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ROMMELIO ARMIJA PERPUS PERKIRSTA
Tai atliko britą aštuntoji armija 
už 65 mailių nuo EI Agheila

Atkirsti užnugariniai ašies
I

daliniai/ daugiausia šarvuotieji

Adm. Darlan paskelbė, kad jo
žygiai Afrikoje yra pafrijotiški

/

Sako, susidėjo su sąjungininkais, 
kad išlaisvintų Prancūziją

CAIRO, Egiptas, gr. 17.— 
Tripolitanijos uakrašč i a i s 
bėgančią vienatiniu ten kie
tuoju keliu gen. Rommelio 
vadaujamą ir nusikamavu
sią ašies armiją patiko nau
ja nelaimė.

40,000 dol. už gen. 
Rommelio nutvėrimą

LONDONAS, gr. 17. — 
Turtingas britas Charles E. 
Lee pasiūlė 40,000 dol. ddva 
nų už gen. Rommelio gyvo, 
ar negyvo nutvėrimą Libi
joje.

Savo pasiūlymą jis teleg
rama pranešė savo vaikai
čiui kapitonui Edgar Lee 
Gibbons, kurs yra Tripoli
tanijos fronte. Lee dovana 
skiriama tik kap. Gibbons 
batialijono kariams.

Roma bus paskelbia 
atviiuoju miestu

BERNAS, Šveicarija, gr. 
17.—Gauta žinią, kad Itali
jos vyriausybė planuoja Ro 
mą paskelbti atviruoju mie
stu, kad apdrausti nuo ori
nių atakų. Bet pirmiau iš 
Romos ir apylinkių turi būti 
pašalinti visokie kariniai į- 
taisymai ir karo pramonės 
fabrikai ir viskas, kas turi 
sąryšio su karu. Sakoma? 
vyriausybė greit imsis šių 
priemonių.

J. A. V. kareiviai 
užsienyje mokės 
"Victory" faksus

LONDONAS, gr. 17. —

U.- 8. kareiviams Britanijoj. Karo ir laivyno departamen 
jų laikraštis “Stars and
Stripes“ pranešė, kad pra
dėjus ateinančio sausio 1 d. 
jie turės mokėti žinomus 
penkių nuošimčių “Victory“ 
taksus už gaunamų algų 
perviršį, šiuos taksus mokės 
ir visi karininkai. Taksus 
mokės !ne tik Britanijoj esan 
tieji karo tarnybos vyrai, 
bet ir kitur užsieny veikian
tieji.

Eiliniams kareiviams iš
imtis nuo taksų nustatyta 
624 dol. per metus. Už tos 
sumos perviršį bus mokami 
taksai. J. A. Valstybėse 
esantieji kareiviai ne visi 
mokės tuos taksus, nes jų 
mažiausią per metus algą 
padaro tik 600 dol.

Užsieny esantiems karei
viams algos mokamos 2C 
nuošimčių didesnės (karinio 
karna 10 nuoš.). \

Britų aštuntosios armijos 
gausingas dalinys per tyry- 
nus aplinkui smogė ir ties 
Wadi Matratin miesteliu, 
už 65 mailių vakarų link 
nuo EI Agheila, perkirto 
ašies armijai kelią.

Tuo būdu gen. Rommelio 
liekanos kuone perpus per
kirstos. Priešakinė ašies ar
mijos dalis dumia toliau, o 
kita sulaikytą ir dabar, ji 
veržiama iš priešakio ir už
nugario.

Britų vadovybė apie tai 
pranešė specialiai išleistu 
komunikatu.

Atkirsta ašies armijos da 
lis yra daugiausia šarvuo
tieji vokiečių daliniai. Pra
nešta, kad kai kurie jų su
simetę stačiai j smiltynus, 
pro kur bandys išsisukti iš 
užtaisytų spąstų. Bet, regis, 
ir ten bus susidurta su ki
tomis britų jėgomis.

Nacių lakūnai . ... 
atakavo Anglija

LONDONAS, gr. 17. — 
Nacių lakūnai atnaujina 
atakas prieš Angliją. Šį kar 
tą jie atakavo net 10 mies- 
telių ir sodybų Anglijoje, 
praneša oro ministerija. -

Viename miestelyje be 
bombų svaidymo naciai dar 
ir kulkosvaidžiais apšaudė 
gyvenamuosius namus ir 
bėgančius į slėptuves žmo
nes.

Yra užmuštųjų ir sužeis
tųjų.

U. S. vyriausybė 
užims kolegijas

WASHINGTON, gr. 17.—

LONDONAS, gr. 17.—Iki 
sąjungininkų oku p a c i j o s 
prancūzų Moroko gyveno 
nepaprastai sunkiuosius lai
kus. Gyventojams buvo su
varžytas maistas ir įvairių 
kitų daiktų vartojimas. Tai 
dėl to, kad Moroko turėjo 
vokiečiams pristatyti savo 
maisto ir įvairios produkci
jos net 80 nuošimčių. Iš Mo
roko Vokietijon buvo išve
žamos daržovės, mėsa, nau- 
gės, žuvys, skūros, vaisiai ir 
kiaušiniai.

Sąjungininkai 
smerkia Vokietijos 
naciu barbarizmą

tai šiandie bendrai paskelbė 
kad jie artimiausiuoju laiku 
užkontraktuos kai kurias 
kolegijas ir universitetus ir 
juose mokslins ginkluotųjų 
jėgų parinktus jaunus vy
rus įvairių specialybių.

Šiame darbe kooperuos 
nacionalinis švietimo ofisas, 
karo vysų jėgos komisija ir 
kiti nacionaliniai švietimo 
organai

Tuo būdu norima visoms 
ginkluotųjų jėgų šakoms pa 
rūpinti eiles jaunų kvalifi
kuotų technikų ir kitų spe
cialistų, kurių šiandie mažai 
turima.

LONDONAS, gr 17. — 
Admiralitetas paskelbė, kad 
Britanija prarado “Unbea- 
ten“ submariną. Nepasaky
ta, kur ir kaip tas laivas 
dingo.

JAPONŲ “PASISEKIMAI”

("Draugai" Acme teiepcoto.

Tik du japonų laivai, iš viso laivyno, pasiekė Guadalcanal “didžiausiame laivyno mū
šyje nuo Jutland kovų”, bet ir tie guli jūros pakrantėje ir dega sudaužyti U. S. laivų 
ir oro jėgų, prie Tassafaronga maiiės nįio Amerikos pozicijų, lapkričio 16 dieną.

Nusikračius vokiečiais Moroko 
atsigaivina; turi maisto, drabužių

Kaip tik sąjungininkai 
okupavo šalį, minėtų produk 
tų išvežimas- Vokietijon nu
trauktas. Atidaryti' sandė
liai su produktais ir viskas 
pavesta gyventojams, žmo
nės ypač pradžiugo nusikra
čius maisto produktų varto
jimo varžymais.

Ilgiausius mėnesius moro 
kiečiai alkę ir vaikščioję nu
driskę, šiandie turi geresnių 
drabužių ir pakankamai m.a i 
sto. Morokiečiai ne tik pa
tys geria-u viskuo apsirūpi
nę, bet dar turi užtektinai 
maisto ištekliaus ir U. S. ka 
rinei ekspedicijai.

Dėl to, U. S. karo žygiai 
ten žmonių giliai įvertinami. 
Bet Vokietija turi sau dide
lius nuostolius netekusi Mo
roko produkcijos sandėlių.

WASHINGTON, gr. 17.- 
Ir J. A. Valstybės šiandien 
prisidėjo prie kitų sąjungi 
nių tautų vyriausybių, ku
rios smerkia Vokietijos na- .__ »
etų barbarizmą — žvėrišką į SU S^JUIKjiniIlKdlS 
pasiryžimą žudymais išnai
kinti žydus.

Prancūzu laivynas

Sąjunginių tautų vyriau
sybės griežtai pareiškia, kad 
už žydų žudymus atsakin
gieji asmenys neišsisuks
nuo bausmės.

•»

Kanada uždraus 
skelbti svaigalus

OTTAWA, Ont., gr. 17— 
Kanados zninistras pirminiu 
kas W. L. Markenzie King 
pranešė, kad už keletos sa
vaičių visoj dominijoj bus 
uždrausta svaigiųjų gėrimų 
skelbimai. Taip bus visu ka 
ro metu.

Kai kuriose Kanados pro
vincijose seniau sulaikyti 
svaigalų skelbimai. Dabar 
tas apims visą Kanadą.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Šiaurinėj Afrikoj, gr. 
17.—Adm. Jean Darlan šian 
dien atvirai pareiškė, kad 
išlikusieji Dakar, Alexan- 
dria ir šiaurinės Afrikos 
uostuose prancūzų karo lai
vai dedasi su britų ir J. A. 
Valstybių karo laivynais ir 
bendrai kovos Drieš ašį.

Už permokėtus
2 centus—50 doi.*

NEW YORK, gr. 17. — 
Mrs. Mollie Markun vienoj 
krautuvėj pirko svarą ka
vos ir krautuvininkas iš jos 
neteisėtai paėmė du centus 
daugiau.

Jinai kreipės teisman, 
kurs jai iš krautuvininko 
pripažino 50 dolerių atpildo.

Tunisijoje oras
gerėja; sąjungininkai 
imsis žygiu

LONDONAS, gr. 17. — 
Pranešimais iš Tunisijos, 
tenai orias jau kiek gerėja 
po nuolatinių lietų. Tad są
jungininkai rengiasi sukelti 
ofensyvą prieš ašies bazes 
Bizerte ir Tunis ir kitus pa
kraščius.

Apturimomis žiniomis, są 
jungininkų didžio apėmio 
atakos kas momentas gali 
prasidėti.

Ass. Press koresponden
tas King rašo, kad Tunisijo
je vokiečiai turi gausingą 
armiją. Vokiečių garnizonai 
visais Tunisijos rytiniais pa 
kraščiais užima svarbias po 
zicijas.

Tačiau sąjunginių k a m s 
tas yra menkniekis. Britai 
su amerikiečiais Tunisijoje 
yra galingesni.

WASHINGTON. — Vie
nas Illinois senatorių dar
buojasi, kad Chicagoj pienas 
būtų pabrangintas Vartoto
jams.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Hirohito įsakė 
ginti Būna

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 17.— 
Amerikiečių ir australų ka
riuomenės N. Gvinėjoj ima

si žygių ten Būna ir kitose 
apylinkėse išnaikinti japo
nus. Nes kaip Ilgai jų gru
pės vienur ir kitur veiks, 
nebus sulaukta ramybė.

Paimti nelaisvėn japonai 
pasakoja, kad patsai impera 
torius Hirohito įsakęs japo
nam* nepaduoti savo bazių 
N. Gvinėjoje, ypač Būna. 
Sako, jis liepę* ginti* iki 
paskutinio kareivio.

SĄJUNGININKŲ STA
BAS šiaurinėj Afrikoj,' gr. 
17. — Prancūzų admirolas 
Jean Darlan vakar formaliu 
pranešimu pareiškė, kad 
“prancūzų Afrika, su sąjun 
gininkais, turi pavartoti di
džiausias karo pastangas 
Vokietiją ir Italiją nuga
lėti.“

Buvęs Vichy vyriausybės 
armijos, laivyno ir oro jėgų

Stalingrado vakaruose 
rusai atsiėmė miestelį

MASKVA, gr. 17. —Rau
donoji armija atnaujino 
ofensyvą prieš vokiečius 
Dono rjpės alkūnės apylin
kėse, vakarų link nuo Sta
lingrado, anot gautų iš kare 
fronto raportų.

Už 75 mailių nuo Stalin
grado ten rusai iš vokiečių 
atsiėmė* miestelį. Pranešta, 
ten ruaams teko 305 vokie
čių patrankos ir apie 1,500 
motorinių vežimų.

Paskiau pranešta, kad ru
sai paėmė du vokiečių trau
kinius, prikrautus amunici
jos ir karo medžiagos.

Maskvos šiaurvakaruo s e 
vokiečiai vykdo pašėlusias 
kontratakas. Tačiau jos at
mušamos. Kaukaze rusai 
taip pat daro pažangą.

Stalingrado šiaurvakaruo 
se per kontratakas apie 200 
vokiečių nukauta ir penki jų
tankai sunaikinta.
*

žodžiu, visose fronto da
lyse vokiečiams nesiseka 
Visur jie per kontratakas 
susilaukia vien didelių nuo
stolių.

WASHINGTON. — Teisin 
gumo departamentas trau
kia tieson tris muilo gamy
bos kompanijas. Kaltina su
tarimu branginti muilą.

Tad ir nenuostabu, jei ja
ponai taip fanatiškai kovo
ja, nors gerai Žino, kad jų 
kova yra triščia.

Pranešta, kad 'paskiausia 
išlaipinti Naujojon Gvine- 
jon japonai daugiau nepavo
jingi, nes jų daugumas nu
kauta, o likusieji raistuose 
išsislapstę.

Sąjungininkų kariuomenė 

dabar užimta paimti Būna 

misiją, apie už vienos rni- 

lioa nuo paimtos Būna sody

bos. Misijoje japonai turi 

stiprias pozicijas, kurios 

nuolat orinėmis bombomis 

atakuojamo*.

vadas išsižada asmeninės 
ambicijos siekti kokios nors 
aukštos vadovybės ateityje. 
Sako, visas jo noras yra su
sidėti su sąjungininkais ir 
nusikratyti Prancūzijos oku 
pantais, kaip greit prancū
zai nusikratys šiandieniniu 
jungu, laisvieji prancūzai 
patys išspręs, kokia jiems 
tinkamiausia valdžios for
ma ir tautinis nusistaty
mas.

Amerikos ir britų kores
pondentams, be to, jis dar 
pareiškė, kad kai jis buvo 
Prancūzijoje, vokiečiai jį 
stačiai ten už gerklės laikė 
ir jį tuo būdu privertė koo
peruoti su naciais. Kiekvie
nam žingsny jis buvo saugo 
mas, kiekvienas jo sakomas 
žodis ir raštas buvo cenzū
ruojamas. Visur buvo šni
pais apstatytas. Tad reikė
jo apBimesti ašies prieteliu. 
Bet kai Afrikon atvyko są
jungininkai, jis, Darlan, vie
šai pasisakė susidėti su jais 
prieš Vokietiją ir Italiją, 
kurioe turi būti nugalėtos.

Darlan sakosi jo svarbiau 
sias troškimas yra išvaduoti 
prancūzų Afriką, išlaisvinti 
Prancūziją ir pačiam po to 
pasitraukti iš politinio sū
kurio. Tegul laisvieji pran
cūzai laisvu keliu pasirenka 
sau kitus, kokius nori, va
dus.

Adm. Darlan tais visais ir 
kitais klausimais sutarė su 
Amerikos karo ekspedicijos 
vyriausiuoju vadu Įeit. gen. 
Eisenhower. šis vadas Dar- 
laną pripažino visos prancū
zų Afrikos aukštuoju komi- 
sionierium.

Vichy režimo įkalinti Af
rikoje politiniai kaliniai iš
laisvinti, žydams užtikrinta 
laisvė, Afrikos prancūzų ka
riuomenė sąjunginin k a m s 
talkininkauja. Šios kariuo
menės vadu nėra Darlan, 
bet gen. Giraud, kurs pabė
gęs iš nacių karinės stovyk
los.

Prieš adm. Darlan šiuo* 
visus žygius buvo pakilę 
prancūzai gaulistai, kurie 
Anglijoje yra sudarę kovo
jančiųjų prancūzų tarybą 
gen. de Gaulle vadovybėje. 
Ir po paskutinio adm. Dar- 
lano pareiškimo ir išaiški
nimų jie neturi noro nutilti. 
Jie sako, kad jei Darlan de
dasi tokiu patrijotu, tai kas 
jam liepė Prancūzijoj pasi
likti ir naciams ten tarnaut. 
Daug prancūzų vadų pabėgo 
į užsienius, bet jis to nepa
darė. Tad kaip galima juo 
pasitikėti ?
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. Ohio
R/K. ambabBSO 
vajus sėkmingai eina

Sv. J.urgio parap. ak. gra
žią pradžią parodė ir žada 
nebūti paskuinis. Tuo gali 
ma tikėti. Kolonijos darbuo 

ai yra duosnūs. Pradžia
aukoj o sekantie j i:

Gruod. 13 d. SLfiLKA 17i
kp. susirinkime ęentralink
komiteto pirm. P. Medonu
padarė pranešimą ambulan
so reikale ir Šv. Jurgio par
sk. pirm. kun. J. Cižauska.
aukojo $10,. SLtRKA 171 kp
$5.00, P. Medonis $5.00, U.
Zereckienė $3.00. Po $2.00:
B. VValls, J. Gaknis, J. Bau-
zaravičius, M. Baranikięnė,
M. Valakienė. Po $1.00: S. >1 • - . . . - ,
Bridzvaitienė, J Butkus, O. 
Jpcobos, K. Jokūbaitis, O. 
Žyirbliėpė, Jurgelaitienė.

j Atskirai aukojo: Šv. Jur
gio par klubas $10, J. SU- 
pevičiįfe,skyriiųiB ižd., $10 
p. Jarašiūnas $5.00, A. žu 
kauskąs $5.00, A. ;Savickie- 
nė $5,00, J. ir A. Kratage 
$5.00, J. ir J. Belickai $$.00. 
P. -Meškauskienė .$5.00, J. 
lenkaitis $4.00, O. Valuko- 
jūenė $3.00, M. Gabrienė 
$1.00. Viso $96.00.

šlamštuose kitaip rašo. Nuo 
šio laiko daugiau jie lai ne
bando katalikus kvięsti pas 
save. Taip pat ir jie nebus 
pageidaujami katalikų susi
rinkimuose.

Su Maskvon garbintojais 
nes nieko bendro peturėsi- 
rpe.

Bendro Kom. nutar. rašt.

Šįmet Šv. Jurgio bazaras 
visais atžvilgiais buvo 
našus. Gpypo pelno liko ar
ti trys tūkstančiai ir pusė. 
Klebonas kun Vipęąs Vil- 
kutaitis dėkoje bažnyčioje 
žmonėms už gausų rėmimą 
bazaro, o ^darbininkams ui 
pasidarbavimą per aštuo
nias bazaro dienas.

Pažvelgę į praėjusius me
tus, matome gąųa daug at
liktų įvairių darbų. Dėka lie 
tuvių veiklumui, ypač tų, ku
rie svarbius tautos darbus 
nuoširdžiai rėmė, matome, 
kad ir parengimai pavyks
ta ir tautos reikalai aprūpi
nami. Kiek tenka iš kores
pondentų sužinoti, per: šiuos 
metus daugiausiai užprenu
meruota dienraščio “Drau
go’ kurį skaito ir profesio
nalai, biznieriai ir veikėjai. 

f Jie seka lietuvių veikimą ir į 
remia, kad tik lietuvių var
das svetimtaučių tarpe bū
tų garbingesnis. Tokį obal- 
sį daugiausiai čia kėlė tei
sėjas adv. J. P. Uvick, adv.

• A.. Conrąd, žymi veikėja O- 
na Kratage (Kratavičienė) 
if kiti., Matydami, kad lie
tuvybės darbuotėj randasi 
žymių žmonių, tai ir mažės

Šauni .dovana

Gruodžio 13 d, klebonas 
ir kunigai asistentai nuošir- 
,džiai dėkojo N. šeimynai už 
paaukojimą' Šv. Jurgio pa 
rapijiai tūkstančio dolerių 
($1,090,00). Kad tokių para
pijonų būtų daigiau, tai pa
rapija greitu laiku galėtų 
statyti naują bažnyčią. Kas 
daugiau?
Ačiū J /

tautos apnešdami kpo dau
giausiai vardų lietuvių kil
mės kareivių.

. Dovanos choristams 
kareiviams

Sv. Jurgio par. choras per 
pamokas turėjo trumpą ap 
tapimą kaslink pasiuntimo 
buvusiems phorisUms, o da
bar kareiviams, Kąlędų go 
y anų. Jų randasi dešimts ir 
visi bus pasveikinti su Ka
lėdų šventėmis nors maža 
dovanėle. Tą darbą atlikti 
.išrinkta specialė komisija.

Kalėdos Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj

Kaip visuomet, taip ir šį
met šv. Jurgio par. bažny
čioj bus bernelių šv. Mišios 
dvyliktą valandą Kalėdų na

Viąiems clev<uandiečiams 
gerai žinomas graždaikčių 
savininkas I. Samąs, 7604 

i Supenor gatvė, paaukojo 
.Šv. Jurgio parapijai naują 
sieninį laikrodį. Praeitą sek
madienį kunigą* per pamoks 
lą dėkojo už (ą naudingą 
dovaną. Tokias lietuvius biz- 
nieriua turėtų remti visi Cle
velando lietuviai katalikai.

gus.
Piemenėliai, p.reuai bėgkit, 

į Betliejų paskubėkit; 
Bėgkit Jėzų ar.lanKyt, Kū

dikėlį pamatyt.

lelėjo Hitleriui į pašonę ir 
sako: “ir aš ta.p galvoju, 
kaip ir tu, neverta jam plo
ti ale dėl šventos ramybės 
plok, nes kitaip gali pakliū-

Gintarė ti į gestapo (slapios polici
jos) nemalonę’ .

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

S* BOND DAY

Hitleris teatre sužinojo 
ką apie jį galvoja 
žmonės■ • >*? 4 1I

Ponui Hitleriui labai rū
pėjo patirti ką apie jį mano
žmonės. Hitleris kartą užsi----------------------------------------
augino didesn.us ūsus, šiek DR. G. SERNER 
tiek pakeitė savo veidą ir nu UETUVis akiui gydytojas 
ėjo į teatrą ir atsisėdo tarp
Žiūrovų. Teatre buvo rodo
ma filmą, kurioje pavaizduo 
ta kariuomenės paradas, ku
rį priėmė Hitleris. Kai tik

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

25 Metų Patyrimo

DABARTINE
DIVIDENTŲ

RATA 4%
1751 W. 471h Street

nį. bruz'delninkai drąsiau da
. abuoja si. Korespondentai numeriui nepndave aukoto- </. , J _. . .

Jų vardų, bet sk. ižd. to. luek rJaPeJa’ rtenS‘aai aP

Masevičius sekmadieniais♦ */•*
bažnyčioj išskaito aukotojų 
vardus. Aukų rinkėjas S. At
kočiūnas sėkmingai darbuo
jasi. Kitą savaitę paskelbs 
aukotojų sąrašą.

. Šv. Antano par. sk. aukų 
Rinkėjai paskirtose vietose 
dąr sako ne visus aplankė 
Sėkmės geros. Aukotojų są 
rašas tilps kaip tik bus baig 

v|a lankyti paskirtos vietos 
$k. pirm. kun. I. F. Boreišr 
yra pilnai įsitikinęs, kad šio 
kolonijoj, kur tik aukos bu? 
renkamos, žmonės parodyt 
diuosnumą. Toks darbas rerb 
tinas, ypač kuomet lietuvii 
variu bus įteikta R. K. do
vana.

> Šv. Petro parap. sk. šiam

.. Draugijos,. Kuopos ar ka?
kurie norėtų aukoti, 

auką gali įteikti parapijų
klebonams.

Komunistai &avo laikraš 
ty verkšlena, kad katalikai 
su jais neina į bendrą vei
kimą. Esą, gavę įsakymą iš 
Chicago pasitraukti iš to 
jįarbo.

• Mums nėra reikalo įsaky
mų iš Chicago gauti. Mer 
gerai žinom komunistų šu
nybes ir kokiam tikslui jie 
darbuojasi. Iki Šiol SSSR iš 
jų. daugiau laimėjo, negu R 
Kryžius. O pamėtysime, kaš 

-Ims, yėlįau. Katąlįkų bendra- 
jpe .susirinkime lapkr. 29., 
s$v. Jurgio par. salėj, „kur 
ijjąlyvavo ir komupistų t at
stovas, girdėjo priežastį ne
dalyvavimo, o vienok savo

rašyti įvykius. Žinoma, daug 
lieka nepastebėta dėl laiko 

, stokos.
Pastaram korespondentų 

pasitarime nusistatyta atei
nančiais metais stengtis dau 
giau lietuvių veikimą gar
sinti, ir prie tos darbuotės 
daugiau žymesnių darbuoto
jų pritraukti. O pas kuriuos 
dar “Draugas’’ nesilanko, 
stengtis užprenumeruoti. Be 
to, daugiau duoti žinių iš 
kolonijų. Pasiryžimas gra 
žus. Be abejonės, stengsis 
korespondentai jame ištesė
ti.

Kalėdų — Kristaus gimi
mo švenčių proga, sveiki
nam visus bendradarbius, 
spaudos rėmėjus, skaityto
jus, platintojus, pritarėjus, 
klebonus: kun. I. F. Boreišį, 
kun. J. čižauską ir kun. V. 
Masevičių ir nuo širdies lin
kime — linksmų Šv., Kalėdų 
ir sėkmingų Naujų Metų!

• p

Klebonas susižeidė ranką 
Jau antra savaitė, kaip

klebonas kun. V- Vilkutaitisi * » į * J. c
^„negali laikyti Mišių ŠV. Iš 
.priežasties susičeidimo ran
kos. Parapijonai .linki klebo-_ 
nui greit pasveikti, kad ve 
galėtų darbuotis bažnyčioj.

Priduokite kareivių 
adresus

Korespondentai

B-Ctkit Malonūs 
SAVO AKIMS!-

Tik visas pora ekiu visam <7< 
rsnthrul. Rauroklta jas. leisdami 
tteeBemlnuott Jas raodernllklluil. 
metodą, korta regėjimo mokėtu 

faM'nOtsIMt. ' ;
t& METAI PATYRIMO 

pririnkta** akinių, karte pataites,vtaa. afhi įtempimu. ..
Dr. John J. Smėliu 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

orTOMErsnerai
1801 So. Ashland JLventu 

Karnas* lB-taa
Melomet ęAVAIi MM. CUomc 

OFISO VAIJUVOOfl:
Kaedlen 1:10 a, m. Iki 1:11 p. bl 

Tredtad. tr ielttad. a. SC.
Ud »' ee.

-Sk.
a, * * *—*!»*--••• *^ i

Paulina Russian and Turkish Baths
Ravo.Sveikatl Pagerinsite Atel'ankydaml

• XnWuVW<TlhndiIne tr InCrk .Red Ugjit
-jRndlationa,. Swodlah Maseage lr MovementA. 

Moterim* — TreČladileaiala. 
Telefonas: VDSriiita 9493 

A. F. CZE3NA, gavlnlokaa NA55ACH
1657 W« 45th St..,. . Kamp. Paulina St

J

ktį. Choras turi prirengęs dūmoje pasirodė Hitleris, 
visą eilę grąžiusių Įietuviš-1 tai žmones sustojo ir 
kų ir tarptautinių kalėdinių
giesmių, tarp aurių bus su 
giedota ir M. Petrausko 
“Gloria” iš operetės “švęn- 

1 toji naktis”. Ee tradicinių 
Lietuvos giesmių, bus gie
dama : prancūzų ‘ ‘Girdime, 
kaip angelai”; visiems ge
rai žinoma Gruberio “Tyli 
naktis” (Silent Night); Me- 
ndel s o h n o “Prakartėlyj”
(Hark, the Uerald Angei 
Sing); Fr. Bandelio “Nužen
gė Dievas iš dangaus” (Joy 
to the World) ir “Migk, vai- 
.keli, migk” (Sleep, My Sa- 
.viour, Sleep). šioms visoms 
giesmėms varg. V. Greičius 
yra pritaikęs arba išvertęs 
lietuvių kalbon žodžius.

eme
ploti, O Hitleris sėdėjo žmo 
nių tarpe ir neplojo, šalia 
Hitlerio sėdįs vokietis kumš

Tel.: Y'ARds 1839
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

ADVOKATAS

Kalėdų linkėjimai 
Visiems linksmų šventų

Kalėdų ir laimingų Naujų 
1943 Metų*

DOCTOR SELMA 
SODEIKA. O. D.

AKIS 1STIK1NĖIA 
AKINIUS PRITAIKIN A

•
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 tki 5 vai. kas dieną. 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.) 
Teiephone: — ĮCUCLID 906

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel. Cicero 7681

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

WHIWEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

(Lietuvių A uditori jo je) 
Valandos: nuo 1-mos iki 8-tos

valandos vakare. 
Telefonas: CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 Tel. STAte 7577

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, o 
kitomis valandomis pagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

Visoj mūsų diecezijoj ren
kami kareivių vardai ir ad
resai, kad patalpinus juos 
į didelę katalikų kareivių 
knygą, kuri jau yra pradė
ta spausdinti. Lietuviai pra
šomi atnešti vardus į Šv. 

-Jurgio par. kleboniją. Tiks
las yra parodyti šiai šaliai 
kiek daug katalikų kareivių 
tarnauja kariuomenėj.

Lietuviai čia gali daug pa
sitarnauti išlaisvinimui aavo

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

arMtaethBl galaoa

vAdaSESi*1
nua

'Uos saiko. 
etJtakamMnL
10 ryto nei a

y Sefadomla nuo. Jpietų, e Va- 
dūlio] pagal-MtarC'

jaly MaltlUM^Utn atttaba. “ »»
4712 South Ashland Av.

■ Phone: YARDS O38~

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos akydus .il Prieiaa- 
liea spalvų neregčjimo — /color 
mlndness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu iigydyti.

Jūs valdytojai, didžiūnai, 
meskit kardą ir šarvus;

Duokit garbę tam Galiū
nui, kurį garbina dan-

S L I P C O V E R S
PADAROMA PAGAI. UŽSAKYMĄ

Apsaugokite savo senus rakan-_ 
dus lr paruoSklte, kad atrodytų 
kaip nauji- Didelis pasirinkimai 
visokių spalvų Ir "dust-proof" 
itaaterlolų.

APKAINAVIMAS VELTUI
. . k .
CUSTOM BLILT

VENETIAN BL1NDS
Mediniai 'slats', pasirinkimas |- 
vairių spalvų, a,utomatiAko tvar
kymo. — taipgi vėliausio pageri
nimo. įrengimas Veltui. OO — 
Už Pėdu ................................ - uZC

Drapes Pailaroma Pagal Višaky* 
m* Vėlini. TVirtme Pilną Eilę 

EJlJatikiu lr Ix*vom Reikmenų.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

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

T O \ 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.

828 W. 35th PLACE 
Phone: YARda 2330 

24 vai. patarnavimas
Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimą, lank
ant musų ligoftinės kliniką. Kil
ni ko valaodos nuo 2 vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
Pilnai Įrengtas Medikas Depart- 
mentas gydymui risukiy ilgų — 
snarklų lr Ugtaiktulu-
Pilnai įrengtu Chirurgijos De- 
partmentas, kur evarbiae lr ma
žesnes operacija, atlieka atsako
mi ngl Chlrurgai-Daktarai.
Pilnai {rengta PhyKlotherapy I)e- 
partntentas priskaitant Dlathcr- 
my, Uitra Violet Ray, Sinusoidal 
ir kitus modernlžkus metodus 
gydymo.
Pilnai įrengtas .V-Ray Depart-

daktarams lr paclentama
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokim pinigu, 
geriausias gydymas ir priežiūra 
kas link mokesėlų, susitarsime, 
kad būtu Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS UZTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VlRginia 0036 

RMidencijoa tek: REVsrly 8244

DR. T. DUNttULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.-41$7 Archer Avenue
Ofiso vai.:. 1—3 ir 6—8:30 P. M

Trečiačieąiais pagal autartį

R«s. 6058 So- Talman Ava.
Ras. Tai. GROvehilI 0617 
Office Ui. HEMloek 4848

DR. J. J, SIMANAITIS
GYDYTOMS JR. QHIRŲRGA&

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
. Ketvirtad. , ir Nedėliotais susitarus
2423 VVest Marąuette Rd.

Tel. CANal 6182

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 jiopict ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Plaee 

Tel. RKPnblic 7868

f«L YARds 5981. '
RasG .RBMiropd. 5107.

DR. A. J. BERTASH ;
.GYDYTOJAS IR CHIRURGASM . X. • r . « „a « A « . \s

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8,-30

; m VVest 35tb Street

T«L CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

or. p. z. zalator:s
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteai&n,Aje.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE . “DRAUGĄ’

DR. STRIKOL’IS
PHYSiCIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Ncdėlibmis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787-'
Namų tel. PROspect 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 4lrth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Fonktadicniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

i'

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais — tik 2-4 
Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel................... VIRgf.nia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8.00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki b vai. vai 
Seredoj pagal sutartį.

____________________________________ il_

Telefonas HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo, 1 iki 3 vaL; vak. 7-9; 
o nedėliomia pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsilicpama 
šaukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., fteitad. 8:30 iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimą

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, U
OFISO VALANDOS:

Nuo l(f iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 6:30 vai. va 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
OFISO VALAN UOS:

2 iki 4 v, popiet; 7 iki 9 v. vak.; 
ir pagal sutartį.

Kės. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas: PROspect 6737 
Namų telefonas: VlRginia 2421

Kas laisvę brangina, tas 
perka VVar Bonds.

Didžiausiuose gyveninio 
kriziuose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (Hilty).

i
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NORVEGAI JAU SURINK01000 DĖŽIĮJ DRABUŽIU
- 81 metų senutė mezga dėl Norvegijos 
pavargėliu. - Suvartojo jau 1680 svarų 
formaiino. - Norvegės patarimas lietuviams.
- Ar būsime paskutiniai artimo meilės 
varžybose?

Apleistoj episkopalų 
seminarijoj užvirė 
naujas darbas

Geros širdies žmonės dva
sios akimis mato šiurpias 
kančias tų kraštų iš kur 
mes, ar mūsų tėvai atėjo. 
Daugeliui taip ir vaidenasi 
pelenais paverstos grįčios, 
išalkę beverkią vaikai, ap
driskusiais drabužiais mote
rys. Kai kurios tautos jau 
suskato visu smarkumu ruoš 
tis tai valandai, kada galės 
pagelbėti saviesiems. š1 a i 
norvegai ne tik turi surin
kę šimtus tūkstančių dole
rių šelpimo reikalams, bet 
jie jau turi surinkę daugiau 
kaip 300,000 dolerių vertės 
drabužių. Chicagoje, 2720 
W. Washingtor yra įsikū
rusi jų centrinė drabužių 
rinkimo įstaiga. Didžiulis 
kelių aukštų namas, buvusi 
episkopalų seminarija. Da
bar čia dirba 3 moterys, ku
rios specialiai tam reikalui 
pašvenčia visą savo laiką ir 
už tai gauna pragyvenimą 
— atlyginimą. Be to joms į 
talką vis ateina savanorės 
padėjėjos. Vienu metu čia 
tokių savanorių dirbo net 
55.

Stirtos apsiaustų, 
dėžės batų

Maloni įstaigos viršininkė 
pradeda vedžioti po kamba
rius. Ant stalų sukrauta di
džiulės krūvos stirtos ap
siaustų, žieminių ir vasari
nių^, švarkų, kelnių, šiltų 
vilnonių marškinių, piršti-

' nių, vaikams drabužėlių, ko
jinių ir visokių visokiausių 
kitokių drabužių. Pasieniuo
se dėžėse sumesta krūvos 
batų. Smagi norvegė vis kal
bėjo:

— Ateis valanda, kada ga
lėsime siųsti pagalbą Nor
vegijai. Ar dabar mes sėdė
sime rankas sunėrę. Reikia 
pasiruošti. Po visą kraštą 
mestas šūkis — rinkti karo 
nuvargintam savo kraštui 
drabužius, autuvą, žmonės 
geri, atneša patys į nurody

tą vietą. Būre’is norvegių 
čionai tuos drabužius per
žiūri, jei reikia sutvarko.”

Tikrai, viename kambary
je radome kokį aštuonetą 
norvegių su žirklėmis, su 
adatomis bekarpančių, be
siuvančių. Kitur jau sudėta 
aukštos krūvos sutvarkytų 
drabužių, ant sienos prie 
krūvos — parašas kokie 
drabužiai.

— Žinotumėt, — kalbėjo 
norvegė, — kaip žmonės at
jaučia nukentėjusius nuo 
karo. Viena ponia, senutė 
81 metų pati numezgė apie 
20 sveterių ir 6 kitokius dra
bužius, atgabeno kepuraičių 
kojinių ir t.t.

Iki lubų užkrauta 
paruoštomis dėžėmis

Koridoriuose, salėse dau
gybė paruoštų, supakuotų 
dėžių.

— Jau turime apie 1,000 
į dėžių, pripildytų drabužiais, 
autuvu ir paruoštų siųsti į 
užjūrį. Dėdami į dėžes labai 
nemaišome drabužių, tik šil
ką ir vilnonius dedame į vie
ną dėžę, kitus vėl atskirai, 
— aiškina įstaigos viršinin
kė.

Prieinu artyn prie vienos1 
iš tų medinių dėžių. Aiškiai I
užrašytas numeris 516. Ant 
vienos sienelės juodu pieš
tuku išrašyta, kas į tą dė
žę sudėta: 5 vyrų “siūtai”, 
17 švarkų, 10 kelnių, 10 lie
menių, 13 marškinių, 5 po
ros kojinių, 10 “nektaizų”, 
vienas žaketas, 10 šiltų ‘‘sve 
terių”. Geras siuntinys, ir 
tokių siuntinių norvegai jau 
yra paruošę apie 1,000 ir 
dar vis kasdien dirba, ruo
šia naujus.

— Visą vasarą, — kalba 
norvegės, — čia turėjome 
tokį nedidelį fabriką. Atei
davo daug moterų padėti. 
Tik jau visi turime saugoti 
savo drabužius. Kartą atė
jusios talkininkės pasikabi
no savo paltus ateina lai
kas eiti namo — nebėr; mat, 
kitos manė, kad čia suau
koti drabužiai ir sukišo į 
pakus siųsti į Norvegiją.... 
Buvo darbo vėl suieškoti. /
Suvartojo 1680 svarų 
formaiino

— Iš kur gaunate dėžes?
— Perkame iš vienos kom

panijos. Kai kuriuos daly
kus pakuojame ir į maišus. 
Tų tai gauname nemoka
mai, dovanų”

Du dideli aukštai užkrau
ta drabužiais ir dėžėmis. Vi
sur jaučiamas stiprus for- 
malino kvapas.

— Ar daug jau suvarto
jote formaiino?

Norvegė nusivedė į rašti
nę, pasivertė po krūvelę do
kumentų ir suradusi reikia-

mas sąskaitas pranešė, kad 
jau sunaudota 1680 svarai 
formaiino tik iki š. m. rug
sėjo mėnesio. Jau iš to ga 
Įima spręsti, kiek ten dra
bužių.

— Koks būtų jūsų pata
rimas, jei mes lietuviai pra
dėtume šitokį darbą!

— Pradėkite C i a žmo
nėms labai lengva duoti kad 
ir kiek padėvėtą, ar net nau
ją drabužį, o ten po karo 
bus reikalinga labai. Tik 
prašykite, kad patys auko
tojai duotų drabužį sutai
sytą, išvalytą. Tas kiekvie-1 
nam nesudarys didelių sun
kumų, o centrinę įstaigą iš
gelbės nuo didelių išlaidų ir 
milžiniškos gaišaties”.

šv. Raštas ant stalo

Mums besikalbant atėjo ir 
vienas vyras, kurs savo rau
meningomis rankomis turė
jo padėti į vietą moterų pa
ruoštas, supakuotas dėžes. 
Jos pilnos ir sunkios. Kitos 
pripildytos vien tik autuvu 
— keliasdešimtų porų batų.

Prieš išeidamas dar kar
tą mečiau žvilgsnį į rašti
nės kambarėlį, iš kur išei
na komanda tam visam di
džiajam darbu* Tenai ant 
stalo stovėjo stora šv. Raš
to knyga. Čia pražydo ir 
vaisių atnešė tikėjimu gai

vinama savo tsutos, savoje 
krašto, tėvynės meilė.... 
vegiją.

K. J. Prunskis

Kiekvieno žmogaus gyveni
mas tartum pasaka, kurią 
surašė Dievo ranka.

A . f A.
IGNACAS ZAKARAUSKAS 

(ZAKAR)

Mirė gruod. 15 d., 1942 m.t 
10:20 vai. vak.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Panevėžio apskr., Sadavos pa
rapijos. Sidabravo kaimo.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Veronikų, (po tėvais 
Povilalčlutė): 4 dukteris — O- 
nų įlenks. Agnės ir žentų Jo
nų Palpolų, Stiklą ir žentų Al
bert Wiese, Charlotte ir žen
tų John Mack: 3 sūnus — 
Waiter ir marč'ų Onų, Jonų 
ir marčių Nellie;, Kazimierų 
ir marčių Bernice; 7 anūkus; 
2 Švogertus — Kazimierų Po
vilaitį Ir jo šeimų ir Mykolų 
ir Svogerkų Anele Povilaičius 
ir ju SMmų; ir daug kitų gi
miniu. draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
5757 So. C rpenter St., tel. 
NORmal 6453.

laidotuvės įvyks šeštadieni, 
gruod. 19 d. Iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i Vls'ta- 
tl<->n pat* bažnyčia. Garfie’d 
Blyd ir S Peoria St., kur’oj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela PO pamaldų bus 
nulydėtas } Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečam" visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalvvauti š’os" laidotuvėse.

Nuliūdę- Moteris Dukterys, 
Zent-*. Sūnai. Mąn'Un, Anū
ke*. ftvogeriai, ftvogerka Ir Gi
minės.

T,nid direkt.: A-tanas M. 
Phillips, tel. YARda 4908.

■n_a

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

••DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP UANTIT — VYRAI

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas ir 
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labni geras At
sišaukite | “DRAUGO” RASTINĘ, 
2384 So. Oakley Ate.. Olilcago. III..

REIKIA TUOJAUS 
Dienomis Darbams
PILNO LAIKO — NUOLATINI 
POKTERS prie Valymo ir Stock 
Room darbų. Geros darbo cąlygos, 
valandos ir mokestis. Atsigaukit j 
Personnel Department — 

SEARS ROEBUCK CO.
63rd and Halsted Sts.

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

KEESHIN MOTORS 
221 W. Roosevelt Rd.

SKALBYKLOJE PAGELBININKAI, 
reikalingi. 8hakers ir Feeders. At
sišaukite rekančini:

BISMARCK HOTEL, LAUNDRY 
Randolph »nd Wells Sts. 2

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

4602 SO. WOOD STREET 
Telefonas VTI’glnla 1093

LAUNDRY WASHMEN, VVRINGER 
MEN. LOADERS ir PULLERS rei
kalingi nuolatlniems darbams su 
patraukiančiu mokesčiu Ir darbo 
sąlygomis. Atsikreipkite prie

MR. KAY Dn.AKE HOTEL

t
JONAS PADOLSK1S

Gyv.: 3316 ąo. Parncll Avė

Mirė gruod. 16 <1., 1942 m.. 
10:05 vai. vak., sulatikęn pu
sėn amžiaus.

Gimęs Uetuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus.

KOnns pn šarvotas Antnno 
M. Phillips koplyčioje. 3307 
8 I.ltuanlea Avenue-

laidotuvės (vyks šeštadieni, 
gTUoslžto 19 d. IS konlvčlos 
3:30 vai. ryto hus atlydėtas 
ftv. Jurgio paran bažnyčią, 
kurlole įvyks gedulingos pa
maldos už velionio siela- Po 
pamaldų hus n,lydėtas į Sv, 
Kazimiero kapines.

NuoSIrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti ftlose laidotuvėse

NulIOde- Opinės, Draugai Ir 
Pažįstami.

Laidotuvių direktorius: Ant. 
M Phillips, tel YARds 4908.

When a cough due to a cold drives you mad, 
Smith Brothen Cough Drop* give soothing, 
pleaiant relief. Smith Brothen' cootain a (pe
čiai blend of medicinai ingredients, blended 
with prcsrrlption care. Štili cost only 54:—yes, tt ttitiul cbtckt tbat tiekta!
SMITH BROS. COUGH DROPS

BLACK O* MENTHOl— 5* MARK

A. f A
DOMININKAS GAPSHIS

Mirė grucd. 16 d., 1942 m.. 5:45 vai. popiet* sulaukęs 71 
meti, amžiam

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskričio. Baisogalos pa
rapijos. Valatkonių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 metus.

Paliko d’deiame nuliūdime: moterj Sophie (po tėvais Bart- 
kiutė); 3 dukteris — Vlctorla ir žentų Edward Piggott. Juliana 
ir žentų Jonų Schultz. ir Helen ir žentų Juozapų Navickey; sūnų 
Sta' islovų ir marčių Aldonų; 4 anūkus; pussesere Konstancijų ir 
švogerį Povilų Daresh ir Jų šeimų; pusbrolį Jurgį ir brolienę Mortą 
Zarcmsklus Ir jų šeimų; Svogerkų Kunigundą Ir švogerį Jonų Če- 
pauskus ir Jų Re4mų; r daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

I,'etuvoje paliko sesrį Elzbietą Killenę. dėdę Kazimierų Gap- 
shį ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Teisybės Mylėtojų draugijos.
Kūnas ptišarvotas . namuose 3326 S. Halsted St., tel. Yards 

0123. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 21 d. Iš namų 8:00 
vai ryto bus atlydėtas i Šv. Jurgio parap. bažnyčių, kurtoje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— , i
Moteris, Dukterys, Sūnua, žentai Marti, Anūkai, 

Pusseserė, Pusbrolis, ftvogeriai. ftvogerkos ir Giminės.
Leldotuviu direktorius: Ant. M. Phillips, tel. YABds 4908.

FREIOHT HANDI.FRS — mokestis 
nuo tonų. Gera užmokestis, patyri
mas nereikalingas Atslneškit Sočiai 
Security korta.

ERIE RAILROAD 
14tli and Clark Streets

TOOL ir DTE MAKERS — Tiktai 
A-l vyrai. Taipgi reikia Apprentices 
100% Defense darbai, i

LARAMIE MACHINE WORKS 
5229 W. Cermak Rd. — Cicero, Rl.

PAGELBININKAI prie Sheet Metai 
darbų dirbant prie blowplping, shop 
ir erecting.

CYCLONE BI.OW PIPE CO. 
2552 W. 21st Street

REIKALINGAS PATYRĘS DIE 
8ETTER užimti tvarkymų shapos. 
Naktimis darbas. Gera mokestis, 
pastovūs darbai. Matyklt Mr. Harris.
ALTO MFG. CO. 1647 Wolfram St 

Wc41lr*gton 7080

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

TRACK I.ABORERS 
Amžiaus 18 iki 55 m.

Tiesti rėles Chicagos aplcllnkėje. 6 
dienos J savaitę. 55c J valandą. Pra
gyvenimas duodamas dykai.

PENNSYLVANIA RAILROAD 
CHICAGO UNION STATION 

516 W. Adams St., Chicago, I1L

ASSEMBLY — Lengvas, švarus lr 
labai lengvas darbas, prie Decal- 
comantas. 40c Į vai pradedant. At
sišaukite sekančiai:

DURO-DEGAL COMPANY 
622 W. lake Street

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
T .abal įdomus darbas. Dienų lr nak
tį shiftai. 40 centai į valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas Jsidlrbl- 
Mas. Kreipkitės j —

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

THE MARGUIS 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. Montrose Avė.
LAUNDRY MERGINOS—prie abel- 
nų skalbykloje darbu. Patyrusios 
FEEDERS ir FOLDERS. Nuolatini 
darbai per visus metus su patrau
kiančiu mokesčiu Ir darbo sąlygom. 
Atslkraipkite pas:

MR. KAY DRAKE HOTEL

GIRI, for general office work. Some 
comptomctry and tvping experienee 
helpful. 5 day week. Time and onė- 
half for overtime.

CONTINENTAL COFFEE CO. 
371 W. Ontano Street

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUV®
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. VValter Nutolt. 2200 W. 37th SU 
Chicago. BĮ., tel. LAFnyette 6098.

KAMBARYS RENDUOJASI — ap
šildomas, prie mažos šeimos. Atsi
šaukite ant pirmo aukšto—6824 SO. 
TALMAN AVENUp.

PARSIDUODA.

A. A. DR. MAURICE KAHN 
OFTSO ĮRENGIMAI IR- REN- 
DUOJASI JO OFISAS. KREIP- 
KITftS PRIE:

JOSEPH J GRISH
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

PHONE YARDS 1001

Nėra garbė turtingam 
mirti. (Carnegie).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SMILIOMS AMn—Mirade Whip does work tvonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

MIRACLE WHIP! 
Ils 'different’’ flavor 

always makes a hit.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

„ Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

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 Naktj

4905-97 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii stotina WGES (1300), au Povilu ftaltimieru.

1
NARIAI

Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

I. I. ZOLP
1646 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phoneg YARDS 1138-8S

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 1081 h ST. Tel. PULLMAN 1271
2314 WEST 23 r d PLACE Phone CANAL 2519

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9991

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4999

I. LIULEVIČIUS
4348 80. CALIFORNIA AVE Phone LAFAYETTE 3571

P. I. RIDIKAS
3354 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone VARDS 1419

A.

įt -JM
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Skelbimų kainos prishihtiaaiūs pareikalavus

- JJendrad^rbiams ir korespondentams raitų BMnffinaMk 
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama' tam tlKSlul pailb 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti, ir trumpinti visus prisi 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korę __ 
dentų pratome raiytl trumpai ir aiškiai (jei galima; raiombja ma 
iinčle), paliekkhf didelitis .tarpūs pataisymams, ir vengiant pdle 
mikos ar aurienlikuraų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

jei.ae- 
feūklų. 
lustus 

oręsppn-

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

77-1asis kongresas

C- >■

Praėjusį trečiadienį užsibaigė Jungtinių Valstybių 77- 
tasis k jiigrės&a, posėdžiavus 715 dienų ir tuo padaręs 
rekordą.

Ši — 77-toji kongreso sesija daugeliu atžvilgių buvo 
ifctdriška.' Būta daug karštų ginčų. Ji pritarė vyriauSy- 
bėi paskelbti karą Japonijai, kuri 1941 m gruodžio 7 
d. užpub’ė Jungtinių' Valstybių teritoriją. Taip pat pri
tarė paskelbti karą ir Japonijos talkininkams — Vo
kietijai ir Italijai.

Kitą rekordą 77-tasis kongresas padarė, paskirdamas 
karo reikalams net 215 bilijonų' dolerių, kurie buvo rei
kalingi auginimui milžiniškos armijos, galingo laivyno 
ir karo aviacijos.

Prezidentui Roosėveltui’ davė daug daugiau jėgos, ne
gu prezidfentai jos turi normaliais taikos laikais Karui 
vesti jani suteikta’ plačiauslbs laisvės.

Trečias šiosr kongreso sesijos rekordas — tai didieji 
visokios rūšies žmonėms mokesčiai taksai. Tokių aūkš- 

tų taksu, kokius autorizavo 77-tasis kongresas Jung
tinių Valstybių istorijoj dar nėra buvę.

Bet tokie laikai. Kraštas žiauraus priešo buvo už
gultas. Atsirado jam pavojų ne tik iš japonų milita

ristų, bet ir iš nacių bei fašistų pusės. Iškilo reikalas 
tisas jėgas sukoncėhtfūbti, kad gintis' nuo užpuolikų, 
šaugoti Amerikos demokratibę santvarką, sutriuškinti 
diktatūras, užsimojusias pavėrgti viso pasaulio žmones.

Kongresas pilnai suprato savo pareigas. Karo vedi- 
me jis, nors ir pašigibčydamas, bėt vis tik k'OopefaVd 
ėu vyriausybe. Tuo būdu jis įrodė, kad yra galima pui
kiai gintis nuo priešų, kariauti ir demokratiios dėsnių 

nepažeisti.
J78-tae;3 kongresas susirinks truputį kitoks. Kitoks 

ta prasme, kad vyriausybės opozicija bus stipresne. Mat, 
per paskutiniuosius rinkimus respublikonų partijos 
žmonių daugiau išrinkta. Tačiau oporiCija daugumos 
vis tik nesudarys. Kas liečia karo vedimo reikalus, pa
dėtis nepasikeis nes ir opozicija stovi už tai; kad lai
mėti kavą greitai ir pilnai, kad diktatorių sauvaliavi
mai ir piktam siautimui būtų padarytas greitas galas. 

.*

ftantūzijos krikščfority ttltla
Prancūzijos katalikai ir pfoteatantai, kaip praneša

ma, vieningai včikia priėŠ nabizibą, pavergusį’ pfančti- 
Ztį tautą ir siekiantį sunaikinti Krikščionybę ifjdSviė- B

Politikieriai bruzda
protestantai bendromis jėgomis slaptai .spausdina ir 
slaptai platina krikščioniško' turinio knygeles.

Viena tų knygelių gauta Londone. Joje randama do- 
kdmėnt.linių įrodymų, kaip Hitleris siėkla sfrhAiklnti 
pMgrindines žmogaus teises. Ten dedamas atsiliepimas, 
kad dabar h* katalikai ir protestantai Prančizljoj drau
gė eiria Kryžiaus keltais. Be to, knygėlėač spausdina
mi Šventojo Tėvo if kardinolų laiškai.

Ir, reikia pasakyti, kad Prančūzijos krikščionių vie- 

nihga’ vėikia sliVaidlns labai sVafbų vaidmenį- prancū- 
zų tautos išlaisvinimo žygiuose.

Baimė dėl Dariam buvo be pagrindo
Admirolas Jean Darlan, kurį gen. Eisenbower pasky

rė Afrikus civilinės valdžios komisionierium, padarė la
bai svarbų pareiškimą, kuris turėtų išblaškyti ligšiol 
buvusias abejones dėl tikslumo jam duoto paskyrimo 
ir pasitikėjimo.

Adm Darlan aiškiai ir griežtai pasisako neturįs jo
kių asmeniškų ambicijų. Jisai dėsiąs didžiausių pastan
gų, kad pasukti visas prancūzų Afrikos pajėgas Vokie
tijai ir Italijai nugalėti. Tuo pačiu kartu jis nurodė, 
ką jau via nuveikęs šia kryptimi. Nuveikta gana daug. 
Be kitko, adm. Darlan pareiškia:

‘ ‘Aš jau pranešiau, kad mano vienintėlis tikslas yra 
išgelbėti Prancūzijos Afriką, padėti išlaisvinti Pran
cūziją ir po' to pereiti į privatinį gyvenimą, pasitikint, 
kad Piancūzijos vadus ateityje išsirinks patys žmo
nės, bet ne kas kitas.'*
Jis, adm. Darlanas, pareiškia ir tai, kad prancūzų 

Afrika draugė su santarvininkais, turės dėti didžiau
sių militarinių pastangų, kad nugalėti Vokietiją ir Ita
liją. Tai būsią pasiekta visų piliečių, be skirtumo jų 
įsitikinimų, vieningumu.

Kai visa Prancūzija jau būsianti laisva, tada jos žmo
nės savo laisva valia galės pasirinkti tokią valdžios 
formą, kokia įiems geriausiai patiks ir nustatyti to
kią politinę liniją, kokia, jų manymu, bu5! tiiikamiau- 
sia. Dabar reikia kariauti ir kariauti visomis galimo
mis jėgomis.

Adm. Darlar.o pareiškimas yra ir rimtas ir svarbus. 
Jis patvirtina, kad gen. Ėisenhovver, Amerikos karo jė
gų vad4s šiaurės Afrikoj, neklydo pradėjęs bendradar
biauti su adm Darlanu ir kad Prezidentas Rooseveltas 
ir sekretorius Cordell Hull gerai padarė užgirdami gen. 
Eisenhovvėrio padarytus žygius.

Mes iš pat pradžių aiškiausiai pasisakėme, kad ne 
viėta yra kelti visokias abejones dėl bendradarbiavimo 
su Dar.'anu. Mes raginome pilniausiai pasitikėti geri. 
Ėisenhovverio padarytais žygiais, nes jais jis pagrei
tino šiauzės Afrikos užkariavimą ir išvengė daug krau
jo praliėjimd. Mes taip pat reiškiame pasitikėjimą Pre
zidentu Rooseveltų ir jo vyriausybe, nes žinojome, kad 
jie aiškiai žino, ką daro ir daro greitesnei ir pilnesnei 
Amerikos ir Jungtinių Tautų pergalei.a
Griežtas nusistatymas prieš nacizme

Kai vokiečiai 1939 m. užėmė Lenkiją, nacių vadai pir
miausiai grįebėsi persekioti žydus ir katalikus. Visiems 
yra žinoma, kiek daug Lenkijos žydų nukentėjo nuo 
nacių siautimo ir kiek daug žuvo katalikij kunigų.

Kuon.et nacių vadai pareikalavo Varšuvos arkivys
kupo St. Gali išleisti ganytojišką laišką tikintiesiems 
užgiriant nacių okupaciją, arkivyskupas Gali pareiškė: 

"Aš esu Jėzaus Kristaus mokinys^ bet ne Judas’’. 
“The Liguorian” praneša ir kitą tikrai įsidėmėti

ną įvykį.
Kai 3reslau arkivyskupui, kardinolui Adolph Bert- 

ram, kuris buvo sulaukęs 80 metų amžiaus, nacių val
džia pasiūlė vyskupą koadjutorių (pagelbiniriką su tei
se paveldėti arkivyskupo sostą), senelis kardinolas lie
pęs Hitleriui pasakyti drąsų žodį, būtent:

“P'vsakykllė Hitleriui, kad aš esu dar užtektinai
jaunas kad būti Išsiųstu į koncentracijos stovyklą”. 

Šie keli pavyzdžiai aiškiai pasako katalikų vysku
pų ir arkivyskupų nusistatymą Hitlerio ir jo pagoniš
kojo riaeižmo atžvilgiu. Visuose nacių okupuotuose kraš
tuose ir net pačioje Vokietijoj Katalikų Bažnyčia lyg 
mūras stovėjo ir stovi prieš Hitlerio diktatūrą, sie
kiančią sugriauti krikščioniškąją kultūrą, pavergti 
žiūrines ir įgyvendinti kruvinąjį pagoniškąjį nacizmą.

lumpai
11/
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fcieftrvait ių kataHtią organfcacijo
Moterų Sąjungos centro valdyba skėlbia dtinjų narių 

prirašinėjimo vajų, kuris prasidės 1943 m sausio 1 d. 

ir tęsis per šešerius mėnesius. Per šį vajų būsią krei
pimą ypatingo dūmėsto į pribšlymą jaunamečių lietu- 
rūičių.

Ši lietuvaičių katalikių organizacija yra ir reikalin- 
gk ir naudinga Praeity ji' jau* svarbų* vaidmenį suvai- 
dfeo mūsų visuomenės gyvenime. Nesumažės jos vaid- 
nrio ne ateityje. Juo ji bus gausingesnė, juo daugiau 
iridi rbs Dėl to verta stipriai padirbėti, kad A. L. R. K. 
Motery Sąjunga stiprėtu ir nariė skaičiumi ir turtu.

F

Lietuvių Spaudos Klubas 
Nevv Yorke iškėlė jau ne 
naują, bet svarbų klausimą.

Raginama įsteigti Ameri
kos lietuvių kultūros centrą.

Apie tai rašo A. Strimai
tis “V-bėj“, pažymėdamas, 
kad Amerikos lietuvių dar
bai laipsniškai eina užmirš- 
tyn.

“Daugelis senų veikėjų 
miršta palikdami daug isto
rinės medžiagos, senienų, do 
kuriientų, raštu ir knygų, 
kurios išnyksta” — sako A. 
Strimaitis.«

Tokiame Kultūros Centre, 
esą, būtų galima sudėti vi
sokios senienos, dokumentai, 
laikraščių komplektai, pa
veikslai ir šiaip spailsdiniai.

Reikia juos dėti į vieną 
vietą ir juos tinkamai tvar
kyti, nes iš jų kada nors su
sidarys Amerikos lietuvių 
istorija.'

Iniciatoriai prašo veikėjų 
išsitarti dėl Lietuvių Kultū
ros Centro reikalingumo.

•

Klausimas yra svarbus,
. svarstytinas. Kaip gerai at

simename, dr. Al. M. Račkus 
savo laiku labai daug surin
ko vertingos medžiagos to
kiam centrui. Toji medžiaga 
1935 m. nuvežta į Lietuvą 
ir sudėta Kauno muziejuje. 
Ar ji šiandien ten tebėra, 
sunku yra pasakyti. Ir vie
ni ir antri okupantai galėjo
ją išmėtyti, sunaikinti.

Patyrėme, kad dr. A. Rač
kus ir dabar renka tuos da
lykus, apie kuriuos A. Stri
maitis kalba. Todėl būtų 
svarbu jo nuomonę išgirsti.

Mūsų žiniomis Marianapo
lio Kolegijoj gana gausin
gas senienų rinkinys yra su
krautas.

Taigi, pradžia yra.

Mes manytume, kad pas
toviausia ir tinkamiausia 
vieta Lietuvių Kultūros Cen
trui ir būtų Marianapolio 
Kolegijos patalpos. Juk ir, 
šiaip toji lietuvių kolegija 
šiandien yra vienu didžiau
sių mūsų kultūros centru.

1943 m., kaip žinome, bus Chicagos miesto mayoro 
if tarybos rinkimai. Iš visų davinių galima spręsti, kad 
jie bus labai įdomūs. Spauda skelbia, kad respublikonų 
partija ieško tikrai stipraus kandidato, kuris pajėgtų 
sumušti rinkimuose taip vadinamą Kelly N aš h maši
ną. Tuo tarpu toks kandidatas dar nėra surastas. Jų, 
neabejojame, atsiras net keli, kurie išmėgins savo gi- 
liūkį nominacijų rinkimuose.

Ar demokratų partijoj atsiras daugiau kandidatų, 
kurie mestų pirštinę dabartiniam mayorui Edward Kel
ly, tuo tarpu' dar neaišku. Spėjama, kad gali paskelbti 
savo kandidatūras valstybės prokfttoras Courtney ir 
Corik County teisėjas Edmund Jarecki. Ir, jei vienas 
iŠ jų kandidatuotų, E. Kelly sudarytų nemažai pavojų.

Vis tik įdomu.
Labai svarbu, kad lietuviai aktyviai ir vieningai da

lyvautų šiuose rinkimuose. Mūsiškiai politikai turėtų 
akylai sekti Chicagos miesto politinę eigą.

Jungtinių Valstybių vyskupai neseniai išleido svar
bų raštą, kuriame pažada pilniaūsią kooperaciją tau
tos pastangose lkimėtl karą ir taiką. Jungtinių Valsty
bių vyriausybė šiam pasižadėjimui priduoda labai daug
reikšmės

x

S5ll? AiL vi

Po svietą pasidairius
Bruklyne lietuviškų bal

šavikų Bimba rašo, kad 
“skaitlingas būrelis draugų 
susirenka kiekvieną pirma
dienį ir diskusuoja įvairius 
klausimus”. Praeitą pirma
dienį studijavę Amerikos Ne 
priklausomybės Deklaraciją 
ir, sako, buvo sustoję prie 
šių žodžių: “visi žmonės yra 
sutverti lygūs”.

Kadangi dabar karas, tai 
jokio teismo tiems žodžiams 
nepadarė, ale visi buvo vie
nos nuomonės, kad ne tik tie 
žodžiai, ale ir pati Nepri
klausomybės Deklaracija 
Amerike reikia panaikinti. 
Turi būti taip, kaip nacizme, 
fašizme ir balšavizme — ne 
gali būt jokios lygybės. Tu
ri būti valdantieji ir vergai..

Viduržemio jūroje yra sa
la vardu Malta. Ją valdo 
britai. Šiuo metu ji svarbų 
vaidmenį vaidina einant mu
šiams šiaurės Afrikoj. Hit-, , , ,, .»
leris negailėtų net savo ūsų 
paaukoti, kad tik toji sala 
būtų sumalta. Ale niekaip 
negali. Taigi, nors toji sala 
Malta, ale jokių būdu priešo 
nesumalama.

Buvo dainininkė, gal ir ne 
bloga, bet su labai nedideliu 
balseliu. Ir atvažiavo diri
gentas — gastrolierius. Sta
tė Lohengriną; dainininkė 
turėjo dainuoti Elzos von 
Brabant partiją. Dirigentas 
— vagneristas. Paleido or
kestrą kuo plačiausiai. Dai
nininkė stengėsi: pi... pi... 
la... la... — nieko negridėti.

Po repeticijos dainininkė 
prieina prie dirigentą

— maestro, noriu su ju
mis pasitarti.

— Prašau.< e . ♦
— Matote: man atrodo, 

kad Elza turi būti labai su
sijaudinusi.

llll.l

— Visai teisingai.
— Man atrodo, kad ji vi

są naktį nemiegojo Graa- 
liaus riterio belaukdama.

— Galimas daiktas.
— Be to, jos balse turi

skambėti kažkoks tylus liū
desys, kažkoks tylus skun
das ir išganymo viltis.

— Visai teisingai.
— Na, tai aš taip ir dariau

dainuodama.
— Gal būt, bet aš negirdė 

jau.
’ — Kodėl?

— Reikia taip dainuoti, 
kad ir kiti girdėtų.

Kaip tai senovėje būta
Lodžius, Lenkija. Atsira

do marijavitų sekta, kuri 
skelbia, kad Kristumi esąs 
marijavitų kunigas Kova- 
liauskas, Šv. Dvasia — Pru- 
chnevskis, o Dievu Tėvu — 
Golenbiovskis. 30 marijavi- 
čių apstoję Kovaliauską rei
kalavo, kad jisai duotųsi 
prie kryžiaus prikalti. Tik 
įsimaišymas policijos Kova- 
liauskį išgelbėjo nuo tikros 
mirties. (V., 1911).

Novgorodo gubernijoj į 
cerkvę žmonės atlydėjo na- 
bašninkę iš kaimo už kelio
likos verstų. Tą dieną šalčio 
buvo iki 12 1. Nabašninkę 
lydėjo atidengtame karste 
sulyg rusų papročio. Cerk
vėje šventikas nuėmęs nuo 
karsto uždangalą patėmijo, 
kad nabašninkės skruostai 
gyvai raudoni. Pašauktas 
daktaras pareiškė, kad mo
teris buvo ne mirus, tik kie
tai užmigus. Mirė cerkvėje, 
nes kelyje buvo sušaldyta. 
(V., 1911).

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

(Iš “Draugo” 1917 mėtų 
gruodžio 18 d.)

Pravedantis prohibiciją..^. 
Kongreso žemesnysis butas 
vakar 282 balsais prieš 128 
pfavedė prohifcicijos bilių, 
kaipo pataisymą konstituci
jos. Senatas tą patį bilių 
pravedė pirmiau. Dabar bi
lius pavedamas paskiroms 
ValstijdrtiS niibalsuoti. Spė

jama, kad netrukus visas 
kraštas bus nusausintas t. 
y. uždratistl dirbti ir parda
vinėti visokios rūšies svai
ginamieji gėrimai.

.s

The up-to-the-minute man 
fights on two fronts!

You WOULDM’T TMINK 
X Jim NotTis w»i a fighter. 

He’t not in uniform. Būt he’a 
buyiag plgJrty of..W«r Bonds
- •,w4 ChralnR. SaaX

>007. Jbn Mnvria arai
many millions of other Arreri- 
cina have helped us eut the 
TB<Jesth rate 75 % I Būt they’re 
nM stopping now. They know 
TB štili kilia more peoole he- 
tween 1S and 45 than any other 
rltsease .. . and that it strikea 
out hard io vartome.

So get hehiod na in oor ric- 
tory effort. wen*t you? fiend in 
your contributioa today.

6uy
WAK BONDS

:PHfšTMAs
SEALS

Ths Naflsaat. Itul- aa<l 
Tub«r«wtaalt AuMtiatlAiu 
tha Caited Statei.

BUY
CKėlSTMAS 

-SEALS
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IS KELIONĖS fGlRtANll
Prof. K. Pakštas

(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų ‘Aplink Afriką”, 

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

JAPONU BOMBONEŠIS PAVIRTO DCMŲ KAMUOLIU

M“

(Tęsinys)
Pas koptus — tikruosius 

faraonų ainius

Egipto karalystes plotas 
turi apie milijoną kvadrati
nių kilometrų, bet tai dau
giausia dykumos, smėlio jū
ros, kuriose nėra sėslių gy
ventojų, o ir klajoklių be
duinų labai maža, žmonių 
gyvenami Egipto plotai tę
siasi tiktai Nilo pakraščiuo
se ir jo žiotyse ir apima tik 
35,000 kv. kilometrų, t. y. 
beveik dų kartu mažiau ne
gu Lietuva. Bet šitoje siau
roje žemės juostoje gyvena 
16 milijonų žmonių. Taigi 
Egiptas yra tankiausiai gy
venama pasaulio šalis, kur 
viename kv. kilometre susi
grūdę gyvena arti 500 žmo

nių, t. y. ii karią daugiau 
negu Lietuvoje

Be senų vietos gyventojų, 
čia yra miestuose nemaža 
ir vėlesnių ateivių, svetimų 
valstybių pilieėrų: graikų 
80.000, italą 55 ( 00, britų 
25,000, prancūzų 25,000. is
panų 2,500 ir po mažiau ki
tų europiečių. Ateiviai be
veik visi krikšč.onys. Bet ir 
tarp senųjų vietinių gyven
tojų yra art: milijono krik 
ščionių, kurie beveik visi pi i 
klauso koptų bažnyčiai. Ta
čiau yra ir katalikų kopiu: 
jų apie 40,000.

Tuo tarpu, kai musulmo
nai egiptiečiai gavo šiek 
tiek arabiško kraujo ir pri
ėmė ne tik jų kalbą, bet ir 
kultūrą, tai koptai, pasilikę 
krikščionimis, tuo lyg ir at
siribojo nuo arabų kraujo ir 
kultūrinės įtakos, nors savo 
senąją egiptišką ka.bą ir už 
miršo. Daugelio rašytojų 
koptai laikomi tikresniais 
egiptiečiais, negu labiau su- 
arabinti musulmonai. Kad 
ir seniau patyrę didelių per 
sekiojimų iš musulmonų pu
sės, koptai šiandien yra pa
siekę aukštesnį kultūrinį 
laipsnį negu arab zuoti mu
sulmonai. Koptų daugiau in 
teligentų, amatininkų, valdi 
Pinkų ir šiaip aukščiau paki 
lūšių žmonių. Kad arčiau su 
jais susipažinčiau, kitą sek
madienį nusprendžiau patek 
ti į koptų katalikų pamal
das. Jų bažnyčią vos sura
dau senojo miesto daly Mus 
ky, įsispraudusią į namų 
tankumyną. Kunigas laikė 
mišias sena koptų kalba, ta
čiau dalį, maldų ir giesmių

jis atliko ir arabiškai.' Tai 
mišios buvo tarpais koptiš
kai, tarpais arabiškai laiko
mos. Jų mišiolai spausdinti 
1736 ir 1761 m. irgi dviem 
kalbom: koptiškai ir ara
biškai. Kunigas buvo apsi
rengęs geltona kapa, kaip ir 
armėnų, tik bę apikaklės. 
Publikos buvo labai mišrios, 
bet driskių, kurių pas ara
bus gausybė, čia vis dėlto 
nebuvo. Vieni visai gerai, ki 
ti pakenčiamai apsirėdę, dau 
giausia europiškai. Moterys, 
kaip ir pas mus, laikėsi kai
rės bažnyčios pusės ir buvo 
beveik visos apsirėdę juo
dai ir su skepetaitėmis, skry 
bėliuotų nedaug. Mane la
biausiai stebino, kad nema
ža dalis vyrų buvo per mi
šias su kepurėmis: su tur
kiškais tarbušais arba be- 
duiniškomis emmomis. Ma
niau iš karto, kad musulmo
nai, užėję pasižiūrėti katali
kiškų pamaldų, bet mafi pa

skiau paaiškino, kad jie esą 
geri katalikai, tik prisilaiką 
seno Rytų papročio, pagal 
kurį pagarba išreiškiama 

pridengiant galvą. Juk čia 
Egipte^ ir Palestinoje ara
bai, kaip ir ortodeksai žydai, 
gal tik guldami tenusiima 
savo tarbušus. Visur jie su 
tarbušais: gatvėje, moskė- 
se, valdžios kanceliarijose, 
restoranuose ir šeimynose.

Per mišias prie altoriaus 
giedojo arabiškai keletas vy 
rų, o paskui juos užtraukda 
vo ir visa bažnyčia, fishar
monijai pritariant. Nuotai
ka maldinga. Gie3mė3 gieda
mos neblogai, vienu balsu, 
sutartinai, daug geriau negu 
aTabų. Žinoma, gaidos orien- 
tališkos, mums neįprastos, 
vietomis panašios į grego- 
riaoišką giedojimą.

Po mišių norėjau pasikal
bėti su jų kunigu, bet tas ne 
moka nei lotiniško3, nei ku
rios kitos Europos kalbos, o 
vien tik koptiškai ir arabiš
kai. Bet čia pasimaišė jau-— •». » . z. «........ .. . .
nas simpatingas vaikinas 
Helmy Boūtros, iš profesi
jos auksakalys, brangiųjų 
metalų ir akmenų specialis
tas. Jis išėjęs misijonierių 
mokyklą ir kalba prancūziš
kai. Pasisiūlė ntivesti manė 

tiesiai pas jų vyskupą, kurį 
jis gerai pažįstąs. O man 

ir tai ne pro šalį. E nam. 
Netoli bažnyčios surandam 
paprastus namus su dauge-

Tirštas dūmų kamuolys (centre) parode japonų bombonešį po to, kai jis puolė ir 
“tik nepataikė’’ į U. S. S. San Francisco laivą (dešinėje), lapkričio 12 .dieną, Soio- 
mois mūšiuose. Bombonešis gavo galą. Šiame mūšyje japonai prarado 23 laivus. Prie
šakyje iš kairės yra IJ. S. cairgo transportas.

liu kambarių ir mokykla. 
Koptų katalikų patriarchas 
esąs miręs ir jį dabar laiki
nai pavaduoja patriarchato 
administratorius Vysk. M. 
Kuzam. Jis vyras dar nese
nas, su stipria juoda barz
da, malonaus, veido. Tolimą 
tr retą keleivį jis džiaugs
mingai sutiko, pavaišino ka 
va, ilgokai laike ir daug pa
pasakojo. Jis laisvai kalba 
prancūziškai ir dar keliomis 
Europos kalbomis. Painfor
mavo, kad Abisinijos koptų 
apeigų katalikui mišios Lai
komos ghezų kalba, o Egip
te — senąja koptiška su ara 
biškais priedais. Egipte kop 
tų katalikų esą arti 40.000, 
kurių dešimta dalis gyvena 
Kaire Gausingų atsivertimų 
dėka. jų skaičius kasmet pa 
augąs vienu tūkstančiu. Jie 
turi tris vyskupus, mažąją 
ii* didžiąją seminariją ir 
apie 50 pradžios mokyklų, 
kuriose mokoma arabiškai. 
Turi jie vieną katalikišką 
mėnesinį laikraštį ‘‘EI SfiL- 
lab” (Gerumas ar Gėrybė), 
skiriamą jaunimui. Jis spau 
sdinamas arabiškai, nes be

veik visi koptai jau užmir-

i šę senąją savo kalbą, kurią 
mokanti tiktai dvas'Škija. 

I Koptai (moriąfizitai ir kata

likai) esą labiau apsišvietę 
negu kiti Eigpto gyvento
jai, todėl ir turtingiau gyve
na: 'jiems priklausąs koks 
trečdalis viso Egipto turtų, 
nors jie gyventojų tarpe su- 

; daro tik keturioliktą dalį

Iš savo pusės papasakojęs
: Ekscelencijai kai ką ir apie 

I Lietuvą, atsisveikinau ir 
nusprendžiau dar kartą pa
klajoti senuose ir purvinuo

se priemiesčiuose, bazaruo- 
se. Tai garsieji.

(Bus daugiau)
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Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, 
auksinius ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus 

instrumentus — LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

CAŠtt arba CREDIT
Už mažą depozitą jūsų do

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

Puikus kalėm loiius duodamas 
dykai su kiekvienu pirkiniu.

PIRKIT EIAilN AR HAMILTON, AMERIKOS DARBO LAIKRODI

JOHN A. KASS
MUSIC & JEIVELRY STORE — WATCH REPAIRING 

4216 Archer Avė., prie Sacramento Tel. LAFayette 8617
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. DAROMOS MII PIRMU MORG
8TATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

friA"/ic.d

Protcctioo 
• vT VOf

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I @
PANAUDOKITE PROG4 dabartinėm a žemoms 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE HNANSInVai NEPRIKLAUSOMI__________________________________________ '.i- ..

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi S5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
nurance Corporation. Mokame 3V2%. Jūsų pinigai greitai limoka 
ml ant pareikalavimo . . , » . .f «
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TEL. CALUMET *118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED 8T• * -» ••• I » •» t t, . - -

f A CTS YOU NEVER KNEW!H By Bob Dart

TIKROJI KALĖDŲ DVASIA
Artinasi Kalėdų šventė. 

Pasigirsta visoki kalėdiniai 
pasveikinimai. Draugai išti 
skirdami vieni kitiems ta 
ria: “Linksmų Kalėdų”. 
Gatvėje žmogus eidamas pro 
šalį kito net ir svetimo, pa
našini ir jį pasveikina. Baž 
nyčioje klebonas šavo para
pijiečius su tikra tėviška
meile nuoširdžiai sveikina su . , ,, .. , . . r
naujai gimusiu kūdikėliu Jė
zumi. Krautuvėje moteriškė 
pardavėja įsiūlijusi prekę 
pirkėjui, saldžiai šypsoda
ma prideda malonų šio laiko 
pasveikinimą. Biznieriai siu
nčia geriausius linkėjimus 
jiįjų kostu'meri'ims ir sykiu 

įdeda pranešimą apie įvyks
tančią ‘sale' jųjų pramonė
je. Mokyklose vaikai bend 
rai gieda švelnias kalėdines 
giesmes. Pašto tarnautojai 
nepaprastai apsunkinti Ka
lėdų mete su žmonių siun
čiamomis pasveikinimų kor
telėmis ir dovanomis, žo
džiu, atėjus Kalėdų laikui, 
žmonės beveik visame pla
čiame pasaulyje teikia ir 
mainosi kalėdiniais pasvei
kinimais.

Bet iš virš minėtųjų pa 
vyzdžių tuojau aiškėja keli 
faktai. Kad vieni žmonės ki 
tiems linki šituos kalėdinius 
pasveikinimus su tikra krikš 
čioniška dvasia, gyvai tikė 
darni, kad Kalėdų laike, gruc 
džio 25-tą dieną, nužergė if 
dangaus antrasis šv. Trejy
bės asmuo ir tapo žmogų 
mi; kad gimė kūdikėlis Jė
zus Kristus, mūsų Išganyto
jas.

Aišku irgi, kad daugelis 
žmonių vien tik lūpomis tuš

čius žodžius taria, nes Ka
lėdų metu tokia yra prapll- 

tusi mada. Ziūiėdami jie be
mato' klausydami jie negir
di — nebesupranta, kam gi 
tos Kalėdos ištikrųjų vra 
švenčiamos.

Randasi dar viena arši 
grupė netikinčiųjų žmonių, 
pagonių, kurie naudojasi ši
ta krikščionių švente kaipo 
proga savo pačių praturtė
jimui. Jie žiūrėdami žemiš

komis akimis, išgalvoja vi
sokių niekniekių ir tušteny- 
bių, suviliodami ir apgaudi
nėdami ištikimus krikščio
nis, kad vis daugiau sau 
pelno uždirbus.

Kristaus gimimo šventė, 
kuri pirmais krikščionybės 
amžiais buvo šventai, pado
riai, su tikėjimo dvasia mi
nima, šiais paskutiniais am- 
žiais beveik visiškai prara
do savo pirmą uolumą ir da
bar mūsų gražioji Kalėdų 
šventė randasi pavojuje vi
siško supagonejimo. Šiais 
laikais Kalėdos daugel 
mums reiškia vien tiktai lais 
vą dieną, proga pasilsėti rur 
darbo ir visiškai pasiduoti 
nnsilinksminimams ir sma
guriavimams. Pirmoji, tik
roji priežastis Kalėdų šven
tės nustojo ntums reikšmės.

Kalėdos, “Christmas”, iš 
paties vardo sudėjimo reiš
kia Kristaus Mišios. Kriš- 

Uua šventė. O šiomis die
nomis kokio aosivylimo su
silaukėme! Tardami “Links
mų Kalėdų”, “Merry Cbrišt- 

mas”, ir panašiai, netikime 
ir neturime vietos savo šir
dyje mažajam Dieviškajam

(Nukelta į 6 pusi.)

t? %

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol daba;tinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog; iš geležin
kelio karo jums

GENUINE POCAHONTAS. • $n / r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O. O U

. GENUINE POCAHONTAS, $Q
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.............  • • ŽU.
BLACK b AND LUMP anglys, labai geri $i/\ rn 

. kepimui pečiuose ir namų šildytuvams IV. O V
Mmi kainos perkant 4 tonui, ar ruvIrA 

!W82 SO IZING A VE TEI* PORTSMOUTH M022
J

DRAUGAS"
Šiuomi Laiku Turi Labai Gražių

■H■■■MBB

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

IR

$$ M. KALENDORIŲ

Dabar laikas įsigyti artistiškų kortelių 

KALĖDOMS.

Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
1943 m. Kalendoriaus l Siųskite užsaky
mus į “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telės kalnuos $1.00 uf 2l kortelę (14 lie
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1943 m. 
kalendorius bus siuiiėlamas kiekvienam 
skaitytojui dykai! Neskaityto jas moka 
25c.

Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos 
Ir gražesnės negu praeitais metais. Kalendorius irgi 
viąįškai naujas!
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CHICAGOJE IR APYUNKESF
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES KOMITETAS - 
CHICAGOS LIETUVIU VIENINGUMO PAVYZDYS

Pagaliau galima lietuviš
kai visuomenei pranešti Lie
tuvos 25 Metų Nepriklauso
mybės Komiteto veikiančių
jų ir bendros komisijos są
statą. Kadangi tą komitetą 
sudaro atstovai iš skaitlin
gų patriotinių lietuviškų or 
ganizacijų, jį sjtvarkyti ė- 
mė daugiau laiko negu pati 
komiteto valdyba 
pradžioje.

Žemaičių Kultūros Klubas 
uania

Amerikos Lietuvių Taryba 
Šv. Antano parapija 
Šv. Antano parap. Raudo

nojo Kryžiaus vienetas 
Aušros Vartų parapija 
Aušros Vartų Vyrų ir Mo

terų draugystė
Brighton Park Lietuviu

numatė Į Klubas
! Brighton Park Lietuvių

Šie komiteto nariai buvo Moterų Klubas 
Buregistruoti ir užtvirtinti Brighton Park Mergaičių 
visuotiniame komiteto susi- Šv P. Sodalicija
rinkime Dariaus Girėno sa- Brighton Park Moterų Są- 
lėje, lapkričio 27 d., paštu gos Raud. Kryžiaus vienetas 
prisiųstais mandatais, ir as- Chicagos Lietuvių Draugi-
meniškais kontaktais su 
draugijų ir organizacijų val
dybomis.

Nors valdyba nori dar a- 
tydžiai patikrinti visų r.a-1 
rių vardus ir pavardes, kad
neįvyktų klaidų atspausdi- Klubas

ja
Chicagos Lietuvių Liūte- Qiub 

ronų Draugija
Chicagos Lietuvių Liute

ronų parapija
Chicagos Lietuvių Moterų

Šv. Juozapo parapija 
Šv. Jurgio parapija 
Klovainiečių Klubas 
Šv. Kryžiaus parapija 
Lietuvai Gelbėti Fondas

— 1-mas skyrius
Lietuvių Demokratų Lyga 
Lietuvių Draugystės ir

Pašalpos Klubas
Lietuvių Kareivių Draugi

ja
Lietuvių Moterų Draugija

Apšvieta
Lietuvių Piliečių Pašalpi- 

nis Klubas 12-to Wardo
Lietuvių Socialistų Sąjun

gos Centralinė kuopa
Lietuvių Vaizbos Butas 
Lietuvos Nepriklausomy

bės Minėjimo 1942 m. Komi
tetas

Lietuvos Vyčiai — Chi
cagos apskritis

Lietuvos Vyčiai,. 14 kp. 
Lietuvos Vyčiai, 36 kp.

Įvairias veikiančias 
komisijas sudaro šie 
asmenys:

Valdybą: Loji L. Laba
nauskas. pirmininkas; kun. 
Petras Cinikas, M.I.C., Bro
nius J. Jakaitis ir Louise P.
Narmontaitė — vice pirmi

K. P. Deveikis, Jonas Dim- 
ša, Duray, Juozas Encheris 
Antoinette Ežerski, John 
Jacka, Ona Jagielienė, D. 
Jenkevičius, Johanne Jesu- 
laitis, Helen Kareiva, J. Kas 
per, Kaz. Kazlauskas, Joseph 

.’ Klimas, Niek Klimas, L. Kli 
S

TIKROJI KALĖDŲ DVASIA
(Atkelta Iš 5 pusi.)

ninkai; Antanas J. Valonis mavi{ius- SoPhie KnaPP
B. Komaiko, _ lement La-— iždininkas; Eduardas J. 

Kubaitis — sekretorius. doneks, kun. A. Linkus, Kaz. 
Liutkus, J. Macijauskienė, 
kun. A. Martinkus, Martha 

Dr. S. Biežis, pirm., John I Mason, Ju3tine Mažeika. 
Byanskas, Nora Gugienė, Į Frank Micklin, S. Mikšienė, 
Salomėja Mulks, Louise P.! Millerienė, Mary Miro-

Programos komisija:

Narmonta, Antanas A. Olis, 
Antanas S. Pocius, dr. A. L. 
Račkus, Charles Stephens, 

Finansų komisija:

Paul Ridikas, pirm.; Prul 
Miller, sekr.; Stella Brozas, 
Geo. Bukantis (Waukegan),
Pranas Čižauskas, Dan Ku- 

Lithuanian Univ e r s i t y raitis, August Saldukas, Pet
ras Šliogeris, Kotryna Sriu-

vitz, Ona Misčikaitienė, A- 
nita Navickas, Irene Pakel- 
tis, kun. J. Paškauskas, Ju- 
lia Petraitienė, Paul J. Pet
raitis, Sophie Puniškienė. 
Antanas Rypkevičius, kun. 
J. Šaulinskas, Julius Šlioge
ris, Frances Stanulis, P. Sta- 
šiūnas, Elizabeth Strazdas. 
Juozas Šumeliauskas, kun. 
M. Švarlys, Antanas Tuma-

nant jas ant laiškų ir prog
ramų, galima "au pranešti, 
kad Lietuvos Nepriklauso
mybės Komitete atstovauja-

Chicagos Lietuvių U. S. 
Bonų Pardavinėjimo Komi
tetas

Cicero Lietuvių Pagerini
mas šios patriotingo?ios Chi mo ir Politikos Klubas 
cagos ir apylinkių lietuvių L. R. K. Chcrų Sąjunga 
organizacijos, draugijos ir — Chicagos Provincija 
grupės (paduodame sąrašą Dariaus-Girėno Posto Mo- 
alfabetiškai): terų skyrius

A. L. R. K. Federacija - Devint° Wardo Lietuvi» 
Chicago apskritis I Demokratų Klubas

‘‘Moterų Dirva” 
“Margutis”
Moterų Sąjungos 21 kp. 
Šv. Mykolo parapija 
“Naujienos"
Nekalto Prasidėjimo Pa

nelės Šv. parapija
Palaimintos Lietuvos Dr- 

gija
Šv. Petro ir Povilo para

pija

bienė, Antanas Sutkus (Wau į vich, Pranas Vaičekauskas 
jkegm), Anastazas Valan- Dale Vaikutis, M. Vaitekū
čius, J. P. Varkala. nas, A. Vilis, O. Yonaitienė

. A. L. R. K. Federacija — 
19 skyrius

, A. L. R. K. Federacija — 
26 skyrius

A. L. R. K. Susivienymas 
.•— Chicago apskritis 
^"A. L. R. K. Susivienymas 

— 160 kuopa
American Friends of Lith

Dievo Apvaizdos parapija
“Draugas"
Gimimo Panelės Šv. para

pija
Gvardija Didž. * Lietuvos 

Kunig. Vytauto (Town of 
Lake)

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubas

L*"

b--'
t

Į?
F
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kūdikėliui, kurio garbei Ka
lėdų šventė laikoma. Siun
čiame kalėdinius pasveikini
mus, korteles, ant kurių ran
dasi paveikslai šunelių ir ki
tų panašių kvailysčių; eilės 
ten parašytos skelbia tuš
čią pasaulio dvasią — bet 
nei vieno žodžio apie Die
viškąjį Kūdikėlį. Apturėję 
dovaną, vieton priėmę su

Dievui savo meilę daryda
mi ypatingus meilės darbus 
Jojo kūriniams, kad visur 
viešpatautų meilė ir taika 
mūsų tarpe.

Kad tinkamiausiai pasi
ruošus Kalėdų šventei, pra
vartu būtų išklausyti pata
rimą šv. Jono Krikštytojo 
“Darykite atgailą, nes dan 
gaus karalystė arti”. Norė
dami priimti kūdikėlį Kris-

krikščioniška meile, kuria ji i tų mūsų tarpe, turime at- 
teikiama, tuojau tyrinėjame sižadėti nuodėmės, nes ne- 
kiek kaštavo, ar yra bran-1 galimas dalykas sykiu my- 
gios vertės. Įsikarščiavę, pa- lėti Dievą ir nuodėmę. Ka- 
skutinėse Kalėdų šventės darigi Dievui privalome duo- 
dienose bėgame kaip ir be ti pirmą vietą savo širdyse, 
sąmonės į krautuves, per- taigi Kalėdų dienoje priim- 
kame eglutes, papuošalus, sime šv. Komuniją ir teik- 
dovanas ir t.t. ir tą atlikę, sime kaipo dovaną kūdikė- 
manome, kad tinkamai esą- i liui Jėzui, savo skaisčią ir
me pasiruošę Kalėdoms. Pas 
kui ieškome priemonių kaip 
toje dienoje bus mums gali
ma pasilinksminti, smagiai 
laiką praleisti. Trumpai, — 
mėginame švęsti Kalėdas be 
Kristaus. Ką supagonėjęs 
pasaulis gali gudriau beiš- 
galvoti ?

Tvarko® (Arrangements) 
komisija:

Geriems krikščionims Ka
lėdų šventė yra laikas, ka-

M. E. Žaldokas, Frank Žič 
kus.

Garbės komiteto narių są 
Pirmininkas (dar neišrink | rasas bus paskelbtas Laik 

tas); Wanda Bvanskienė, O- į raiščiuose artimoje ateityje, 
na Firantienė, Bruno J. Ja- Komiteto valdyba prisipa
kaitis, J. A. Mickeliūnas, V. žįsta, kad registruodama na-j ypatingai .pasireiškia jų- 
Misiurevičius, V. Rėkus, J rių vardus, galėjo padaryti Jų krikščioniška meilė. Baž-

Šv. Pranciškaus Rymiečio i Shulmistras, Stanley Šimu- klaidų, todėl nuoširdžiai pra I nyčioje klūpodami šalia Bet-
Draugystė į lis, Antanas Zymont. šo visų čia išvardintų as- ^eJ'aus kūtelės stebimės ir

Raudonos Rožės Klubas 5- menų duoti jai žinoti (per negalime suprasti, kaip Die

Rokiškiečių Klubas 
“Sandara”
S. L. A. Moterų 134 kp.
S. L. A. Moterų 208 kp.
S. L. A. 238 kp.
S. L. A. 301 kp.
L. R. K. Vargonininkų Są

junga — Chicagos Provin
cija

“Vytis”
Visų Šventų parapija

SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

LIETU VIŠKOS-K ATALIKIŠKOS 
KALĖDINĖS KORTELES

DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos nuo praeitų metų

Kvietimų ir priėmimo 
komisija:

Pirmininkas (dar neišrink 
tas); Ona Biežienė, kun. P. 
Cinikas, M.I.C., J. Daužvar- 

1 dienė, Joseph J. Grish, K. 
Gugis, Ona Kirienė, Al. G 
Kumskis, Della Kuraitienė 
dr. A. Montvid, Rakštienė 
R. A. Vasalle.

Radio ir spaudos komisija:

Spaudos pirmininkas (dai 
neišrinktas); kun. K. Ba
rauskas, Matas Biekša, An 
drius Daugirdas, James Che 
rry, J. Hertmanavičius, Pau’ 
Latvenas, Stanley Pieža, J 
Pilipauskas, kuu. J. Pruns 
kis.

Radio: Sophle Barčus, J 
F. Budrik, Jos. A. Krukas, 
Antanas Lapinskas, Paul 
šaltimieras, Stasys Valan
čius, Antanas Vanagaitis, 
Frances Sadauskas, Ignas 
Sakalas, Elzbieta Šaulienė, 
AValter Skyrius (Wauke- 
gan), Ed. Uzemack. Milda 

| Vaivadienė. v

Bendrą komitetą sudaro 
šie asmenys (paduodame 
alfabetiškai):

Kun. Ignas Albavičius, K. 
Aleksiūnas, Ona Aleliūnienė, 
C. Andrijauskas, Justin A- 
reška, K. Augustas, Vikto
ras Balanda, kun. A. Baltu
tis, M. B arkai is, Bartkienė, 
J. Boltz, Juozas Brazaitis, 
kun. A. Briška, kun. V. čer
nauskas, krun. J Dambraus
kas, M.I.C., S. Davidauskas,

sekretorių Eduardą J. Ku vas Salsi° WJŽenSti » dan 
baitį, 4401 S. Mozart St., Saus ir kūdikėliu gyventi 
tel. VlRginia 2586. ar pe. ,žmonių tarPe- ^jausdami 
kurį kitą valdybos narį) jei- Diev0 be8>“n« ir >“«semia.
gu pasitaiko kokios klaidos I ma meil« mums P"°dytą 

per Viešpaties Jėzaus Kris
taus užgimimą, mes irgi šiuo 
laiku mėginame parodyti

pavardžių surašyme. Ypatin
gai valdyba norėtų gauti, jei 
galima, pilnus vardus ir pa
vardes kiekvieno komiteto 
nario, kad išspausdinus jas 
ant ofįcialinių komiteto laiš
kų. Už kokios savaitės šit 
laiškai bus atiduoti spaus 
dinti spaustuvėn, todėl svar 
bu yra neatidėliojant pri
duoti pilnus vardus valdy 
bai.

Sekite mūsų laikraščius 
dėl tolimesnių pranešimų iš 
komiteto prisiruošimo dar
buotės.

Komiteto Valdyba

tyrą širdį. Kalėdų dienoje 
nesirūpinsime pasaulio vy 
Mojimais, kaip ir kur pasi- 
linksminsim, bet vien tiktai 
Bažnyčioje ir namie Šv. Dva 
sios malonėje praleisime šį 
brangų laikotarpį. Pirkda
mi kalėdinius pasveikinimus, 
žiūrėsime, kad jie kitiems 
praneštų apie Jėzaus Kris
taus užgimimą, apie meilės 
įsakymą, šiomis dienomis y- 
ra daug katalikiškųjų spaus 
tuvių, kuriose spausdinama 
gražias ir mums prideran
čias pasveikinimų korteles.

Taigi atitinkamai ir tikė
jimo dvasioje pasipuošę Ka
lėdų šventei, susitaikę su 
Dievu ir žmonėmis, lauksi
me išgirsti Angelo praneši
mą "Garbė Dievui aukšty
bėje ir žemėje ramybė ge
ros valios žmonėms". šep

‘ A? * '
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VALGYKITE

PIETŲ LAIKO 
UŽKANDIS 
10:30 iki 3

35c ir aukščiau

Šį Vakarą ... CHILETTI’S 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės VVest Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ
GftRYMŲ PUOŠNIAME 

COCKTAIL LOUNGE

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

Murinę toothet, deansei and refreibe, 
irritatad, reddened mejnbranea caused 
bv bead colJa, drieing, winda, movies, 
close work, late hours. I ree dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

—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 RESTARANĄ. dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

C h i I e 11 i' s R e s t a u r a n t
2435 S. VVESTERN AVE. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

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

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 

Amerikoje.

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

SKUBIAI SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

"DRAUGA S"
2334 S. Oakley Ave. - Chicago, Illinois

fr

Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestrą
a. Frank S. Kuzmarekin 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- 
llnk kainos, orkestros didumo ir t. t. kreipkitės sekančiai —

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

AMERIKOJE PLAČIAUSIAI SKAITOMAS 

YRA

MĖNESINIS, RELIGINIS, PAVEIKSLUOTAS 
LAIKRAŠTIS

"SV. PRANCIŠKAUS VARPELIS"
Pigiausias laikraštis

yra

"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 II

J

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.
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Tikrai baisu!
TOKIŲ DALYKŲ
NETURĖTŲ BŪTI

Bisbee, Ariz., pereitą tre
čiadienį, buvo svarstoma 
šiurpi byla. Vieųa moteriš
kė nušovė kąpitouą. Mergai 
tė, kuri nušovė kapitoną,, bu 
vo slapta su juo vedusi. Sa
koma, kad šūvio auka turė
jusi trejetą žmonų. .Mergai
tė, kuri nušovė kapitoną, ne 
va savo vyrą, pavadinusi jį 
bestija todėl, kad jis prikal 
binęs ją slapta ženytis.

Gėrė

Prieš šią baisią tragediją 
vyriškis ir moteriškė gėrė. 
Paskui jie važiavo automo
biliu. Sakoma, kad vyriškis 
moteriškę baudęs pasmaug
ti, bet vėliau jie nuvykę į 
mergaitės motinos namus 
ir ši mergaitė nušovusi ka
pitoną.

Baisi scena

Vienas asmuo pareiškė, 
kad pradžioje po šūvio kapi

Juokis nesijuok, bet
i> * ■! • ■- - - - - - - -  jau
madoje

Daugelis juokės iš tų, ku
rie nešiojo apatinius šiltus 
apsivilkimus. Kai atėjo alie
jaus kuro suvaržymas, tai 
dar daugiau žmonių ėmė ne 
šioti apatinius apsivilkimus, 
vilnonius rūbus ir t. t.

Iš New Yorko praneša, ( 
kad ten krautuvėse kaskart 
vis daugiau perkama įvairių, 
rūšių apatiniai rūbai, vilno-{ 
niai apsirengimai ir kitokios | 
rūšies rūbai, kad apsiginti 
nuo šalčio.

Bombanešio
katastrofa

Lambert st. Louis airpor- 
te, pereito trečiadienio va
karė, bombnešis , sudavė į 
tvarto stogą ir susidaužė 
keletą pėdų nuo vieno na
mo. Motina su dviejų metų 
dukrele prieš keletą sekun

tonas buvęs dar gyvas ir.^l buv0 is t>am0

kalbėjęs. Mergaitė nužudžiu 
si kapitoną pareiškusi, pasak 
liūdininko, kad ji .nprinti, 
kad vyriškis mirtų, nes ki
taip jis ją nužudytų. Mer
gaitė buvusi atrasta krau
jais apsitaškiusi.

Baisūs dalykai, J^kraį šiur 
pūs dalykai , jvykšta,. fitda' '•'l e t t . .

žmonės nepąiso , nei , proto, 
nei sąžinės balso. Niekas 
taip proto neaptemdo kaip 
alkoholis.

kada degančio bombnešio 
liepsnos palietė šį namą.

Šioje bombnešio katastro
foje du išsigelbėjo ir septy
ni liko užmušti. Išsigelbėju
sieji yra sužeisti.

Reikia pašto ženklus 
dėti ant laišku voku

Kai kurie laiškų a siuntėjai ’ 
ant vokų vietoj pašto ženklo 
uždeda War. Stamps.

Chicagos pašto viršininkas 
E. J. Kruetgen įspėja, kad ne 
galima Wąrt stamps klijuoti 
ant vokų vietoje pašto ženk
lų. Pašto viršininkas pataria 
karo Štampas siųsti dovanų 
pavydale.

A V-Home refuses to spreod Axis rumors. "Don't be on 
unwitting Nazi agent," cautions OCD. "If it i a seciVt, 
keep it; if it's a rumor, kili it!" Refusal to spread Axis 
propaganda is one of five ųuaiifications of a V-Home. 
Your Air Raid Warden or Block Leader will tell you about 
the other four. Make yours a V-Home!

Susirinkimai
šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos priešmetinis 
, susirinkimas įvyks sekma- 
S dienį, gruodžio 20 d.. 2 vai. 
i popiet, Šv. Kazimiero aka 
demijoj. Visų ARD skyrių 
prašome dalyvauti šiame su
sirinkime. Bus rinkimas cen-• • A V
tro valdybos, taipgi turime 
visos bendrai sudaryti pla
ną ateinančių 1943 metų 
mūsų organizacijos veikimą 
Tad prašom visų alei vieno i 
ARD skyrių, savo atstoves
šin susirinkiman atsiųsti.

i
A. Nausėdienė, ARD pirm

Ateitininkų draugovės nau 
ja valdyba bus išrinkta gruo 
džio 20 d. susirinkime, Bri- 
dgeporte, Šv. Jurgio parapi
jos mokyklos patalpose. Nors 
pradžia 3 v. p. į>., tačiau na
riai prašomi susirinkti pus
valandį anksčiau visokiems 
atsiskaitymams ir rapor
tams sutvarkyti

Jei turi atliekamo seno me 
talo — atiduok karo pro
dukcijai.

SKELBKITES “DRAUGE”

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 3 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Padėkos žodis
Visuomenės gerų darbų

u aukotoja Ą. Leščinskienė.Frank Woidat, plač’ai ži- . ......•• v. . . . , būdama komisiioj, daug panomis biznierius ir veiklus 
demokratų partijos narys, 
11-tojo vvardo visuomenės 
veikėjų, biznierių ir organi
zacijų yra stipriai ragina
mas kandidatuoti į miesto 
tarybą — aldermanus iš to; 
wardo. Apskaičiuojama, kad 
tame vvarde yra virš penkių 
tūkstančių lietuvių balsuo
tojų.

sidarbavo (sykiu ir aukojo) 
seselių naudai. Be to, pasi
kvietė į savo namus komi
siją, kuri sykiu darbavos 
rengiant vajaus vakarienę 
ir iškėlė šaunias vaišes. Nuo
širdžiai jai ačiū.

M. Ambutienė, A. Auksu-
tienė, P. Staražinskaitė E. • --------------
Stanevičienė, J. Pukelienė. “Ateitininkų draugovės’’

----------------------- įvyks gruodžio 20 d., 3 vai
Žmogus be draugo, tai de- popiet, šv. Jurgio parapijos 

ši nė ranka be kairės.

Brighton Park. — Mari
jonų Bendradarbių 35 skyr. 
priešmetinis susirinkimas 
bus sekmadienį, gruodžio 20 
d., tuojau po Tamaldų, pa
rapijos mokyklos kambary
je. Yra daug s.arbių reika
lų svarstyti ir -eikės valdy
bą išrinkti. Prašoma ir cent
ro valdyba atsilankyti.

A. Jaspei

Wm. Popeli, stiprus biz
nierius ir kelių organizaei 
jų pirmininkas, taip pat yra 
prašomas statyti savo kan
didatūrą į aldermanus iš 12 
v/,ardo. Cia lietuvių balsuo- 

1 tojų yra r virš 6,000. Prieš 
ketverius metus to vvardo 
demokratų vadai Wm. Po- 
mią vietą. Prižado neišpil
dė ir dėl to jis, esą, dabar 
turėtų pats būti kandidatu.

DIDELIS Iftl’AKDA Vl_iAS MUS V 
M1LOMAKO STAKO MIZIKA

IdLHlV Ut SltsU6Hti^i'Ų. 
CASINAUDOKJT FROGA DABAR 

KOL DAR KEMPARDtJOTI
TŪBOS. CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONES, FLU- 
TE8 su "caaes” — $85.00, $>7.60. 
$46 00 lr $76.00. Vlal garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
8MUIKOS, TENOR BANJO8 — 
$0.60. $8 60, $12.60 Iki $>6.00.
STRIUNINIAI BASAI — 180.00. 
$186.0(X lr $160.00. BASO US- 
DENGALAS — $12.00. 8MICE- 
LAI 8MUTKOM8, STRIUNlNI-
NIAM8 BASAMS. VIOLAS lr
CELLO — $1.60 $8.00, 16.08.
$10.00 lr $16.00. 8trlunoa d61 vi
sų vlrSminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. 8NARE PRUM8 - $18.60, 
J28.50, $86.00, $60.08. PEDALS.
HI BOTS CTMBOL8, DRUM 
HEADS patatsoral Jums paltu 
klant. MOUTH PIECE visiems 
braaa lr “reed" lnatrumentama 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Cia me
tams. Tri ūboms, - Saiaphonea, 
Smuikoms lr Oultarama.-'

OOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
814 M»twvI1 Rt.. Chleagn.

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

salėj. Valdyba

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms a
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

.KAINOMIS

----------  t?
PILNAS PASIRINKIMAS 5 

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

M vežiojame 
po visų 
Cbiraga.

Pirkite Kalėdines 
DOVANAS-

Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
už labai žemas 
kainas — mūsų 
Jevvelry Krautuvėj

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
— lenčūgėlių — žiedų' rąžomų 
plunksnų ir kitų Jewelry dalykų_ I
Didžiausias specialiai gražus 
sieninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

5219 Wst 254h Street, Cicero
Phone: Cicero 4617

Alex Alešauskas, didelės 
baldų krautuvės savininkas, 
jaunas ir energingas vyras, 
savo laiku kandidatavęs į 
valstybės legislatūrą, save 
draugų ir bendradarbių esąs11 .1 . 1.’ .• i
kurstomas apsiimti būti kan
didatu į 13-to vvardo, Mar
ąuette Park apylinkės, al- 
dermanu.

’fc
Šios trys Chicagos mies>- 

to dalys yra gausingai lie
tuviais apgyventos. Lietu
viai turi turėti reprezenta
ciją iš tų trijų “lietuviškų 
vvardų”. Jau laikas į tai rim-

Pirk karo bonus ir stam-'tai Pažiūrtli ir pradėti tin- 
kamus žygius.

Walter Patton Murphy, 
fabrikantas, išradėjas, žmo-A ’ * M • •
nių mylėtojas :r stambus au 
kotojas, pereitą trečiadienį, 
mirė. Jis gyveno Chicagoje 
ir buvo nuvykęs biznio rei
kalais į Los Angeles, ten po
’*-.»» <31 . ' i

l širdies atakos mirė.

Walter Patton Murphy 
yra paaukojęs 6 milijonus 
dolerių Technologijos insti
tutui, esančiam prie North- 
western universiteto.FrZ - ■. . \

Murphy turėjo 69 metus 
amžiaus. Manoma, kad jo pa 
laikai bus parvežti į Chica
gą ir čia palaidoti.

Skaityk katalikišką lietu
višką spaudą. Platink dien
raštį “Draugas”.. Skelbkites pas. Tuo žygiu prisidėsi prie
‘Drauge’ A/nerikos pergalės.

-----------------
Politinis obzeirvatorius
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N. &ANTKK, aav.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

ImIhiI geros rūAles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
eloth kotai parsldulda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

arba

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

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.

t Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
B E ER S

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

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —I 
AR VAŽLNftJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR J

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI :J

riARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas j 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehlU 2242

WHFC-l450kil.

WHQLĘSALE

FURNITURE
BROKER

Dining Room Seto —* Parlor 
Seto — Bedroom Seto — Ragų 
— Radloa — Refrigerator* — 
Waahem — Maagela — aad 

Stove*.

Nationally advertiaed ltema.

\ a<senyleman 
W0out6N'T T5O 
SOCH A.-THlNOr

next-
fAAN.-----

MANE rt SHAPPY

IBS HAX»N’
| /CnEiN’T 11

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVEf 9;:i » • t •

6343 South Westem Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

HUTAI ra dvejom!* kelnfmln, 100% vilnoniai, $55.00 ftfi 
vertos “close ont” kąba .................................

Ptrldte dabar lr sutanpyklte pinigų.
Įvyru žieminiai o’Coats, tutn

$29.50 vertos, parsiduoda dabar ni ...................... Jpi%OU

Imoterų ir merginų audekliniai SPORT COATS,
Paikiai pasiųtL Tikra verto nao $15.00£Q ne :1_; C1C 
Ud $35.00. Parsiduoda dabar nno.. IKI ?1O./U
/ «. t t*- •: - •• ’

|FUR COATS, $75.00 vertos, nfi
Parsiduoda po tiktai ...................................................... ą>Au.UU ■;

ĮVAIRŲ DRABUŽIAI, Valkam* 4 Šmotų tfC QC d*Q QC 
Vilnoniai atfltal, $15 vert nniemlt kaina ** $0.00

'MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESRS NEPAPRASTAI NUŽEMIN
TOMIS KANOMIS. Dreato verto* $3.95, paraldoo- <1 qq 
da po tiktai ...................................i....'............... 4>*«3O

|$15.00 verto* KOTAI, eo nC
parsiduoda po tiktai .......................................................... 3>O.ZO »

GABEL'S CLOTHING STORE 
z 733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARA3 IR VISA DIENĄ SEKMADIENIAIS



OffitfftAŽttS DRAUGAS Penktadienis, gruod. 18. 1942

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

SPORTININKAS DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

lst Cl. Pvt. Vaclovas E. 
Kavalauskas

lst. cl. pvt. Vaclovas E. 
Kavalauskas, gimęs Chica
goje, III., 1914 metais, gruo
džio 13 dieną, baigė šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos pra
dinę mokyklą ir Lindbloom

DU DVYNUKAI, 9 METU 
KELIAUJA PER PASAULĮ

Du dvynukai, Robert ir 
Mary Tiso, 9 m., iš Fox
Lake, III., nutarė keliauti 
per pasaulį. Kaip tarė, taip 
ir padarė. Iš Fox Lake atvy 
ko į Chicagą. Ir čia pereitą 
trečiadienį du mažus kėliau 
tojus surado policija miegan 
čius namų prieangyje, neto
li Ashland avė. ir Polk str.

Tretį kartą nepavyksta 
kelionė

^-Dvynukai išdidžiai polici
jai paaiškino, kad jie išvyko 
pamatyti platų pasaulį, Kad 
apsiginti nuo japonų ir na
cių, tai jie pasiėmę žaislinį 
pistoletą.

- Robertas pareiškė, kad 
jau tretį kartą jų kelionė ap 
link pasaulį sutrukdoma ir 
jie grąžinami į namus.

high school.
Vaclovas E. Kavalauskas, 

prieš išvykdamas į Dėdės 
Samu armiją, dirbo fabrike, 
Chicago Regulators Compa- 
ny.

Vaclovas E. Kavalauskas 
buvo labai geras first base- 
man baseball rateliuose.

Vaclovas. E. Kavalauskas, 
prieš išvykdamas į Army 
air bazę, gyveno Chicagoje, 
5041 S. Artesian avė., o da
bartinis jo adresas: 914 Sig. 
Co. Army Air Base, New 
Orle&ns, La. Vaclovas pri
klausė prie šv. Vardo drau
gijos, jo tėvai, Salomėja ir 
Antanas Kavalauskai, gyve
na Chicagoje.

Policija jaunų keliautojų 
paklausė, ar jie nebijo pa
klysti. Robertas atšovė:

“Ne, mes pasiėmėm tėtės 
šviečiamąją lempą ir ji 
mums parodo kelią ir tam
soje”.

Keliautojų bagažas

Du jauni keliautojai per 
pasaulį su savim turėjo ne 
tik žaislinį pistoletą, šviečia 
mąją lempą, bet taip pat 
ryšulyje kiekvienas turėjo 
pasikeitimui paltus ir šiek 
tiek vaisių.

Jauni keliautojai pareiškė, 
,kad jie iš Fox Lake, III į 
Chicagą atvyko su hitch- 
hike pagalba. Tų vaikų tė
vas yra Frank, jis tarnauja 
prie geležinkelio, o motina 
mirusi, pareiškė vaikai.

SVARBUS
ĮSPĖJIMAS

Pulkininkas Paul G. Arm- 
strong, Illinois Selective Ser 
vice direktorius, įspėja, kad 
18 metų vyrai, kuriems lie
pos mėnesio liepos mėnesio 
pradžioje 18 metų suėjo, su 
savim visuomet turėtų regis 
tracijos pažymėjimą. Jei ku 
ris vyras pamestų registra
cijos kortelę — turi tuojau 
pranešti vietos boardo tary
bai. /

Jei 18 metų vyras kuriam 
laikui išvyksta iš savo apy
linkės, tai turi apie tai pra
nešti vietos drafto tarybai 
ir nurodyti adresą tos vie
tos vietos kur jis vyksta.

Jei 18 metų jaunuoliai 
gauna darbą kitur, toliau 
nuo savo boardo, tai gali 
savo boardo prašyti kad jų 
drafto popierius perkeltų 
ten, kur jie apsigyveno.

Jei jaunuolis gauna žinią 
iš, drafto apie jo paskyrimą 
į tam tikrą klasę ir jis jau
čiasi nepatenkintas ir tai ga 
Ii dėl šio drafto sprendimo 
apeliuoti per 10 dienų.

7721/

Gaisrininkai rado 
gazoliną

Joseph A. Dryer,' 48 m.,
name, 6939 S. Wolcott, kilo 
pereitą trečiadienį gaisras. 
Šis vyras netik nuo gaisro 
nukentėjo: gaisras sukėlė 
$300 nuostolių, bet jis pakliu 
vo į bėdą. Gaisrininkai jo 
name rado paslėpto gazoli
no. Ugnis gazoliną nepalietė.

Joseph A. Dryer pakliuvo 
į policijos rankas ir jis kal
tinamas kad sulaužė gaisri
ninkų įsakymą nelaikyti ga
zolino name.

Laisvė ir kraujas

X A. Venskus, dienraščio 
"Draugo” agentas Town of 
Lake kolonijoj, šiomis die
nomis susirgo. Jis yra bu
vęs seniau gyvavusio 222 
(“Draugo” Korespondentų 
Klubo) narys.

X Bronė Saudargaitė (po 
vyru Gilberts) užprenume
ravo “Draugą” savo moti
nai, kaipo kalėdinę dovaną. 
Gražus pavyzdys visiems. 
“Draugas” — geriausia Ka
lėdų dovana kiekvienam. Ži
bučiai bei kitokie daiktai su
sidėvi, gi laikraštis per iš
tisus metus bus visuomet 
naujas.

X Kun. J. Prunskis paža
dėjo paruošti įdomią paskai
tą Ateitininkų draugovės 
metiniam susirinkimui, gruo 
džio 20 d., 3 vai. p. p. Šv. 
Jurgio mokyklos patalpose. 
Kviečiami dalyvauti susirin- 
kiųae ir norintieji įstoti į 
draugovę.

X Lucia Krush (po tė
vais Stasiūnaitė) šiomis die
nomis švęsdama savo var
dadienį, užprenumeravo dnr. 
“Draugą” savo motinųi Ci
nai Šovas į Benton Harbor, 
Mich. Lucia dirba Federal 
Savings and Loan Associa
tion.

X Jonas Brazauskas, L. 
V. 36 kuopos vice pirminin
kas ir jaunamečių vyčių glo
bėjas prašo pranešti, kad 
dėl patalpų šaltumo jaunų
jų vyčių susirinkimai žie
mos metu neįvyks. Pavasa
rį, kiek atšilus, jaunieji vy
čiai vėl turės reguliariai mė
nesinius susirinkimus

KOKIS CIGARETAS DUODA RŪKYTOJAMS KO JIE NORI

X S. Pilackas, išėjęs į Į 
pensiją Chicago policininkas, 
dabar vėl pradėjo eiti poli
cininko pareigas Foel Pack 
ing Co. S. Pilackas yra vie
nas seniausių Chicago lietu
vių, dalyvaująs tautinėj ir 
katalikiškoj akcijoj ir nuo
lat ją remiąs.

X J. Aukškalnis, genera
linis “Draugo” agentas Ga- 
ry, Ind., ir apylinkės mies
teliuose, prašo paskelbti, kad 
sekmadienį, gruodžio 20 d., 
lankysis Calumet City, Ham- 
mond ir Chicago Heights. 
Tuose miesteliuose aplankys 
lietuvius biznierius ir pri
ims jų sveikinimus per dnr. 
“Draugą” savo kostume- 
riams Šv. Kalėdų proga.

X Norvaišų, Radzevičių, 
Gailių, Kazlauskų, Lazinskų
šeimos, gyvenančios Artesi
an Avė., Brighton Parke, į 
savo namus šv. Kalėdų p«o- 
ga parsikvietė nuolatinį ma

lonų svečią — dienraštį 
“Draugą”. Panašiai žada pa
daryti ir kiti, kaip tik atsi
lankys vajininkas.

X Bronius Sterbis, sūnus 
Aleksandro ir Barboros Ster 
bių, 6607 S. Rockvvell St., 
baigęs karo aviacijos mo
kyklą ir gavęs “furlough” 
pargrįžo namo, Sulauktuvių 
proga Broniaus tėveliai su
ruošė puotą, kurioje dalyva
vo daug giminių, draugų, 
bei pažįstamų. Visi džiau
gės sulaukę jauno lakūno ir 
linkėjo jam geriausių pa
sekmių naujose pareigose. 
Bronius viešės pas savo tė
velius iki gruodžio 24 d. 
Paskui išvyks į Massachu- 
setts valstiją prie savo nau
jų pareigų. Vyresnis sūnus, 
Jonas Sterbis, atliko visus 
formalumus įstojimui į U. 
S. Navy ir dabar tik laukia 
žinios, kuomet reikės ap
leisti savuosius. Jonas yra 
vedęs Marcelę Markūnaitę.

Reikia dabar ruoštis, kad 
išvengus naujo Versalio

Chicagoje, Sherman vieš
butyje, pereito trečiadienio 
vakare, buvęs prezidentas 
Hoover savo paruoštoje kai 
boję įspėjo, kad dabar reikia 
pradėti ruoštis, kad būtų 
išvengta naujo Versalio. 
Hoover pareiškė taikai įgy

vendinti punktus.
1. Visiškas) priešo nugink

lavimas.
2. Nustatyti laikinus tau

tų rūbežius.
3. Belaisviai ir civiliai gy 

venojai, kurie buvo išvežti 
iš savo kraštų, turi būti grą 
žinami į savo namus.

4. Panaikinti ekonominę 
blokadą, kai tik priešas pa
dės ginklus.

5. Padėti išvengti bado ir 
atsistatyti sugriautiems kra 
štams, nes kitaip bus anar
chija ir toikos nebus.

6. Numatyti laikinas pre
kybines sutartis.

Buvęs prezidentas Hoover 
pastebėjo, jei šie taikos pun 
ktai bus prastai suredaguo
ti, tai jie liko numesti į 
krepšį. Jis taip pat pareiškė

Amerikos susitarimas nieko 
nereiškia, jei susitarimas ne 
bus patvirtintas tautos rink 
tų atstovų.

Nenumatė kokią kalbą 
reikią pasirinkti

Į Chicagą atostogoms par 
vyko jūrininkas, kuris daly
vavo Afrikos mūšiuose. Jis 
sako Morocco Casablanca 
yra žavi vieta, mergaitės 
nepaprasto grožio. Bet jis 
nusiskundė, kad ten sun
kiau su deitu, nes mergaitės, 
kurios jam patiko, kalbėjo 
ispaniškai, o jis galėjo kai 
bėti prancūziškai.

Mokykloje šis jūrininkas 
buvo pasirinkęs ne ispanų, o 
prancūzų kalbą.

Kalėdą dovana
Geriausia Kalkdų dovana 

dienraštis “Draugas”. Užsa
kyk "Draugą” savo gimi
nėms, draugams ar pažįsta
miems kaipo Kalėdų dovaną.

Švenčiausiasias dalykas 
yra laisvė. Amerikos kariai 
kovoja už šio krašto laisvę 
ir pavergtųjų žmonių išlais 
vinimą. Jūsų paaukota, per 
A. R. Kryžių, kraujo pantis 
karo reikalams daug prisi
dės prie Amerikos karo pas
tangų laimėjimo.

Chicagiečiai 1942 
išleis 8 milijonais 
doleriu daugiau 
Kalėdą pirkiniams

Association of Commerce 
pasakė, kad Chicagiečiai 
šiais metais Kalėdų pirki
niams išleis aštuoniais mili
jonais daugiau, negu 1941 
metais.

Pereitais metais chicagie
čiai Kalėdų dovanoms išlei
do $126,000,000, o šiais me
tais išleis apie $134,000,000.

Šiais metais Chicagoje Ka 
lėdinių pirkinių bus daugiau, 
nes čia šiais metais yra 
200,000 daugiau darbininkų 
karo įmonėse.

Pirkimas padidėjo, nes 
darbininkai' dabar daugiau 
uždirba.

8KELBKITB8 “DRAUGE”

kalėdoms
ir metu kiekvienai dienai

Tai Chesterfield
įy Lengvesnis Geresnis Skonis padaro 

PUIKIĄ DOVANĄ

Cigaretes yra pirmoj vietoj surašė Kalėdų dovanų siusti vyrams 

stovyklose ir draugams visur. Jūs negalite nupirkti geresnį cigaretę 

negu Chesterfield todėl, kad jie LENGVESNI, VĖSESNI ir GERESNIO- 

SKONIO. Tai dėl Chesterfield’s tinkamos kombinacijos pasaulio 

geriausių cigaretų tabakų. Jie suteikia jums viską ko pageidaujate 

uiti rūkyme. Jie Patenkina. —

■t og-j

Copnųtv Deeirr a Mvn, To«mco Co.

Chesterfield*'met
N-uj™, Dovanų Dėžulė. U 500 cigaretų 
CrUū. Kartonai !U po 50’a Dežuėių 
10 Pakirtų Kartonai-200 cigaretų 
Kartonai ii 3 Pakirtų - 60 cigaretų

puikios bet nebrangios 
dovanos


