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ROMMEL NEŠDINASI TRIPOLITANIJON
Britų aštuntoji armija sulaužė 
naujų Rommelio liniją Libijoje

Ašies liekanos atsimeta vis arčiau 
Tunisijos, kur jos paklius į spąstus

ORINĖ OFENSYVĄ
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LONDONAS, gr. 14. — 
Iš prancūzų Moroko per ra 
dijo stotį pranešta, kad iš 
EI AgheiLa apylinkės, Libi
joje, britų išjudintos gen. 
Rommelio liekanos dumia 
Tripolitanijon Vidurže mio 
jūros pakraščiais.

Spėjama, kad jos negaus 
progos kur kitur sustoti, 
kaip tik Tripolio apylinkėse. 
Tas gi yra apie 250 mailių 
tolia.

Per radiją išaiškinama, 
kad gen. Rommelis turi dar 
apie 25,000 kariuomenės. 
Britai įspėjami, kad vyda
miesi gen. Rommelį būtų ap
dairūs, nes tas generolas 
yra gudrus kaip lapė. Jei jis 
taip lengvai ir skubotai at
simeta, jis gali turėti kokius 
nors klastingus planus.

Britai sunaikino 4 
ašies laivus daugiau 
Viduržemio jūroje

LONDONAS, gr. 14. — 
Pranešta, kad britų subma- 
riniai sėkmingai veikia prieš 
ašį Viduržemio jūroje. Nu
skandino keturis ašies lai
vus daugiau: du plaukian
čius iš Neapolio ir kitus du 
Libijos pakrantėse. Visi tie 
laivai buvo prikrauti karo 
medžiagos, siunčiamoj į 
Afriką.

Prieš tai britų submiari- 
nai Italijos uostuose ir pa
krantėse sutorpedavo ketu
ris ašies laivus kurių du, 
matyt, buvo transportai su 
kariuomene. Be to daug lai
vų sugadinta.

Britanija reikalinga 
daugiau popieriaus

CAIRO, Egiptas, gr. 14.— 
Šiandie rytą čia oficialiai 
paskelbta, kad gen. Romme
lio ašies armijos liekanos, 
kurios buvo susispietusios 
šalia EI Agheila ir pasiry- 
žusios gintis, britams spau
džiant paliko savo įsistipri- 
nimus ir atsimetė toliau va
karų link.

Tokiu būdu britams pa
lengvintas kelias ašies jė
gas pirm savęs stumti Tri
polio link, kur bus susidur
ta su veikiančiais Tunisijo
je sąjungininkais. Tenai 
ašies jėgos bus suremtos iš 
abiejų šonų—rytų ir vakarų 
—ir sru jomis galutinai ap
sidirbta.

Britų komunikate pažymi 
mima, kad britų 8-oji armi
ja ties EI Agheila ašį išmu
šė iš jos pozicijų ir tik tuo 
būdu ją privertė atsimesti 
vakarų link. Neatakuojama 
ji nebūtų pasitraukus.

Ši apie .ašies jėgų atsime
timą žinia čia gauta visiš
kai netikėtai. Nes buvo ma
noma, kad vokiečiai su ita
lais ten smarkiai atsispirs. 
Reikia atsiminti, kad prie
šas ten buvo gerai įsitaisęs, 
turėjo stiprias pozicijas, ku
rios kuone per vieperius me
tus buvo statomos.

Atsimetusi ašis, regis, už
ims kitas pozicijas ties En 
Nofilia—apie už 90 mailių 
vakarų link nuo EI Aghei
la. Britai tuojau pasuko pa
skui atsimetusius, kad ne
leisti kur nors jiems kaip 
reikiant pasitvarkyti.

Reikia dar žinoti, kad 
britai žygiuodami priversti 
atsargiai ir apdairiai veikti. 
Nes Libijos tyrynuose yra 
gausingi italų garnizonai, 
kurie kartais gali prieš bri
tus nusimesti iš pietinio šo
no.

W ASHINGTON. — Nau
jajai Anglijai fra trumpa
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U. S. bombonešiai atakuoja Tunisijos 
uostus: Bizerte, Tunis ir Sousse

Prancūzai partizanai susprogdino 
ašies traukinį; 285 kareiviai žuvo
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(“Draugas” Acme telephotol

Naujai padaryta amerikiečių 1,000 svarų bomba dedama į gigantišką Amerikos lėk
tuvą, U. S. Army air corps stotyje, Anglijoje. Šio lėktuvo įgula skris daužyti “ašį” 
kontinente.
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Hitlerio patarimu maršalas Petain 
suorganizuos naują prancūzų armiją

LONDONAS, gr. 14.—Vi-, Iš Berlyno per radiją pra- 
chy vyriausybės nominalinis nešta, kad Pierre Lavalis 
galva maršalas Petain, anot prancūzų spaudos konferen- 
gautų žinių, pripažino Hit- cijoje išdėstęs ir išaiškinęs 
lerio pasiūlymą suorganizuo savo vyriausybės programą, 
ti naują prancūzų armiją, kuri atitiks Hitlerio paskel- 
O kovojančiųjų prancūzų btai naujai santvarkai Eu- 
vadovybė čia gavo informa-. ropoję.
cijų, kad Hitleris įsakė tuo-' Lavalis apgailestavo, kad 
jau pašaukti mažiausia 400,- j prancūzų viešoje nuomonėje 
000 prancūzų darbininkų; kilę nesusipratimai šiandie 
darbams Vokietijos fabri- Prancūziją atitolina nuo Vo 

i kietijos. Anot jo, turėtų bū- 
; ti kitaip—Prancūzija turėtų 
I glaudžiai kooperuoti su Vo- 
' kietija.

Yra žinių, kad maršalas 
Petain neslepia savo nepa
lankumo Hitleriui, kurs per 
daug diktatoriau j a okupuo
toj Prancūzijoj. Tačiau tas 
nepalankumas tuo ir baigia
si.

MIRĖ JĖZUITU DRAU
GIJOS GFNEROLAS

BERNAS, Šveicarija, gr. 
14.—Svviss telegrafų agen
tūra pranešė, kad Romoje 
mirė Jėzuitų draugijos ilgus 
metus buvęs generolas kun. 
Vladimiras Ledochowski, 76 
m. amž.

Taip pat pranešta, kad 
naujo generolo rinkimai 
įvyks tik po karo. Tada Ro
mon suvažiuos iš visų pa
saulio dalių apie 150 kunigų 
viršininkų ir išrinks naują

kuose.

Š T A-i
Afrikoj, gr. 

kariuomenės

SĄJUNGININKŲ 
BAS Šiaurinėj 
14.—Prancūzų 
Tunisijoje vadovybė prane
ša, kad prancūzai partizanai 
tenai sudaužė ašies traukinį 
su kariuomene tarpe Sfax ir 
Sousse. Iš vežamų 300 ašies 
kareivių 282 žuvo.

Prancūzai paminavo ge
ležinkelį ir šalia jo pasislėpė 
su kulkosvaidžiais. Kaip tik 
traukinys nutrenktas nuo 
bėgių, prancūzai kulkosvai
džiais pradėjo raižyti išliku
sius kareivius.

Pašėlusios vokiečiu 
atakos sulaiko 
rusams pažangą

MASKVA, gr. 14—Aptu
rimomis iš Stilingrado ir 
centralinio fronto žiniomis, 
pašėlusiomis kontratakomis 
vokiečiai sulaikė nusikama
vusių rusų pažangą.

Čia aiškinama, kad ofen
syvos kokį laiką bus nu
trauktos, nes rusams reikia 
konsoliduoti atsiimtas pozi
cijas. Pasitvarkius iš naujo 
bus smogta vokiečiams dar 
ir kituose frontuose.

Internuoti amerikiečiai

LONDONAS, gr. 14. —
Britų vyriausybė atsišaukė 
i gyvento jus, kad jie pasi
stengtų surinkti dar mažiau 
šia nors 100,000 tonų seno 
popieriaus. Sako, tas reika- aliejaus kurui. Tų valstybių 

vy-linga municijai ir maisto 
produktams pakuoti.

Surinktas senas popierius 
siunčiamas į popieriaus fab
rikus ir tenai perdirbamas.

kongresmonai kaltina 
riausybę.

Pataria ir po karo 
glaudžiai bendrauti

LONDONAS, gr. 14. — 
Arthur Ronald Tree, infor
macijų ministre parlamenta 
rinis privatus sekretorius, 
Edinburghe kalbėdamas pa
tarė, kad po karo Britanija 
glaudžiai kooperuotų su 
Amerika taikos padaryme 
ir pasaulio atstatyme ir pa
tvarkyme.

ST. HYACINTHE. Kana
da.—Mirė vietos vyskupas 
T. Z. Decelles, 73 m. amž. 
Velionio trys broliai yra 
kunigais ir sesuo—vienuole.

Chicagos apylinkėse 
parduodama arkliena

Chicagos apylinkėse už 
miesto ribų kai kur krautu
vėse jau pardavinėjama ar
kliena, paruošta žmonėms 
vartoti.

Kansas pakeriai gamina

SĄJUNGININKAI 
ATAKUOJA JAPONŲ

LONDONAS — Iš Berly 
no per radiją pranešta, kad BAZE BŪNA 
britų lakūnai išmėtytais la-,
peliais Italijoje ragina ita-1 SĄJUNGININKŲ š T A- 
lus apleisti visus didesniuo- BAS Australijoje, gr. 14.— 
sius miestus. Praneša, kad sąjungininkų

j artilerija vakar ir šiandien
LONDONAS — Iš Vati- be pertraukos bombarduoja 

kano per radiją pranešta, japonų įsitvirtinimus Būna 
kad iš Le Mana katedros, bazėje, N. Gvinėjoje. 
Prancūzijoje, pavogta šv. į Amerikiečių ir australų
Julijono relikvijos. patruliai savo rėžtu valo

Gona bazės apylinkes, kur 
yra užsilikusių japonų gru
pių. Gona bazė prieš keletą 
dienų paimta.

Sąjungininkų lakūnai ata
kavo Solomons japonų bazę 
už 125 mailių šiaurių link 
nuo Būna. Du japonų kovi
niai lėktuvai numušti.

Runa bazę nelengva pa
imti. Sąjungininkams yra 
didelių neparankumų ata
kuoti japonų įsitvirtinimus 
neturint tankų.

draugijai vadą.
Iki to laiko draugijosj pajm|j Vokietijon 

priešaky bus generalvikaras r *
kurį velionis kun. Ledochow
ski paskyrė ir jo vardą pali
ko uždarytam voke.

arklieną vyriausybės inspek 
torių priežiūroje. Pakuoja į: 
įvairaus didumo dėžes ir iš-, 
siuntinėja, kas kur reika-; 
lauja.

Chicagos miesto ribose1 
senu statutu 
klieną pardavinėti žmonėms1 
vartoti. Dabar bandoma tą 
statutą panaikinti.

Prancūzai lakūnai 
sudaro eskadrilę

SĄJUNGININKŲ š T A- 
BAS Šiaurinėj Afrikoj, gr. 
14.—Leit. gen. D. D. Ensen- 
hower paskelbė, kad pran
cūzai lakūnai šiaurinėj Af
rikoj organizuoja Lafayette 
eskadrilę, kokia turėta per 
pirmąjį pasaulinį karą. 

į Ši prancūzų lakūnų grupė 
1 bus aprūpinta amerikoniš
kais lėktuvais, kurie airpor- 
tuose bus amerikiečių žinio
je.

MONTREALIS. 
mi Baltieji Tėvai misionie
riai iš Afrikos šaukiasi dau-

Zino-

LONDONAS, gr. 14. — 
Belgijoje nacių internuoti 
amerikiečiai, kurių skaičius 
nežinomas, iš Belgijos nukel 
ti Vokietijon, anot radijo iš 
Eerlyno. Sako, tas padaryta 
pašalinant visus gyventojus 
iš Belgijos pakraščių.

Lapkričio mėnesį 
nuostoliai Britanijoj

LONDONAS, gr. 14. — 
Lapkričio mėnesį per nacių 
lakūnų atakas Birtanijoje 
24 asmenys užmušta arba 
dingę ir 38 sužeista, prane
šė namų apsaugos ministe
rija.

Hitleris paskyrė 
olandams nacį vadę

LONDONAS, gr. 14. —
M . giau pagalbos—daugiau ku-, Gautomis žiniomis, olandų

uždrausta ar-, rigų migionierlų< Sako, piū- Į vadu Hitleris paskyrė Air- 
ton Mussert, kurs prieš ka
rą olandų nacių grupei per 

į 11 metų vadovavo. Mussert 
yra olandų Quislingas

naikintuvo. Nepadubta, kur 
ir kaip tas laivas nuskendo. 
Buvo naujas ir nesenai ko- 
miskmuotas.

CARTHAGENA, O—Gau 
ta žinia, kad išlaipinant U.S. 
kariuomenę Š. Afrikoj tarp 
kitų žuvo ir katalikų kape

ris gausinga, bet nėra dar
bininkų.

Britu naikintuvas 
Penylan nuskendo

LONDONAS, gr. 14.—Ad-
lionas kun. Clement Falter,1 miralitetas pranešė, kad bri- 
C.SS.P., ‘tų laivynas neteko Perylan

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS Šiaurinėj Afrikoj, gr. 
14. — U. S. bombonešiai va
kar atakavo Bizerte, Tunis 
ir Sousse, ašies okupuoja
mus uostus Tunisijoje.

Kliuvo uostuose esantiems 
ašies įvairių rūšių laivams. 
Sunaikintos krantinės, su
kelti dideli gaisrai.

Tunisijoje nuo lietaus la
bai pabliurus žemė. Tas 
daug kliudo sąjungininkų 
žygiams.

Pranešta, kad per pasku
tinę ašies kontrataką pra
eitą penktadienį apie 100 
ašies kareivių nukauta ir 
daugiau kaip 50 paimta ne
laisvėn.

Spaudos atstovai 
pasais apsikrovę

WASHINGTON, gr. 14.— 
Prieš karą laikraštininkas 
apsirūpinęs Baltųjų Rūmų 
bilietu galėdavo įeiti į visus 
vyriausybės ir viešuosius 
namus, taip pat ir kongreso 
rūmų galerijas ieškodamas 
žinių.

Šiandie taip nėra. šiandie 
spaudos reporteris, arba fo
tografas turi su savimi tu
rėti iki 40 įvairių lūšių pa
sų ir ženklų. Kai kurie pasai 
su savininko atvaizdais. Ke
letas įvairių spalvų pasų 
yra iš miestinės ir valstybi
nės policijos. Kur tik pasi
suka, šiandie laikraštinin
kas turi autoritetams paro
dyti atitinkamą pasą, arba 
leidimą.

Taip yra dėl to, kad apsi
drausti nuo šnipų ir sabota
žininkų.

Lietuvaitės yardu 
patranka pavadinta

KAŽKUR NAUJOJ GVI
NĖJOJ, gr. 14. — Sąjungi
ninkų linijos užnugaryje y- 
ra lauko patranka, kuri daž
nai naktimis baubia ir ne
duoda ramybės japonams 
Būna bazėje. Patranka pa
vadinta Helen vardu.

Ta Helen yra Chicagos 
lietuvaitė Helen Yankus, 31-
20 Lituaniea Avė.

Patrankos operatorių tar
pe yra korp. John Polishrik 
iš Benton Harbor, Mich., 
Helenos draugas. Tad jo pa
sidarbavimu patrankai duo
tas tas vardas, šalia patran
kos prie medžio prikabinta 
dar ir lietuvaitės nuotrau
ka.

(Helen Yankus, kuri yra
21 m. amž., apie tai pain
formuota sušuko: “Kaip tas 
žavinga!”)
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
KULTŪRINIO INSTITUTO VEIKLA

įtiek vięnas lietuvis gali 
tikėtis kitataučių paklausi
mo apie mūsų kalbos kil- 
mę ir jo© giminystes. Bet 

reta© gali į tuo* kiau- 
ūmus tiksliai atsakyti. feitą 
vargą palengvinti ėmėsi žy
miausias lietuvių kalbos spe
cialistas prof. dr. Alfred 
tteun U Pennsylvanijos uni
versiteto. Už savaitės jo kny 
gėlė išeis iš spaudos. Jos lei
džiama tik 2,000 egz. Vė
liau užsisaką jos gali nebe
gauti.

Dr. Senno The Lithuani
an Language* ’ daugumai 
bus tikrai sensacinga kny
gelė. Kun. J. fivagždys, su
sipažinęs Su jos turiniu, tie-

SUS?“,lš ** Ctk*
neperskaityti atydžiai”. Ku- apskrities SUJ-HIO 
nigas J. Bakšys jos jau už-I “
sakė savo parapijai 200 egz., Į Apskritis sato susirinki- 
kun. K. Paulonis SO egz. Sku me’ gruodžio 9 d., pasidži-au- 
biai laukiama daugiau stam
bių užsakymų. Vieno egz. 
kaina bus 40c.. o gi 50 egz. 
ar daugiau — po 25c Knyga 
turės 48 pusi. ir 4 iliustra
cijas: žemėlapius, kalbinin
kų fotografijas.

Vaičiulio 
Litera tu re”

‘Lithuanian

tikrai įdomi ir ręįkąlingą 
mums knygelė, bet jos nuos
tabiai ma|a prjka mūsų 
žmonės. O gi jos kaina tik 
40 centų egz., už 50 egz. ar 
daugiau — tik po 25c. Če
kius geriau rąžyti dr. K 
Pakšto vardu ir užsakymus 
jam siųsti į:

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois 

Dr. K. Pakštas,
Liet. Kultūrinio 

Just. direktorius.

CHICAGOJE

nariai
Prie seniau paskelbtų gar

bės narių (kunigu Ig. Va- 
laučiūno, J. Vaitekūno, Pr. 
Juro, J. Svagždžio ir Pr. Juš
kaičio) prisidėjo dar du nau
ji, įmokėdami po $1QQ: kun. 
J. Valantiejus ir kun. dr. X., 
nenorėjęs savo pavardės

gė pavykusia konferencija 
kurios rezoliucijos jau vyk
domos.

Karo bonų platinimo ko
mitetas jau susiorganizavo.

Jis išsirinko laikiną val
dybą, kuri su kitais veikė
jais posėdžiavo gruodžio 11 
d. Keistučio spulkos rašti
nėje (Valdybon įeiną sekan
tieji asmenys: pirmininku 
-f- teisėjas J, Zūris, viee pir-

IIKHOJVS 16 SOLOMON SĄLŲ GKĮŽTĄ NAMO

1>I augus

U. S. kruseris San Francisco, kuris padėjo nuskandinti 
japonų karo laivą ir buvo Amerikos sąuadrono vadas su
naikinant 28 priešo laivus Solomons mūšiuose, plaukia po 
Golden Gate tiltu ir grįžta namo pataisymui.

Federacijos apskritis dė- Kadzevvick namuose, 2449 
West 69 St. Bus renkama 
valdyba 1943 m. ir svarsto
ma daug svarbių reikalų. Po

skelbti. Vipiems garbės na- komisijoj* karkta 'tkiP Pat
_A----- įo-

misijų pirmini r$ai, kartu 
bus ir eentraHn^ valdybos 
vice pirmininkais. Naro bo
nų pardavinėjimo pirminiu 
kas — Mozeris, spaudos — 
M. Vaidykb radio — Var- 
kala, statistikos — Ig. Sa
kalas, organizacijų V. Ba
landa, propagandos — kal
bėtojų — K. Augustas. įsta
tams pianą patieks — L. Ši
mutis, dr. Drugelis ir Bir- 
gelis).

mininku — Mozeris, rasti- kingas kleb. kun. ’A. Briš- 
ninkais — J. Varkala ir E. t kai, kuris konferencijai už- 
Samienė, iždininku Jonas leido savo parapijos patąl-
Brenza. Užsibrėžta dirbti 1 pas nemokamai. Taip pat susirinkimo bus kuo puį- 
plgčiąi, Tad Įjunkta įvairios, dėkojame Fed. 19 skyriui, klausia “Christpas party”,
L1.! -xsi.i___ A 1___ ________ x:„ x:„

I DIDELE PIOTIS
į Milijonai stabmeldžių dar 
šiandieną nėra girdėję Kris
taus Vardo, nei patyrę lai
mės gyventi su Juo.

Bet ir daugelis tų, kurie! 
nešioja Kristaus vardą, ku
rie iš dieviškojo išganyto
jau© patyrė tiek daug mei
lia, gyvenimo sūkuriuose pa
metė Kristų - - Jį išvarę įš 
savo namų ir savo širdžių.

Taip pat nemažas skai
čius Amerikos lietuvių, su
vilioti gražiai skambančių 
šūkių ir Ąjgaulingų pažadų, 
išsižadėjo sąvo Tėvynės ir 
dieviškojo Įšganytojąus. Bet 
savo sielos gelmėse, šie mū
sų suviliotieji broliai lietu
viai, ilgisi Kristaus ir nori 
prie Jo grįžti.

Religinga Rusijos liaudis 
laukia katalikų misijonierių 
ir yra pasiryžusi grįžti į 
Katalikų Bažnyčią, šiandie
ną daugelis yra įsitikinę, 
kad po šįtp baisaus ir žiau
raus karo katalikybė Rusi
joje pražydės visų savo gro
žiu ir pasaulį pripildys sa
vo šventumo kvapu. Azijos 
plotai gaivinsią Rusijos ka
talikybe!

Tat, pintis didelė, gi dar
bininkų mase!

Brangūs jaunuoliai, kvie
čiami jūs stoti į eiles tų a- 
paštalų, kurie sų šv. Pau
liaus užsidegimu skelbia pa
sauliui gerąją naujieną — 
meilę ir taiką, ir neša Kris
tų į namus, šeimas ir žmo
nių širdis!

Jaunieji draugai, jei nori
te šv. prąųeiškaus vadovy
bėj# dirbti Kristaus vynuo

gyne, jei norite tapti pran
ciškonais miaijonieriais ir y- 
patingai pasišvęsti misijoms 
Rusijoje, kur ilgus šimtme
čius pasekmingai dirbo Tė
vai Pranciškonai, atokite į 
lietuvių pranciškonų vienuo
lyną, 310 Orchard St., Pitts
burgh, Pa.

{ lietuviu pranciškonų vie
nuolyną priimami visi gabūs, 
baigę High School, gerų lie
tuviškų katalikiškų šeimų 
sūnūs.

Jaunuoliai, įstoję į vie
nuolyną ir atlikę vienų me
tų novicijatą, Tėvų Pranciš
konų kolegijose ir universi
tetuose vienuolyno lėšomis 
ruošis kilniam misijų dar
bui.

Dęl smulkesnių priėmimo 
sąlygų prašome kreiptis se
kančiu antrašu:

Franciscan Fathers 
310 Orchard St.,

Pittsburgh, Pa.

DR. O. SERNER
LUBĮ V t ta AKIŲ GYDYTOJ Ar 

2f metų oatyrimas
rei. tartis 1828 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
IAt&iso.

Otuuu, lr Akinių Dlrbtuv* 
8491 SO. HALSTED ST. 

kainuaa 84 th SV
VALANDOS: nuo 10 iki 4, 6 įki 8 
ir Sekmadieniais pagal sutartį.

LIETUVIS DAKTARAS 
UKltlMATRiSTAB

raųuiun* akuuu 
ų t s * k o miegai a< 
Ddsuuuna

IOS F. BUDRIK 
asAUTUvniB

3241 So. Halsted St
Temfpnaa-

Caiumet 4591
DHL BADIO PATAISYMO 

PAAAUBfTCi 
Y A MM 8089

pradekite
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

111s • > »I

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

D AB ARTINS 
DIVIDENTV 
RATA

1751 W. 47th Street
ADVOKATAS

WHIINEY E. 1 APUTIS
ADVOKATAI*
Centrinis Ofisas:

8133 S. HALSTED ST
(Lietu vių Auditorijoje) 

VALANDOS. Nuo 1-moB Iki 8-tf» 
valandos vakare 

Telefone CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room «<n« T*» STą> 7S7T

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deerborn SL 
Room 1230

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

Kitomis valandomis pagal sutart)

riams instituto vardu tariu 
ląbai didelį ačiū:-be jų gau
sios pąramos instituto dar
bas jau dabar sustotų. Ins
tituto darbas neša ne pei
liu, bet stambų nuostolį; pa- 
ramos gi jis gauna tik iš 
reto susipratusio lietuvio.

Su dėkingumu turime pa
minėti ir naujus nąriųs rė- 
mėjųs, pastaruoju laiku į- 
moteėjuskis po 510.00. Tąi: 
kun. F. Nor butą# iš Brock- 
tpąo, kun. V. Puidokas ii 
Westfieldo, kun. J. Jutkevi- 
Čiys iš Węrcęsterio, komp. 
Ą. Aleksis įš Waterburio, 
kun. J. Kidykas iš Philadel* 
phijos, Apanavičius iš Eli- 
zabęth ir J- M. Šaltenis iu 
Čikagos.

=fi=

U ii IK '.111)11
1945 VV*-. 15* •’,.»»»

7, • /'; *

I l’<*k<lKl.l INDI

DR, SELMA SODEIKA
o. a

AKIS IBTIftlNEJA 
AKINIUS PBITAIRINA

VALANDOS:
Nuo 10 lkl B vsl kas dien* 

Antradienio tr kętvlrt»4i«nlpnOMA
187 No. Marios fttreet 

Oak Park, Dllnols 
(Pris kampo Lake St)

Telepbooe: — CtlffJD 
__ REZIDENCIJA — ’

*** “

kuris daug dirbo konferen
cijos surengime, ypač Za
romskis, Vaičekauskas, Gry 
bąs, Pautienė, Pakeltięnė jr 
Navickienė. E. S

Susirinkimas ir 
Christmas party"u

Trečiadienį, gruodžio 16 
d., 8 vai. vakare įvyk* LRK 
SA “Feminine Fancies” 
priešmetinis susirinkimas ir 
“Christmas Party” Helen

< ■■Įi »|l

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, 
auksinius įr deimantinius žiedus, taipgi mužikališkus 

instrumentus — LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

CASH arba CBEDIT
Už mažą depozitą jūsų do

vaną palaikysime iki Kalėdų, 
arba pasinaudokite mūsų —
PLANO NAUDA.

kurią ruošią šio susirinkimo 
‘‘hostess” Helen Kadzewick, 
kuopos iždininl ė. Bus sve-1 
čių “grab bag”, užkandžio 
ir daug linksmumo. Prašo
mos visos1 tiarės susirinkti. 
Kurios negalės dalyvauti su
sirinkime. prašomo^ telefo
nu pranešti — Prospect 
9475. Koresponaente

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

pom aklu sk 
Ten Irs ui Saugokite Jps. 
lA-saamlDuotl lan modera 
metodą, kuris regėjimo mo, 

gali sutelkti.

TlM
Dr. John
i*- i-JLhHMe *•

1801 So. AaUaad Avėju*
Kampan lS-toe

relefonaa: CAMAE OMS. GbScag- 
OFISO VALkkDOS:

NIW VICTORY 
BOSPITAL

Po nauja vadovyste.

328 W. 35tb PLACE 
Phone: YARds 2330 

24 vai. patarnavimas
Būnant nąinlc or darbe galite 
CT-utl gydymo patarnavimą lank
ant njOsų ligoninės kliniką. Kli- 
nilto valandos nuo 2 va}, popiet 
Iki S vai. vak. šis patarnavimas 
taikiam** pulamlotomis kaišomi*

Pilnai Jreamtaa MecUluta DapecV 
mentas gyayinui viaoklu ilgu — 
•markiu ir tfetalklalu 
Pilnai

mi«gl Chlrurjal-DakUml.
Pilnai (rengta Ptiytdetlierapy Do- 
partmvntan priskaitant mat her
ai y, Ultra Vlolct Ray, Slnuaoldal 
ur kltua modernUkue metodu* 
gydymo,
PUnai (rengtas X-Ray Depart-
flMBtAB (iRjl t U raJU << ir nar lon/nma * 1 r • np w,*"r f1 t

ssra fissa.k.xs
Md būtu jum* M w*n»|K> 
KALBAM LIET U VISKĄ I

ClurunrlioB
svarbia* Ir 

i atlieka ats

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOLIS
ranioui A«D avBDBoa 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Noo 2 ifci 4 iy nąo 0 ilp 8 vgt rak 
NedSliomis pagal (atarti.

Office tel YAKda 4787 
Mamų tai PBOgpect IM0

01. P, ATKOČIŪNAS'
DANTISTAS

1446 Sa 4Bth Court, Cicero 
Aatradieuau, Eetvutadieoiau 

u Peuktadieutau
Y glaudo*: 10-tf ryte. 2-0, 7-6 P. M- 
314/ S, Halsted St., Cbtcagi

Pirmadieniai*, Trečiadieniai* 
iz SaūtadiemaK

§ f>»Plū-b------
Tel YABds 224S

OR. C. VEZELIS
DATO0TAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti <7th 8treet

vaL: auo 9 vat ryto iki 8 vai. vak
______ Seredoj pegal (atarti
Telefoaae: HEMIoek 6849

TeL YABds SIU

OR. I A. SIMKUS
•TDYTOJAS (B ORĮBUBOAS 

n AKINIUS PBTT AIKO

744 Weąt 35th Street
Valsądos: U-12; 2-4 ir 0:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel:. VIBginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS (B CHIBUBGAN 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kąsdien nup 2:00 iki 6:00 vai
Tręčiad. Ir Sekmad. tik (usitarius

Pulkus kalendorių.-* duodam** 
dykai «u kiekvienu ptrtUnhi.

PUlKrr EIiGlJI AU HAUU.TP5, AMERIKOS D..RBO LAiRKOl’l

JOHN A. KASS
MUSIC k JKWKLBY 8T0BE «■ WĄT£H BEPAIBING 

1216 Archer Avė., prie Sacramagto Tet LĄFąyeUe 8617

DĄgirop DinoduLK jusut DR. PETER T. BRAZIS

CRANE COAL CO.

’8.65
*9.20

WEST VIRGINIA GENUINE 
POCAHONTAS

Kol dabartinis atakas dar neiėparduo- 
tas, if neturėdami vilties gauti daugiau 
tuoiąu, mes aRUoma, Uaaiog i| gaiažin- 
kelio kąro jums:gknuinh pogahontas,

Mine run - labai lumpsuoti, tonas ui Uktąi 
GENUINE POCAHONtAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri lin r A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU*OU
8S82 80. I^<S"2tC**Vį!r«>BT8MOUTH »02»

!

j’MeLP’L
<. BOTmfe tM4

dr. t; mus
•TDYTOJAS IB OHIMBSAS 

4157 Archer Avenue
■>fieo vai.: 1—0 iz 0--SA0 P | 

TiaAadiematf pągN (ntąrtt
1 . ........ »' ,f~ ■.■'(-

Ree. 6968 6. Tahnaa Ava.
Beg. Te(. OKOveMll 9817 
Office TeL HEMIoek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS EB OHIRUROAS

Vąl. : 9-3 U 7-8 
Ketviztad. iz Nedaliomis santara* 
2423 West Marųuttte Rd.
r- . U J 1. .................HI IBE

T«L YABds Mil 
Baa: cnhM84 HM.

DR. A. J. RERTASH

Tai OANal 8188

DR. S. BIHIS
UYDTT0JA1 (B UBĮBuąuAS 
2201 Węst Cprmak Rd.

lot lr 7-8 v. vak. 
ftUtad va-

B#ZIWPW4:
»2<I Weąf m Flace 

TaL &EP«tiUc 7181

»aL ūifal 0807^BdateL: PROfpact 6660

OR. P. Z. ZALATORIS
OTDYTOJAB S OBBBUROAr 

1821 So. Halsted Street

Bssldsndja: ^000 So. Ąfteslao Ąva
VALANDOS, u v ryto iki 3 popiet 

6 lkl 9 vai vakaro

GYDYTOJAS IB CUIBLBUAS

6757 So. Western Avė. 
OFISd VALANDOS:

Popiet nuo i iki 3 vai Vak 7 IM 9 
Nedėliomis pagal autartj

Tai Olooro 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ* 

Kamp. I5tos gat. Ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

I UU | popui t^hi I rskaza 
iz pagal «p|y4Į

Res. 1625 So. OOth Avenue 
Tai Cicero 1484

Dl. CtUMfS SEGU
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Aahląnd Avė. 
(2-tros lubap)

Tel. MII>way 2880 Chicago, UI
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

OR. A. JENIINS
(Leetovu)

GYDYTOJAS IB 0KIBURQA* 
2500 West 63rd Street

OFISO ViLANDOS 
Nuo 1—4 Ir nuo 7—9 vakare 

Trečiadieniais lr Sekmadieniais
pagal sutartj

Ofiso telefonas PROapeet 6737 
Namą telMonas VIBginia 2421

STDYTOJAh P OBIRUBfiAS 
Ofiso vai • an» 1 -81 nno .Agpgitf __  ___

756 West 85to Btrwt I 8KAITYK1IE “DBAUG^

L 0WY V. KRUKAS
GYDYTOJA IB CHIRURGAS

<X46 Archer 4'W

Jeigu Neatsiliepia —
8auk KEDzia 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr. ft iki 9 vak.

8:30 Iki 9:96 rak..

7

_______ ______________
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TRUMPA ISTORIJA TAUPYMO IR SKOLINIMO 
BENDROVIŲ

(Aią kalbą per radijo gruodžio 10 d. pasakė Francas 
H. Sadauskas, viena direktorių Chicago Savings and 
Loan Association).

i> b x r h t a n

Mlt-ltarl \ar\iri

Labas vakaras!

Gal jums 
bus nuosta
bu girdėti 
merginą kai 
bant apie fi
nansines į- 
staigas. Bet 
kadangi dau 
gelis vyrų 
yra užsiėmę

karo reikalais ir darbais, to
dėl ir direktoriai Chicago 
Savings and Loan Associa
tion man pavedė šia proga 
kalbėti ir pasidalinti minti
mis su šios radio valandos 
klausytojais.

Prieš šimtą metų garsus 
amerikietis, Benjamin Frank 
lin, permatė taupymo ir sko
linimo bendrovių reikalingu
mą šioj šalyj ir kokią svar
bią rolę jos gali lošti kiek
vienoj apylinkėj, kur tik jos 
randasi. Jis dėjo pastangų 
jas tobulinti ir skleisti. Ir 
gerai padarė! Su pagalba 
tokių bendrovių žmonės tu
rėjo galimybės statyti ir 
pirkti namus be atidėlioji
mo ir vargo ir galėjo leng
vais atmokėjimais kas mė
nesį mažinti paskolą, o po 
kelių metų džiaugtis nuo
sava “property”.

Iš kitos pusės, žmonės, tu
rintieji atliekamų pinigų su
rado vietą saugiai padėti 
juos ir gauti nuošimtį.

Taupymo ir skolinimo ben 
drovės skiriasi nuo kitų_fi- 
nansinių įstaigų tuo, kad vi
si taupytojai ir skolintojai 
tampa tos bendrovės nariais. 
Tai reiškia, tada nėra sve
timų pinigų ir valdžia ne
reikalauja dvigubos atsako
mybės (“double liability”) 
nuo kiekvieno šėrininko, kas 
yra įvairiose valstybėse rei
kalaujama iš kai kurių ki
tokių finansinių bendrovių.

Direktoriai, išrinkti iš pa
ėių šėrininkų tarpo, būdami 
patys nariais, darbuojasi 
bendrovės labui. Nors depre
sijos laikais vienos-kitos ben 
drovės stovis buvo pakry
pęs į blogesnę pusę. vistiek 
šėrininkai, palyginamai, ma
žai nukentėjo, nes bendro
vės nedateklius buvo išda
lintas lygiai visiems nariams 
ir kiekvienas paaukojo tik

dalelę nuo dolerio. Tuo tar- 
pu visi žinome, kaip skau
džiai nukentėjo laikiusieji 
pinigus kitokiose įstaigose 
arba investmentuose.

Istorija Chicago Savings 
and Loan Association

Chicago Savings and Loan 
Association įsteigta 1924 me 
tais ir yra jauniausia iš lie
tuvių taupymo ir skolinimo 
bendrovių Chicagoje. ši ben
drovė pergyvero depresijos 
metus geroj tvarkoj ir nei 
vieno cento save šėrininkų 
neprapuldė. Su geresniais 
laikais, jos stovis pagerėjo 
ir 1938 metais turtas siekė 
$39.800.00. Tada bendrovė 
įsigijo apdraudą Federal 
Savings and Loan Insurance 
Corp., Washington, D. C., 
kuri užtikrina saugumą in
dėlių net iki $5,000.00 kiek
vieno taupininko.

Šiandien Chicago Savings

John Pakel

and Loarp Association, ku
rios ofisas adresu 6816 So. 
Western Ave.,\ turtas siekia 
virš $224,000.00. Reiškia, 
per keturis metus užaugo 
daugiau negu penkeriopai. 
Dabartinis dividendas išmo-1 
karnas 3'/2 nuošimčių ant 
taupomųjų indėlių. Taipgi 
direktoriai gali pasididžiuo
ti, kad visi mortgičiai, ant 
kurių pinigai yra paskolin
ti, yra ant gerų namų. Tai
gi, paskolos yra 1-A.

Neapsigaukite, kreipkitės 
prie lietuvių

Kaip ir dera. taupymo ir 
skolinivo bendrovių direk

toriai neskelbia viešai, kam 
ir kiek yra paskolinta. Bet, 
kadangi valstybinės teisės 
reikalauja, tai visos bendro
vės, kaip ir privatūs asme
nys, turi užrekordavę pasko
las tinkamose valdžios įstai
gose, ’ kur bile tyrinėtojas 
gali gauti informacijų.

Tą primenu tiksliai tiems 
lietuviams, kurie save nusi- 
skriaudžia bėgiodami pas 
svetimtaų čius, nepažįsta
mus, kad paslėpus paskolos 
ieškojimą. Jie nieko nepa
slepia, tik save nuvargina 
ir dažniausia apsigauna. Be 
to, vietoje savų, lietuviškų, 
jie ugdina svetimtaučių į- 
s taigas.

Taigi, ypač šiomis dieno
mis, kai važinėjimas nėra 
patogus, kai gatvėkariai pil
ni darbininkų visose valan-1 
dose ir automobilių varto
jimas apribuotas, būkite pa- 
triotingi ne tix garbingos 
Amerikos, bet ir dėl lietu
viško judėjimo atžvilgiu. Pa-

(Nukelta į 5 pusi.)

IZIDORIUS MACIKAS

MlrS gruod. 13 d., 1942 m., 
1:15 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo IS 
Tauragės apskr.. Vertinių pa
rapijos. AmerkoJ Išgyveno 30. 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Marjoną (po tėvais Dll- 
boltS); 3 dukteris — Oną. lr 
žentą Antaną Klobj lr jų Sei
mą. Bernice ir lentą VVarrt-n 
Rabe, lr Helen t r žentą James 
Phillips lr 2 anūkus; 2 pus
brolius — Petrą Maciką ir 
William Maciką lr Jų Seimas; 
Svogerj Stanley Dilbą ir jo 
Seimą: švogerką Oną Jurevi
čienę ir jos Seimą; ir daug ki
tų gimimų, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4535 So. Honore St.

Laidotuvės jvyks ketvirtad.. 
gruod. 17 d. iš namų <1:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Sv 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažjstarnus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentai, Anūkai i Pusbroliai, 
švogeris, švogerką lr Giminės.

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

r^=

A.
t

LEONARDAS BALSIS

Mirė gruod. 13 d. 1 942 m., 
sulaukęs pusės amžiaus.

Olmęs Lietuvoje. Kilo iš 
šaulių apskr Stačiūnų parap., 
Petraičių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 29 metus.

Paliko dide,lame nuliūdime:
8 brolius — Petrą ir brolienę 
Stella lr Jų šeimą. !>>opoldą 
Ir Theodorą: švoger) Joną 
Kundrotą tr fetmą; ir kitas 
gimines Amerikoje. Lietuvoje 
paliko aeserj Agotą; 2 brolius 
— Stanislovą ir Danlzą; ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė. Laidotuvės J- 
vyks trečiad. gruodžio 18 d, 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje |vyks gedu
lingos pama.dos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas | šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Troliai, Brolienė 
švogeris Ir jų Kclmna Ir visos 
kitos Glmlntėv

lAldotuvių direktorius Ant. 
M. Phillips, tel. Yards 4908.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTFD — MOTERYS

"BRAt'GAS" HFT.P WA.NTFP 
ADVERTISING DEPARTMENT

137 No. Dearbom Street v; 
Tel. RANdolph 0488-9489

PROSYTOJOS
Prie moterų apatinių drabužių 

S. A 1,. MFC.
230 Sn. IiąnUlln i

MERGINOS reikalingos prie lengvų 
<l.b«kivdą> ūąrbjfc. |ęetL,fl»iąoi*»4,ifl, 
dieną Ir naktj’^hlftnf/'fSlolalVnlaY 

I I
HELP WANTED — VYRAI

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas Ir 
Išnešioti skaltvtojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labM geras At
sišaukite I “nRArCO” RASTINE, 
2334 Ko. Oakley Are.. Ch'cago. IM..

VAIKINAI — prie lengvu dirbtuvės 
darbų. Patyrimas nereikalinga. lai
bai (domus darbas. Dieną ir naktj 
shiftai. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas jsldirblmas.

PLASTIO BINDING CORP.
732 S. Slierman Kt.

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

NATIONAL TEA COMPANY 
Meat CommiHHary, 310 N. Peoria

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

EMERY—CARPENTER 
CONTAINER CO.

3620 VV’. 38th Street

• .. 4«!g *». -<
CAN. CO.
anai Su

MERGINOS — prie lpngvų dirbtu
vėj da>bi|. "Patyriršąs nereikalinga.

laike moklnlrfio. Greitas Jsidlrbl- 
is. 7\*reljiViiės j

PLASTIO m N DIN G CORP. . 
732 S. Slierman St.

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.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

VALGYKITE
PIETŲ LAIKO 

UŽKANDIS 
10:30 iki 3

35c ir aukščiau

šį Vakarą ... CHILETCTS 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės VVest Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GERYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE

—Spagetti ir Ravioli Mūsų Specialybė—

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

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

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DM MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109 •

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų pat&rnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansifikam stoviui prieinamas.

rr

AMERIKOJE PLAČIAUSIAI SKAITOMAS 
YRA

MĖNESINIS, RELIGINIS, PAVEIKSLUOTAS 
LAIKRAŠTIS

SV. PRANCIŠKAUS VARPELIS
Pigiausias laikraštis 

yra

REIKALINGI 2 VIRAI kaipo PA- 
GEI.BININKAI prie trokų. Atsišau
kite sekančiai:

HARF.L—ARMRRI’STF.R & 
LARSON COMPANY 
410 N. Wextem Avė.

MOTERYS reikalingos — patyrusios 
skudurų ir popieru skirstytojos. 50c 
j valandą. Kreipkitės j

ILLINOIS RAG * PAPER 
GRADERS. 2048 W. Hilbbard St.

rr rr

rr

REIKALINGI 
CUPOLA MAN — GREY IRON 
FOUNDRY - HEAVY CASTINGS

Su nemažiau 5 metų patyrimu.
TARRANT FOUNDRY CO. 

1338 Cortlaiul Rt.
(Yileago. III. Lincoln 2046

NAKTIMIS DŽANTTORfiS reikalin
gos. 6 valandos. 6 naktys j savaitę. 
4 8c j valanda, laikas ir pusė moka
ma už overtime.

LA SALI.F WACKFR RLDG. 
221 N. I.a Šalie Rtreet

MOTERYS reikalingos karpyti ir 
skirstytu pirštinėms skflras garbar- 
nėje. Geriausios darbo sąlygos. 
HOFFMAN-PFDERSON TANNJNG

CO., 1820 Webster Avenue

PARDAVTMTI

VARPELIS
Metams kainuoja 

tik — $1.00 
Kanadoje — $2.00

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

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

"VARPELIS u
Duoda naujausių žinių iš Katalikų gyvenimo Ame

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

Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard St. Pittsburgh, Pa.

LABORERS
Dirbti prie truck loading platformo. 
Nuolatiniai darbai, gera užmokestis.

TRANS-AMERICAN FREIGHT 
LINES

1130 W. Cermak

PARDAVIMUI KRAUTtTVR
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. Walter Nutow. 2200 W. 37tb SU 
Chicago, Ilk. tel. LAFayette 6098.

f

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

IJOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS 1741-1742

4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii atotiee WGB8 (1300). su Povilu Saltimieru.

REIKALINGAS pagelbininkas kai
po namo sargas. Sąlygos labai geros. 
Gali būti vedęs ar ne. Atsišaukite j 
Kraučių šapą sekančdai —

4602 SO. VVOOD STREET 
Telefonas VIRginla 1093

Nėra garbė turtingam 
mirti. (Carnegie).

Vienas reikalingas antTO. 
Kiekvienas reikalingas visų 
kitų. (Heii j)

ACHING-STIFF. 
SORE MUSCLES

For PROMPT relief—rub on Mus- 
terole! Maasage with this wonderful 
“COUNTER-IKRITANT" actually brings 
freah warm blood to aching museles 
to help break up painful local con- 
geetion. Better than an old-faahloned 
muatard plaaterl In 8 atrengtha.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto* 
Dalyse.

I. J. ZOLP
1046 WEST 46th STREET

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

Phm... «ARDS 0781

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1138-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2814 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1278 
Phone CANAL 2518

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone VARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8571

P. T. RIDIKAS
8854 RO. HALSTED STREET 710 W. IRth STREET

Telepbone VARDS 1419

J t.»
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Tai bus ar tik ne pirmas Chieagos lietuvių istorijoj 
Atsitikimas, k*d mūsų tarpe susidarytų taip vienin
gas ir stiprus frontas.

Sveikiname šį U. S. karo bonų lietuvių komitetą, pa
linkėdami jam geriausio pasisekimo!

Vatikanas ir fašistai ,
Nęsunhu yra suprasti, kodėl Mussolini yra despera- 

oijoj.
Vargu bet kas šiandien norėtų į jo “ šiušius” patekti.
Ne be Mussolini, bet Hitleris Italijoj jau yra “bosas**.
Išeidamas iš savo labai sunkios padėties, Mussolini 

puola ir šen ir ten. Ir Vatikaną jis»i pradėjo ne tik 
įtarti, bet ir pulti.

Mussolinio užsienių reikalų ministerija metė kaltini
mą, kad girdi, Vatikanas globojąs ne tik santarvininkų 
diplomatus, bet ir jų piliečius. Be to, esą Vatikanas 
naudojamas kaipo santarvininkų “informacijų centras”.

Fašistų kaltinimai, žinoma, pareina iš jų de&peraci- 
nės padėties ir pagrindo neturi. Vatikanas elgiasi taip, 
kaip reikalauja tarptautinės teisės. Jis išlaiko visas 
taisykles Fašistų įtarinėjimai neturi jokio pagrindo. 
Korektingas ir šaltas Vatikano atsakymas į fašistų 
valdžios priekaištus, Mussolinį bent laikinai nuramino.

Karo eiga
Mįlitarinėse ir politinėse sferose Vašingtone vyrauja 

įsitikinimas, kad vargu Vokietijai bepavyks pereiti o- 
fensyvon. Manoma, kad ji pasiliks defeneyvoj tol, kol 
visai nesusmuks, tai yra —, kol visai nebus sutriuškinta.

Militariniai ekspertai sako, kad Vokietija buyo pri
versta pereiti defensyvon daug greičiau, negu buvo ma
nyta. Bet, anot jų, tai dar nereiškia, kad karas jau 
artinas prie užbaigos. Spėjama, kad dar reiks daug 
rimtų pastangų padėti, kol bus pasiekta pergalės. Jau
čiama, kad ašits jėgos, gal tik italai bus išimtimi prieš 
galą kariaus dar didesniu pašėlimu.

Teigiamą, kad Hitleris mėgins paversti Europą karo 
tvirtove Ne tik pietuose ir vakaruose, bet ir rytuose 
hūsią mėginama pastatyti sunkiai pereinamas sienas.

Bet tai nacių neišgelbės. Anot gen. Arnold šiomis 
dienomis padaryto pareiškimo, Jungtinių Valstybių a- 
viacija turi tiek jėgos (ir vis jos auga), be to tokių 
dar ligšiol nežinomų pabūklų, kad jas pavartojus, prie
šo jėgos bus galima į dulkes sumalti.

Beveik tą patį galima pasakyti ir apie Japoniją. Ja
ponai taip pat priversti pereiti į defeasyvą Tačiau sun
ku yra patikrinti, ar japonai laikysis, taip sakant, de- 
fensyvės linijos.

Iš karo eigos galima numanyti, kad japonai tiesiog 
desperatiškai mėgina išsilaikyti Solomons salose. Ofi- 
cialinėmis žiniomis, jie yra pasirengę ofensyviniams žy
giams. Tą visą Amerikos karo vyrai turi galvoj. Darant 
naujus žygius, planuojama panaudoti Kinijos vyrų jė
gas. Spėjama, kad siekiant to tikslo, Burma pirmiau
sia turės būti paimta.

Ir, neabejojama, tasai tikslas bus, ar anksčiau, ar 
vėliau, pasiektas.

Iš Rusijos karo fronto gaunama gerų žinių. Yra ga
limumų: kad nacių karo jėgos bus priverstos šią.žiemą 
pasitraukti iš Siaurės Kaukazo. Be to, tasai pasitrau
kimas vokiečiams labai daug kainuos.

Italija turi būti rimtai susirūpinusi. Be visų kitų da
lykų, Italijos geležinkelių linijos, esančios jūrų pakraš
čiuose, yra išstatomos santarvininkų bombardavimams. 
Italijos transportacija gali būti suardyta ilgam laikui.

Tokia yra šios dienos karo eigos padėtis. Ir, mūsų 
visų pasitenkinimui, toji padėtis kalba santarvininkų 
naudai.

Lietuvių vienybė
Visos Jungtinių Amerikos Valstybių jėgos yra įtemp

tos ka» ū laimėti. Milijonai jaunų vyrų kaujasi karo 
frontuose, milijonai darbininkų sunkiai dirba karo pra
monėj, visuomenė dideliu intensyvumu laiko vadina
mąjį namų frontą — perka U. S. karo boeus, taupymo 
Ženklelius, aukoja Amerikos Raudonajam Kryžiui, U. 
S. O. etc.

Džiugu yra konstatuoti faktą, kad lietuviai ne tik 
kad nepasilieka kitų užpakalyje, bet daugiau šiuo žvilgs
niu atlieka, negu kitos tautinės grupės.

Pavyzdžiui, Chioagoe lietuviai jau ųž kelis milijonus 
dolerių yra išpirkę U. S. karo bonų. Jie yra gana gau
siai aukoję A. R. K., U. S. O. ir daug nudirbę kituose 
karui rei kalinguose darbuose.

Tačiau, jaučiant, kad tuos darbus reikia dar labiau 
suintensyvinti ir sukoordinuoti, šiomis dienomis Chica
goje sudarytas stiprus, centralinis lietuvių komitetas, 
kurio tikslas bus — kiek galima daugiau išparduoti 
U. S. karo bonų ir kiek galima daugiau kitokiais bū
dais prisidėt i prie Amerikos pergalės.

Džiugu yra pabrėžti, kad i lą komitetą įėjo ne tik 
visų patriotiškų lietuvių grupių organisaeuų veikėjai, 
bet ir mūsų finansinės bei prekybinės įstaigos bei or- 
ganizacuoH. Romitetąn įėjo mūsų didžiųjų osgąuisąei- 
jįj. parapiją, banku, snulku ir Vaizbos Buto atstovai.

SPAUDOS APŽVALGA
Jų galybė susmuks

“Garsus”, darydamas vienerių metų karo apžvalgą, 
pastebi:

“Deja, gruodžio 7-tos ataka amerikiečių dvasios 
nepribloškė, kaip kad japonai gal tikėjosi. Priešin
gai, tai buvo smūgis, kuris subūrė visus amerikie
čius į krūvą, pašalino izoliaoijonistus, kurie užsimer
kę tikrino, kad Amerikai jokie pavojai negresia, kad 
jos niekas nesikėsina pulti ir neišdrįstų pulti. Viena
diena visi amerikiečiai nusiteikė vienodai. Išmušė va
landa, kada visi stojo į darbą, į kovą už savo terito
rijų apgynimą, už savo šalies laisvę ir nepriklauso
mybę.

Suėjus vienų metų aukakčiai nuo tos šlykščios ja
ponų atakos, atsakomingieji Amerikos vadai pagrįs
tai gali pareikšti, kad šiandien Amerika daug ga
lingesnė, negu ji buvo užpuolimo dieną ir kad jos 
pajėgumas auga su kiekviena diena. Jau laimėti keli 
reikši-ringi jūrų mūšiai, kurie parodo, kad turime ge
rą vadovybę, narsius karius ir tobulus ginklus.

Alųantų surinktomis žiniomis, nuo Perlų uosto už
puolimo japonai prarado 400 aavo laivų, kurie ran
dasi Pacifiko vandenyno dugne, keli šimtai laivų su
žalota. Amerikiečiai pradeda pasirodyti ir kituose 
frontuose prieš ašies jėgas Afrikoje, amerikiečių lėk

tuvai tratina nacių ir fašistų bazes, industrinius 
centras jų pačių žemėse ir okupuotuose kraštuose. 
Amerikiečiai aavo karo reikmenims sustiprino kinie
čius ir kitus talkininkus. (

■ šiandien Amerika po ginklu turi virš keturis mili
jonus, iš kurių apie milijonas randasi užsieniuose — 

kelių kontinentų frontuose, šiandien Amerikos karo 
produkcija tiek išbujojusi, kad ji bene parijo visų 
ašiniukų karo produkciją sudėtą į krūvą. Tokio, Ber
lynas ir Roma jau pradeda jausti Amerikos augan
čios galybės svorį. Reik tikėt, had iki sekančių su

kaktuvių po tuo sveriu susmuks visa agresorių ga
lybė, o Amerikai ir visam pasauliui išauš naujas tai

kos ir ramybės rytojus.“

Pokarinis pasaulis
“Vienybė” rašo:

“Minnesotos gubernatorius Harold 3. dtassen siū
lo pokarinį pasauli pertvarkyti i “jungtines tautas’*.

Tai įdomi, nor* br nenauja, mintis. Victor Hugo, di
dysis prancūzų poetas ir atkaklus kovotojas su Na
poleono III-jo diktatūra, jau praėjusiame amžiuje 
svajojo apie “jungtines pasaulio valstybes“.

Napoleonui I-jam žlugus, vadinamas Vienos kon- 
greąss taip pat turėjo “labai gražių planų.“

Ogi Tautų Sąjunga, įsikūrusi po praėjusio karo...
Dejz, nė vienas iš šių gražių idėjų nebuvo įkūnyta”.

BaltgudžiŲ veikla
“Sandara“ sako:

“Amerikos baitgudžiai irgi pradeda krutėti. Šiam 
sekmadieny, jie rengia Chicagoje didelį vakarą pa
gerbimui aavo garsaus poeto J ank a Kupala, kuria 
nesentai <mt<- >abgųd|ių yra desėtkąa. ar daugiau 
miiior.ų, bet tautiniai jie nesupratę- Katalikai buvo 

skaitomi lenkais, o pravoslavai rusais.
Janka Kupala savo dainomis bandė įkvėpti jiems 

tautinę sąmone, bet nedaug teatsiekė šioje srityje. 
Pastarųjų visą judėjimą buvo monopolizavę komu-

»tal.” ,

Marijonų Beudrada r b i ų 
Chicagos apskritis praėjusį 
sekmadienį surengė savo pir
mą bankietą Aušros Vartų 
parap. salėj.

Bankiete kalbėjusieji vei- 
kėjai iškėlė visą ęilę mūsų 
visuomenės problemų.

Neužmiršo ir pavergto
sios Lietuvos įeikalų. Susi
rinkusieji nuoširdžiai prita
rė visoms iškeltoms idėjoms 
ir ryžosi dar daugiau dar
buotis, remiant Tėvų Mari
jonų įstaigas, kurios taip 
šauniai papildo mūsų religi
nį, kultūrinį ir tautinį gy
venimą.

Bankiete buvo užsiminta, 
kad lygiai prieš penkiolika 
metų Chicagoje įvyko pir
mas Marijonų Rėmėjų Drau
gijos seimas.

Tame seime dalyvavo tos 
draugijos steigėjas a. a. kun. 
dr. J. Navickas, a. a. kun. F. 
Kudirka, a. a. kun. V. Kuli
kauskas, a. a. tun. V. Drau
gelis.

Tai Amerikon Marijonų 
pionieriai.

Be jų, seime buvo artimi. 
ir nuoširdūs Marijonų ben
dradarbiai a. a? kulk'. H.:.’ 
Vaičiūnas, a. a. Jcun. Pr. Vai
tukaitis, a. a. kun. J. Svirs- 
kas, kurioj vadovaujamoje 
parapijoje pirmasis seimas 
įvyko.

Šie ’ vyrai, besisielodami 
lietuvių visokeriopa gerove, 
bedirbdami mūsų labui visa 
širdimi ir visomis jėgomis 
ne laiku su mumis atsisky
rė.

Jų pasiaukojimas buvo di
desnis negu jų fiziškos jė
gos galėjo pakelti.

•

Tačiau, apsidairę šiandien 
aplink, matome, kad jų daug 
padaryta.

Per penkiolika metų su 
rėmėjų-bendradarbių pagal
ba Marijonų vienuolija iš
augo ir skaičiumi ir dar
bais.

Įsigytas gražusis Maria- 
napolis.

Illinois valstybėje 

užsidarė 1,000 

mokyklų; stoka 

mokytojų

Alden B. Mills, vice-presi- 
dent of the Illinois Associa
tion of achool boards, perei
tą sekmadienį pasakė, kad 
dėl karo priežasties stoko
jant kaimo mokytojų Illinois 
valstybėje užsidarė arti 
1,000 mokyklų.

Illinois valstybėje stokoja 
mokytojų, nes daugelis nuė
jo dirbti į karo fabrikus ar 
įstojo į armiją. O taip pat 
25 procentais sumažėjo kan
didatų į mokytojų lavin
tis ir mokytis mokytojų ruo 
Šimo institucijose.

W. H. Johnson,superinten 
dent of schools in Chicago, 
pareiškė, kad čia. auklėjimo 
sistema nebuvo paliesta.

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

(Iš ‘‘Draugo” 1917 metų 
gruodžio 15 d )

Bolševikai ima viršų........
Mūšiuose tarp bolševikų ka
reivių ir gen. Karnilovo ar
mijos, bolševikai ima viršų. 
Ir patsai gen. Karnilovas su
žeistas.

- Padidintos Hinsdale vie
nuolyno patalpos.

Pastatyta graži koplyčia.
Įsteigta misija Argentinoj 

ir ten pastatyta lietuviams 
bažnyčia, vienuolynas etc.

Žodžiu, nuveikta daug.
Vienuolijos ir mūsų visų 

pareiga būti pasiruoėusiems 
ateities darbams, nes jų bus 
ir daugiau ir dar sunkesnių, 
bet labai- garbingų.

Daug sėkmių ir vienuoli
jai ir jų rėmėjams!

Antradienii, gruod. IŠ, 1142

PabrMia religinio 

gyvenimo relkimę

Dr. Albert W. Beaven, 
president of CoJgate-Richea 
ter Divinity school, pereitą 
sekmadienį pareiškė, kad 
amerikieuiai perdaug pavir
šutiniškai žiūri į religinį gy 
veniraą. Jis pastebi, kad mes 
vakar rėmėmia religinėmis 
tiesomis, tai turime daryti 
ir šiandien.

Dr. Albert W. Beaven pa
sakė, kad religija nėra tai 
ką galima įdėt į banką ar iš 
jo išimti. Religija turi būti 
perteikiama kartoms. Reli
gija turi būti ne name, o 
tautoje-

Jei mes norime religijos 
tautos gyvenime, tai religi
ja turi reikštis mūsų asme
niniame gyvenime, — pašte 
bėjo Dr. Beaven, nekatalį- 
kas.

SMALSI MERGAITE

(“Draugu" Acme t«L«shoto)

Virginia Greer, 21 m., ir 
Long Island įlipo į karei
viams skiriamą traukinį, ku
ris ėjo į Philadelphiją. Ją 
sulaikė federališkl agentai, 
bet vėliau paleido. Greer tei
sinasi, kad ji norėjusi apžiū
rėti virtuvę.

staIImUJU
DARLANO BENDRADARBIAVIMAS

Admirolas Dsrląn (centre), kuris suvaidino rolę sąjungininkų okupacijeje šiaurės 
Afrikoje, konferavo pastaruoju Laiku Algiere eu lt. gen. Dvvight Eisenhover ♦'kairėje), 
hcad of the U. S. forces in North Africa. ir lt. gen. Mark Clark. Dėl Darlan vaidmens 
SUurės Afrikoje plačiame pasauly dar tebe tusiajai jiučai
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Roselando vyrai 
kalbasi su Kristumi

Visų Šventųjų lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Roselan
de, pereitą sekmadienį, po

Frank A- Micklin išrinktas 
vienbaiąiai, ižd. Thoiuąa S. 
Januli? išrinktas vienbalsiai. 
Ji? yra pirmininkas Keistu
to Taupymo b Skolinimo 
Bendrovė?, Bridgepprte. Kon

, , trolės raitininkas Frankp«,tų Švento Vąrdo vyrai ia M _vi4u y*.
tisą valanda adoravo Kristų - • **

TAUFCMO IB SKOLINIMO bendrovę, Cbicago Savings PLATINKITE “DRAUGI*

Dėl Kalėdų - - Duokite
NaudingasDovanas!.—————————

t. - V '
Dovanos, kųrįpa bua įvertintos per daugelį metų: dėl

rekordai, angliški ški rekordai.
Bųdrįko krautuvė yra pasirengus patarnauti pir

kėjams. Patyrę lietuviai pardavėjai mandagiai pa
tarnaus. Krautuvė atdara kiekvieną vakarą iki Ka
lėdų ir Sekmadieniais iki 5 vaL, kad visi pirkėjai tu
rėtų progą liųosai išsirinkti naudingus daiktus šven
tėms.

Pąs Budriką dar yra 500 naujų radijų 1942 metų. 
Pasirinkimas geriausių išdirbysčių:

Philco dideliam uąĮaut kabinete ųž ................$69.50
Zenith gražiame dideliame kabinėję už .. $79f§0

RCA Victor gražiame kabinete už ...............£gg

Motorolą gragiaiųę kabinete už ....................$69.50
Radio įr PhonogrMaą sykiu, groja rekor

dus automatiškai .į/,..................... $119.00

tisą valandą adoravo Kristų 
švenčinuaiame Bakramente 
ir jie kalbėjos sų Kristumi 
apie Amerikos kąpųs, esan
čiu* fronte,

Roselando Šv. Vąrdo vy
rai prašė Kristaus, kad jis 
Amerikos karius, esančius 
Dėdės Šamo armijoje, sau
gotų nuo pavojų ir duotų 
jiems stiprybės ir jėgos lai
mėti šį baisų karą ir kad 
pasaulyje įsigalėtų tikroji 
taika ir tikras žmoniškumas.

Rosleande Šv. Vardo vy
rai yra parapijos pažiba, 
nes tie vyrai savo gyvenimą 1

niem? metams, Frank sęv 
petis išrįnkUa iždo golėjų, 
Vįncąa Balsis maršalką, Pe
ter Augustinas ligonių glo
bėjas, Lucille 8. Dągis ko
respondente. j ^ jaęka aud» 

torįjoe atstovas, Kastas Stu 
las draugijos patarėjas, L. 
Jucius patarėjo raštininkė.

Knygų reviziįos komisijon 
įėjo: Kastas Stulas, Stan-

BENDROVES

(Atkelta iš 3 pusi.) 
skolų reįkaiu kreipkitės Į 
lietuvių taupymo įr skolini
mo bendrove? savo apylin
kėj ir auginkite ja? savo in
dėliai?.

Direktoriai Cbicago Sav- 
inga and Loąn Assoęiątion 
yną visi lietuviai. Susipažin
kite: — pirmininką? Michael 
Narvid, vice pirm. Antoų J. 
Valonis, kąsierius Jobn Pa- 
kel, raštininkė Rerųice Step- 
hęn, direktoriai: Jobn Gregg, 
Bernard Nenąrtonįs, Alph- 
once Panavas, Frąnoęs Sa
dauskas, Joseph Węnęku?-

ąnd Loan Ąssociątiou, 8816
S. Western Avė,

Ir visus lietuvius raginu 
taupyti ir imti paskolas iš 
lietuviškų taupymo ir sko
linimo bendrovių. Paskolos 
duodamos lengvomis išlygo
mis. Remkite lietuvius biz
nierius ir profesionalus sa
vo kasdieniniais reikalais.

Šia proga linkiu visiems 
nuo visų devynių Ckicago 
Savings and Loan Associa
tion direktorių linksmų Ka 
ledų įr ląimingų Naujų Me
tų!

Užeikite į ofisą tuoj prie
, „ . . r » 69-tps gatvės ir S. Western
ley Kupsis ir l eter Augus- Aye pąsiltąlbžti
tinas. Korespondentė

Radio
šiandie, antradienį, 7 vąl. 

tvarko pagal Kristaus nuro- vakare, iš stoties WGES bus 
dymų ir jie dažnai su Kris- transliuojaina “Peoples” re-
tumi susitinka švenčiausią- 
me Sakramente.

PASKOLOS
daromos

ANT PIRMŲ MORGIČIU^

GREITAI IR PIGIAI 
mėnesiniais 

ATMOKEJIMAIS

2 šmotų Parlor setas su drūtais springsąis, vėliau
sių spalvų.- mėlynų, žagų, rausvų. Garantuota per

daug metų ...............................$98.00
•metų kambario setas už .......... $98*00

5 šmotų ąžuolinis valgomo Uamhąr. setas ųž $35J)Q

Cedar Cbests, dideli, gražės už ....................$35.00
9x12 WUtoų karpetai po,............................. $55,00
Didelės flpor Lempos Rembrandt išdirb. po 318.50 
Lempos Cbrįstmas special vertės $15.00, po J7.95

Panešami rankiniai gratąafonai po ................$19.50
Elektrikįniai dulkių valytuvui po $29.50

Kankiniai toikrodėliai $15.00
Deimantiniai žiedai pe.......... I1M0 89004)0
Auksinės rašomos plunksnos pe |$,QQ iW Hfl,flQl

Gryno aukso Mai pu ...............  MM tr aukščiau
Spilkutės, Karoliai, Kryželiai, Širdutė* po- - - $2.95
DIDBL® KKADTUV8, VISKĄS PO VIENU STOGU 

Rakandui, deweiry, Radios, Rekordai

JOS, F, SUDRIK,. INCOW»oratfp
324} So. HoliM St
T4 Cąfaunet 7aT-M»l 

Antra krautuvė^
*>. Helešd

b-..- •vy y

Parėmė lab. Są-gos 
prieglaudos statyba

Draugybė Palaimintos 
Lietuvos laikė prięšmetinį 
suąirinkinfa gruodžio 9 d., 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj-

Susirinkime pirm- J- J?ę- 
ka pranešė, kad mirė drau
gijos narys Klemensas Mi- 
seika.

Perskąičįųs ir priėmus nu- 
tąpnjup pastarojo sua-nao

guliarė antradienio radio 
programa. Dainininką! pa
dainuos gražių dainų, bus 
šauni muzika, juokų, prane
šimų ir įdomių patarimų a- 
pie kalėdinius pirkimus, y- 
pač Peoples krautuvė dabar 
turi pasiūlyti geriausių ir 
tinkamiausių Kalėdų dova
nų už žemas kainas.

Rep. XXX

^sirinkimai
North Sį^e, — Šv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų 3 
skyriaus susirinkimas bus
gruodžio 17 d., parapijos 

perakaįtytae laiškas Sene-1 svetainėje„ 7:30 vai. vaka- 
liams Prieglaudos Name re, Malonėsite visos narės 
Cąmpaign Committee. Nu atsilankyti, nes yra svarbių 
tarta narių tarpe parinkti reikalų svarstymui. V.P. 
aukų. Surinktą $20.30, ku
rie bus įduoti komitetui.

Auditorijos raporte pasi
rodė, kad viskas labai gerai 
ąekasi su auditorija ir kad 
mortgičių beliko $13,700.00.

Parengimų komisija pra
nešė, kad vakaras ląpkr. 28 
d. pasisekė. Pelno liko $34.- 
63. Įžanga buvo nemokama 
nariams ir jų šeimoms.

Nutarta pertaisyti drau
gijos įstatus. Tą 4arb$ ą-t 
likti išrinkti: p. Jakaitis 
Peter Kilis, John Bacevi
čius, Frank Margevičia ir 
Peter Augustinas.

Ligonių raportai priimti 
ir pašalpos išmokėtos.

Valdybon 1843 m- išrink
ta: J. Jacka (devintiems me- 
ams), vien pirm- Frank Pa
kutis, Jautriems metams), 
nutarimų raštininke: Lucille
8. Pagis išrinkta vieuhal- g. JBIffFĮ** ST
•UI. finansų rašlimnka Plųw,. v4#w

ww

MAKE 
EVERY 

IĄY DAY

BONO PAY

SLIT C O V E R S
PADAROMA PAGAL UŽSAKYMĄ

Apsaugokite aavo senus rakan
du* ir paruoškite, kad atrodytų 
kaip naujk Didelis paalrtaklmas 
visokių spalvų lr “dust-proof ’ 
mat ori olų.

APKAINAV1MAS VELTUI

CUMTOM UU1LT
VENETIAN BLINDS

Mediniai 'stata', pasirinkimas J- 
vklrių spalvų, automatiško tvar
kymo, — taipgi vėliausio pageri
nimo. įrengimas Veltui. nn _ 
Už Pėdų .................................... vaC

Prapcs Padaroma Pagal Uferitr- 
mų VelM. Tirlme Pilni, Eilę 

Hlijonkių lr Lovos ltcy,ų,<iių.

skolų arba pašaukite telefo
nu GROvehill 0306. Pątąrį- 
'mas bus teisingas ir patar
navimas greitas ir maloniai 
suteiktas.

Savoj apylinkė.;
patogiausia

Chicago Savings and Loan 
Association ofisas taipgi pa-. 
tarnaują čekių mainyme. Ir' 
tas yrą ne tik patogus pa
tarnavimas, bet ir išmintin
gas sutaupymas. Pavyzdžiui, 
darbininkas, gavęs čekį $50 
kas savaitę kitur mokėtų po 
15 centų už išmainymą To
kiu būdu išleistų $7.80 į 
metus, lyginai su 3’A nuo
šimčių ent $223.00. Atėjęs 
į bendrovės oĮ’są išmainytų 
čeki dykai ir įsigytų gerą 
paprotį kas savaitę nuolat 
po bįskį pasidėti taupymo 
sąskaitoje.

Tuo .pačiu laiku prisimin
tų ir War Bonds ir Stamps 
nusipirkti iš lietuviškos įstai 
gos ir tas lietuviams suteik
tų geresnį vardą ir rekordą.

Galite įsigyt: ir kalėdinių 
dovanų bendrovės ofise, už
rašydami taupymo /sąskai
tą kaipo dovaną mylimam 
giminaičiui ar draugui.

Šiuo raginu marketparkie- 
čiųs remti savo apylinkės

Pirkite Kalėdines 
DOVANAS-

Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar GitniųėnjU 
už labai žemas 
kainas — mūsų 
Jeuelry Krautuvėj

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
— lenčūgėlių — žiedų, rašomų 
plunksnų ir kitų Jewelry dalykų
Didžiausias specialiai gražus 
siepįniS ląikrądįą, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da ių tįktąį $40.00

ANDREW SIMO
LĄIKRpDININKAS 

5219 W'st ?£<b Street, Cieeroj 
l’bone: Cicero 4617

MUTUAL
FEDERAL
Sgvings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Šen- J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

—»’

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIETŲ IR KAILIŲ
Jąunaved|ms Šyrai ir Suknelės•i ’į 4

Mūsų Specialybė

geros ruples moterų kailiniai, kailiukais |>apuo.>t*l3 *rt*S 
eloth kotai pareldulda u uirni Intomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE fiiąMHEfy!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W, 47th ši. Yards 2a88

Mra^L P. Dziubak D Duktė, Sav.

1 1111 ■w r, •TS"

WHOLESALE
HftPOB
IŠTAIGA

Uveilojame

Ji- - -" -1
REMKITE

SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGA.

tlUTuat MUVOS PO-
<707 Se. UeMM St. 

poęigveap IMI

WHOL88ALErojunrosE
BROKER

RMH rr Parlor
Ari* Kedro** tote — Bur* 
i* Badioe •— BeCricerators— r- and

NMMmUIi Mnrikri Itema.

AUX UfSAUSKAS and SONSFAOTPSY RĘPJBE8ENTĄTIVĘ
6343 South Western Avenue, Chicago 

WM|M - MTVeuę W

I

NECIORINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VĄMNE4ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS (B 

AFYI4NKAP v 1ETTTVIJA KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI!

ciarguti/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vl«n IntAl ta lr Rmaartanalaa
Vakarini* Lietuvių Progr&ja** 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! «.

SEKMADIENIAIS 1 vai. p, p. 
KITOMIS Dienomis »:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6756 So. Western Avenue 

Phone: GBOvehlll 2242

$100.000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
8ICTAI m dvejomis ltelnžals, 100% vilnoniai, |5S.00<aa nn

vertės “ciose ont” kainą .............................................tpAZoĮNK
Pirkite dabar Ir *ntanpyklt* pinigų.

VYKŲ ŽIEMINIAI OCDATR, a, , rft
$28.50 Y«rti», gartfdnodg dabar ni ........................$14«uŲ

MOTEBŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
OTff £"19-75 iki H6.75 

............................... $29.00
VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 žmotų Qr 1- <O QK 

vUnoniąi siūtai, |U vert. fltfkmlt. kaina l* $0.3O

$i&oo9v*SSr«6TAi............................................ eo’oc
parsiduoda "po tiktai ..................................................... $8.75

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENA SEKMAblENl ĄJH

glidrįįco niM|»tiąM Mio pregrAHNd:

WCFL, 1000 kil.‘ Sekmad. vągąm 9 vąįftPdą 
WHPC, 1460 RI. KMvirUdieriai? 7 vg|. vąj^w

____ ‘ ____-t____  ■____/a
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Gruodžio 18,19,21, ir 22 d. kai kurios 
pašto stotys veiks iki 8 vai. vakaro.

Paskubėkite su Kalėdų laiškais 
ir siuntiniais.

Chicago pašto varšinin- 
kas Ernest J. Kruetgen pra
šo Chicagos gyventojus sių- 
sti Kalėdų atvirutes, laiš
kus ir siuntinius nedelsiant, 
tuojau.

Žmonių patogumui

Kai kurie žmones neįsten 
gia pasiųsti Kalėdų atviru
tes, dovanas ar laiškus re
guliariomis pašto valando
mis dienos laiku. Tokiems 
asmenims Chicagos pašto 
stotys bus atdaros vakarais 
iki 8 valandos gruodžio 18, 
19, 21 ir 22 d.

Kurios pašto stotys veiks

Šios stotys bus atdaros 
gruodžio 18, 19,21 ir 22 d. 
iki 8 vai. vakaro.
* Station “A”: Auburn 
Park; Austin.

Station “B”: Chestnut 
Street; Chicago Lawn; Ci
cero, Cragin.
,g Station “D”: Division
Štr.; Elmwood str.; Engle-

wood, Garfield Park; Grand 
Crossing; Hawthorne; Hy
de Park; Irwing Park.

Station “J”: Jackson 
Park; Jefferson; Kedzie — 
Grace, Kenvvood.

Station “L”: Lakeview; 
Lincoln Park; Logan Square

Station “M”: Midwest.

Station “N”: North Town; 
Ogden Park; Ravenswood; 
Rogers Park; Roseland; So. 
Chicago; South Shore; Up- 
town.
Stamps pardavimas 

gruodžio 20 d.

Tačiau vakarais tos stotys 
nepriims pinigų orderių, ne
parduos bondsų, nepriims ir 
neišduos pašto sutaupų.

Gruodžio 20 d., sekmadie
nį, išnešiojimo stotys bus at 
daros tik nuo 11 vai. prieš 
pietus iki 3 vai. po pietų 
pardavimui štampų ir priė
mimui laiškų.

PRANCCZAS APDOVANOJA AMERIKIETĮ

("Dra.uraa" Acme telephoto)

Edson D. Rafl‘ (kairėje), va’das of first c_qptingent of 
U. S. paruchute troop in N. Africa, gavo prancūzų legi- 
jono pasižymėjimo ženklą iš gen. Edonard Welvert, Alge- 
rijoje.

Pasisekė
vakarienė

Trylikos metų jaunuolis, įsirašęs 
į marinus, turėjo grįžti iš stoties

Dtonald Tostą, 13 metų jau 
nuolis, iš Elmhurst, įsirašė 
į U. S. marinus kovoti prieš 

-japonus. Trylikos metų jau
nuolis rekrutavimo ofise pa
sisakė. kad turįs 17 metų 
amžiaus.

Atvyksta į stotį

Pereitą sekmadienį įsirašę/ *
j marinus vyrai atvyksta į 
La Šalie geležinkelio stotį, 
Chicagoje, ir išsirikiuoja, 
laukdami traukinio, kuris 
vyrus išveš į paskirtą vietą. 
Rikiuotėje stovi ir trylikos 
metų jaunuolis. Kada įsirašę 
vyrai į marinus buvo susto
ję į rikiuotę, prie trylikos 
metų jaunuolio prieina mo- 

’tina ir sako: vaikeli, eisime

9f#opfiwe 
M&t&r

-

namo. Motina seržantui pa
rodo savo vaiko metrikus ir 
tikrai pasirodo, kad jos vai
kas teturi 13 metų amžiaus 
nori greitai stoti į Reserve 
jaunuoliui reikėjo grįžti" na
mo. Jis dabar nori greitai 
stoti į Reserve Officers 
Training Corps cadet mo
kyklą.

Reikia sulaukti
amžiaus ir .pasiruošti

Lt. col. Cester L. Ford- 
ney oficier of the centrai re 
ruiting division for the Ma
rine Corps, pasakė, kad mes 
turime grąžinti jaunuolius, 
kurie neturi užtektinai am
žiaus, namo, nes jie baigę 
aukštesnes mokyklas galės 
įstoti į marinus ir tuo galės 
Amerikai daugiau pasitar
nauti.

Amerikos jaunuolių patri
otizmas visus žavi.

Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos salėje, pereitą sek
madienį, įvyko šauni ir gra
ži Chicagos apskrities T. T. 
Marijonų bendradarbių va
karienė, kurioje dalyvavo 
Chicagos įvairių kolonijų 
Tėvų Marijonų bendradar
biai ir rėmėjai.

Nors tą dieną* Chicagoje 
įvairiose vietose buvo pa
rengimai, Tėvų Marijonų 
bendradarbių vakarienėje 
dalyvavo nemažas skaičius 
asmenų.

Po skanių valgių ir įvai
rių sveikinimų įvyko koncer 
tinė dalis. Koncertinę dalį 
šauniai išpildė mažoji Bra- 
zaitytė, p. Ona Piežienė, p. 
Gudas, Westsidė3 sikstetas 
ir Panevėžio choras. Dainin- 
kėms ir daininkui akompo- 

Į navo p. Metrikienė ir p. J. 
Braazitis.

Buvo taip pat įteikti dip
lomai tiems asmenims, ku
rie yra įsirašę į a. a. kun. J. 
Navicko seminaristo fondo 
garbės narius.

Plačiau apie šią vakarie
nę bus plačiau kitą kartą.

UŽVAKAR MAUDĖS 
KERE
SAKO SVEIKA NERVAMS. 
MOTERIŠKOS NEDRĮSO 
ŠOKTI Į VANDENĮ

Pereitą sekmadienį, kada 
buvo 15 laipsnių virš nulio, 
Dr. France Bizewski, 73 me 
tų amžiaus vyras, bėgiojo su 
maudymosi kostiumu Chica
goje prie ežero. Paskui šoko 
į ežero vandenį tarp dviejų 
ledų ir išbuvo vandenyje 
apie 15 minučių. Dr. France 
Bizewski pareiškė, kad tai 
sveika nervams.

Su Dr. Bizevvski vandeny
je buvo ir Robert Kirk, 1438 
N. Menard Avė.,1 kuris yra 
taipgi Chicago Polar Bear 
Club narys, šio klubo nariai 
Michigan ežere Naujuose 
metuose plaukiodami laužo 
ledus. c

Ant ežero kranto taip pat 
su maudymosi kostiumais 
buvo kiti du nariai šio klu
bo, tai Miss Alvina Due, 
1608 Hovvard str., ir Miss 
Edna Grant, 5551 Magnolia 
avė. Su jomis buvo Patricia 
Legge, 16 m., iš Raeine, Miss 
Due giminaitė. Bet moteriš
kos nedrįso šaltyje šokti į 
vandenį.

Mažėja pašaipu
Chicagoje pereitą lapkri

čio mėnesį pašalpas gavo 
71,750 asmenys, o spalių mė 
nesį pašalpas gavo 77,962 
asmenys.

Nupirko už 6 milijonus 
doleriu viešbutį

Chicagoje armija nupirko 
Stevens viešbutį už šešis mi 
lijonus dolerių, šis viešbu
tis Chicagoje buvo pastaty
tas 1927 m. ir jo pastaty
mas buvo kaštavęs trisde
šimt milijonų dolerių.

Paaukok savo kraujo pan
tį, per A. R. Kryžių, karo 
reikalams.

SKELBKITES “DRAUGE”

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Proteetion 
<or your 
<ux viziri

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINIUS SEKOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mttsų įtaigoje. Jūsų Indeliai rflpeattagal globo
jami lr Ugi S8.M0.M apdrausti per Federal Savlnga and Loan In- 
auranee Corporation. Mokame 3^%. JOaų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR tYMIAUSIA IJTBTUVTU FINANSINE IŠTAIGA 
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KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeria, Sec’y. S2S6 SO. HALSTED ST.

Muzikos balsams aidint pasipylė 
ugnies liepsnos

Newfounland'e ugnis pareikalavo 
apie 100 aukų. Žmonės iš liepsnų 

šoko pro langus ir iš antro aukšto.
Su pasibaisėjimu nesenai 

skaitėm apie Bostono nakti 
nio klubo gaisrą, kuriame 
sudegė keli šimtai žmonių. 
Kilo gaisras

Pereitą šeštadienį kilo 
gaisras Knights of Colum- 
bus name, St. Johns, N. F. 
Gaisras kilo Knights of Co- 
lumbus auditorijoje. Ugny
je žuvo daugiau kaip 100 as 
menų. Dvi ligoninės pripildy 
tos nukestėjusiais. Žuvusiu- 
je skaičiuje yra Amerikos ir 
Kanados karių, klek karių 
gaisre žuvo — dar nežinoma.

Iš šimto lavonų, kurių tar 
pe 93 vyrai ir 7 moterys, 59 
asmenų lavonai buvo atpa
žinti.

Gaisras kilo pereitą šeš
tadienį apie 11:10 vakare, 
kada apie 600 asmenų klan- 
sės muzikalės programos.

Kada muzikos balsai ai
dėjo, tuo laiku viena mote
ris staiga suriko: “ugnis”. 
Auditorijoje kilo panika. 
Žmonės bėgo prie išėjimo 
durų.

Ugnis užbarikadavo

Ugnis užviešpatavo kori
doriuje. Tie, kurie buvo įbė
gę į koridorių turėjo grįžti 
atgal.

Kada buvo duotas pirmas 
aliarmas — namas paskendo 
tamsoje. Baisus vaizdas.

Michael Frelich, orkestro 
8axophonistas, kede išmušė 
langą ir per langą išgelbėjo 
apie 65 asmenims, ir jie sau
giai pasiekė gatvę, keletas 
buvo tik lengvai sužeisti.

Kiti ugnies herojai, įskai
tant du kanadiečius, išmušė 
priešakinį langą ir išgelbėjo 
31 moterį ir 10 vyrų.

Astuoni iššoko iš 
antro aukšto

Astuoni žmones iššoko iš 
antro aukšto, 20 pėdų aukš 
čio, ir išliko gyvi.

Po penkiolikos minučių na 
me ugnis jau smarkiai vieš
patavo.

Kada Knights of Columbus 
hostel siautė ugnis, taip pat 
veikė ir mikrafonas, na
me buvo dar didesnis trukš- 
mas ir baisesnis vaizdas.

šis namas (hostel), kurį 
palietė ugnis, buvo pastaty
tas iš medžio prieš ,18 mene 
šių.

Sėkmingas U.S.O. 
karo fondu vajus

Iki šiol jau suplaukė tris
dešimt milijonų dolerių į 
U. S. O. karo fondą. Numa
tyta šiam fondui surinkti 

i $32,000,000. Taigi dar stinga 
dviejų milijonų dolerių.

, Bush, nacionalinis U.S.O. 
fondų vajaus pirmininkas, 
sako, kad yra daug gražios 
vilties, kad bus sukelta visa 
suma, kuri numatyta su
rinkti. i

Gaisras sukėlė 
milijoną dolerių 

nuostolių

Carbondale, gruodžio 14 
dieną (apie 3:25 naktį) kilo 
gaisras ir sunaikino Kroger 
Grocery and Baking Co. San 
dėlį. Bert E. Hill, fire co- 
mmissioner, pareiškė, kad 
gaisro atsiradimas yra įtar- 
tintaa ir galimas daiktas, 
kad buvo sabotažas.

Šis sandėlis, kuris prista
tydavo prekes 146 groserni- 
joms — krautuvėms pietų 
Illinois valstybėje, pietryčių 
Missouri ir Kentucky, pavir
to griuvėsiais. Gaisro ug
nies negalima buvo numal
šinti trisdešimt vyrų, kurie 
krovė į trokus prekes, vos 
spėjo iš ugnies pabėgti, net 
paltų nespėjo pasiimti.

Sandėlio pastatai, sako
ma, buvo taip padaryti, kad 
ugnis jo nepaliestų. Sandė
lis sudegė ir padaryta mili
jonas dolerių nuostolių.
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X Tėvų Marijonų Bendra

darbių Chicago apskrities 
vakarienė praeitą sekmadie
nį, nežiūrint šalčio, kuris ar
ti zero, sutraukė žmonių iš 
visų kolonijų. Išpildyta dai
nų programa, tarp kurių į- 
pinta reikšmingų kalbų. Pro
gramą gyvai pravedė kun. 
K. Barauskas.

X Siuvėjas K. Gervilis, 
2614 W. 71 St., prieš šven
tes užverstas darbu, bet, ant 
nelaimės, susirgo. Džiaugias 
tik, kad turi gerus pagelbi- 
ninkus, kaip V. Tatulis, ku
rie darbą atlieka gerai ir 
greitai.

X Frank Gedvilas, žino
mos Town of Lake veikėjos 
E. Gedvilienės sūnus, pasta
romis dienomis sunkiai su
sirgo. Gydomas dr. Bartush 
namie adresu 4639 S. Her
mitage Avė.

X P. ir A. Snarskių, žino
mų So. Chicago veikėjų, du
krelei Teresėlei neinant ge
ryn, išvežta į Bobs Roberts 
Children Hospital, prie 59 
ir Drexel Blvd. Teresėlė yra 
gabi parapijos mokyklos mo 
kine.

X Al. Navickas, 6932 S. 
Rockwell St., žentas žinomų 
parapijos ir draugijų veikė
jų J. ir B. Remeikių, darbe 
— Chicago B»;dge Co. — 
sužeistas. Dabar randasi 
Little Go. of Mary ligoninėj,

X “Draugo” vajus Brigh
ton Parke įsisiūbuoja. Iki 
šiol Washtenaw Avė. laiko 
rekordą naujų skaitytojų 
skaičiumi. Kitų gatvių gy
ventojai žada nepasiduoti 
vašteniečiams.

X Liet. Vyčių Chicago 
apskrities susirinkimas, dėl 
pasitaikiusio šalčio, praeitą 
sekmadienį buvo neskaitlin
gas-

X T. Norvaiša, gyvenan
tis adresu 4405 S. Arteaian 
Avė., skaito save seniausiu 
Brighton Park lietuviu. Jis 
sakosi jau 90 metų amžiaus

X Biznierkos Urš. Lauri- 
nienės namuose, 4601 So. 
Paulina St., Kalėdų senelis 
jos dukteriai Stelai ir žen
tui Jokubauskims paliko pui 
kią dovaną — sveiką duk
relę. Laurinienei didelis 
džiaugsmas palikus grand- 
ma.

X Stef. Marozienė buvo 
viena Marųuette Park Ka
reivių Motinų dr augijos stei 
giamo susirinkimo šeiminin
kė, tačiau korespondencijoj 
(“Draugo” num. 321-me) 
jos vardas per klaidą nebu
vo paminėtas, šiuomi toji 
klaida atitaisoma.

X Ludlle Dagls, 2902 W. 
Pershing Rd., savo varda
dienio proga (gruodžio 13 
d.) gavo daug sveikinimų 
ir dovanų. Ji yra susipratu
si lietuvaitė ir pažymėtina, 
kad yra sekretorė didelio 
Keistučio Klūbo ir taipgi 
dirba didelėje Keistuto Tau
pymo ir Skolinimo Bendro
vės raštinėje.
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