliko sveikos. Ki
tos visos sunaikintos.

Stalingrado šiaurvakaruo
se rusai paėmė vokiečių eilę 
pozicijų. Apie 300 vokiečių 
nukovė. Paimta 5 patrankos, 
19 kulkosvaidžių, 13 morti- 
rų ir daug karo medžiagos.

Stalingrado pietvakaruo- 
se rusai daugiau kaip 400 
vokiečių nukovė, sunaikino 
2 tankus, 42 kulkosvaidžiu^ 
ir eilę įsitvirtinimų.

Sovietų oro jėgos pradėjo 
smarkiau veikti. Sunaikinta 
daug priešo oripių transpor
tų. I

Viena kolona netrukus 
buvo priversta atsimesti at
gal, o kita atkakliai susirė
mė su sąjungininkų artileri 
ja ir prancūzų infanterija 
Medjez ei Bab apylinkėse.

Komunikate pažymėta, 
kadi ašies abi kolonos vienu 
žygiu buvo susimetusios 
prieš Medjez ei Bab iš šiau
rinio ir rytinio šonų.

Po smarkaus susikirtimo, 
kurio metu keletas priešo 
tankų sunaikinta, viena ko
lona' atsimetė, o kita pasili
ki kovoje. Paskiau ir kita 
kolona nutraukė atakas nie 
ko nelaimėjusi, bet sulauku
si tik didelių nuostolių.

Spėjama, kad priešas šio
mis atakomis padarė tik 
įžangą smarkesnioms ata
koms. Kalbama, kad ašis iš
bandžius sąjungininkų stip
rumą. Reikia laukti ten nau 
jų smarkesnių priešo atakų.

Niekas negali pasakyti, 
kad ašis šiomis atakomis, ra 
si, maskuoja kitus kokius 
nors savo planus ir žygius.

Pustrečio milijono 
civiliniu žmonių 
vyriausybės tarnyboje

WASHINGTON, gr. 11. — 
Pranešta, kad šiandie fede
ralinės vyriausybės ekze- 
kutyvėje tarnyboje yra 2,- 
549,474 civiliniai asmenys. 
Tik vieną praeitąi rugsėjo 
mėnesį 98,715 asmenų pri
imta tarnybon.

Karo departamentas turi 
daugiausia civilinių tarnau
tojų — net 1,076,306.

Po to seka laivyno depar
tamentas — 518,663.

Kiti tarnautojai paskirs
tyti tarp įvairių rūšių boar
dų, administracijų komisi
jų-

Paskirtas U. S. 
atstovas Indijai

WASHINGTON, gr. 11. — 
Prez. Rooseveltas J. A. Val
stybių atstovu Indijai pasky 
rė William Phillips iš Mass., 
buvusį ambasadorių Romai. 
Jis bus personalus preziden
to atstovas britų vyriausy
bei Indijoje.

'8HB — "į ‘ 1*~~~

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite | 3-člo puslapio “Clas- 

sified Sekciją”, kur rasite 

nepaprastą sąrašą (vairių, 

gerai apmokamų darbų!
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KAS GIRDĖT MUKRANE
Kalėdų eglaitė ir 
diedukas

Arinaet metinė, brangi 
Kalėdų šventė. Jos laukia 
Maži tt MtaUgę, ypatingai 

makt vaikučiai, iwe ik pab

rukto tikisi, jog Kalėdų die

dukai, atsilankęs suteiks 

jiems vaišių, dovanų ir gaus 
viso ko pražys. Kad nefcpvi- 
lus mažųjų, mus draugijų 
tarpe kelintas metas yra pa- 
protia parengti Kalėdų eg
laitę, na, o ir diedukas at

važiuoja! taip ir šįmet bus 
papuošta eglaitė ir pakvies
tas diedukas. Tuo reikalu 
bus svarbus susirinkimas vi, * . i
tų draugijų Valdybų it iš
rinktų atstovų sekmadienį,

Gražios ir įspūdin
gos iškilmes

Susirinkom vienoj šaltoj 
lietingoj lapkričio mėnesyj 
dienoj Dieviško vardo Misi
jų kongregacijos koplyčioje, 
Techny, tll.

Susikaupėm. “Kaip graži 
yra Tavo buveinė, o Vieš
patie dorybių! Mano siela 
trokšta, alpsta Tavo namų. 
Mano širdis ir kūnas links
minasi gyvame tHevUje. Pa
laiminti tie, RUrie gyvena 
Tavo namuose! Jie garbins 
Tave per amžius”. Taip gie
dojo procesija susidedanti iš 
studentų, brolių ir kunigų 
tos kongregacijos. Jie atėjo 
prie Panelės švenčiausios

ALBERTAS T. SUTKUS

sutartinai giedojo prašyda-

jara buvo teikta proga da
ryti pirmuosius apažadUB).

Paskui visi atkalbėjo Vi
sų šventų litaniją. Toliau se
kė Šventinimas abitų ir juos
tų, konsekracijos aktae ir 
pilnas priėmimas kandidatų 
į novicijatą. Kada broliai 
naujokai artinosi prie alto
riaus laiptų choras giedojo 
Šį antifonų, kuris išreiškė 
jų troškimą pasišvęsti Die
vui trimis šventais apžadais:

“Aš aukosiu savo apaždus 
Viešpačiui akivaizdoje visų 
>monių; Viešpaties buveinė
je — mūsų Dievo!”

Po visų šių apeigų įvyko
mi Šventosios Dvasios pa- šv. Mišios, palaiminimas su 
laiminimo | Švenčiausiu Sakramentu ir

Dabar sekė pamokslas iš t.t.
naujo raginantis jaunlkai- Taip, ilgos pamaldos, bet

gruodžio 13 ČL, po Bv. Auta- statulos, kur rado Šešiolika

no draugijos susirinkimo, 

apie 3 vai., Lietuvių Audito

rija j. * i

Mirė

Gruodžio 4 d., netikėtai, 
staiga mirk a. a. Pranciš
kus Kapturnuskas. BuVo il- 
gatabtis žios koaomjos gy
ventojas, sėdas draugijų ha 
rys ir ilgametis “Draugo” 
skaitytoja*. Buvo tėvas 5 sū 
bų. Vienas sūnų Atex fcap- 

ter (Kapturauskas). pasižy
mėjęs football rungtynėse 
žaidėjas sa Nofthvrėstem 
Universitetu. GruodSlo 7 d., 
po gėriulihgų pamaldų žv. 
Batjrąmiejaus bažnyčioj 
Upė palaiduotas 6v. Mari
lei fjtefttfti Buvo narys Žv. 
JUdPėpė ilr «y. Abtana drau-

jaunikaičių suklaupusių ir 
tuoj kvietė juoe Šiais žo
džiais, “Išrink&ū tave iš šio

Kenoshos Kronika
Praeitą sekmadienį šv. 

Petro parapijos sodalietės 
ėjo “in corpore” prie šv. 
Komunijos if po Mišių sv. 
turėjo pusryčius ir susirin
kimą. Šis susirinkimas bu-Į 
vo metinis, dėlto sekančios 
narės išrinktos naujon val
dybon:

Pirmininkė - Helen Ali 

š&uskas, vice pirmininkė —

WQLK 5TIUK
1945 VVest 35* Street 

/5r<-

ADVANCED PHOTOGM.u 

I.OWtST Pi KSI l»l . t PK -•

PHONF. LAPAVLTTF 2*

«X’«XaMdaXi>n^ti,|‘trurar:>B tiems' ‘™rie ja ‘ DE- VAITUSH, OPT. 
save Kristaus darbui. Ir vėl. sieloje Dievo malonę. Dėko- 

Viešpats su tavim. ! jome Dievui, kad davė mums
— Ir su tavo dvasia. i tą progą būti gražių iškil-

pasaulio, kad eitumei ir at- vs* kaip vienas klausė

yneštumei vaisių, vaisių, kū- 
;tis pasiliks”.

Celebrantas pašlakstė van 
deniu kandidatus, kad pik
tosios dvasios jėga būtų su
triuškinta ir kad Dievo pa
laima nužengtų ant Jo iš
rinktųjų. *

Choristei pradėjo iškilmin 
gai giedoti.

Koks įspūdingas reginys 
kaip visi giliai pasilenkę į- 
ėi*tžkoA«SMU)žSAQŪ bažnyčioj^, 
(apie du šimtu studentų, pu- 

lė šimto brolių ir kunigų)
S—

_ mių dalyviais.

Helen Gashon, raštininkė — ( nesį suredaguos Ann Cizik 
Ann Mockus, iždininkė — ir Ann Mastauskas.
Mary Kraujalis, “Draugo” 
koresp. — Mary Beitas 

Sodaliečių “Christmaj pa
rty” bus gruodžio 30 d. va- 

j kare. Komisiją sudaro: He- 
! len Ališauskas. Bertha Lau-I

rautis, Helen Dešris, Jean 
Butkus, LucJUe Višniauskas, 
Stelia Stulgaitis.

“Sodalitv News" kitą mė

M matų groktlhai 
JsSų garantavimas 

- Aktų
Palengvina aklų įtempimą, 

aStt priežastimi galvos skaudė
nervu o-

Švento Jono evangelijos. ' Po viso išėjome iš bažny- 
Dijakonas kreipės prie ce-j teles. Susirinko bent trisde- 

lebranto prašydamas: “Ger- šimts giminių sveikihti nau-
biama® Tėve, šitie kahdida-, ją brolį profesą. Laukiame. S££dn^audejlm°’

tur»

DR. SELMA SODEIKA
O. D.

AKIS IftTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofiae randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 3 vai kas dieną

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St-)
Telephone: — EUCLID 006 

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave.. Cicero, OI 

Tel.: Cicero 7681

Pusryčius kitą mėnesį pa
gamins Mary Kraujalis ir 
Salome Zaleckis.

Sodalietė

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 

DIVIDENTŲ 

RATA

1751 W; 47th Street
ADVOKATAS

tai prašo priimti abitą Die- Atėjo liesas, aukštas, tam- tumo, skaudamą akių karštį, atitai-
viško Vardo Draugijos bro-, siais plaukais jaunikaitis prirengia teisingai akinius, visuo-

Siandien jis pilnas džiaugs- •• etofidkkn^M egzaminavimas da- 
J r _ romas su elektra parodančia ma

nio — mažakalbis, bet dė- flbnisias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku*. 

Kreives skys sutaisomos.

liukų.”

Kiekvienas Iššauktas at 
sakė, “Esu”.

šakių vakarasĮ f ’
6v. Baltramiejaus parapi

jos mergaičių Vienetas gruo
džio 5 (k, surengė šokius ir 
užkandžius kareivams Kata 
likų Centre, V.fe.O. name. 
Šeimininkais buvo: Mr. ir 
Mrs. Jonas thmvčius; Mr. ir 

Mrs. Juozas Matulėnas, MT. 
ir Mrs. Jonas Petraitis; MT. 
k Mrs. Antanas KiūMckas 
lr Mr. ir Mra. Vincas Dbagū 
ha*.

Pavyzdingas susirinkimas
•

Gruodžio 6 d., šv. Baltra
miejaus draugija, laike su
sirinkimų, kuriame nariai 
kreipė didesnio domėsio į 
karų ir šios šalies reikalu* 
Vietoj be reikalingų ginčų 
ir kalbų be jau seniau pirk

tų bobų nutarta da nupirk-* 
U bonų už $500.00. Be to, 
paminėta žuvus.eji kariai už 

mūs visų laisvę žuvusieji 
Pearl Harbor užpuolime ir 
užprašytos ŠV. Mišios UŽ vi
sus žuvusius ir tarnyboj 
esančius karius.

Daug prisideda

Prie surengimo puotos 
Kalėdų dienų kareiviams ir 

jkrėlviams Katalikų Centre, 
V.8.O. patalpose. Dienos pir 

mtninkė Alicija Vaitekūnas 
praneša, jog Visi stambiai 
aukauja valgiais, pinigais ir 
eiga retais Manoma pavalžin 
ti apie 000 karių. Daug dar 

bo ir daug pagelbos reika* 
Muga. Komisija taip pat pr- 
neia, jog vili, kas norės, ii 
lietuvių tų dieną galės ap
lankyti U.S.0. namą ir pa-
ttuMktafci Vaa nu Ir t a •*) XTU T\,lh V<*•

Grįžo namo

Sofija Buksienė, žmona 
Vinco Buksaa, 715 May str., 
po sėkmingos operacijos pa
darytos Mayo Bros. klinikoj 
Rochester Mina., gruodžio 5 
čL, grįžo namo. Nors dar 
siipnuoka, bet jaučiasi ge
rai. Linkime greit pasveikti. 
Sykiu grįžo ir duktė Bernice 
Vaišnorienė, kuri visų laiką 
buvo prie motinos. Enrikui 
aplankius ligonę, parodytas 
kiaušinio didžio akmuo, ku
ris per operaciją išimtas iš
vidurių. Enrikas.

Vėl kreipdamasis į cele-1 
brantą dijakonas sakė, “Ši* 1 

tie naujokai trokšta sudėti 
pirmuosius apžadus kaipo 
Dieviško Vardo Draugijos 

broliai.

Jų tarpe vienas lietuvis

iš visų iššauktų buvo Vie
nas, Jįrari»4t»fcihiŠ širdies 
tarė^‘esu”. Jis brolis Harol

dais, Albertas T. Sutkus, sū
nus Onos ir Antano J. Sut
kų iš Waukegan, IU. (Prie 
progos čia teikiame keletą 
biografijos bruožų. Albertas 
gimė Waukegah, gruodžio 
21 d., 1919 ra. Baigė Šv. Bal
tramiejaus paiapijinę mo
kyklą ir Waukegan Town 
ship High School. Jis įstojo 
į Dieviško Vardo kongrega
ciją sausio 1 d. 1940 m. Po 
bandymų ir maldos laiko,

kingas už kiekvieno- palin 
' ketą gerą žodi VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 

vnk. Seredomia nuo pietų, o No- 
dėlioj pagal autartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
linksmą-*davėją! ’ Aukokite . aaaa ho akinių. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone: YARDS 1373 
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Jaunikaičiai, Dievas myli

savo darbuotę Jo garbei. 
Būkite Koktaus darbininkai 

ir gelbėtojai Jo tarnams, ku
nigams.
■ ---i "*»'•

fj
r

ŠERMER
LIETUV» ANlŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Erdves Akto
Utaiso.

T(

t į > <
Ofisas Ik- Akinių tMrttthvft 

H^tOTED ST.

VALANDOS: nuo 16 iki 4, 6 Iki 8 
ir Sektnadiehiais pagal sutartį.

-- - ■ - .
f

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS I

Tik viena pora akių vinim gy 
♦khhsuL ftoogotft. Jak, imdami 
Išegaamlnuott Jaa moderniškiausia 
aeUSk, kuria rainio moMa> 

gali SstslįAL 
ta merai tmmuato 

pririnkime akinių, kurte pateHna
visą aklų IMtaplraų. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. 1 Smetana. Jr.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina aklmut 
a t a a k o mlng&i ui 
prieinama k«'ies

IOS F. BUDRIK
KKAUTUV£JE

3241 So. Halsted Si.
Tetefonae:

Calumet 4591
DttL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
TARTIS MMB

WHIINEY E. f ARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

8133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos Ud 8-tca
valandos vakare.. 

TeMeaaa CALamet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 Tai RTAto 7R7)

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofise Tel. Central 1824 
Valandoa: 9 ryto iki 4 popiet.

t Ritomis valandomis pagal sutarti 
—

LIETUVIAI DAKTARAI

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neiftparduo- 

tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog ii geležin
kelio karo jums:

POCAHONTAS, Ip JLC
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0*0** 
GENUINE POCAHONTAS,

Pečiams dydžio —■ Tikra* Bargenas......

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri girt rn 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams., IU.OU

Gta kaišo. perkant 4 Ūmius ar aailrš 
M52 KO. LONtF AVE. TEL. PORTSMOUTH 6022

•9.20

1301 Bo. Atihlamd A vena* 
Kampan 18-fcta

rrlnfaaaai cAbši, aaaa. (Maar 
0*WD VALAtoDOfl:

•įga a. to. Iki «:M p. m 
Mtod. a:lo a. m.

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

ažftoflri! 5“

HELAUK1TE—
ftvtoj Gali Būti Pervėhil

iri aottto Htoitorbti toe ugnh 
ar Magi be apiransd,. reflcatankl 
to OeKtoiiJa jama ęefeų per «
Mt, «eta(4Mt« į*Mų aamaloilami

i esame pirmaklasiai n&rid C

O’MALLEY and MdUY, Inc.
Ž22 W. Adoma St Kamb. 1548-54

Tėtotimaa CENTRAL
(JttNERALIAI AGENTAI gių Ketapattjų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANT 
IMbERIAI. AS8URANCte CČMbANY 
LbldaĖRMRN'S INSURANCE OOmTaNV 
MAflkACMUSKTTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MtCKtOAN FIRE ANt) MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOttNDC INDEMNITY COMPANY.

samda, tmldtiM, automobiliu*,
fcgrhU, a«W bfrotferis, fcad

“Mes esame pirmaklasiai naridl Chhmgo Board of UhderVrritere”

VICTORV 
S P I T A L

Po nauja vadovyste.

328 VV. 85th PLACE

Phone: YARda 2330

24 vai. patarnavimas

Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimų lank- 
»rtt toksų ligoninės kliniką. Kli- 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
Pilnai Įrengtos Mediko* Depart- 
sscntsn gy4>mui nsokių ligų — 
■Šarkių lr Uglalklnlų.
Pilnai Įrengtas Chirurgijos De- 
partmentao, kor evapbnu, lr da
lesnes operacijos atlieka atsako- 
miagl Cktntrg«l-r

P1i>ntaUi,-rS<,r !>©- 
parMsentos pnskaitant uiatber- 
rny, U it ra Vlolet Ray, Blnusoidal 
ir kitus moderniškus metodus 
gydymo.
Kilusi Jreugtas X-IUj Depart-
umtos daktarams . lr pacientams.
M6 vienam vertam ligoniui ne
oną atstumta, dfil štoko,, pinigų, 
geriausias gydymas Ir p r lei i ura. 
kas link mokesnių, misiiarsime. 
•tad būtų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN AND SUROEON 

4645 So. Ashland Avenue

OriSO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutarti.
Orftee t< YARda 4787 
Namų tsl PROspeet 1930

01 P. ATKOČIŪNAS "
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatrgdiem&is, Ketvirtadisoiais 

ir Puoktadieiuau
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. 1L 
314/ b. Halsted SL, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

, .yiųąndpe. 3 — 8 jjople^

Tel. YARds 2246

OR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashfond Avenue

TaL TABfli SIM

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IB CHIRURGAI! 

IB AKINTOS PRITAIKO
744 Wsst 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais tik 2-4 

Šveotadientoto 11-12.

Ofiso TbL ........... VIBjjiil* 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIBLRGA8 

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA;
- Kasdien nuo 2:0611d 8:60 vai 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua

OR. CHAR1£S SEGU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-troe lubos)

Chicago, UL
arti 47th Street „ , ____ „„„„

vat: ano 0 vai ryto iki 8 vai. vak Te*- MIDway 2880

AMKUKOS LUTVVIŲ DAKTARŲ DRAGOUOS MARUI

OR. T. DUNDULIS
n HKKMMM

4157 Archer Avemie
>fibe vat: 1—3 ir 6-6:30 P. 11 

Tr arte itind šie pagal totartį.

Rea. 0M8 8. Talman Ava. 
ma. tai. Gttoveon oen 
Offiee Tek HEMlock 4848

M. J. J. SIMONAITIS
OTMtOJAl A tttfitoBOAl

taL: 8-4 ir 7-8 vak. 
Kstviriad. h Nsd«iWMs Mlfiaraa. 
8483 RMr<)(>ene Rd.

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vau ten 14) mm tJMisč 

756 Weet 35th Street

tei OANal 6122

. s.DR. S. BIEŽIS
fiVDVTOJAB A OHntOROAR 

2201 West Cermak Rd.

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

DR. A. JENKINS
(Liet o via)

GYDYTOJAS £R OKTEURGAS
2500 VVest 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRglnia 2421

Seredoj pagal sutarti.
Telefonas: ItEMlock 6849

•DK. PEIER J. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4

6767 So. We»tern Ave.

. OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak. 7 Iki 9 

Nedėllomiš pagal autartį

TaL Oicaro 1484

i

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
8ekmad., Trečiad. ir Aeitad. va

karais oftona uidarytaa. 

REZIDENCUA:
BMl West 66th Place 

TaL REPeblic 7868

TtL OANal MB7
Bsa taL: PBOspsct 6669

OR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

BtoMtaolJe: IBM Be. Artselaa Ava
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 pvpist 

6 Ud 9 vai. vakare

DR. S. R. PALUTSIS
DYTOJA2 B 

Katnp. IStožgat
OFISO VAL

GYDYTOJAS B OtURUROAl
t. ir 49th CL 

ALANDOS:1 Ud 4 popiet 7 Ud B vaktora 
ir psgsl aotorti.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

DR. EH&Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

Ofiao Tel. LAFąyette 3210 
Ras. Tel. LAFayette 00G4 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDtie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak. 
penkt., lditad. 830 iki 9:80 vok. 

Hstonad Pagal Sutarimą



Šeštadienis, gruoc. 12, 1942 DRAUGAS 3

LIETUVIŲ TAUTINES TARYBOS REIKALU 

Atviras laiškas gerbiamam Vyt. Sirvydui
S. m. lapkričio mėn. 27 d. 

Dirvos Nr. 48 Gerbiamasis, 
straipsnyje “Kas ką rašo”, 
Tamsta tikros padėties ne
žinodamas, atvaizduojat ne
tikrus faktus ir klaidinda
mas lietuvių visuomenę 
šmeižiate L. T. Tarybą. Ir 
taip nesąmoningai drauge 
su lietuvių tautos priešais 
kenkiate lietuvių tautos rei
kalams. Manau, kad Tams
ta kaip ir kiekvienas doras 
lietuvis trokštate Lietuvai 
laisvės ir visokeriopos ge
rovės. Suprantu ir atjaučiu 
Tamstas į susirūpinimą i r 
sieloj imąsi Lietuvos ateiti
mi. Bet negaliu nei kaip su
prasti kaip doras lietuvis 
šviesuolis, trokštąs Lietuvai 
gerovės, visiškai nepatikri
nęs faktų, gali taip negra
žiai kitus geros valios lie
tuvius šmeižti, kurie vien 
tik gerovės Lietuvai nori. 
Todėl teisybės vardan esu 
priverstas dėl Tamstos ne
tikslių kaltinimų patiekti sa 
vo pastabas.

Dirbam kiek galim

Tamstos tvirtinimas, kad 
LTTaryba absoliučiai nieko 
nuo jos įsikūrimo Lietuvos 
laisvei nedirba ir per šešios 
mėnesius saldžiai miegojo 
yra neteisingas ir turįs aiš
kaus šmeižto pobūdį. Visų 
LTTarybos darbų aš dėsty
ti laikraščio skiltyse neran
du tiksliu bei reikalingu, ką 
manau Tamsta ir pats pri
pažinsi, bet galiu tvirtinti, 
kad LTTarybos nariai sal
džiai nemiegojo. Esu įsitiki
nęs, kad visi dirbom kiek 
galėjom, kaip sugebėjom ir 
kiek sąlygos leido. Kiek tai 
liečia mane asmeniškai, tai 
aš už eavo žygius imu pilną 
atsakomybę ir nei kiek ne
sijaučiu nusikaltęs prieš lie
tuvių tautą dirbdamas LT 
Taryboje. ĮPer aukščiam į 
Tamstos minėtus 6 pasku
tinius mėnesius kasdien sun 
kiai dirbau, kad uždirbus 
pragyvenimui ir sekminges- 
niam veikimui L. T. Tary-

tA.
JUOZAPAS GEČAS

Gyv.: 4316 So. Maplewood 
Avenue.

Mirė gruod. 10 d.. 1 942 m.
7 v. ryte, sulaukęs 52 m. amž

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ 
šaulių apskr.. Papilės parap., 
Betlauklų kaimo, Amerikoje 
Išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime:
2 sūnus — Juozapa Ir jo mo
terj ir jų »eimų. lr Antanų 
(U. 8. kariuomenėj) Ir Jo mo
terj: 2 brolius — Stanislova 
Ir jo inoterj Marijonų Ir jų 
Seimų. Ir Pranciškų Ir jo mo
terj Stelių lr Jų Aelmų; 2 se
seris — Onų Vlktoravlėlenę 
lr Jos vyrų Jonų ir Jų Aelmų. 
lr Agotų Mažonienę lr jos vy
rų Kazimierų Ir jų Aelmų; pus
seserę Onų Andrijauskienę Ir 
Jos Aelmų; Ir daug kitų išmi
ntų, draugu Ir pažjstamų; o 
Lietuvoje paliko brolj Jonų Ir 
Jo šeimų.

Velionis priklausė prie 8.L.- 
R.K.A. kuopos.

Kūnas pašarvotas J. Mule
vičiaus koplyčioje, 4348 South 
California Avė. laidotuvės |- 
vyks plrmad.. gruod. 14 d. Ii 
koplyčios 8:10 vai. ryto bus 
atlydėtas J Nekalto Prasidėji
mo Švenčiausios Panelės par. 
bažnyčių, kurioj (vyks gedulin
gos pamaldos ui velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
J Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pnžjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Sūnai. Marčios, 
Broliai. BrolIrviAs. Seserys. 
*vn*erlal, fNissoserč, Giminės

Lald direkt. J. Llulevlčlus, 
telefonas I-AEayetfe 8572.

boje, reikalingas lėšas. Daž
nai ištisas savaites be jo- 
kio poilsio ar pertraukos. | dentu lr Lietuvos respubli- 
Cikagoje dirbau Reyerson ^°8 pereigūnais), matyti,
Steel Cb. plieno dirbtuvėje, 
o persikėlęs Waterburin dir
bu metalų liejykloje eiliniu 
molderiu, kur karšta lieps
na, tyškąs metalas ir aitrūs 
dūmai pro prakaitu pasru
vusius akinius nuolat Dan
tės pragarą primena. Ta
čiau vis tik per tuos pasku
tinius 6 mėnesius LTTary
bos reikalais buvau nuvykęs 
2 kartus Washingtonan, 4 
kartus New Yorkan, 2 kar
tus Clevelandan visai ne
skaitant daugelio kitų Ame
rikos miestų, kur tiek su 
Lietuvos ministru Žadeikių, 
tiek su draugingos Ameri-
kos State Departamento ar nurodyti. Mes esam pasinio-
kitu Suvienytų Tautų pa
reigūnais nuolat tariaus Lie 
tuvos laisvės reikalais. O 
kur pašvęstas laikas trem
tinių reikalams? O kur par 
naudotas laikas nuolati
niams posėdžiams. Kur pra
leistas laikas pasitarimams 
au kongreso nariais, moks
lo ir politikos vyrais?

Tai ne saldus ‘miegas”

Kiek pro memorijų, 
straipsnių, laiškų teko per 
tuos 6 mėnesius parašyti, 
kiek prakalbų pasakyti ir 
tai vis atliekamu niuo tiesio
ginio darbo laiku, kuomet 
kiti ramiai sau ilsisi. ~Aš 
Jus užtikrinu, ponas Sirvy
dai, kad nespėjau pasidžiau
gti nei pavasariu, nei vasa 
ra, nei rudeniu. Laikas pra
bėgo žaibo greitumu. Ir tai

Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos 20 kuopa ren
gia šaunią “bingo” pramo- 

reiškia darbas naktimis be 84 šeštadienio vakare, gruo 
jokio atlyginimo ir reika- džio 12 dien4 Vingeliauako
laųjąs vien tik asmeniškų 
išlaidų, išlaidų ir dar kartą 
išlaidų, dažnai atitraukiant 
paskutinius skatikus niuo sa 
vo šeimos ir visiškai nepai
sant to kas bus sveikatos 
netekus. Ir tai Tamstos nuo
mone reiškia saldus miegas. 
Taip saldus, bet ne miegas, 
o jausmas mylėti savo gim
tą kraštą..., kaip sako poe
tas! B. Augustinavičius. Tik
tai bejausmiai ir suklaidin
tieji, to jausmo niekad ne
supras. Visi LTTarybos na 
riai dirba be jokio atlygini
mo ir palieka kitiems tą pri
vilegiją daryti stebuklus, 
versti kalnus ir gauti šimti
nes -už lietuvių tautos rei
kalų gynimą.

oNULIODIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIO8 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Buvo tartasi ir su 
pareigūnais

Taip pat Tamsta aiškią 
netiesą skelbi tvirtindamas, 
kad “svarbiausiais tačiau 
asmenimis (Lietuvos prezi-

gerbiami Tarybos nariai ne
matė reikalo pasikalbėt”. 
Dėl viršminėto galiu pasa
kyti, kad prieš posėdį aš 
pats mačiaus, kalbėjau ir 
tariaus aktualiais Lietuvos 
laisvės reikalais tiek su pre
zidentu A. Smetona, tiek spj 
min. Žadeikių, tiek su ger
biamais konsulais Budriu ir 
Daužvardžiu, tiek su jųjų 
artimesniais bendradarbiais. 
Tai kokius dar Lietuvos Res
publikos pareigūnus Ameri
koje Tamsta, ponas Sirvy
dai, pageidautumėt, kad LT 
Tarybos nariai aplankytų? 
Gal Tamsta malonėsi Juos

šę tartis ir pasikalbėti Lie
tuvos Nepriklausomybės at
gavimo reikalu Amerikoje 
su kiekvienu asmeniu, netgi 
su tokiais, kurie yra prie
šingi Laisvos Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymui.

Turi jėgos ir drąsos

Tamsta rašai, kad “Jei 
malonūs Tarybos nariai to 
nemato ir nejaučia, tai tik 
bergždžiai prieš savo pavar
des deda” daktarų, profeso
rių, kunigų “titulus”. Ačiū 
Dievui dar matom ir ma
tom aiškiai. Jaučiam irgi

Sąjungietės kviečia

salėje, prie 45 ir So. Talman 
avė. Komisija kviečia visus 
atsilankyti. Kom.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

[URME,
E VES

Marine soothes, deantes and refreihea 
irritated, reddened membranes caused 
bv bead colda, driving, winda, movies, 
cloie work, lite bourz. free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

gerai ir turim pusėtiną uos
lę. Į neklaidinguosius “Tau
tos Vadus” nepretenduojam. 
Taip pat nesistebim ir des- 
peracijon nepuolam jei pa
prastoje gryčioje ar puikiuo
se rūmuose ar net L. T. Ta
rybos pastate pasitaiko dū
mų ar šiukšlių. LTTarybos 
nariai galvoja blaiviai, lie
tuviškai ir turi reikalingų 
jėgų bei drąsos bet kuriems 
žygiams atlikti. Jei dūmų 
bus, tai išvėdinsim. Jei šiuk
šlių bus, tai jas patys iš- 
šluosim. Jei vadovybė su
klups, tai ją paremsim ir 
sustiprinsim, o jei to'nepa
kaks, tai visiškai pakeisim. 
Bet galiu Tamsta ponas Sir
vydai iš kalno užtikrinti, 
kad apsileidimui, neveiklu
mui, lepšiškumui ir neryž
tingumui L. T. Taryboje nie
kuomet vietos nebus. Man 
yra žinomos tik dvi galimy
bės, arba L. T. Taryba bus 
veikli, darbšti ir energinga, 
arba jos visai nebus.

VoDAV, THE AVEKAOE F8EK5HT T KAI H RuHS St> 

FE8.CENT EASTEk THAN IM 1920 ANO CARRIFJ 
40 FEACFHT MOAE TOMS OF FREIGHT.

VhF MOMLOS FlėST ELFCTRKAUY- 

UGMTEO TRAJN MAS MUM IN THE 
UNITED STATES, IM IMI.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

Žodelis dėl titulų

žodis dėl titulų, kuriuos 
prie savo pavardžių L. T. 
Tarybos nariai deda. Kiek 
tai liečia mane asmeniškai, 
tai savo teisių daktaro laips
nį gavau ne kaž kur pripuo
lamai, bet už aukštesnes tei
sių mokslo studijas ir moks
lo veikalą “Lietuva ir Tarp
tautinio Saugume Proble
ma”, kurį viešai apgyniau 
aukščiausiu požymiu Pary
žiaus universitete. Tai yra 
mokslo įstaigoje su šimtme
čių tradicijomis, kur nei pro
tekcijos, nei pinigai, nei ki
tos svieto “mernastys” ne
turi jokios įtakos garbingam 
mokslo laipsniui gauti. Ma
no tezės teisėjais buvo pla
čiai pasaulyje žinomi teisių 
mokslo žinovai: prof. LeFur, 
prof. Lapradellc ir prof. Bas- 
devant, buv. prancūzų už
sienių reikalų ministerijos 
juriskonsultas. Mokslo dar-

(Nukelta J 5 pusi.)

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

"DRArOAS” HELP WANTED 
ADVERTIKINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP W.ANTED — VYRAI

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr 
ISneSlotl skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras At
sišaukite | “DRAUGO” RASTINĘ, 
2334 So. Oakley Avė.. Chicago. III..

VAIKINAI — prie lengvų dirbtuvės 
darbų. Patyrimas nereikalinga. La
bui jdomus darbas. Dienų lr naktj 
shiftai. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas jsidlrblmas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Klieraian Kt.

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

DF.CATUK CARTAGE CO.
1934 So. Wontworth Avė.

FREIGHT HANDLERS
Galim priimti keletu Unijos I-ocal 
710 vyrų. Unijos mokestis ir savai
tinis bonus.

NORWAI,K TRUOK LINES 
501 W. 18th St.

REIKALINGAS PATYRĘS KAR- 
PENTERIS išdirbti sampuliams kėl
aus iš medžio. Taipgi reikalingas ir 
JAUNAS VYRAS dirbtuvės darb
ams. Kreipkitės j —
KEENE SAMPI.E CARE COMPANY 

302 W. laike Street

REIKALINGI 
CUPOLA MAN — GREY IKON 
FOUNDRY - HEAVY CASTINGS

Su nemažiau 5 metų patyrimu.
TARRANT FOUNDRY CO. 

1338 Cortlaiul St.
Clilecgo,' III. Lincoln 2048

REIKALINGI PATYRĘ DEŠRŲ RI
ŠĖJAI ir KUMPIŲ MfiSINftTOJAI. 
Unijos shapa ir unijos mokestis.

MARHOP.FER ėfc SONS. INC. 
3170 S. Ashland

T.ABORF.RS
Dirbti prie truek loading platformo. 
Nuolatiniai darbai, gera užmokestis.

TRANS-AMERICAN ERF.IGHT 
LINES

1130 W. Cermak

REIKALINGAS pagelbininkas kai
po sargas. Namo sųlygos abai geras. 
Gali būti vedęs ar ne. Atsišaukite j 
Kraučių šapų sekančiai —

4802 SO. WOOD STREET 
Telefonas VlRginia 1093

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

For PROMPT relief—rub on Muš- 
terole! Massage with this wonderful 
“counter-irritant" actually brings 
fresh warm blood to achlng museles 
to help break up painful local oon- 
gestion. Better than an old-fashioned 
mustard plaster 1 In 8 strengths.

HET.P WANTED — MOTERYS

PROSYTt MOS
Prie moterų apatinių drabužių 

R. * z. MFG.
230 S. Franklin

MERGINOS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvėje darbų. Gera užmokestis, 
dienų ir naktį shiftai. nuolatiniai 
darbai.

GENERAL CAN. CO.
1803 S. Cinai St.

MERGINOS — prie lengvu dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga, 
laibai Įdomus darbas. Pieną Ir nok
ti Rhlftal. 40 rentai J valanda moka
ma laike mokinimo. Greitas jsldlrbl- 
mas. KrVpkltėa 1—

PI.ASTIC BINDING CORP.
732 S. SbernMn St.

TARNAITES REIKAI.INGOS. Ge
riausia mokestis lr darbo sųlygos.

HOTEL KNICKERBOCKER 
171 E. AValton Plaee

MOTERYS reikalingos dirbti prie 
hurlap ir eotton maišų. Patvrimas 
nereikalinga. Nuolatini darbai.

SEAMAN BAG COMPANY 
2512 So. Ramem Aieinie

THE MAROUIS CO.
Turi vietos dėl 

VIRĖJU
COUNTER MERGINŲ 

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

NUO 9 IKI 11 VAL. RYTE.

2652 W. Monfrose Avė.
ŠV. JURGIO PARAP. KEBONUOJ 
reikalinga VYRftJA. Kreipkitės se
kančiu adresu:

3230 R. I.ITUANiCA AVENUE 
arba telefonuokite: YARda 0130.

REAL ESTATE

PARSIDUODA — 6 kambariu mūr. 
bungalovv: garadžlus. beismenlns ir 
furnlso šiluma. Kaina $3,500. Tiktai 
reikia $1.000 jnešti. Kreipkitės prie 
Savlnhtko sekančiai —.

1810 SO. SPRINGFIELD AVE.

PARDAVTMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVU 
Rųndųsl geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. KrelpkltSs prie: 
Mr. VValter Nutovr. 2200 W. 37th St. 
CblesgO. Dl.. tel. LAFayette 8098

ŠAUTUVAI PARSIDUODA

Vienas 12-gauge Double bnrrel ir 
vienas šautuvas yra briedž'ų Ir 
moose medžiotojams. Parsiduoda 
pigiomis kainomis. Kreipkitės se
kančiu adresu:
521H W. 25TH ST., CICERO. ILL.

KAMBARYS RENDITOJASI — šty- 
mo šiluma, ant pirmo aukšto. Rei- 
kalauiantieji atsišaukite telefonu: 
VICTORY 2213 ar asmenškai ad
resu:

3117 RO. UNION AVE.

Nėra garbė turtingam 
mirti. (Carnegie).

SKELBKITfiS “DRAUGE**



DRAUGAS

D R X V G A S
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1(34 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

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

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

Patie> generolo MacArthur vadovaujama amerikie
čių ir australiečių kariuomenė užėmė visą Gona, šiaur
rytinė] Naujosios Gvinėjos dalyje. Tai yna didelis lai
mėj ima*. Japonų kariuomenė pateko i pinkles prie 
Bunos ir ten desperatiškai kariauja, kad kaip nors iš
silaikyti

• Paskutinieji pranešimai sako, kad visos japonų kon
tratakos. buvo sėkmingai atmuštos ir kad Būna netru
kus bus amerikiečių paimta.

Tai yra geros žinios.
Būna yra labai svarbioj strateginėj pozicijoj. Iš ten 

amerikiečiai galės daryti tolimesnius karo žygius ir 
triuškinti Japonijos militaristų jėgas.

Karo tiga ii Ispanija
Nors paviršutiniškai žiūrint, nematoma aiškių ženk

lų, kad šiuo tarpu kas nors ypatingo darytus Ispanijoj. 
Tačiau visų tų akys, kurie nuodugniau seka karo eigą, 
vis tik Ispanijos link yra atkreiptas. Spauda ir radijo 
pranešimai lyg nori nuraminti visuomenę, kad iš ispa
nų pusės pavojaus santarvininkams nėra.

Prieš keletą savaičių Ispanijos ministrų kabinetas 
paskelbė kariuomenės mobilizaciją, bet mums buvo aiš
kinama kad tasai žingsnis padaryta norint sustiprinti 
nusistatymą išlaikyti neutralitetą.

Kadaugi iš santarvininkų pusės nebuvo ir nėra jokių 
pavojų nei Ispanijai nei jos globojamai Morokos daliai, 
dėl to kai kas išaiškino, kad ispanų mobilizavimąsis 
buvo daromas tiktai tam, kad Vokietiją perspėti. Tą 
teigimą sustiprino paties gen. Franco paskelbtas pa
reiškimas, kad jis ir jo vyriausybe yra patenkinta An
glijos ir Jungtinių Valstybių nusistatymu

Bet po aną dieną pasakytos gen. Franco kalbo® ir 
ateinančių žinių, tasai pasitikėjimas, kad Ispanija iš
laikys ne'utnakvną, vis tik palūžta.

Abeunių kelia paskyrimas Hitlerio gero draugo Se- 
rano Suner j Falange tarybą. Be to, santarvininkų ša- 
lininkan gen. Antonio Arauda Mata pašalintas iš svar
bios vielos kariuomenėj ir jo vieton pastatytas gen. 
Alfredo Kindelan, kuris laikomas ašies šalininku. Per 
ispanų radijo girdima kalbų, kurios, toli gražu, nėra 
palankios Didžiajai Britanijai ir Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms.

Kas labiausiai rūpina, kad Vokietijos submarinai 
dažnai lanko Ispanijos uostą Palos. Įtariama, kad jie 
ten ne tik kuro, bet ir amunicijos prisikrauna. Yra spė
jimų, kad panašūs dalykai dedasi ir kituose ispanų uos
tuose visu Atlanto pakraščiu.

Iaparijos Morocco naciams yra svarbus punktas. Tu
rint galvoj, kad Prancūzijos ir Ispanijos sienos sueina 
ir kad tai yra išimtinai nacių rankose, vokiečiams net 
per Ispaniją nėra reikalo maršuoti, kad įšmugeliuoti į 
Morocc > ne tik Gestapo agentus, bet amuniciją, arti
leristus. lakūnus ir t.t.

Tai, štai, kodėl visų akys yra atkreiptos Ispanijon. 
Nėra abejonės kad ir anglų ir amerikiečių karo vado
vybės akylai seka Ispanijos militarinį judėjimą ir yra 
prisirengę prie visokių galimumų.

"Amerikai" dešimtieji metai
Brooklyn, N. Y., leidžiamas lietuvių katalikų savait

raštis “Amerika” su 50-ju numeriu pradėjo savo gy
vavimo dešimtuosius metus.

Pati to laikraščio redakcija sako, kad “devineri me
tai laikraščio gyvenime labai trumpas amželis, bet A- 
merikos darbo dirvoje toks laikotarpis reikšmingas”.

Aišku kad taip.
“Amerika” pradėjo eiti labai sunkiais depresijos lai

kais. Bet vis tik pradėjusi eiti, nesustojo, nors tai lei
dėjams daug pastangų kainavo. Tokiomis sąlygomis 
išleisti ir išlaikyti laikraštį, galėjo tik didelis leidėjų 
ir redaktorių ryžtingumas, aukojimąsis ir gilus lietu
viškos, katalikiškos spaudos vertinimas.

Brooklyno ir apylinkių lietuviai katalikai, išsikraus
čius iš len “Garsui”, Lietuvių R. K. Susivienyroo or
ganui pajuto, kad jų tautinis ir religinis veikimas ne
galės sektis be nuosavo laikraščio. Dėl to jų vadai dir
bo ir aukojosi kad įsteigti ir išlaikyti tautinės ir reli
ginės krypties savaitraštį.

Reikia pasakyti, kad “Amerika”, tauraus lietuvio, 
gabaus ir ve’klaus mūsų visuomenės veikėjo Juozo 
Laučkos redaguojama, ne tik Brooklyne, bet visos A- 
merikos lietuv’ų katalikų visuomenės gyvenime svar
bų. vaidmąnį vaidina. Ji gabiai apima visus mūsų tau
tinius ir visuomeninius reikalus.

Linkime mūsų laikraščių sesutei “Amerikai” dar la
biau sustiprėti ir daug metelių susilaukti.

Chicagos miesto taryba pradžiugino policininkus ir 
gaisrininkus, pažadėdama greitu laiku pakelti jų algas. 
Geras tai bus žingsnis. Tie, kurie rūpinasi visuomenės 
saugumu turi būti tinkamai aprūpinti. Juk jie net savo 
gyvybę dažnai stato į pavojų dėl mūsų saugumo ir ge
rovės.

Pranešama, kad Cocoanut Grove, Bostono naktinio 
klubo, baisioj katastrofoj — gaisre sudegė net dvylika 
lietuvių Tai vis tik didelis, palyginti, mūsų tautiečių 
nuošimtis. Gaila visų toj nelaimėj žuvusiųjų, bet la
biausia gaila saviškių.

SPAUDOS APŽVALGA
/s

Dėl lietuvio batalijom)

Lietuvos vargai
Chicago Herkld-American praėjusį penktadienį įdėjo 

savo redakcijoj personalo nario Stasio Piežos surinktų 
žinių pluoštą apie Lietuvos vargus.

Iš patikimų šaltinių sužinota, kad ]5er nacių okupuo 
tąją Lietuvą vežama iš rusų fronto tūkstančiai sužeis
tų vokiečių kareivių. Sužeistieji Lietuvoje nepaliekami, 
nes kaiaise turtingo žemės produktais Lietuvos kraš
to gyventojai patys-yra netoli bado.

Anot tų žinių, viskas, kas Lietuvoje užauginama, yra 
išgaberama į Vokietiją, žemės produktai atimami iš 
lietuviu ūkininkų bauginant žemės konfiskavimu, ka
lėjimu arba net mirtimi.

Prieš kiek laiko naciai pristatę apie du tūkstančius 
asmenų kasti bulves Tauragės apylinkėj ir versti jas 
į geležinkelio vagonus. Išvežant tas bulves, didesniam 
žmonių užgaviraui, prie vagonų pridėta parašas — “Lie
tuvos žmonių auka Vokietijos vaikams”.

Čia yra dar vienas stiprus įrodymas, kaip skaudžiai 
yra skriaudžiami Lietuvos žmonės ir kaip sunki jiems 
bus ši žiema. Badas neišvengiamas. Kur stoka maisto, 
ten ligoe ir kitokios nelaimės.

Šiuo tarpu, Lesa, mes neturime galimumų tiesioginiu 
būdu pegelbėti Lietuvos žmonėms, bet galime pagrei
tinti jų išlaisvinimą stipriau dedantis prie Amerikos 
karo darbų, vedančių į pergalę ir būti pasirengusiais 
tuoj £0 Karo jiems oašalpą suteikti.

Dėl iškelto reikalo organizuoti lietuvių batalijoną prie 
Amerikos kariuomenės, “Tėvynė” daro tokią pastabą: 

“Norvegai savo batalijoną jau turi. Kitos tauty
bės dar turės. Bet kaip su lietuviais? Spaudoje šis 
reikalas jau buvo iškeltas kiek pirmiau. Tik buvo 
iškebas... ir tuo viskas pasibaigė. Tačiau taip netu
rėtų būti ir jei ne ką, tai bent galėtume pasitarti, 
argi ir mes negalime tokį batalijoną turėti. Turėtu
me ką nors daryti, nes mes norime, kad po karo Lie
tuva būtų nepriklausoma. Tačiau vien norėjimo ne
užtenka: jj reikia paremti aktyviu darbu.

“Suug to straipsnio autoriaus (o jis žino, ką ra
šo), batalijoną suorganizuoti ne taip jau sunku; ne
sunku ypač todėl, kad jis galėtų būti papildytas ir 
tais lietuviais kariais, kurie jau tarnauja kariuome
nėje Batalijono suorganizavimui reiktų tik apie 1000 
kariškių. Tekios rudėties ir tokio skaičiaus batali
joną turi norvegai.

“Amerikos lietuviai turėtų šiuo reikalu rimtai su
sirūpinti. T;k klausimas: kas pradės? Mes turime 
nemaža ir «u gerais šūkiais tarybų bei komitetų, bet 
pas mus nėra vienos geros tarybos ar komiteto va
dovavimui panašiuose reikaluose, kaip kad organi
zavimas batalijono. Sitai ir kelia didšiausią rūpestį: 
kas btts po karo su Lietuva, jei Amerikos lietuviai 
aktingai ir vieningai jai nepadės? Kas bus su visa 
mūsų tauta 7 Tačiau, jei norima Lietuvai laisvės, jei 
norime pasirodyti, kad ir mes aktingai prisidėjome 
šį diuolį konfliktą laimėti — turime pabusti! Miego
dami nieko nelaimėsime, p pralaimėti galime viską. 
Todėl laimėjimui jokia karna negali bųtį perdidelė,”

B.

Brooklyn, N. Y., lietuvių 
bažnyčiose nuo karo nuken- 
tėjusiems lietuviams šelpti 
suaukota $1,512.00. Pridė
jus prie toe sumos J. E. vys
kupo Molloy auką — $1,000, 
susidaro $2,512.00.

Tai graži pinigų suma mū
sų nelaimingiems broliams 
sušelpti.

Pinigai jau išsiųsta tam, 
kam jie buvo paskirti.

•

Apie šią rinkliavą mes čia 
jau kelintą kartą rašome, 
nes tuo norime pareikšti sa
vo džiaugsmą Brooklyno vys 
kūpi joe lietuvių kunigų rū
pestingumu.

Iš kitos pusės norime pa
rodyti Amerikos vyskupų 
palankumą ir simpatiją lie
tuvių tautai.

Nėra jokios abejonės, kad 
visose vyskupijose, kur tik 
yra bent viena lietuvių pa
rapija, galima būtų gauti 
vyskupų leidimą rinkliavai 
bažnyčiose.

giais laikais kaip labai 
aiškiai matome, sėkmingiau
sia priemonė surinkti šiek 
tiek daugiau aukų lietu
viams šelpti yra — daryti 
rinkliavą, su vyskupų leidi
mu, bažnyčiose.

Į susirinkimus salėse da
bar sunku bent kiek daugiau 
žmonių sutraukti. Kalbėto
jų važinėjimas po kolonijas 
taip pat yra apsunkintas. 
Atsišaukimai spaudoj ar 
laiškais taip pat mūsų vi
suomenės nebeįjudina.

Dėl to aukščiau minėtoji 
priemonė pasidaro beveik 
vienintelė.

Ja reiktų naudotis, nes 
nuo karo nukentėjusių lie-

Po svietą pasidairius
So. Bostone gyvenantis ei 

cilistų tėvas Maikis paduoda 
faktą, kokie švaki yra revo
liucionieriai lietuviški cicilis 
tai. Sako, sykį jis išvyko me 
džioti kad parsinešus Kalė
doms kokį barsuką. Vietoj 
barsuko, jis susitiko su meš 
ka. Nusigandęs Maikis me
tė savo pištalietą ir danu bė 
gti, o meška... vytis. Maty
damas, kad neišbėgs, pradė
jo kopti į medį. Meška pas
kui jį. Iki vakaro jisai gynė 
si savo šoble. Tik vakarop 
meška nušlaužė žemyn ir at- 
atsisėdo po medžiu, o jis vi
są naktį medy sėdėjo ir dre 
bėjo.

Tai tau ir revoliucienie- 
rius! Bulvėms skusti...

šavikų Bimba išfigeriavo, 
kad tiktai jie žmonės, o kiti, 
pavyzdžiui, karaliai, kara
lienės yra... gyvūnai, kurie, 
sako, “jau baigia išnykti”.

Su karaliais, karalienė
mis, pavyzdžiui, Olandijos 
Wilhelmina, kurią Bimba no 
retų matyti vaikų daržely, 
puse bėdos. Jie galėtų sau 
karaliais būti dėl pagražini
mo. Ale ką sakyti apie kru
vinus diktatorius; Hitlerį 
Musolinį ir... Šita “gyvūnų 
veislė” reikia tuojau išnai
kinti. Juos ir išnaikins Ame
rika. Bet, vierykit manim, 
tavorščiai, verks jų ir Bim
ba.

Bruklyno lietuviškų bal-

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

Buy and Ūse Chnstmas Seals

tuvių šelpimo problema yra 
labai didelė.

Būtume ir nelietuviai ir 
nekrikščionys, jei savo bro
lių nelaimėje nesušelptume.

Mirė kun. Gricius... Gruo
džio 12 d. mirė kun. J. J. 
Gricius, Sioux City, Iowa,

lietuvių parapijos klebonas.
•
Muša badaujančius... Mask 

vos gatvėse eina bolševikų 
mūšiai su išalkusių bolše
vikų miniomis Gatvės ap
statytos kulkosvai d ž i a i s. 
Maskvos garnizonas nelabai 
klausąs bolševikų parėdymų.

Areštuotas socialistas re
daktorius... Prieš keletą die
nų Philadelphijoj areštuo
tas socialistų laikraščio ‘Ko
vos’ redaktorius ir socialis
tų sąjungos sekretorius už 
neištikimybę kraštui. Iš ‘Ko
vos’ išvežti rastai, suimti ir 
darbininkai kaipo liudinin
kai.

Užrakinti ir rakto nėra . ..

Kdeased bv Keystooe t o,ture\ .re.-
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Lietuvių Tautinis RUDUO ANAPUS MIESTO
Agurkas 9c. - Ūkininko nelaimė. - Nuo 
obuoliu padangos sprogsta. - Grybu metas. - 
Zęsys skrenda į pietus. - Žvilgsnis į kuką.

RIMTIES VALANDĖLEI

(Tęsinys)
Moka daug katbų

Susidurdamas su profeso
riais, studentais ir valdinin
kais buvau kiek nustebin
tas, kad egiptiečiai gerai 
moka vakarų kalbas: pran
cūzų, anglų, o kartais vo
kiečių ir italų. Anglų politi
nei ir ekonominei įtakai įsi 
galėjus, man pasakoja prof. 
Mustafa Amer., buvę many
ta apsieiti tik su viena ang
lų šalia gimtosios arabų kai 
bos, kurią pasauly vartoja 
apie 50 milijonų žmonių. 
Gimnazijos įstatymai palikę 
tik vieną anglų kalbą priva 
loma. Bet už gimnazijos šie 
nų jaunimas taip uoliai ir 
gerai pramokdavęs prancū
ziškai, tartum, jis būtų Pran 
cūzijoj gyvenęs. Arabai la
bai dideli nacionalistai, tai- 
norėdami anglų įtaką ats
verti ncfriai mokosi prancū
zų kalbos, kuri čia naudoja
si didelėmis simpatijomis. 
Prancūzų kalbai Egipte plė
stis labai daug padeda vie
nuolių geros mokyklos, ku
rios aprūpina ne vien įvai
rių tautų katalikus, bet taip 
pat beveik visus žydus, sta
čiatikius. koptus ir žymią 
dalį arabų musulmonų. Štai, 
užeinu jėzuitų licėjun. Duris 
atidaro mažas vaflkeziukas 
ir kalba visai gerai prancū
ziškai. Klausiu, ar jis ne 
prancūzas. Sakosi esąs ara
bas. Išeina Senyvas juoda 
tankia barzda kunigas- jėzui 
tas, kalba gerai prancūziš
kai, bet esąs arabas net iš 
Mesopotamijos. Angliškų 
mokyklų irgi nemaža. Pas
taruoju laiku ir Italijos val
džia pristeigė daug savų 
mokyklų, kurios aprūpina 
ne tik italus, bet ir arabų 
dalį.

šalia arabiškų, Egipte la
biausiai skaitomi prancūziš 
ki dienraščiai, kurių čia ei
na net keletas. Yra ir an
gliškų, itališkų, graikiškų 
ir armėniškų laikraščių. Vi
somis šitomis kalbomis ma
tyti Kaire ir iškabų bei skel
bimų. Žodžiu, tai labai kos
mopolitiškas miestas, kur 
įvairios tautos jau seniai 
viena greta kitos gyvena ir 
vis dėlto nesusilieja į vieną 
konglomeratą, išlaiko savo 
kalbas ir papročius. Tik žy
dai, rodos, dažniausiai var
toja savo tarpe prancūzų, 
bet ne žydų kalbą.

Prie sfinkso ir piramidžių

Svarbiausios Kairo įžy- 
menybės, tai sfinksas, Gizos 
arba Memfiso piramidžių 
grupė. Egipto muziejus ir 
visa eilė gražios architektu 
ros moskių. Yra dar arabų 
ir koptų muziejai ir kitų ver 
tų lankymo vietų.

Sfinksas, piramidės ir ki
tos faraonų laikų liekanos 
yra kairėje Nilo pusėje, Gi
zos laukuose, apie 15 kilo
metrų nuo Kairo, bet leng
vai pasiekiamos tramvajais 
ir autobusais. Piramadhų

link tramvajus eina per Ge- 
ziros salą puikiomis akaci
jomis nusodintu bulvaru. 
Didžiosios arba Cheopso pi

ramidės viršūnė jau iš tolo 
matyti. Ji turi apie 120 met
rų aukščio, o jai pastatyti 
reikėję apie 2,300,000 akme 
nų, kiekvienas po pustrečios 
tonos. Tie akmenys buvo 
imami rytiniuose Nilo pa
kraščiuose, perplukdomi per 
upę ir paskiau gabenami į 
tą pakilią vietą, kur dabar 
stovi Gizos piramidės. Herc- 
dotas rašo, kad prie Cheop
so piramidės statybos per 
20 metų dirbę 100.000 darbi 
ninku kasmet po tris mėne
sius. Sir Flinders Petrie ai
škina, kad išitie trys mėne
siai būdavę Nilo potvynio 
metu, kai sustoja laukų dar
bai ir esti daug laisvų ran
kų. Tačiau mūrininkai ir ak 
menų tašytojai dirbdavę, 
kiaurus metus. Savo laiš
kuose iš Egipto Lesius ra
šo, kad kiekvienas farao
nas, įžengęs į sos ą, tuojau 
pradėdavęs statyti sau pira
midę. Pradėdavęs statyti 
mažesnėje skalėje, kad gale 
tų užbaigti, jeigu jo viešpa
tavimo laikas būtų per 
trumpas. Bet viešpatavimo 
laikui prasitęsus, piramidė 
būdavusi vis labiau plečia
ma. didinama, uždedant iš 
oro vis didesnius akmens 
sluoksnius. Piramidės vidu
je, kaip stipriausioje tvirto 
vėje, uolos kalne, būdavo lai 
dojamas pats jos autorius 
faraonas.

Cheopso piram dė (egip- 
tiškai: Ekhet Khufu), di
džiausioji Gizos grupėje, sa 
vo pamatais apima 5 hekta
rus arba 12 akrų žemės. Ji, 
kaip ir kitos dvi didelės ir 
trys mažosios, yra pastaty
ta iš gelsvo kalkakmenio, 

kuriame pasitaiko fosilijų, 

dažniausiai numilitų. Joe pa 

viršius buvo visas apklotas 

gražesniu baltu kalkakme

niu iš Turoe, į šiaurę nuo 

Heluano.

(Daugiau busi

Tarybos reikalai
(Alke.ta iš 3 pusi. 

bas ir dabar tebėra aktua
lus ir Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo tikslams 
naudingas. Tą veikalą Tams 
ta gali rasti Amerikos kon
greso ar visų Amerikos uni
versitetų ir šiaip didesnių 
miestų knygynuose 

Tuo tarpu galiu pasakyti, 
i kad mano titulas valgyt ne
prašo ir paprastam kasdie- 

I niniam darbe nekliudo. Ir 
aš labai džiaugiuos galėda
mas drauge su kitais ‘ ‘Lie- 

1 tuvos prasčiokėliais” atsidė

koti vaišingai bei prietelin- 
gai Amerikai. Padėti jai ne 
tuščiais žodžiais, bet kon
krečiais darbais laimėti ko
vą gražesniam ateities pa
sauliui sukurti. Džiaugiuos 

i taip pat galėdamas atlikti 
savo pareigą tėvynei Lietu
vai, kukliai prisidėdamas 
prie visų lietuvių bendrų 
pastangų Lie'uvos Nepri
klausomybei atgauti.

Kokių aukų bei pj stangų 
iš manęs eilinio darbininko, 
Lietuvos tremtinio ir Lietu
vių Tautinės Tarybos nario 
Tamsta, pone Sirvydai, dar 
pageidautumėt?

Su pagarba 
Dr. Petras Vileišis, 

Lietuvių Tautinės 
Tarybos vicepirmininkas

Atsargiai su juoku, 
nes gali plyšti širdis

Daugelis žino, jog žmogus 
gaji iš baimę? ne tik pražil
ti, bet ir numirti, bet ne dau 
gelis žino ir nelabai norėtų 
patikėti, kad iš juoko gali 
numirti. Bet pasirodo, jog 
kiekvienas dideliai susijaudi
nimas kokio pobūdžio bebū
tų, turint silpną širdį, gan 
pavojingas.

Prieš Didįjį karą Ameri
koje gyveno vienas žymus 
dailininkas Frank Paine, ku
ris vieną kartą važiuodamas 
tramvajumi klausėsi savo 
gero draugo juokingo pasa
kojimo ir tiek juokėsi, jog 
staiga nuvirto negyvas. Pa
darius skrodimą pasirodė, 
jog jo buvo silpna širdis ir 
nuo didelio susijaudinimo 
“plyšo”, vulgariškai kal
bant.

Bet vistiek tenka pasaky

ti, kad juoktis yra sveika.

(Tęsinys)

Sunkvežimio padangos 
sprogo

Bentou Harbor, Mich., a- 
pylinkėse randasi dideli į- 
vairių uogų ir vaismedžių 
ūkiai. Važiuodamas pro vie
ną tokį ūkį sustojau vaisių 
nusipirkti. Pasukau nuo plen 
to if* atsidūriau vaismedžių 
miške. Eilių eilės driekiasi 
per derlingas dirvas. Jų ša
kos svyra nuo gražių vai
sių. Vietomis krūvos surink
tų guli ant žemės. Už $2 00 
ūkininkas leido imti kiek tik 
noriu. Prisikroviau obuolių 
tiek, kiek vietos buvo autc- 
mobiliuje. Tuo tarpu du neg
rai sukaitę taipgi už $2.00 
krovė obuolius į savo vidu
tinio dydžio sunkvežimį. Pri
krovė pilnutėlį net su kau
pu. Obuoliai gana sunkūs, 
o sunkvežimio padangos ge
rokai nudėvėtos. Kai baigė 
darbą pradėjo važiuoti, už 
20 pėdų sunkvežimio padan-Į 
ga sprogo tokiu smarkumu,! 

kad net dalis obuolių iškri
to iš sunkvežimio. Teiravaus 
ūkininko, kodėl taip pigiai i 
vaisius parduoda. Paaiškino, 
kad už pirmos i ūšies kriau-Į 
šes, nugabentas į vaisių ap- Į 
dirbimo įmones, mokama 
aukščiausia kaina. Bet tie 
vaisiai turi būti vienokio di
dumo, kad * tiktų į įmonių , 
mašinerijų formas. Iš jo kal
bos supratau, kad ne dirb-, 
tuvė turi taikytis prie vai
sių. bet vaisiai prie dirbtu ' 
vės mašinerijų. Likusieji vai 
šiai, nors būtų labai gražūs: 
ir skanūs, nenuaugę sulyg 
dirbtuvių savininkų reikala
vimų, išparduodami labai že
momis kainomis.

metas yra ir grybų metas. 
Dažnas lietus, ūkanotos nak
tys dargi ir šiltas oras duo
da progos grybams augti. 
Dįžnas ir iš lietuvių mėgsta 
grybauti. Kelia«i ank ti, va
žiuoja gana toli, kad surasti 
grybą. Grybautoj ss eina nuo 
kelmo prie kelmo žiūrinė
damas ir ieškodamas grybo. 
Radęs deda į maišą, veža na
mo ir paruošia stalui. Tik 
vargas, kad ne visi atskiria 
tikrą grybą nuo šungrybio. 
Tarp tikrų ir šungrybių yra 
didelis panašumas ir dau
gelis per klaidą prisirenka 
nuodingų grybų, užsinuodija, 
suserga, o pasitaiko net ir 
mirčių. Tad gi grybautojas 
turi būti labai atsargus ir 
pirma atrastą šiukšlę netu
ri dėti į krepšį. Geriau tus*.' 
čiomis grįžti iš miško, negu 
su nuodingais grybais sau? 
ir kitiems nelaimę užtraukti?

(Bus daugiau)

Kun. A. Briška

Ieško vaistu nuo 
pražilimo '

Nors dabar yra daug sva- I 

besnių reikalų, bet kai ku- j 
rie mokslininkai dabar gin
čijasi apie žilus plaukus. Vi 
si pripažįsta, kad yra vita
minas, kurio pagalba galima-, 
sulaikyti plaukų žilimą, ta
čiau jie nesutinka dėl to vi 
tamino “gyvenamos vietos”. 
Vieni sako, kad jis yra Ba- 
ra-animo-benzoic mišinyje, 
o kiti, kad pantothetiškos 
rūkšties mišinyje.

Kol žmogus sulauks kada 
tas vitaminas bus surastas, 
visi gali pražilti.

Bažnyčioje prasidėjo šliū- 
bo apeigos. Jaunikis, kažką 
prisiminęs, pradėjo krausty
ti visus kišenius. Galutinai 
paklausė pabrolio ar ne pas 
jį šliūbinis žiedas. Pabrolis 
palikęs bažnyčią skubino vi
su greitumu namo. Kiek ne
smagumo visiems, labiausiai 
jaunajai, kuri buvo gan jaut
ri.

Keliaujant traukiniu gale-;
jome pastebėti, kaip, atvy
kus traukiniui iš toliau, sto-; 
tyje sargai patikrina gar
vežį, visus vagonų ratus bei 
ašis, kad kelionėje nelaimė 
neįvyktų dėl atsargumo sto- i 
kos. Toks patikrinimas esti: 
eilinis, bet reikalingas dar- j 
bas.

Orlaivių dirbtuvėse, nau
ji lėktuvai patikrinami, kad 
kartais nugabenus karo lau
ke staiga nebūtų rasta, kad 
trūksta kurios nors svarbios 
dalelės, ar paaiškėtų, kad 
motoras neg-al pakelti lėk-1 
tuvo nuo žemė3. Karo įran
kiai gan stropiai patikrina
mi.

Šventas Jonas Krikštyto
jas girdėjo apie Kristų, kurį

dauguma skaitė dideliu pra
našu, net pažadėtoju Mesi
ju. Jonui to neužteko; siun
tė savo mokinius pasiteirau
tų, net paties Kristaus pa
klaust — ar Jis žadėtas Me
sijas ar kito reik laukti.

Patikrinęs visas žinias, 
kai kuriuos stebuklus, Jonas 
drąsiai galėjo sakyti jo dar
bas atliktas. Mesijo žodžiai 
klausytini, tuo tikslu pasiun
tė visus mokinius, kad jie 
teiktųsi prie Kristaus. Žmo
nėms Jonas aiškiai pabrėžė: 
Mesijas čia pat jūsų tarpe, 
jo klausykite.

Daug nesmagumų išveng
sime, jeigu pirmiausia pa
tikrinsime. ar turime kas 
reikalinga darbui atlikti, ke
lionei, sveikatai ir kitiems 
svarbiems reikalams. Neuž
tenka sakyti, “Aš manau, 
kad turiu kas reikalinga”, 
jeigu gali būt- tikras apie 
kalbamą dalyką.

Paikas žmogus gaišina iš
tisas dienas ar valandas, 
nes dėl puikybės kitų aki
vaizdoje nenorėjo patikrin
ti ko nežinojo ar abejojo.

A.BC.J.

Peoples Krautuvė!
Atdara Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. poniet

Čia yra Centras dėl 
Praktiškiausių 
Kalėdinių Dovanų

Tinkamiausias dėi Kiekvieno Se’mvnos Nario

UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS
LENGVIAUSIOM IŠLYGOM

Grybų laikas Daina — stebuklingas šal-

Nors ir miškų grožis ding-" tinis, kurs gaivina mus
eta rudens metu, bet žmo- sunkiausiose gyven'.mo va 
nių juose netrūksta. Rudens landose. (Vaidulutė).

X X

f

Vienintelė lietuviu 
Whoie«ilc liquor 
Ištaigi Chicagoje

DbUUk l*»UriBlduMLk 
Numintų, Importuotu 

Ir MetuvIAkų Garimų
Parduodame 

Tiktai Tavemama 
UlMkvmal l*ve£iojami 

Sekančią Dieną 
ValandoN: 9 Iki 5 P. M. 

Uždaryta įmina AeMadlaol F1ANK VIZGARD. Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO
6246-48 80. CALIFORNIA AVR.

Tel. REPnblic 1MR—9

APDRAUSK SAVO BRANGŲ TURTĄ DABAR
Apdrtudžiam gyvastį (l,ifc) nuo užgimimo dienos iki S0 metų am

žiaus. -•sakomingoj apdraudos kompanijoje arba Fraternallnėje or- 
ganty.ci.ioie.

Apdraudžiamo automobilius •'l.iabiltty and Property Damagc". nuo 
$.">.a00."'i iki SI 0.000.00. Kainuoja “A-klasos" savininkams tik 
$2* 00 I metus.

A pde-nidžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių — numus. furnifius. uu- 
tomobt ias. trokus. krautuvių tavorų. ir langus (Pinte (Įlaša), tavernų 
ir namų savininkų atsakomybę ( l.iabiltty), nuomas (rents), sveika
tų Ir n> alinę (Health amd Aocldent), vagystę ir apgavystę ( Hurg- 
lary and larceny), atsakomybę namų savininkų (Public l.iabllity). 
t'žstat.iri kauct;a? Draugijų valdininkams ir pavieniams, ir visokį 
kilų čia nejvardmtų turtą, bei atsakomybę.

i’ž (.pi.raudų gulimo išmokėti mėnesinėmis rūtomis be lokių komisų.
Dėl p'atesnin informacijų upie j va t rias a pd ra mins (Insurance) 

ir klės i.alnuoja, malonėkit atsilankyti ) niAtlnę artai pušaukite Te
lefonu. n mes pribOsime j Tamstos numus dėl pasitarimo.

K. J. M ACK E-M AGI U KAS 
General Insurance Broker 

2346 W. 601 b St. 2-tram aukšte Tel. Prospect 3140

I 'r*

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

instrumentus — LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

CASH arba CREDIT

Išlikus kalendų* tu* (IikmIuiuu- 
dykal su kiekvienu pi-kiniu.

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

PIRKIT i:l,(.l> Alt HAMII/ToY AMERIKON DAltIM) I. A Ik lt< »<«|

JOHN A. KASS
MUUIC & JEYYELRY STORE — WATCH KEHAIKING 

4216 Archer Ave., prie Saeramento Tel. LAPayette 8617

v Vav ts«. Va V Va* Vs* Va* ’

Keletas

Patarimų!

Dėl Moterų ir Merginų
Gražiausios cedar medžio dėžės, lovų uždanga
lai, lempos, paveikslai, veidrodžiai, siuvimo ka
binetai, staliukai, tinkamiausi krėslai ir pui
kiausi baldų setai.

Dėl Vyrų ir Vaikinų
Nauji moderniški radios. knygoms šėpos, des- 
kos, rūkimui kabinetai, minkšti krėslai ir tt.

Dėl Vaikų ir Mergaičių
Puikiausias rinkinys lėlių, krėsliukų, rogelių, 
trainų, vežimėlių ir šimtai visokių žąslų bei 
toys kas tik pageidaujama dėl užganėdinimo 
mažųjų.

Maži rankpinigiai rezervuos pirkini dėl Kalėdų 

KRAUTUVE ATDARA
Nedėlioj nuo 10 valandos ryto iki 4 valandos po piet 

lr kas vakarą iki Kalėdų

J

rU B i N« C

4183 Archer Avenue
Prie Richmond gatvės
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE į
IŠKALBINGAS MISIONIERIUS SV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOJE. T0WN OF LAKE, VES MISIJAS

Sekmadienį, gruodžio 13 sąra pasauliui, vienas t i k 
d. 7:30 vai. vakare, Šv. Kry- Dievas begali mus išgelbėti 

iš pražūties. Norime iš Die
vo susilaukti pagalbos, tu
rime Dievo jos prašyti, tu
rime pradėti nuoširdžiau 
melstis ir vesti krikščioniš- 
kesnj gyvenimą.

Misijos yra geriausia pro
ga su Dievo malone geriau 
pažinti savo klaidas ir savo 
pareigas. Kai visi grįšime į 
Dievą, su Dievu grįš į žmo
nių širdis ir gyvenimą taika 
ir ramybė!

žiaus parapijoje, prasideda 
misijos, kurias ves gabus ir 
iškalbingas pranciškonas T. 
Justinas Vaškys, Amerikoje 
plačiai skaitomo laikraščio 
“Šv. Pranciškaus Varpelio” 
redaktorius. Pamokslai bus 
sakomi rytais ir vakarais 
7:30 vai.

Misijose kviečiami daly
vauti visi, kuriems rūpi sa 
vo sielos ir artimo gerovė. 
Šiuo metu, kai karas didžiau 
siomis nelaimėmis grąso vi

REKORDINE LIETUVIŲ MOTERŲ IŠTVERME
36 valandos prie bandažu stalo. - Raudonojo
Kryžiaus slaugės guldo sveikas moteris. -
Naktį programa.

I
Bridgeport. — Lietuvių guldytos ant stalų, o sLau- 

šeimininkių radijo Raudono- Į ges linksmais veidais tik 
jo Kryžiaus vienetas, vado-> vaikšto, tik ruošias prie dar- 
vybėj Sophie Bartkus, savo bo. Man teko paskutinei at- 
buveinę turi Lietuvių Audi- sigulti ant stalo ir iš visų 
torijoj. Kas antradienį apie moterų pradėjo kraujas te-

SuJungietės kviečia
Brighton Park. — Mote

rų Sąjungos 20 kuopa ren
gia šaunią “bingo” pramo
gą šeštadienio vakare, gruo
džio 12 dieną Vengeliausko 
salėj, prie 45 ir So. Talman 
Avė. Komisija kviečia visus 
atsilankyti. Kom.

PASKUTINIS PAKVIETIMAS J TĖVŲ MARIJONU 
BENDRADARBIU CHIC. APSKR. VAKARIENE

Jau čia pat ir vakarienė. 
Visi trauksime į šį paren
gimą. Ten pamatysime vie
no kito draugus ir pažįsta
mus. Čia išgirsime gražių 
dainų ir kalbų. Kaip j,?u bu
vo rašyta, dalyvaus žymūs 
dainininkai ir dainininkės, 
kaip Gudas, Ona Piežienė, 
Panevėžio choras, West Side 
sikstetas, ir varg. J 
zaičio dukrelė.

gražiai eina. Antanas Phil
lips, žymus mūsų lietuyis 
biznierius, graborius parda
vė geroką skaičių tikietų.

Kiek teko sužinoti, gruo
džio 7 dieną sekančios au
kojo savo kraujo Raud. Kry- 

šimtas moterų iš įvairių ko- keti į bonkutes. Imkit ma-lžiui: J. šnapštis (antrą sy-
lonijų susirenka ir mezga, no kraujo kiek norite, nes kį), O. Jackienė, E. Raku- 
siuva, o pastaruoju laiku su aš jo turiu, tariau slaugei, žas, O. Sadūnas, O. Paliliū- 
didele paskuba gamina ban
dažus kareivių kraujui su
laikyti įvairiuose frontuose.

Gruodžio 7 d., kaip žino
me, suėjo metai nuo kla?>- 
tingo priešo užpuolimo ant 
Pearl Harbor. Bandažų ga
mintojos sumanė šią sukak
tį paminėti ypatingu bū5u 
Nutarė bandažus pradėti 
dirbti pirmadienio rytą 9 
vai. ir dirbti iki antradienic 
vakaro 10 vai. be pertrau
kos. Taip ir įvykdinta.

“Negalima vienu metu. Da- nas, Dulinskienė, K. Cepavs- 
bar paimsime tiktai pantę, ki, A. Petrauskas, P. Kurai- 
o po aštuonių savaičių vėl tis (ketvirtą sykį), S. Žič- 
galėsi duoti pantę”, • atsako kus, J. Ambrazaitis, Z. Kni- 
slaugė. Aš ir visos kitos bu- tas, E. Jonaitis, V. Zeblec- 
vom linksmos, kad galėjom kis, E. Jasaitis, A. Acas, A. 
paaukoti kraujo kareiviams, Sadbar, A. Raudis, M. Ar- 
kurie kaujasi su priešu už cek, V. Kilas, M. Adomaitis, 
mūs ir kitų tautų laisvę. Vė-1

Pirmadienio rytą apie 6
Prašome nepardavusius moterų — motinų, kurių sū 

tikietus sugrąžinti prieš va-! nįįs tarnauja kariuomenėje.
karienę.

Neužmirškit?, visi į Tėvų 
Marijonų Bendradarbių va
karienę 6-tą valanadą vaka-

Bra- re. Vakar korespondencijoj 
tilpo, kad 7 vai. Tai buvo

Reikia taip pat pažymė-' klaida. Turėjo būti 6 valan
ti, kad tikietų pardavimas’ dą. SPA.

Rytoj važiuosime j 
Vargdieniu Seserų 

parengimuGildos
Rytoj, gruodžio 13 d., 2 

valandą po pietų visi, kurie 
tik turi įsigiję bilietus, ir 
tie, kurie jų« galės įsigyti 
ant vietos, važiuosime į Jo
no ir Antaninos Mikolinų 
namus, 6810 So. Artesian 
Avė., kur įvyks Vargdieniu 
Seserų Gildos pramoga, ši 
pramoga rengiama labai kil
niam tikslui, būtent sukėli
mui kelionės lėšų dviems Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. Marijos kongregacijos 
seserims tremtinėms, kurios, 
dabartiniu laiku randasi Ar
gentinoje. Pietų Amerikoje

Ar gali būti kilnesnis liks 
las, kaip šis? Mielas lietu
vi, pagalvok, ar verta remti 
šias vienuoles, kurios jau 
beveik metai laiko, kaip nn- 
dasi Argentinoje, prisiglau
dę po svetimais sparnais. Aš 
tikiu, kad kiekvienas geros 
valios ir kilnios širdies lie 
tuvis katalikas negali atsi 

į sakyti neprisidėjęs prie šir 
gražaus darbo. Užtnt. rytoi 
gruodžio 13 dieną, 2 valan 
dą po pietų skaitlingiausia 
susirinkime į rengiamą pra 
mogą viršminėtų adresu, ir 
pasirodykime. kad esame vi 
suomet pasirengę prisidėti 
ne vien prie kelionės lėšų 
sukėlimo, bet ir ateityje nau 
jai besikuriančiai vienuoli
ai. čia Amerikoje, padėti.

Jei kurios iš geraširdžių 
moterėlių galėtumėte paau
koti kokią dovanėlę “bun 
co’’ žaidimui, malonėkite at
nešti ateidami į parengimą, 
už ką būsime giliai dėkingi.

Pasimatysime rytoj, K.

Budriko sekmadienio 
radio programas

Gruodžio 13 d., sekmadie
nį, 9 vai. vakaro iš WCFL

— 1000 kil. radio stotie? 
Juozas Budrikas patieks lie
tuvišką radio programą, ku
ri bus girdima net Kanado
je, Indiana, Michigan, Wis- 
consin ir kitose valstijose. 
Programoje bus lietuvių 
liaudies ir klasiškos dainos, 
šauni orkestro muzika ir 
“Baublių šeimynos” dramos 
tęsinys.

Juozo BudriKo Rakandų, 
Jewelry ir Radio krautuvė

Būk darbštus, gyvenk su 
lig savo pajamų. Bet svar
biausiai tai galvok.

Chicagoje ir kituose miestuose "Draugo" 
agentų lenktynės sveikinimų rinkime

Kalėdos ir Nauji Metai i kad pirmesnis yra visuomet 
jau čia pat. Visur judėjimas, Į geresnis, pirmesnis visuomet 
bruzdėjimas. Kiekvienas per- j gauna geresnę vietą. Dėl to, 
ka dovanų saviškiams ir visose kolonijose “Draugo” 
siunčia sveikinimus švenčių agentai jau lanko biznie-
proga.

Biznieriai ir profesionalai 
taip pat sykį į metus nori 
pasveikinti savo kostumerius 
ir klijentus. Jie negali kiek
vieno kostumerio sueiti, jam 
savo sveikinimą, savo linkė
jimus pareikšti. Dėl to ge
riausia priemone tam randa 
spaudą — laikraštį. Bet ir 
čia reikia valandėlė laiko 
pašvęsti — sveikinimui pa
rašyti, jį pasiųsti. O laikas 
biznyje ar profesijoj sutvar 
kytas taip, kad visos valan
dos paskirstytos, užimtos 
Taigi, biznieriams ir profe-Pasirodo, kad, jei kas tik 

liau teko sužinoti, kad vie- gali kraujo auko?i, lai nie- sįOnaiamg tame į pagalbą 
neto narė Kurauskienė jau ko nesibijo. Nėra jokio svei-; ateina katalikiškos spaudos 
ketvirtą kartą duoda savo
kraujo, Šnapštienė antrą 
kartą.

Kada atlikom savo reika

katai pavojaus. | agentai, “Draugo” platinto-
Rožė Mazel Lauskienė jai. Jie jau pradėjo darbą. 

_______________ j Tai daro dėl to, kad tie svei
kinimai būtų gražiai sutvar-Vienas reikalingas antro. 

Kiekvienas reikalingas visų 

kitų. (Heilo).

kyti ir rastų geresnę vietą 
laikraštyje. O juk žinoma,

rius sveikinimo kostumerių 
ir klijentų švenčių proga

No. Side darbuojasi K. 

Šerpetis.
Dievo Apvaizdos parapijoj 

— P. Varakulis.

Bridgeporte — P. Gudas. 
Marąuette Park — S. Sta

niulis.
Brighton Park — F. Gu- 

bista.
Town of Lake — A. Venc

kus.

Cicero — naujas agentas
A. Slauteris.

West Side — Bro Vladas 
Cibulskis.

Roselande — M. Povilonis 
ir K. Draugelis.

So. Chicago — muz. K. 

G&ubts.
Gary, Ind. — J. Aukškal

nis.

Melrose Park — J., žvirb

lis.

darbą pradėjo anksti rytą

lą, mus pavaišino kava, kėk 
rais ir įteikė po ženklelį, ku
ris liudija, kad tas asmuo 
yra davęs savo kraujo Raud. 

dirbo per dieną, per naktį Kryžiui.
ir antradienį per dieną. Kai 
kurios moterys be perimu- ^r’e bandažų 

kos išdirbo ilgas valandas. Vakare auditorijon 3uva- 
Pavyzdžiui, cicerietė Agnės žiavo apie 70 moterų ir vi- 
Miliauskienė, nors neturi sū- 808 dirbo iki 12 vai. nakties, 
naus kariuomenėj, kaip sė- Tuo tarpu pirm. Bartkus bu
do prie darbo 9 vai. ryto vo paruošus programą, o 
pirmadienį, dirbo per ištisą šeimininkės užkandžio. Su- 
naktį ir tik antradieni 4 vai. giedota Amerikos himnas ir 
popiet išvyko namo. Ji iš- pora kareiviškų dainų, pa
dirbo 36 valandas. Ji per vi-i sakyta kalbų ir Lietuvos 
są laiką yra numezgus 25 himnu baigta programa. Po 
megztinukus (svederius) ir programos vėl sėsta prie
padirbus daug kitokių rei
kalingų Raud. Kryžiui da-, 
lykų.
Ne tik dirba, bet ir aukoja .

I
Vieneto pirmininkė tai su-| 

kakčiai paminėti sumanė ir 
įvedė dar ir kitą kilnų da 
lyką. Ji suorganizavo būr 
40 moterų aukoti kraujo R 
Kryžiui. Pirmadienio rytą 
man nuvykus į R. K. cent
rą nustebau pamačius, kiek 
daug mūs moterų pradėję

— 3241 S. Halsted St. yra1 . , u- ...y rink bis. Ateina ir sėdasi
leidėju šių programų eilę. Neužilgo buvo pakvies

Pranešėjas tos į kitą kambarį, kur su

Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestrą
Frank S. Kuzmarekis turi pas žmones 

išsidirbęs gerą vardą ir įgijęs jųjų pasitikė
jimą. Kaipo geras muzikantas, jis atliekąs 
jam pavestą darbą sąžiningai ir nebrangiai.

Dabar, kaip žinote, yra tas sezonas, 
kuomet būna daug įvairių pramogų, koncertų, 
vaidinimų, balių, vestuvių ir šiaip parių. Tai

gi Frank S. Kuzmarskis kaip tik tokiems parengimams yra pri
sirengęs ir gali parūpinti orkestrą pagal rengėjų norą; o kas- 
link kainos, orkestros didumo ir t. t. kreipkitės sekančiai —

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

darbo ir taip dirbta per nak
tį. Gaila tik, nesužinojau, 
kiek per tas dvi dienas Ir 
naktį pagaminta bandažų.

Kai kas gali manyti, kad 
pavojinga yra savo duoti 
kraujo. Visai ne. Pavyzdžiui, 
keturios vieneto narės pir
madienį aukojo kraujo, per 
dieną ir naktį dirbo banda
žus ir jautėsi kaip nieko 
nebuvę. /

Pirkite Kalėdines
DOVANAS-

Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
”ž labai žemas 
kainas —r mūs" 
Jewelry Krautuvėj

Didelis pasirinkimas laikrodėlių
— '•mčūgėlių — žiedų, rašomų 
plunksnų ir kitų Jewelry dhlykų
Didžiausias specialiai gražus 
ūeninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS

5219 Wst 254h Street. Cicero 
Phone: Cicero 4617

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimu I
\uficd. 

Protcction 
4or your

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi t5.MM.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR CYM1AU8IA LIETUVIŲ FINANSINE JBTAIOA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavtmo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEI. CAUIMKT *11R Joa. M. Moiorlo. Sec’y SMfl 80. HAISTOt 8T

PANAUnOKlTB PROGA DABARTINĖM* tEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI f

goettoc

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ
CHICAGOS APSKRITIES

Metinė Vakariene
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

J?

SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

LIETUVISKOS-KATALIKISKOS 
KALĖDINĖS KORTELES

DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos nuo praeitų metų

21 KORTELĖ UŽ $1.00
(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visojeLietuviškiausios 
Amerikoje.

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

SKUBIAI SIŲSKITE UŽSAKYMUS

DRAUGAS1//i

2334 S. Oakley Avė. Chicago, Illinois
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Dėl Kalėdų - - 
Naudingas Dovanas!,

Dovanos, kurios bus įvertintos per daugelį metų: dėl 
namų rakandai, gert radios, pečiai, parlor setai, kar
petai, minkštos kėdės, gražios lempos, deimantiniai 
žiedai, laikrodėliai, springsiniai matrasai, lietuviški 
rekordai, angliški ir klasiški rekordai.

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

PaB Budriką dar yra 500 naujų radijų 1042 metų. 
Pasirinkimas geriausių išdirbysčių:

Philco dideliam walnut kabinete už . . $69.50
Zenith gražiame dideliame kabinete už . . $79 5Q 

RCA Victor gražiame kabinete už . . $69.50
Motorola gražiame kabinete už . . $69.50
Radio ir PhonogtaTas sykiu, groja rekor

dus automatiškai ........ $119.00

’' -- įjg. /
'r. Fr

2 šmotų Parlor setas su drūtais springsais, vėliau
sių spalvų.- mėlynų* šalių, rausvų. Garantuota per

daug metų už ........... $98.00

3 šmotų miegamo kambario setas už . $98.00
5 šmotų ąžuolinis valgomo kambar. setas už 535.00 
Cedar Chests, dideli, gražūs už . . $35.00
9x12 Wilton Karpetai po ................................$55.00
Didelės floor Lempos Rem brand t išdirb. po $18.50 
Lempos Chrtstmas special Vertės $15.00, po 57.95

' V • : ' t V,
Panešami tankiniai gramafonai po .............. $19.50
Elektrikiniai dulkių valytuvai po ....................$29.50

Naciai Lietuvos ūkinin
ku bulves pagrobė

Chicagoje gauta Žinia, kad 
Lietuvoje naciai prieš kelis 
mėdėsius suvarė 2,000 Tau
ragės gyventojų kasti bul
ves ir krauti į vagonus. Tau 
ragės stotyje ant bulvių va
gonų buvo toks parašas:
‘ 'Dovana mažiems Vokieti
jos vaikams iš Lietuvos gy
ventojų”.

Lietuvos gyventojai augi
no bulves savo reikalams, o 
naciai jas prievarta pagrobė 
iš gyventojų ir išvežė į Vo
kietiją.

Bus padidintas ■' 
atlyginimas

Karo darbo Taryba nuta
rė pakelti po 5^ cento va
landai Chicagos stok j ardų 
keturių didžiųjų kompanijų 
darbininkams, kurie dirba 
produkcijos ir įmonių palai
kymo darbą, atlyginimą. Šis 
nutarimas liečia Armouro, 
Swifto, Wilšono ir Cudahy 
kompanijas. Algos padidini
mą gaus 64,250 darbininkų.

Sumažėjo automobi
liais važiavimas

Illinois valstybės keliuose 
automobiliais važiavimas su 
mažėjo dvidešimt procentų 
kai buvo nuo gruodžio 1 die 
nos įvestas gazolino racio- 
navimas.

Kalėdų dovana
Artinasi Kalėdų šventės. 

Žmones siunčia kalėdų dova
nas savo artimiesiems ir pa
žįstamiems. Geriausia Kalė
dų dovana (Christmas) tavo 
draugui ar pažįstamui tai 
yra dienraštis “Draugas”. 
Užsakyk savo draugui ar pa 
Žįstamam “Draugą” kaipo 
kalėdinę dovaną.

Rankiniai laikrodėliai po r............................ $15 Qfl
Deimmttlniai žiedai po.......... $12.00 ,kl $300.00
Auksinės rašomos plunksnos po £2 00 iki <£įq qq

Gryna aukso Žiedai po ............ $4.95 auk&ėlau
Spilkutės, Karoliai, Kryželiai, širdutės P° - • • $2 95

* T .* * \ 1 .* '* • • • •* - A
DIDELE KRAUTUVE, VISKAS PO VIENU STOGU 

- * Rakandai, Jevvelry, Radios, Rekordai

JOS. f. budriu,
INCORPORATED

t

3241 So. Halsted St.
» J * a ‘
Tek Calumet 7237—1591

Antra llrkutuvė—

3408-11 So. Halsted St.

Budrike nuolatiniai radis programai:

WCFL, 1000 kil. Sekmad. vakare 0 vąlandą 
WHPC. 14B9 kl. Kettirtadbniais 7 -vai. vakaro

> 1
.a. 4.

n t? A tT h < S

Indijoje vėtra užmušė 
11,000 žmonių

Spalių mėnesį 15 įr 16 
dieną Indijoje, Midnapore 
apylinkėje, siautė d.dėlė vėt 
ra, kuri užmušė 11,000 Žmo
nių. Apie tai pranešta iš 
Londono, gruodžio 10 dieną.

Susirinkimai
Town of Lake. — fiv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjų 
1 skyriaus susirinkimas į- 
vyks Bekmadienį, gruodžio 
13 d., 12:30 vai po pietų pa
rapijos mokyklos kambary. 
Narės prašomos skaitlingai 
susirinkti, nes bus rehkama 
valdyba 1943 metanu.

ValdybaBrazilijoje nuteisti 
6 italu šnipai

Braailijoje šeši italų šni
pai nuteisti kalėjiman nuo 8 
iki 20 metų. Edmondo Robi- 
bant, italų šnipų vadas Pie
tų Amerikoje, ir jo pagelbi
ninkai buvo apkaltinti, kad 
per radiją teikė “ašiai” ži
nias apie sąjungininkų laivų 
judėjimą.

LONDONAS, gr. 10. — 
Anglijon prisiųsta iš Ame
rikos garvežiai, kurie arti
miausiuoju laiku bus naudo
jami ant Britanijos geležin
kelių, pranešta britų parla
mento atstovų rūmuose.

Karo ministerijos trans
porto pasekretorius Noel 
Baker apie tai pranešęs rei
škė gilaus dėkingumo Ame
rikai už tą didingą britams 
paramą.

Brighton Park. — Drau 
gystė Gvard. Pirma Div. fiv 
Kazimiero Karai. Laikys prieš 
metinį susirinkimą sekma
dienį, gruodžio 13 d., para
pijos mokyklos kambaryje, 
2 valandą popiet. Viai nariai 
kviečiami laiku atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų 
svarstymui ir bus rinkimas 
valdybos 1943 metama. Taip 
gi prašome atsilankyti nau
jų narių dėl prisirašymo.

Valdyba

Town of Lake. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 8-to 
skyriaus susirinkimas įvyks 
gruodžio 13 d., 1:30 vai. po 
pietų parapijos mokyklos 
kambary. Visi nuoširdžiai 
prąšomi kuo skaitlingiausiai 
susirinkti ir pasitarti svar
biais reikalais. Valdyba

Y K I T

PIETŲ I.AIKO 
UŽKANDIS 
10:30 iki 3

35c ir aukščiau

Šį Vakarą ... CttlLETTIS 
RESTABANE... ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgia.

PAMftOINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GliltYMŲ PUOŠNIAME

o COCKTAIU UOUNGE
—Spagetti ir Ravloli Mūsų Specialybė—

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

Chiletti' s Restaurant
2435 S. WESTEItN AVE. HAYmarket 9732

G. P AGNI and BILL TURILLI, Prop.

GERKIT TEK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gerią lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas ii importuotų 
pirmo* rūšie* produktų.

WHOLESALE
UQUOR
{STAIGA

llveilojame 
po vtsą 
Chicago.

RBMKITB■mi
LIETUVIŲ 
DRAUOA

R. KANTHR, BHR 
MUTUAL UUUDB CO. 

47V7 So. Halsted St 
bouusvaub au

ra«tWAFi>osjrT proga dabar 
kol dar Ksaaparauon

£25165844.
TBS au "cm*" — I»».0t |S7»t, 
IBM lr »7».0t. vai atraatoAti 
lengvam grojimui.

KONCERltn GUITARAI. SPA-

Siuto lr tįsoto. BASO UZ- 
DENOAUUB — *14.tt. 8MI6B- 
LAJ SMUIKOMS. STRIUMZNI- 
NIAM8BASAMS. VIOLAS Ir
SSSAl- Ilt’oVVrttSho*
■ų virtini nėtų Instrumentų. FL 
DRUMS. VMARR DRUMS.JU...

ttApt. PfcDAlA 
HI BOTB. CTBIBOK DRUM 
HEAbt Aertattaml jumt palau
kiant. MOUTH PtBCH vleletae 
brut Ir "rttd" Instrumentams 
prftaikmnl Siu lOpMftt.

fcKflPBR+TVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarta- 
tams. tvilkoma 8axaphonSA 
SmaRomt 17 Ouitarama.

GOLMtKnrs MUŠIU BRop

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wfaoletale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0806

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlaing Rmo Setą — Parlor 
Šefo — BaŽrt am Beta — Muga
— Radio* — Refrigerator*

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE 

6343 South Western Avenue, Chicago
TabfMMM — REPUBLIC 6061

Bridgeport. — LRKSA 15 
kuopos susirinkimas įvyks 
gruodžio 13 d., šv. Jurgio 
parap. svetainėje 2 vai. Vi
si nariai prašomi atsilanky
ti, nes bus rinkimas valdy
bos ateinantiems metams.

Valdyba

NEW YORK.—-Vichy ra
dijo praneša, kad japonų 
premjeras Tojo pilnai pasi
tikįs japonų ‘‘laimėjimu.” 
Tačiau karas būsiąs ilgas.

PLATINKITE “DRAUGI*

PASKOLOS 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKĖJIMAIS

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU“

SLIP C O V E R S i
PADUtOMA PAGAL UŽSAKYMU

Apsaugokite savo senus rakan
dus ir patnoSRlte. kad atrodytų 
kaip nauji. I>id< lis pasirinkimas 
visokių spalvų Ir "dust-proof" 
materiolų.

apkainavimas veltui

Ct’STOM BVILT
VENETIAN BLINDS

Mediniai 'siata'. pasirinkimas Į- 
vairių spalvų, automatiško tvar
kymo. — taipgi vėliausio pageri
nimo. Įrengimas Veltui.
Vž Pėdą ...............................

yaftci i-
3Sc

Bmpes Išdaroma Raimi L'iaaky- 
Veltui. T irime Pilna Eilę

RlIJonktų ir Lovas tteiktarnų.

BECK’S DEPT. 
STORE. Inc

5221-23 S. HALSTED ST. 
Mira.: YABDS <118

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefono* t

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
a SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

\

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SEBMBGŲ — 

SIUTŲ IB KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labai geros rttSles moterų kalltntai, knlllnkat* tnimoštafc. arba 
clotli kotai pamaukia nušeniintonils kainomis. 

ATEIKITE Ot PATYS PAMATYKITE MAND1ENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47lh SL Yards io88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

š
5

, V *
J

irb
T’ UF

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽtNRJANT LAURUOSE — VISA CHICAGOS IB 

APYLINKES LIETUVŲ A KASDIEN SU ATTDA KLAUSOSI:

mARGUTIS
BADIO UUKBA9CIO PROGRAMŲ!

VtesMtMte lr Snagtauataa
Vakarini* Lkrtuvtų Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai p. p. 
KITOMIS Dienom!* 9:84 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GBOvehlll 2242

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
ĮSIŪTAI tn dvejotai* kelnėtai*, 100% vilnoniai, $55.00 tfOO nfl 

verti* “etane ont” kakta ,..............................................&AA.UU
Pirkite dabar Ir antaupykite pinigų.

VYRŲ URMINIAI O’COATS, flACn
$29.50 vertė*, paruldnoda dabar ai ..........................4>l‘4.0U

IMOTEBŲ IR MERatNŲ AUDEKIANIAI SPORT COATS, 
raktai pariBti?Tikra vMtt aka R RR tvt < 1 £ 7ą 
Ud $$54)0 PanMnoda dabar ■no..>3-'« IK* B1O./3

|FUR COATR, $75.00 vert**, aa
ParsMuod* p* tiktai ....................................................... 5Z3.UU

ir $8.95
MERGAIČIŲ KOTAI lr DRESfcS NEPAPRASTAI NUTBMIN. 

I TOMIS KAINOMIS. Drea** verto* $$Jfi, paralduo- gg

.......................$8.75
GABEL'S CLOTHING STORE 

733 Maxwell St
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMA nrranąig
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Lietuvis komandierius apdovanotas 
laivyno pasižymėjo kryžiumi
Komandierius Petras Money 
(Moncevičius) išgelbėjo kur tai Atlantike 
torpeduotą Amerikos laivą

1 v

1 ** 1

Amerikiečių lietuvių Dė
dės Šamo armijoje yra tūk
stančiai. Iš jų daugelis jau 
žuvo karo fronte, o kiti ap- 
davanoti pasižymėjimo žen
klais.

Narsus lietuvis

Šiomis dienomis komandie
rius Petras M. Money 
(Moncevičius), iš Brockton, 
Mass., už ypatingą pasižy
mėjimą mūšio Lauke Ameri
kos Laivyni apdovanotas lai 
vyno kryžiumi.

Kur tai Atlantike U. S. S. 
Laramie laivas, rugpiūčio 28 
d., 1942 m., buvo priešo tor
peduotas ir komandierius M. 
Money (Moncevičius) šį lai
vą išgelbėjo.

Daug kur kefiavo

Komandierius M. Money
1917 m. įstojo į Annapolis Kūną

Laivyno Akademiją. Jis tar
navo Atlantiko ir Aziatikos 
laivynuose, ir buvo su Jung
tinių Amerikos Valstybių 
laivynu Kinijoje ir Filpinuo- 
se per daugelį metų. Jis yra 
sūnus Anastazijos Moncevi- 
čienės, gyvenančios Webster 
str., Brockton, Mass.

Aplankė tėvo kapą

Komandierius Petras M. 
Money, sugrįžęs aplankyti 
savo mamytės ir savo para
pijos kleboną kun. Joną 
Švagždį, pirmiausia su sa
vo mamyte ir kun. Švagž- 
džiu nuvyko į kapus aplan
kyti savo mylimo a. a. tė
velio kapą.

8KELBKITES “DRAUGE’

MAŽIAUSIA
MAŽIAUSIA

Parodoma beprietelingų, bešališkų 
neprašytų tyrinėjimų 7 vadovau
jančių rūšių — padaryta dėl Read- 
er’s Digest.

egiami
milijonu Rūkorių!

Old GoK)
CIGARETŲ

PASIKLAUSYKITE NELSON EDDV — DAINUOJANT PER UBBM 7 VAL. TREČIADIENIAIS.

Sveikiname
Sveikiname lietuvį koman 

dierių Petrą M. Money, taip 
garbingai kovojantį už Ame 
rikos pergalę ir Lietuvos lai 
svę, pavergtųjų lietuvių iš
laisvinimą.

Svarbus prašymas
1941 metais, birželio mė

nesį apie 6 vai. vakare, prie 
Cravvford ave., ir lllth 
(prie Šv. Kazimieri kapy- 
nių) įvyko dviejų automo
bilių susidaužymas.

Kazys ir Rozalija Budriai 
važiavo Cravvford ave., į 
šiaurę, o kitas automobilis, 
kuriame buvo jauni baisbo- 
lininkai, važiavo lll gatve į 
rytus ir tų jaunuolių auto
mobilis sudaužė Budrių au- 
tomibilį ir įmušė į Bitino sa

Budrių automobilis buvo 
two tone (cream-maroon).

Rozalija ir Kazys Budriai 
buvo beveik mirtinai sužeis 
ti, todėl negalėjo rasti liūdi 
ninku. Jei kas matė šio au
tomobilio akcidensą, tai pra 
Šime atsiliepti ir pranešti 
Budriams šiuo adresu —
4940 So. Trippe (telef. LAF 
$755), nes reikia surasti liū 
dininką, kad išrišus dalyką 
ir gavus atlyginimą. Kas ma 
tė šį akcidensą ir pabus liu
dininkais, tai p. Budriai 
jiems atsilygins.

Budriai besigydydami tu
rėjo $3,000 išlaidų ir smar- Illinois valstybės kalėji- 
kiai yra nukentėję. Todėl jei muose šiais metais yra 11,- 
kas matė šį automobilio ak- 094 kaliniai. Jų šiais metais 
cedensą — prašome atsiliep 637 mažiau, negu pereitais 
ti. metais.

GERKLES ERZINANČIŲ SAVYBIŲ 

TARS AND RESINS

NIKOTINO

Teisėjas M. L. MčKinley pnsaigdina Cook County tei
sėją Edmond K. Jareckį

Chicagoje vakar pradėjo 
registruotis draftui vyrai, 
kuriems pereitą liepos ir 
rugpiūčio mėnesį suėjo 18 
metų. Registracija tęsis iki 
kito ketvirtadienio.

Vyrai, kuriems 18 metų 
suėjo rugsėjo ir spalių mė
nesį registruosis nuo gruo
džio 18 iki 24 dienos.

Vyrai, kuriems 18 metų 
suėjo lapkričio arba šį mė
nesį — registruosią nuo 
gruodžio 26 iki 31 dienos.

Drafto pareigūnai pareiš
kė, kad Illinois valstybėje 
18 metų jaunuolių užsiregis
truos apie 30,000 ir Cook 
kauntėje numatoma, kad už 
siregistruos apie 16,000 jau
nuolių.

Drafto boardai bus atdari 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų* kiekvieną dieną, išsky 
rus sekmadienius.

Illinois kalėjimuose 
11,094 kaliniai v

• Re«der'«
nebando padidinti 
pardavimą Old 
Oold, ar iikeltl vlr- 
ityate bile katro i* 
7 cl<aretų IKtlrtų. 
Apart to, pirm Ir 
po paakelblmo ftlo 
atraipanio. tOkatan- 
člal rūkytojų pa
linko prlo Old Oold.

P. I-nrlIlard Company 
Ralnbllabrd l?(!0

Šiurpi tragedija
DU SUNKIAI SUŽEISTI.

REIKIA DAUGIAU BRAN
GINTI MOTERYSTES NE- 
SUARDOMUMĄ IR JOS 
ŠVENTUMĄ

Netoli Auroros, pereitą 
ketvirtadienį, įvyko baisi šei 
mos tragedija. Buvo sun
kiai nuo šūvio sužeisti: Ver 
non Coop, iš Auroros, žy
mus sportininkas, ir Mrs.
Harold Luke, 27 m., iš Mont 
gomery, Aurora Township.
Į juos šūvį paleido Mrs.
Harold -Luke vyras, kuris 
dirba karo fabrike.

Luke buvo areštuotas ir 
jis pareiškė policijai, kad 
pereitą savaitę jo žmona už 
vedė divorso bylą ir jis atė
jo į namus pasiimti savo dai
ktU- Chicagoje, pereitą ketvir-

Luke sako, kad jis atėjęs teisma3 jinešg sprea
į namus rado savo žmoną | dimą tad kompanijos gaVl 
ir Coop viename kambaryje. 'pardavinkti pien, popieri- 
Tada jis nuėjęs į kitą kam- ,niuo3e kartonuo8e
barį, paėmęs šautuvą palei- < ______________
do į žmoną ir Coop šūvius.

Coop yra 38 metų vyras 
ir vedęs.

Luke šeima turi 6 metų 
sūnų, bet kai ši tragedija 
įvyko vaiko nebuvo namie.

Tai liūdna ir skaudi trage 
dija. Tokių dalykų neįvyktų, 
jei daugiau būtų brangina
ma moterystks nesuardomy 
bė ir šventumas. Tai per
daug skaudi pamoka.

Cukraus šlampa No. 9.
Gruodžio 15 diena — pa

skutinė diena naudoti cuk
raus racionavimo štampą 
No. 9 cukraus pirkimui. dyti kaip tos kelnės atrodo 

užsimovus. Moteriškė atsis
toja prieš teisėją su kelnė
mis (slacks). Teisėjas sako, 
kad visai gražiai atrodo kel
nės ir jai labai tinka. Mote- 

! riškė šyptelėjo. Jai patiko 
: teisėjo komplimentas ir mo 

15 d.ena yra ^erįgkg teisėjo žodžių ir- 
diena gauti liko patenięįnta. savo kel

nėmis ir siuvėjas buvo iš
teisintas. Taip ir baigės kel
nių byla.

Visokių bylų “ant svieto” 
pasitaiko.

Iki gruodžio 15 dienos 
įsigykite cukraus 
knygutę

Gruodžio 
paskutinė
cukraus knygutę (War Ra- 
tion book No. 1.). Tos kny
gutės galima gauti iš vietos 
karo kainų ir racionavimo 
boardų. Be š.os knygutės ne

t

galėsite pirkti kavos.

Motoristų reikalai
Jei motoristai negrąžino 

padangų pervir&iaus ir netu 
ri padangų apžiūrėjimo re
kordų, tai po gruodžio 12 
dienos jų važinėjimas auto
mobiliais yra skaitomas ne
legalus (neteisėtas). Pirma
sis padangų apžiūrėjimas tu 
ri būti įvykdytas prieš 1943 
m., vasario 1 dieną.

Mokykloje dėl 9 vaikų. 
12-14 m. amž., įreng
tas rūkomasis kamb.

Memphis mieste, Tenn., 
Frayser viešoje pradžios mo 
kykloje vaikai tarp 12 ir 14 
m. amž. ėmė rūkyti. Mo
kyklos vedėja Miss Esse 
Anderson kovoja su vaikų 
rūkymu, bet nieko negelbsti, 
vistiek vaikai rūko ir tiek.

Kartą mokyklos vedėja 
pasakė: “atsineškite pažy
mėjimus, kad jūsų tėvai su
tinka, kad jūs rūkytumėt 
tai aš jums įrengsiu “rūko
mąjį kambarį”. Devyni vai
kai atnešė tėvų sutikimą, 
kad jie gali rūkyti. Vaikai 
pypkoriai yra septinto ir aš 
tunto skyriaus, vienas tre
čio skyriaus vaikas.

1943 m. reikalinga 
30,000 karo norsių

Mrs. Ema L. Brannon, 
executive secretary of the 
Chicago chapter of the Red 
Cross, pareiškė, kad 1943 
metais bus reikalinga 30,000 
armijos slaugių (norsių) ka 
ro tarnyboje.

Galės pardavinėti

Kaip baigės keista 
kelnių byla

Chicagoje viena moteris 
užsakė pasiūti kelnes 
(slacks), bet per septynius 
kartus siuvėjas negalėjo jai 
pasiūti tokių kelnių, kokių 
ji norėjo. Jai vis nepatikda
vo pasiūtos kelnės. Byla at
sidūrė teisme ir moteriškė 
reikalavo iš siuvėjo pinigų.

Pereitą ketvirtadienį Ra-
cine ave. teisme buvo kelnių welry įr muzikoa įrankių 
byla. Teisėjas moteriškei | krautuv6g adresu 4216 Ar- 
liepė nuošaliame kambary- , cher Ave šiomia dienomia 
je užsimauti kelnes ir paro- sav;:) didelę krautuvę pripil

dė naujausiomis prekėm ku
rios labai tinka Kalėdų do
vanoms. Pasirinkimas jau
niems ir augusiems didelis. 
Kainos žemesnės, negu vi- 
durmiesty.

X Korporalas Kaz. šerpe- 
tis, Jr., tarnaująs kariuo
menėj, parvyko namo atos
togų ir ta proga susižieda
vo su Evelyn Gniady. šer- 
pečiai yra žinomi No. Side 
lietuvių veikėjai. K. šerpe- 
tis, Sr., yra nuolatinis dnr. 
“Draugo” agentas No. Side 
kolonijoj. Jaunas kareivis 
gerai atrodo, linksmas ir 
patenkintas kario gyvenimu.

Žmogus be draugo, tai de
šinė ranka be kairės.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsilankydami 

i Šią Modernišką Lietuviu Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movementa.

Moterims — Trečiadllenlai*.
Telefonas: VIRginla 9498 

A. F. CZESNA, savininkas Masinu
1657 W. 45th SL.,.. Kamp. Paulina SL

mu
X Kun. J. Jančius, MIC., 

Tėvų Marijonų kongregaci
jos namo Chicaęoj viršinin
kas, rytoj per sumą sakys 
pamokslą šv. Jurgio bažny
čioj pradedant 40 vai. atlai
dus. Vakare pamokslą sa
kys kun. B. Urba. Pirmadie
nį pamokslus sakys: rytą — 
kun. Bendziūnas, vakare — 
kun. Katauskas. Antradienį: 
rytą — kun. Grinius, vaka
re — kun. Valančius.

X S. D. Lachavičius, per
gyvenęs sunkias operacijas, 

jau gerokai
sustiprėjęs ir 
sako, kad to3 
skau s m o ir 
pavojaus gy
vybei dienos 
neužilgo pa
siliks kaip 
sapnas. Ne

žiūrint seno amžiaus, jis te
bėra aktyvus. Chicago Lie
tuvių Laidotuvių Direktorių 
Asociacija jį išrinko pirmi
ninku 1943 metams.

X Prof. K. Pakštas, dnr. 
‘ ‘Draugo’ ’ Korespond e n t ų 
Klūbo kursuose praeitą tre
čiadienį, davė paskaitą apie 
Šiaurės Afriką, kur dabar 
eina svarbieji mūšiai tarp 
alijantų ir ašies. Diskusuo- 
ta vietovardžiai ir kaip jie 
turėtų būti laikraščiuose ra
šomi.

X V. Gedminienė, M. Są- 
gos 20 kp., Brighton Park, 
sekretorė gimtadienio pro
ga susilaukė malonumo: bu
vo sveikinta ir linkėta jai 
toliau taip darbuotis. Gi ry
toj gimtadienį mini jos ma
mytė Roz. Rekašienė, uoli 
parapijos veikėjas ir dosni 
vienuolynams ir kitoms kul
tūrinėms įstaigoms. Beje, 
šiomis dienomis Rekašienė 
tapo Amerikos piliete.

X J. Kass (Kazakauskas), 
savininkas moderniškos Je-

šeštadienis, gruod. lz, l94z

X “Draugo“ metinio kon

certo operetei “Lietuvaitė” 
atvaidinti komp. A. Pociaus 
pastangomis artistų sąsta
tas jau sudarytas ir neužil
go bus paskelbtas spaudoje. 
Šiai operetei muziką yra pa
rašęs komp. J. Žilevičius, L. 
M. Operetėj vaizduojamas 
lietuvių gyvenimas ir dai
nos labai gražios. Chicago 
lietuviams bus tikras meno 
“treat”.

X Biznieriai K. ir O. Pili- 
pausk&i, 45g9 S. Washtenaw 
Ave., savo namą iš lauko 
pusės taip atremontavo, kad 
dabar jų namas yra vienas 
gražiausių Brighton Parke. 
Pilipauskai yra nuolatiniai 
“Draugo“ skaitytojai ir dien 
raščio pramogų rėmėjai.

X K. Baliauskas, 2460 W. 
46 St., pirmojo pasaulinio 
karo veteranas jau šeši mė
nesiai kaip sei ga ir guli 
Hines Memorial ligoninėj. 
Karas suardė jo sveikatą ir 
dabar turi vargti ne tik jis, 
bet ir jo šeima.

X Sesutę Beatriče šv. Ka
zimiero vienuolyne aplankė 
kapitonas dr. W. Butkus su 
žmona, kurie vieši pas tė
vus Butkus, 6042 S. Wash- 
temaw Ave. Sesutė džiaugė
si žymiais svečiais.

X N. Poczulp, savininkas 
Brand Cherry kumpių ir ki
tokios rūšies mėsos gami
nimo įmonės, sako, kad šven 
tems jo sandėlis pilnas tos 
gėrybės, tiktai Laukia užsa
kymų. N. Poczulpo įmonė 
randasi adr. 4538 S. Marsh- 
field Ave.

X Jonas ir Elena Feravi
čiai, savininkai valgomųjų 
daiktų krautuvės adresu 
4359 S. Campbell Ave.. mi
sijų proga užsiprenumeravo 
“Draugą“. Feravičiai yra ge 
rai žinomi West Side, nes 
čia turi artimų giminių.

X “Draugo“ redakcijoj 
po vieno susirinkimo rastas 
pundelis raktų. Kas yra pa
likęs, gali atsiimti adminis
tracijos ofise bile kada.

X Jonas Kalvaitis, 5713 
S. May St., po susižeidimo 
apie aštuonias savaites iš
gulėjęs South Town ligoni
nėj, šiomis dienomis jau grį
žo namo. Šeimyna džiaugias.

X Elena Morkus, 4401 S. 
Campbell Ave., “Draugo” 
vajaus proga ne tik pati už
siprenumeravo dienraštį, bet 
užprenumeravo ir savo sese
riai P. Mikliuvienei.

X B. ir V. Cibulskiai, du 
broliai, tarnaujantieji kariuo 
menėj, šiomis dienomis ap
lankė tėvus, gyvenančius 
Town of Lake adresu 4609 
S. Paulina St.

X Alf. Sudelkls, žinomų 
Town of Lake veikėjų sū
nus, po apsivedimo, grįžęs 
į savo stovyklą, tuojau bu
vo pakeltas į korporalo laips 
nį.

X Vletor Kalvaitis, 4945 
S. Halsted St., jau antra sa
vaitė, kaip serga ir gydosi 
namie daktaro priežiūroj.

X Ona Janutienė, 4524 S.
Paulina St., Town of Lake&
darbuotoja, jau trečia sa 
vaitė, kaip serga. Gydosi na
mie.


