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10,000 Ašies Kareivių Britų Spąstuose
Sakoma, kad tai šauniausioji 
Rommelio karių dalis atkirsta

Išsiveržimas iš spęstų nieku 
būdu neįmanomas - negalimas

LONDONAS, gr. 18. — 
Iš Tripolitanijos (Libija) 
Viduržemių jūros pakraščių 
gauta žinių, kad tenai apie 
10,000 gen. Rommelio karei
vių nuo pasprukimo vakarų 
link atkirsta.

Britai pareigūnai 
raginami tik britų 
lėktuvus vartoti

LONDONAS, gr. 18. — 
Parlamento narys konserva
torius W. R. D. Perkins 
kreipės į ministerį pirminin
ką Churchillį ir kitus britų 
aukštuosius pareigūnus, kad 
jie skrisdami kur nors ofici
aliais, ar kitais reikalais 
naudotųsi vien britų lėktu
vais, bet ne svetimaisiais.

Jis nurodė, kad paskuti*

Britų daliniai, kurie tą 
stebėtiną žygį atliko, pasis
kirstė į dvi dalis: viena da
ba leidosi ir toliau atakuoti 
bėgančias ašies liekanas, o 
kita — nusisuko prieš pa
gautuosius į spąstus vokie
čius.

Dabar atkirstieji iš prie
šakio ir iš užnugario britų 
aštuntosios armijos atakuo
jami. Daug vokiečių žus, ki
ti paklius karo nelaisvėn.

Už bėgančių vokiečių at
kirtimą, suprantama, kredi
tas pripažįstamas britų aš
tuntosios armijos vadui gen. 
Montgomery.

Pranešta, kad jis šiai stra 
tegijai panaudojo aplinki
nius per smiltynus takus ir 
perėjas, kad pagauti į spąs
tus ašies armijos dalį. Sa
koma, kad pagautieji yra

a ; i
niais laikais Britanijoje pa- Šauniausieji gen. Rommelio 
krypta naudotis amerikontį buvusios armijos daliniai. .

lėktuvais, jei taip toliau

vyks, Britanijoj įsigalės Ką sako Berlynas
amerikoniška oro tarnyba 
ir britų oro tarnyba bus nu
stelbta, sako Perkins. Tas 
ypač bus svarbu po karo.
Britų aviacija neturėtų būti 
nustumta į antrąją vietą.

apie gen. Rommelį

>

Afrikoje kovos 
vos tik prasideda

WASHINGT0N, gr. 18. — 
Daug kas įdomauja, dėlko 
taip ilgai ruošiamasi prieš 
ašį Šiaurinėje Afrikoje ,ir 
neiškeliama didesnė akcija.

Kariniai stebėtojai atsa
ko, kad reikia kruopštaus 
pasiruošimo. Anot jų, ten 
kova vos tik prasideda. Ir

NEW YORK, gr. 18. —
IŠ Berlyno per radiją skel
biama, kad britų aštunto
sios armijos žygiai Libijoje 
baigsis ašies laimėjimu. Sa
ko, gen. Rommelio tenai ne
sama, nes jis turįs naujas 
pareigas ir uždavinius. Bet 
nepasakoma, kur jis yra ir 
kokias naujas pareigas tu
rįs.

Anot Berlyno, gen. Rome- 
melio žygiai įtikinę britų vą

AŠIES LIZDAI TUNISIJOJ SUDAUŽYTA
STATOMI TILTAI

C'UnuiM" Acme tel ep notoj

Amerikos-ir Australijos kariai stato tiltą, per kurį žengia sąjungininkai išvaryti ja
ponus iš Buna-Gona apylinkės Tai vienas iš daugelio atbktinų darbų veržiantis sąjun
gininkams į New Guinea džiungles.

Daug karo darbu laikinai bus 
nutraukta, pareiškia Nelsonas

Popiežiaus kalba 
bus translHiojama

ROMA (per radiją), gr. 
18. — Kūčių dieną, kai susi 

WASHINGTON, gr. 18. — programai vykdyti numaty-' rinkę Vatikanan kardinolai 
Donald M. Nelson, karo ga- ta 90 bilijonų dolerių, šiais sveikins šventąjį Tėvą Pijų
mybos boardo pirmininkas, 
pareiškia, kad perdaug pra
plėstos karinės konstrukci
jos programos ir nesubalan
suota gamyba privers vy
riausybę 1943 metais panai
kinti daug karo kontraktų 
ir konstrukcijos (statybos) 
projektų.

Boardo pirmininkas sako, 
kad paskutiniais laikais 
daug karo gamybos iš vienų 
kurių linijų pasukta į kitas.

dą gen. Montgomery, kad ^m^-a daugiau gaminti reika 
ties EI Agheila ašis laiky- Hngų daiktų orlaivijai, su- 
siąsis iki paskutiniųjų. Dėl mažinus tankų, šautuvų ar

kitų reikmenų, kurių paga
minta daugiau, negu armija

to gen. Montgomeriul ėmę 
daug laiko ten sutraukti
daug kariuomenės. Netru- *r laivynas to reikalauj 

žvelgus į ažies apsukrumą kug t0 paairodž> bri. 
lr stiprumą. Sako, bus viens tam„ n8ra gu kuo kovoti _ 
kruviniausiųjų kovų ten akį ašie8 annija kaJkur dinguaL 
nustelbti ir visiškai suklup

bus nepaprastai ilga, atsi-

b-Kai kur karo gamybos fa1 
rikai uždaromi ir tuo būdu 
sukeliamas laikinas karo 
darbininkams nedarbas.

1942 metais bud išleista 52 
ir pusė hilijono dolerių.

Sintetinės gumos gamy
bos klausimas apsiblausęs. 
Anot Nelsono, jei 1943 m. 
sintetinė guma bus gamina
ma, tai viskas teks tik ar
mijos ir laivyno reikalams. 
Ir gal tik 1944 metais civili
niai gali tikėtis gauti nors 
kokią dalį tos dirbtinės gu
mos.

%
WASHINGTON. — Cia 

kalbama, kad serbų patrijo

tų vadas gen. Draja Michai

lovič, kurs kovoja prieš ašį, 

gaus Amerikos paramą gin

klais ir amunicija.

XII, Jo Šventenybės kalba į 
kardinolus bus per radiją 
transliuojama.

Sakoma, taip pat bu3 tran 
sliuojamos Kalėdų rytą po
piežiaus iškilmingos mišios, 
kurios bus aukojamos pri va 
čioj popiežiaus s koplyčioj.

Amerikos ekonominė 
misija Afrikai

WASHINGTON, gr. 18. — 
Pasitvarkyta prancūzų Af
rikon siųsti ekonominę misi
ją, kuri ten ištirs, ko gyven 
tojai reikalingi savo para
mai ir ką Afrika gali duoti 
Amerikai ir jos sąjunginin
kams.

i •

L

Amerikiečiai lakūnai per šešias 
dienas smogė Bizerte ir Tunis •

Sudaužytos uostuose krantinės; 
daug kliuvo airfieldams

LONDONAS, gr. 18. —
Gautomis žiniomis iš Sąjun
gininkų Štabo šiaurinėj Af
rikoj, amerikiečiai lakūnai 
per paskutines šešias dienas 
nuolat atakavo ašies bazes 
Tunis ir Bizerte, Tunisijoje. 
Bazėse ir apylinkėse sukelti 
dideli gaisrai, o Tunis uos-

Didesnis aktyvumas 
Solomons karo zonoj

WASHINGT0N, gr. 18. — 
Laivyno departamentas pas
kelbė, kad U. S. armijos di
dieji bombonešiai Solomons 
karo zonoje numušė 12 ja
ponų lėktuvų, o nardą lai
vyno lėktuvai sudaužė vieną 
priešo karo laivą. Dvejose 
išvykose amerikiečiai pra
rado vieną bombonešį ir vie
ną nardantį lėktuvą.

Abidvi atakos prieš japo- 
1 nūs atliktos gruodžio 16 čf. 
New Georgia salos apylin
kėse, už 150 mailių šiaurva- 
karų link nuo Guadalcanal 
salos.

Smarkiausia buvo atakuo
jama Munda bazė ir apylin
kės, New George saloje, kur 
japonai turi įsitaisę airfiel- 
dą.

Nuo rugpiūčio 7 dienos 
iki šiandie 649 japonų lėktu
vai sunaikinta Solomons.

Rusei ir toliau 
pliekia vokiečius

te, regis, vienas ašies laivas 
nuskandintas. Be kitko pen
ki ašies lėktuvai numušta. 
Ypatingiausia tas, kad ame
rikiečiai nė vieno savo lėk
tuvo neprarado.

Anot pranešimų, vakar 
atakos buvo didžiausios. 
Bombomis išgriauti ašies 
airfieldai ir uostų kranti
nės, taip kad noudojimąsis 
toliau neįmanomas kaip air-
fieldais, taip ir uostais.

•
Lakūnai pareiškia, kad 

ypač Bizerte bazėje jie ne
susidūrę su didesniu ašies 
priešinimosi.

Kainų viršininkas 
Henderson pasitraukė 
iš užimamos vietos

dyti.

Vyriausybė leis 
propagandos žurnalą

WASHINGTON, gr. 18. — 
Karo informacijų biuras 
pranešė, kad vyriausybė leis 
iliustruotą propagandos žur
nalą. įvairiomis kalbomis. 
Ir žurnalas bus veltui sklei
džiamas svetimose šalyse, 
kur U. S. kariuomenė vei
kia.

Mėsos vartojimas 
mažinamas

WASHINGTON, gr. 18. — 
Office of Price Adminiatra- 
tion paskelbė, kad per 1943 
m. pirmąjį ketvirtį mėsos 
vartojimas civiliniams pen
kiomis uncijomis sumažina
mas per savaitę, šį laiką lei
sta kiekvienam per' savai
tę vartoti 40 uncijų, o po 
Naujų Metų tik 35 uncijas.

Tas padaryta žemės ūkio 
sekretoriui Wickard reikalau 
jant, kadangi daug mėsos

WASHINGT0N. — Laivy 
nas paskelbė, kad amerikie
čiai bombonešiais vėl ataka
vo japonų bazę Munda, New goma ir lend-lease
Georgia saloje, Solomona. mai.

reikia ginkluotosioms jė- 
progra-

Karo pradžią daugiausia 
rūpintasi ir darbuotasi kiau 
simu, kaip ir kokiu būdu ka
ro gamybą pradėti. Kai pa
daryta pasisekusi pradžia ir 
įsismaginta, dabar laikas ka 
ro gamybą išlyginti ir suba 
languoti taip, kad būtų ga
minama tik tokie reikmenys, 
kurie yra reikalingiausi, o 

kiti paskiau.

Anot jo, kai kurių karo 
kontraktų panaikinimas ir 
statybų nutraukimas nebus 
eikvojimas, kadangi tuo bū
du bus sutaupyta daug kri
tiškosios medžiagos, kuri

Aliejaus kurui yra 
pakankama visiems

Vakar Chicagos City Hali
įvyko specialus mitingas tytojai ne8isku'ndė '9upaj 
aliejaus kurui klauaimu. Mi- niotu aliejau, racijonavimu. 
tingą sujaukė miesto tary- Jie kad aliejaua
boa specialus komitetas iž- netuPima pakankamai 
klausyti nusiskundimų dėl priemonių ^enų, aliejaus

MASKVA, gr. 18. — Pra- 
nešimais iš karo fronto, rau 
donoji armija praeitą naktį 
atsiėmė dar vieną sodybą 
ties Ržev-Viazma geležinke- 

mayoras Kelly pranešė, jis yu vakarų link nuo Mas-
Washingtone buvo užtikrin
tas, kad Chicaga gaus alie
jaus, kiek tik reikia.

Kai kurie aliejaus prista-

būtinai reikalinga kitoms 
karo gamybos linijoms.
1943 metais karo gamybos

aliejaua racijonavimo ir iš 
girsti, kas turi būti daroma

pristatyti pakilus šalčiams. 
Yra sunkumų atvežti į Chi

Dalyvavo daug aliejaus cag^ ip j vidurinių va
pirklių pristatytojų ir šiaip 
daug žymesnių piliečių.

Aiškinta, kad aliejaus ku 
rui racijonavimas netinka
mas ir sugriuvęs. Daugybė 

►žmonių daug kenčia per šal
čius neprisišaukdami alie
jaus butų apšildymui.

karų valstybių miestus. Nes 
daug aliejinių tankų pasiųs
ta į rytus.'

Nutarta reikalauti, kad 
Washingtonas pakeistų raci 
jonavimą, kad tuo reikalu 
būtų mažiau biurokratijos 
Bet iš Waahingtono kol kas

Grįžęs iš Washingtonol nieko geresnio nežadama
z

kvos. Sunaikintas visas vo
kiečių batalijonas ir trys 
lėktuvai numušti. Sovietai 
sako, kad rusai veržiasi 
Smolensko link, kur yra už 
85 mailių pietų link.

Pietvakarų link nuo Sta
lingrado rusai taip pat sėk
mingai atakuoja vokiečius 
ir neleidžia jiems sukelti 
ten naujų kontratakų.

LONDONAS. — Praeitą 
naktį britų lakūnai atakavo 
Vokietiją, pranešė oro mi
nisterija. 18 bombonešių ne 
grįžo.

STOKHOLMAS. — Iš Li
sabonos pranešta, kad min. 
pirmininkas Churchillis iš
vykęs į Waahingtoną.

WASHINGTON, gr. 18.—* 
Office of Price Administra-I
tion viršininkas Leon Hen
derson vakar įteikė prezi
dentui Rooseveltui savo at
sistatydinimo raštą ir pre
zidentas su apgailėjimu jo 
atsistatydinimą pripažino.

L. Henderson atsistaty
dinimo priežastį paduoda 
nesveikumą. Sako, akys tiek 
daug * nusilpnėjusios, kad 
gydytojas patarė apleisti šią 
poziciją ir ilgą laiką ilsėtis.

Prezidentas priimdamas 
atsistatydinimą laišku L 
Hendersonui pareiškia, kad 
kai pasveiksiąs, tai ir vėl 
tikisi jo grįžimo adminis
tracijos tarnybon.
• Leon Henderson, 47 m. 
amž. ekonomikas, nuo 1933 
metų administracijai tar
navo įvairiuose ofisuose, o 
paskutiniais laikais admi
nistratorium. Jo* vietoje nau 

jas administratorius dar ne 
paskirtas.

Romoje miręs jėzuitų 
vadas palaidotas

BERLYNAS, gr. 18. — 
(Per radiją). Žiniomis iš 
Romos, vakar ten palaido
tas miręs Jėzuitų draugijos 
generolas kun. Vladimirus 
Ledochowski.

Gedulo pamaldos įvyko 
Gesu bažnyčioje.

Dalyvavo 18 kardinolų, 
visi Sventąjam Sostui akre
dituoti diplomatiniai atsto
vai ir daug kitų žymiųjų 
asmenų.

J
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KAS GIROtT WAUKEGANE
Vcinurciams MieuŲ 
diedukas

Pastangomis vietinių ka
talikiškų draugijų kaip ki- 
tais metais, taip ir šįmet 
lietuvių vaikučiams bus į- 
rengta Kalėdų eglaitė ir at 
sili&nkys Kalėdų diedukas su 
pilnu maišu saldainių »ir do 
vftnų. Tas įvyks pirmadie- 
nio vakare, gruodžio 21 d. 
Lietuvių Auditorijoj. Bus 
giedamos Kalėdų giesmės ir 
įvairi programa. Įžanga d; 
kai. Prašomi ir suaugę ate; 
ti ir pasiderėti, vaikučių va 
karu. Generalę valdybą ši 
parengimo sudaro: pirmini 
kas Vladas Skyrius, vice pii 
mininkas A. J. Sutkus, raš 
tininkė Stella Rajūnienė, i: 
dininkė Stasė Butkiūtė. D: 
gijos, kurių pastangomis ta 
įvykdoma, yra: Sv. Baltr 
miejaus. šv. Juozapo, šv. A 
tano, Šv. Onos ir Šv. Varde

Kareiviams Kalėdą 
diedukas

Kalėdų dieną, pastango 
mis Šv. Baltramiejaus par? 
pijos mergaičių vieneto K 
'talikų Centre, U. S. O. pa 
talpose, rengiamas karei
viams ir jūreiviams pokylis. 
Manoma turėti dpie 600 da
lyvių. Galima tikėtis, jog jų 
tarpe bus ne vienas ir lietu
sių, kurie negalės namo par
važiuoti ir sykiu su savo 
šeimomis, mylimais, džiaug
tis Šv. Kalėdų šventėmis. 
Taigi mūs mergaitės, steng
tis juos suraminti, ir suda
ryti tą patį įspūdį, kaip kad 
būtų namie. Komisijos pir
mininkė Alicija Vaitekūnai - 
tė praneša, jog visuomenė 
dosniai atsiliepia aukomis ir 
dovanomis. Taip pat prane
ša, kad kas norės Kalėdų 
dieną galės atsilankyti į U. 
S. *0. namą ir pamatyti, kaip 
kareiviai bus vaišinami.

h ‘Ai * <
Kalėdų dieną pamaldos

Pamaldų tvarka šv. Bal
tramiejaus bažnyčioj Kalė
dose bus sekanti: Bernelių 
tV. Mišios 12 valandą vidur
naktyje. Kitos Šv. Mišios T, 
8, % 18:30 ir 12 valandą. 

Phteo namą

Alekas ir Ona Jankauskai

įsigijo gražų namą adresu 
619 Sunderlin St. ir jau ke
linta savaitė kaip gyvena. 
Alekas, buvęs šv. Juozapo 
draugijos pirmininkas, ir 
pirmininkas praeitos vasaros 
"Lietuvių Dienos”, yra stam 
bus veikėjas lietuvių tarpe 
ir didelis patriotas. Linkim 
linksmaus gyvenimo naujoj 
vietoj. Laukiam įkurtuvių. 

Serga klebonas

Kun. Juozas J. Čužauskas. 
Šv. Baltramiejaus parap. kie 
>onas, sunegalėjęs. Gydosi 
įanaie daktaro priežiūroj, 

uauks Naujų Metų
Šv. Baltramiejaus ir šv. Į 

Juozapo draugijos savinin
kai Lietuvių Auditorijos, 
engia Naujų Metų lauktu-' 
es. Bus -įvairi programa, 

užkandis ir šokiai prie ve- 
eranų lietuvių muzikos. Re- 
.gimo komisiją sudaro Vin
cas Biliauskas, Vincas Ja
kaitis ir Adolfas Vasilius. 

Kandidatuos į uldermauus
Vietos veikėjas, pirminin

kas šv. Baltramiejaus drau
gijos Antanas J. Sutkus bus 
kandidatas į miesto alder- 
manus iš pirmo wardo. Rin
kimai įvyks šį pavasarį. Jis 
bus kandidatas iš demokra
tų partijos.

Sveiki, sulaukę Av. Kalėdų!

Šia proga noriu pasvei
kinti visas draugijas jų val
dybas ir narius, visus mano 
kampelio brangius skaityto
jus, draugūs, gimines ir pa
žįstamus, dienraščio ‘tDraai- 
go” štabą ir visus tuos ir 
tas, kurie padeda man šį 
kampelį prirašyti. Lai Kū
dikėlis Jėzus teikia visiems 
laimės, taikos ir linksmų 
Šventų Kalėdų Enrikas

Darbuojas, kad 
įamžintų vardus

Z. žekienė, pasižymėjus 
dosnumu kilniems reikalams 
ir nuoširdi katalikiškos spau 
dos rėmėja, prie kiekvienos 
progos paragina tėvus įam
žinti vardus savo sūnų, ku
rie tarnauja'kariuomenėje,

Į būtent pasiųsti “Draugui”
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' Phone: VICTORY 4356

JOSEPH R1ZGEN
— PATYRĘS LAIKRODININKAS —

d

v*

Geriausia Krautuvė Plrtiti 

KALĖDŲ DOVANAS ..
f • *• n

Deimantai — Laikrodėliai ,

Rašomos Plunksnos ir
*

Sidabriniai Daiktai.

3249 SO. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 
-••i-r &

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydarūi 

j Alą ModernMką Lletuvtn įstaigą! 
ELEKTRBKINIAI TRHATMENTAl 

Ultra-Violot Sunahioe lr Infra Red Light 
Radlations, Swedlsh Maasage ir Movementa.

Moterims — TrešiadihaisK 
Telefonas: VIRgkiia 9498 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St.,.. Kamp. Paulina St.
Mr.Sintt

DTKNKAflTTS IŠRAUGTAS

MOTERYS SATMiAI

Pirmosios civilinės sargybos moterys, kurios pavaduoja vyrus. Jos išsirikiavusios 
užima savo pareigas prie United States Navai Air Station, South Weymouth, Mass.

jų atvaizdą, vieną doleri lė
šoms padengti už klišės (eut) 
padarymą ir aprašymą, ku 
rį dienraštis įdės nemoka
mai. Tuo būdu to narsaus 
kario vardas bus įamžintas.
Be to, ir mums, vaukeg"’me
čiams, bus malonu matyti 
spaudoje vietos lietuvių jau
nuolių vardus.

J. ir Z. 2ekai yra seni
Waukegan gyventojai ir vei- Sveikindama savuosius
kėjai. Jų vardas yra nuskam 
bėjęs ir po plačią Ameriką, 
kuomet praeitą rudenį dnr. 
“Draugo” Labor Day pikni
ke laimėjo pirmą dovaną — 
TJ. S. Karo Bonais. Jų sūnus 
iš profesijos daktaras tos 
profesijos žinojimu, sąžinin
gu patarnavimu ir maloniu 
būdu yra išsidirbęs plačią 
.klįjentūrą ir nuolatos užim
tas savo pareigose. Gi žmo
na daug pasišvenčia visuo
menės reikalams, o šiuo me
tu- dvi ir tris d’enas vyksta

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Vieša p»i* aklu rtmm 
vonlmul. Rauroklte J&e, leledem 
tRegsemtauOti Jta moaernlMrtaueto 
metodą, kurta regėjimo mokala

gali suteikti
RB METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalini.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. I Smetana. Jr.

OFTOHtBTRnmU
1X01 So. Ashland Avenut

Kampan lf-to* u mirai, «w»
ItasŠira^S? a m. Iki p

MMad.TreAūuL tr
iki 7 oe o “• I

DR. VAITUSH, OPT.
LIKTVVia

svaigimo, akių aptemimo nervua- 
tnmo, ikaudamą akių karšti. atitai
so trumparegystę Ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo-

rotnas au elektra parodančia m*- 
ftamtsn klaidas. SpaciaM atrda ak 
■hmiplama | mokyklos vaikus.

Kreivo* akya atitalnemoa.
VALANDOS: nUo 10 ryto UU I k. 
nak. Seredomia auo pietų * Na- 

dėlioį pagal autartį

akinių.

4712 Seath Asbland Ai.
Photie: YAHDS 1278

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bltndnoas), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

į ligoninę, kur mokina susi
rinkusias moteris gaminti 
bandažus Amerikos Raud. 
Kryžiui.

Šv. Kalėdų orega
Šv. Kalėdų išvakarėse, pa

saulio Išganytojaus atėjimo 
ant žemės, šventės ‘proga, 
visi vieni kitus sveikina.

gimines ir pažįstamus —'aš 
taip pat negaliu praeiti ne
pasveikinus ir mūs koloni
jos kruopštaus koresponden
to Enriko. Begalo malonu 
man jis sveikinti, o į sveiki
nimą įpinti ir prašymą Die
vui jam sveikatos, kad to
liau kas savaitę rašytų ži
nias “Draugui” iš mūs, 
Waukegan, lietuvių gyveni
mo ir veikimo. Mums, “D.” 
skaitytojams, begalo malo
nu yra skaityti jo korespon-

SLIP C O V ERS
PADAROMA PAGAL UŽSAKYMĄ

Apsaugokite savo senus rakan
dus ir paruoškite, kad atrodytų 
kaip nauji. Didelis pasirinkimas 
visokių spalvų ir "dust-proot’' 
materlolų.

Al’KAlNAVIMAS VELTUI 

CUSTOM BU1LT
VENETIAN BLINDS

Madiniai 'siats', pasirinkimas )- 
vairių spalvų, automutiMco tvar
kymo, — taipgi vėliausio pageri
nimo. įrengi maa Veltui. OO_ 
Už Pėdų ...................................... O&C

Drapc.s Piui&roina PayraI Užsaky
mą Veltui. *F»rlrtw Pilną Čilę 

RliJniUcių ir Įsivok Reikmenų.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3221-26 S. MALSTKD ST. 
rbMw: V4KD8 «TJ8

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUOIJOS KARIAI
Ofiso tai.

Reaidencljos tai.:Bi
0086 

erly 8244

BUDIMS i
GYDYTOJAS « CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vnl.: 1—d ir 6—8:30 P.

Treėiadianiaig pagal fUMĮtĮ
M

Res. 09M Bo. Tštaan Avė.
Bes. Tel. OROaoluU 4)617 
Office tel. HEttlock 4848

GR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Vai.: 2—| ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedoliomia RUsilaiUs 
2423 VVest Marųuette Rd.

YARila 5U1. .
Ros.: XXNwood 6107.

BR. A. J. BERTASH ■
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vul.: uuo 1-3; nuo 6:30-8:30
736 VVest 35th Street •

dencijas. Taigi, duok Dieve 
jam sveikatos ir toliau taip 
gražiai mūs tarpe darbuo
tis.

Taip pat nuoširdžiai svei
kinu mūs pašenavotą prof. 
Kampininką, kuris visus su
žavi savo maeniu delnu. Lin-

DR. G. SERNER
LIETUVIS akiu otovtojas

25 Metų Patyrimo
Tel.: YARds 1839
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampąs S4th Street 

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

W VlCTO 
HOSPITAL 

Po nauja vadovyste.

828 W. SStta PLACE
Phone YARds 2223

24 vai. patarnavimas
Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimą lank
ant mūsų ligoninės klinikų. Kli- 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
Pilnai įrengtas Medtkns DevarV- 

rdymui visokių Ugų — 
llglalklnlų

aa cyd
kių ir

Pilnai (rengta* Chirurgijos De- 
partmentaa, kur svarbiu Ir ma
žesnes operacijas atlieka atsako- 
mingl Chirurgal-DdktaraL
Pilnai įrengta Pbysiolhenųiy De- 
pni*tincnta.s prtskaltant Dlather 
my, Ultra Violet Ray, Sinusoidal 
Ir kitus moderslAkus metodas 
gydymo.
Pilnai (reugtae I4tay Depart- 
mentaa daktarams ir pacientams
Nė vlensHn vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų 
gertnustSM gydymu tr priežiūra 
Ku link mokesftų, susliursins* 
kad būtų Jukna ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

Tel. OAJTal 6122

AR. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Vulnndos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. lr šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

4 Tėl. REPubiic 7808

TaL OANal 0257
Ros. tel.: PROspeet 6650

GR. R Z. ZAIATORS
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS

;i821 So. Halsted Street
Rttidancija: 6600 So. Artetlan Avė.

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

rtATDonra imtraą-

kiu jam sveikatos, kad ir 
per ateinančius metus kas
dien ant savo delno tlumo- 
čytų vožnias rokundas ir šio 
pasaulio marnaStis.

‘Draugo” skaitytoja

DOCTOR SELMA

SODEIKA, O. D.
A1US IŠTIKUS £J A

AKINIUS PK1TAIK1NA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, 111. 

Tel. Cicero 7681

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
s

TELEFONAS:

Calamet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. STRIKOL’IS
PHYSiClAN Ajs D SuKGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

'Nuo 2 fld*-fe**uo 0<ikiK'Wl. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROapect 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. H.
$147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tėl. YABds 2246

SR. G. VEZEUS
DzlNTiSiaS

4645 So. Ashland Avė.
aru 4/Mi Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
beredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMlock 5849

DR. RET» T. BRAZIS
GxDkTOuA.S IR CHlKUrtUnS

6751 'So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal sutartį.

ToL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 v. popiet; 7 iki » v. vak.; 
Ir pagal sutartį.

Res. f625 So. 50th Avenue
Tol. Oiooro 1484

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CH1KUKUA8 

4146 Ardhėr Avenue
'Ofiso Tel. LAKuyettc 3210 
Rei. Tel. LAFayattc 0094 

Jeigu Neatslliepama — 
Saukite KEDzie 2808 

VALANDOS:
‘Pism., Antr., Kdtvir., 6 iki'9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vuk. 
Salttaadientais pagal susitarimą

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS aad LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

ADVOKATA

WHITMEY f. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3183 S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
Valandos: nuo 1-mos iki 8-tos

valandos vakare. 
Telefonas: CALumet 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.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR OH1MUKGAS 

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................ VlRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartas.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDvay 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai, ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nno 7'iki ti:S0 vai. vak. 
Nedėnomis huo 10 iki 12 vai. dieną

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare 

Taipgi pagal Sutartį.
Ofiso telefonai: PROspeet 8787 
Namų telefonas: VlRginla 2421

Kas laisvę brangina, tas 
perka War Bnnfls.

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (HUty).
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų 
raštininkas. »

BANDO ATGAUTI POZICIJAS

Labdarių seimo 
atstovai ir aukotojai

Labdarių Sąjungos 23-čio 
seimo, buvusio lapkričio 22 
d. Nekalto Prasidėjimo par. 
salėj, Brighton Parke, kuo
pų raportai, draugijų atsto
vai ir aukos:

Town of Lake — šv. Kry
žiaus parapija. — Labdarių 
1 kp. sveikino seimą su au
ka $150.00. Atstovai: M. Su
deikienė, P. Dorai, M. Dor- 
šienė, V. Maslauskienė, O. 
Pocaitė, K. Plekaitė, C. Knei 
žienė, S. Bartkienė ir O. 
Vaitkienė.

Šv. Pranciškaus Tretinin
kų dr-stė. Auka $10.00. At
stovė M. Sudeikienė.

Moterų Są-gos 21 kp. au
ka $3.00. Atstovai: Elena 
Gedvilienė, Cecilija Kneižie- 
nė ir B. Cicėnas.

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 8 sk. auka $3.00. Atsto
vai: S. Šimkienė, K. Plec- 
kaitė, M. Doršienė ir Petr. 
Turskienė.

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 1 
sč. Atstovai: S. Šimkienė, S. 
Jurgaitė ir Marijona Moty- 
kas.

Viso aukų $166.00. 5 dr- 
stės, 17 atstovų

Roseland — Visų šventų 
parapija. — Labtjąrių 2 kp. 
sveikino seimą su auka $100.

L. R. K. S. A. 33 kp. au
kų $5.00. Atstovai: B. Prei- 
bienė, J. Lenkšienė, P. Ged
vilas, K. Rubinas ir K. Drau 
gelis.

Dr-stė Kalvarijos Stac. P. 
Šv. Rož. Vyrų ir Moterų au
ka $5.00.

Viso aukų $110.00, 3 dr- 
stė s, 7 atstovai

Cicero, Iii. — šv. Antano 
parapija. — Labdarių 3 kp. 
sveikino seimą su auka $25. 
Atstovai: K. Sriubienė, J. 
Agientas, M. Sriubas, O. Rei- 
kauskienė, O. Mi šiene, P. Pa- 
lubinskienė ir J. Lapinskas. į

Šakių Apskričio Klūbas 
aukų $95.00. Atstovai: Sa
lome Balsis, Frank Juška, 
A. Gerdžiūnas. M. Undrai- 
tis ir Antanina Juška.

Lietuvos Kareivių aukų 
$10.00. Atstovai: Stasys Ba
kutis, Kaz. Gasiūnas ir Sil
vestras Paseckis.

Lietuvos Vyčių 14 kp, au
ka $5.00.

Apaštalystės Maldos dr- 
stės auka $5.00. Atstovai: 
Ona Reikauakienė, Viktorią 
Petrauskienė ir P. Kasiulai- 
tienė.

Šv. Antano dr-stės auka 
$5.00. Atstovai: A. Zakaras, 
J. Gribauskas, Z. Srupa, W. 
Brazauskas ir J. Navurskis.

Marcijona Bcckaitė svei
kino seimą su auka $5.00.

Š. K. A. Rėm. 9 sk. auka 
$3.00. Atstovai: Liudvika 
Šeputienė, Ieva Braunienė ir 
Sofija Bartkaitė.

Visų šventų dr-stės auka 
$3.00. Atstovai' A. Čerkaus- 
kienė, E. Stupurienė ir B. 
Kučienė.

Tėvų Marijonų Bendradar
bių 21 sk. auka $3.00. At
stovai: A. Motekaitienė, K. 
Juozaitienė ir V. Mozerienė.

Moterų Są-gos 2 kp. au
ka $3.00. Atstovė Mrs. John
son.

Moterų Są-gos 48. kp. au
ka $3.00. Atstovai: Ona Ra
šinskienė ir Mary Chasas.

Tretininkų dr-stės auka

Japonai išlaipino 1,000 kareivių New Guinea, po smar
kių sąjungininkų lėktuvų bombardavimų, ryšium su ki
tomis vietomis kur priešas pirmiau yra smarkiai nuken
tėjęs.

$2.00. Atstovai: A. Stulgins-1— Labdarių 4 kp. sveikino
kienė, Julia Metkienė ir le-1 I
va Braunienė.

Liet. Namų Savininkų Klū
bas. Auka $2.00. Atštovai: 
A. Zakaras, V. Brazauskas 
ir A. F. Pocius

seimą su auka $5.00. Atsto
vai: Uršulė Aukškalnienė, 
A. Laurinaitienė ir A. Gri
nius.

Rožių ir Lelijų Klūbas. 
Auka $5.00. Atstovai: Aukš-

Federacijos 12 sk. Auka! Dainienė, Lukošienė, Zaka- 
$1.00. Atstovai: A. Valan- rauskienė ir Statkienė, 
čius ir J. Motekaitis. Viso aukų $10.00, 2 dr-

Amžinojo ir Gyvojo Ro- J08’ 8 atstovai 
žančiaus dr-stė. Atstovai: A.
Stulginskas, L. Tamošaus- 
kaitė ir J. Mitkienė.

Viso aukų $170.00, 17 dr- 
jų, 46 atstovai.

Dievo Apvaizdos parapija.

When a cough due to a cold drive* you mad, 
Smith Brothers Cough Drops give soothing, 
pleasant relief. Smith Brothers’ contain a spe
cial blend of medicinai iogredients, blended 
with prescription care. Štili cost only 54:—ye*. 
a niekei c b teki tbat ticklt!

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OR MENTHOL— 5*TkAD

BU

HERYBOIY

SHOOT STRAIGHT 
Wlth Our Boysl 

BUY WAR BONDS I

-

A. t
KAZIMIERAS
MIKŠEVIČIUS

Oyveno 722 West 18th St.. 
tel. Seeley 6909. Mirė Gruod. 
18 d. 1942 m. 7:30 vai. ryte, 
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo IS Pa
nevėžio apskričio, .Joniškiu 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Elzbieta (po tėvais 
Gurždiutė); 2 sūnus Joną tr 
marčia Pranciška, Edmundą 
ir marčia F’orenee; dukter) 
Elzbieta ir žentą Fred MrAl- 
lister: 3 anukus: brolienę Ber- 
nediktą Mikševičienę ir jos 
Seimą, 2 švogerluB Martiną 
Česonj ir Joną Gurždą Ir jų 
šeimas; švogerką Uršulę Ou- 
tauskienę ir jos šeima. Ir kitų 
giminių, draugų ir pažĮstamų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių draugijos ir prie Simano 
Daukanto draugijos.

Kūnas pašarvotas S. M. 
Skudo koplyčioje, 718 West 
18th Street. laidotuvės jvyks 
antrad.. Gruod 22 d. 1942 m. 
Tš koplyčios 8:00 vai. ryto 
bus atlydėtas j Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldi) bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Sūnal, MarvAos, Dniktė 
ŽiiittH. Arnikai. Brolienė, švo- 
gerial, švogerk-i ir Giminės.

laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas, Tel. Monroe 3377.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO’ 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP VPANTED — VYRAI

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

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

SEARS ROEBUCK (f CO.
63rd and Halsted Sts.

D O C K MEN
Vyrai reikalingi prie loadlng plat- 
formo, kraustyti tavorą. Unijos mo- 
keeties rota. Naktimis darbas. Turi 
mokėti skaityti Angliškai. Atsišau
kite tarp 9 vai. ryto ir 12 vai. pietų. 

KEESIIIN MOTORS 
221 W. Roosevelt Rd.

PATYRUSIEJI COREMAKERS IR 
MOLDERIAI. Taipgi core-room ir 
foundry Paprasti Darbininkai reika
lingi. Kreipkitės —

HOWARD OUNDRY COMPANY 
4918 W. Blonmlngilale

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

4602 SO. VVOOD STREET 
Telefonas VIRGINIA 109,3 ’

LAUNDRY WASHMEN. VVRINGER 
MEN. LOADERS ir PULLERS rei
kalingi nu-olatiniems darbams su 
patraukiančiu mokesčiu ir darbo 
sąlygomis. Atsikreipkite prie

"UIJ.OH SHVHil — AVH HIV 
140 E. VValton Plaee

t
BARBORA

BALKOJIENft
Mirė Gruod. 18 d. 1 94 2 m., 

11 vai. ryte. Gimė Lietuvoje. 
Kauno rėdyboje. Kilo iš Tau
ragės apskričio. Amerikoje iš
gyveno 4 0 metų.

Paliko dideliame nuliūdime:
3 sūnus Kazimierą Ir mačią 
May, Izidorių ir marčią .Jadvi
gą. Viktorą Ir marčią Doro
thy; 2 dukteris Stanislavą ir 
Oną, žentą Leo Vesely; 5 anū
kus; švogerj Petrą Balkojų Jo 
moter) ir Jų ėilmą, lr daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose. 
1518 8o. 49th Avė.. Cicero, 
III. Tel Cicero 2314-VV.

Laidotuvės )vyks antradlenj. 
Gruod. 22 d 1942 m. Iš namų 
8:00 vai ryto hus atlydėta J 
ftv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą, 
pamaldų bus nulydėta ( 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:

Sūnal, Marčios. Dukterys, 
Anūkai, šiogerls Ir 

Glmlntės.
laidotuvių direktorius John 

F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Po
šv.

TRACK LABORERS 
Amžiaus 18 iki 55 m.

Tiesti rėles Chicagos apiellnkėje. 6 
dienos f savaitę. 65c J valandą. Pra
gyvenimas duodamas dykai.

PENNSYLVANIA RAILROAD
CHICAGO UNION STATION ,

516 W. Adams St., Chicago, Iii.

HELP WANTED — MOTERYS

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

PTRODFTAI. COMPANY 
622 W. lake Street

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga, 
labai įdomus darbas. Dieną ir nak
tį shlftai. 40 centai ) valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas jsldlrbt- 
Mas. Kreipkitės ) —

FIJVSTIO BINDING CORP.
732 S. 'Sherman St.

MERGINOS IR MOTERYS 
DEFENSE DIRBTUVĖJ

Bench Inspekcija tr lengvi dirbtuvės 
darbai. Dieną ir naktj shlftai.

EDW.ARD KATZINGER CO. 
1849 N. Cicero (netoli Armitage)

MOTERYS
Turi būti sveikos !r tvirtos. Patyri
mas nereikalinga. Dirbti kaipo pa- 
gelbininkės rakar.dn dirbtuvės min
imom. Proga išmokti Terai apmokan
ti amatą. Matykite Mr. Thomas po 
9 valandos ryte.

PULLMAN COUCH CO. 
3759 So. Ashland Avenue

LAUNDRY MERGINOS—prie abel- 
nu skalbykloje darbu. Patyrusios 
FEEDERS ir FOLDERS. Nuolatini 
darbai per visus metus su patrau
kiančiu mokesčiu ir darbo sąlygom. 
Atsikreipkite pas:

MR. KAY DRAKF. HOTEL
140 E. VValton Plaee

GIRI. for general offiee work. Some 
comptometrv and tvplng experienco 
helpful. 5 dav week. Time and one- 
half for overtime.

CONTINENTAL COFFEE CO. 
371 VV. Ontario Street

DOMININKAS GAPSHIS
Mirė gruod. 16 d., 1942 m., 5:45 vai. popiet' sulaukęs 71

metų amžiaus
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskričio, Baisogalos pa

rapijos, Valatkonlų kaimo. Amerikoje išgyveno 50 metus.
Paliko d’deiame nuliūdime: moterj Sophie (po tėvais Bart- 

kiutė); 3 dukteris — Victoria lr žentą Edward Figgntt. Julinna 
ir ųentą Joną Shultz, ir Helen ir žentą Juozapą Navickey; sūnų 
Sta* islovą ir marčią. Aldoną; 4 anūkus; pussesere Konstanciją ir 
švogerj Povilą Daresh ir jų šeimą; pusbrolį Jurgį ir brolienę Mortą 
Zaroiaskius ir jų šeimą; Švogerką Kunigundą ir švogerj Joną Če- 
pauskus ir Jų šeimą: giminaičius — Mockų šeimą; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažistam-ų.

Lietuvoje paliko sesrį Elzbietą Kilienę, dėdę Kazimierą Gap- 
shĮ ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Teisybės Mylėtojų dtaugijos.
Kūnas pašarvotas namuose 3326 S. Halsted St., tel. Yards 

0123. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 21 d. Iš namų 8:00 
vai ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas ) švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Storo laidotuvėse.

Nuliūdę:—
Moteris, Dukterys, Kūnu**. Žentai Marti, Anūkai, 

Pusseserė, Pusbrolis švogerial. švogerkos lr Giminės.
I.oldotuviu direktorius: Ant. M. Phillips, tel. YARds 4908.

FREIGHT HANDLI RS — mokestis 
nuo tonų. Gera užmokestis, patyri
mas nereikalingas Atslneškit Sočiai 
Security kortą.

ERIE RAILROAD 
14th arui Clark Streets

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

LARAMTE MACHINE VORUS 
5229 W. Cermak R<1. — Cicero, III.

PAGELBININKAI prie Sheet Metai 
darbų dirbant prie blowpiping, shop 
lr erectlng.

OYCLONE BLOU PIPF, CO. 
2552 W. 2lst Street

REIKALINGI — PATYRĘ BENCH 
MOLDERIAI prie aluminum lr bre
so. Nuolatini darbai.

OSCAR W. HEDSTROM CORP. 
4836 W. Divlslon Street 

............... 4. ■ -——— 
Mažas meilės lašelis reiš

kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

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

COREMAKERS — patyrusios Bench. 
Taipgi Magnesium casting Inspekto
rės. Kreipkitės —

HOWARD FOUNDRY CORP. 
4918 VV. Blooinlngd&le

PARSIDUODA.

A. A. DR. MAURICE KAHN 
OFISO ĮRENGIMAI IR- REN- 
DUO.IAST JO OFISAS. KREIP
KITĖS PRIE:

JOSEPH J. GRISH
4631 RO. ASHLAND AVENUE 

PHONE YARDS 1001

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MiiLIONS AORll—Mirade Whip does work utonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip is 
by far America*! favorite salad dressing.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIftKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

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 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO" PROGRAMAS*^ 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

IA atotiea W0ES (1300). su Povilu Šaltimieru.

h
MARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
' Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. Phone. YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. Tel. PULLMAN 1279
2314 VVEST 28rd PLACE Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9961

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
3854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone TARDS 1419

KK -



DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publinhed Daily, excepi Sundays 

A metftber of the Catholic Press Association
8ubncriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; Onė Month — 75c. Europe — Onė Year — $7.00*: 
Bfx Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.

Advertiaing in “Draugas” bringa best resulta.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valat. Amerikos Valsytbėae: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mė-^aiams — $2.00; 
Vienam Nffnėšiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris-— 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams rafitų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją ma- 
Onšle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asfnenlŠkumų. Pasenusios korespondencijos latkraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma -ch 31. 1916 at Chicago, T1T. 
Under the Act of March' 3, 1879.

Kokia spauda įtakingesnė?
Chicagos miesto mayoras Edward J. Kelly įvedė pa

protį vieną kartą į metus pakviesti tautinių grupių ir 
vadinamųjų “Community” laikraščių redaktorius ir 
priė užkandžių su jais pasikalbėti.

Šiemet toks pasikalbėjimas įvyko gruodžio 17 Mor- 
rison viešbutyje.

Susirinkusiems redaktoriams E. J. Kelly papasakojo 
apie karo eigą, apie Chicagos pastangas visomis iėgo- 
mis dėtis, kad greičiausiai karą laimėti.

Svarbiausia, šiame susirinkime mayoras Kelly atvi
rai ir drąsiai pripažino, kad

tautin'ų grupių ir apylinkių laikraščiai į savo skai
tytojos tori daug daugiau įtakos, negu didieji dien
raščiai.

Kodėl taip'-*
Todėl, kad žmonės didžiųjų dienraščių dažniausiai 

tik antraštes ir “funnies” tepažiūri, kuomet tautinių 
grupių ir apylinkių laikraščius nuodugniausiai perskai
to. inimant ir bizniškus skelbimus. Tuo atžvilgiu tų 
laikraščių įtaka į miesto ir, apskritai, visuomenės gy
venimą yra labai didelė. Tai yra didelė jėga, kurią p. 
Kelly prašė dar intensyviau panaudoti Amerikos per
galei.

Kad Chicagos miesto galva teisybę sako, apie tai ir 
kalbos būti negali. Tų laikraščių vaidmuo yra didelis. 
Dėl to tie, kurie kartais ima ir pasiūlo suvaržyti tau
tinių grupių spaudą, nežino ką daro ir elgiasi tikrai 
nepatrijotiškai.

Tikrai būtų gera, jei visi tautinių grupių spaudos 
priešai būtų girdėję p. Kelly kalbą. Būt gera, kad ją bū
tų girdėję kiti aukšti politikai ir biznieriai, kurie daž
nai į1 mažesniu? laikraščius dėmesio nekreipia, kuomet 
tie laikraščiai yra geriausi tarpininkai tarp jų ir visuo
menės. ‘

• Reikia pasakyti, kad tokie pasikalbėjimai, kokius da
ro mayoras Kelly au tautinių grupių ir apylinkių spau
dom atstovais, yra labai naudingi ir reikalingi. Jie stip
rina vieningumą ir kelia tikrosios demokratijos są-
nTonę.
*

fina į laika Lietuvai
Nekartą esame rašę apie tai, kad lietuviai politikos 

veikėjai daug kuo gali pagelbėti Lietuvai. Savo laiku 
ešante nurodę ir pavyzdžių.

Vieną tokių pavyzdžių ir šiuo tarpu turime.
Užvakar Illinois Athletic Club patalpose Chicagos 11 

tvardo lietuvi?; pricinktų kapitonai surengė praėju
siuose rinkimuose išrinktam Jungtinių Valstybių kon- 
gresrtianui Martin Gorski pagerbtuves ir išleistuves, į 
kurias, te garbės svečio, atsilankė Illinois valstybės 
eėnatbrtus RichUrd Daily ir kiti politikai. Tartie poky
lyje lietuviai veikėjai politikoje įteikė kdngfesrttartui 
dorskiui raštą, kuflariie tarp kitų dalykų pasakyta:

“Wc, the undeisigned, of LithuahiSn efctraction,
Rėgu’af DefliocfaLc Party Precinet Captains ot the 
llih Ward, City of Chicago, Illinois, miftdfuTl of the 
conseųuences of this great globai War all over the 
world in general, and irt Europė in partičular, are 
dėeply concerned whether or nOt our fathers’ dld 
countiy, Lithuania, will be granted freedom and in- 
deper.dence atter this world tvide conflagration.

“Lithuania, together with Latvia artd Estohia. 
tfėfė by forcė of arms, occupied by Sovlet Rusėta on 
June 15, 1940. A year later, ort June 22, 1941 wheu 
the German Rufisūan War bėga n, HitlėT’s arrtfies in- 
vaded and forcibly occupied the Baltic States. Under 
vicio"s German yoke, Lithaania, Latvia and Estoūia 
are suffering the šame kind of persecutiom and ex- 
ploitation as other Gefrrtah occupied countries.”

Toliau nurodoma, kad Lietuva, Latvija ir Estija 
yra visais atžvilgiais skirtingos nuo Rusijos, Vokieti-

kumpai

DTENRAšTIS DRAUGAS
-asas.' i'.,' , . .is.g, ' :

jos ir kitų, kad griežtai yra priešingoe ir komunizmui 
ir nacizmui ir dėl to kongr. Gorskiui įteiktame rašte 
prašoma, kad būtų įnešta į kongresą bilius, kuriuo bū
tų aiškiai nustatyta pritaikinti Atlanto čarterio dės
nius ir Baltijos valstybėms, kurių laisvė ir nepriklau
somybė jėgos pagalba buvo išplėšti.

Trun.partie memorandume įtikinančiai kalbama, kad 
Lietuva Latvija ir Estija per su virš dvidešimts dve
jus metus savo laisvo ir nepriklausomo gyvenimo įro
dė savo sugebėjimą pačios save valdyti ir visais at
žvilgiais padarė didelę pažangą.

Reikia pripažinti, kad Chicagos lietuvių veikėjų po
litikoje grupė gerą ir naudingą žingsnį padarė. Būtų 
gera, je; jų pavyzdį ir kiti pasektį.

Darbininkų gerove besirūpinant
Jungtinių Valstybių kongresas, baigdamas savo isto

riškąją oesiją, nubalsavo pakelti federaliniams darbi
ninkams — valdininkams (jų virš milijonas asmenų) 
algas. Panašiai pasielgė ir Chioagče miesto taryba. Ji 
pakelia algas miesto valdžios darbininkams arba val
dininkams.

Nieks, manome, šiems žygiams nesipriešins.
Jei keliamas atlyginimas už darbą pramonės darbi

ninkams, turi jis būti keliamas ir valdininkams, nes 
gyvenimo sąlygos visiems lygiai pasunkėjo, pragyve
nimas visiems lygiai pabrango, šių laikų reikalavimai 
visiems lygiai yra statomi daug didesni, negu norma
liais laikais.

O kaip su tvis darbininkais, dėl kurių unijos neko
voja, nes prie jų priklausyti neturi galimumų, už kurių 
pečių nestovi nei kongresas, nei miestų tarybos?

O kaip su lietuvių spaudos darbininkais?
Tai labai daug pareina nuo lietuvių visuomenės.
Jei lietuvių visuomenė gausingiau skaitys mūsų laik

raščius ir stipriau ją parems, tuomet laikraščių leidė
jai turės galimumų ir lietuvių spaudos darbininkų me
džiaginę būklę pagerinti.

Spaudus darbininkams reikalavimai yra didžiausi. 
Tačiau labai dažnai pamirštama, kad ir jie turi gy
venti, savo-šeimas aprūpinti, kad jiems taip pat kepti 
karveliai iš dangaus nekrinta.

Čia kalbame ne apie vieno kurio laikraščio darbi
ninkus, bet bendrai visus.

Valdininkai tarnauja valdžiai, dėl to valdžia jų liki
mu rūpinasi; spaudos darbininkai — visuomenei, todėl 
visuomenė turi jų darbą labiau įvertinti ir prisidėti 
prie sudarymo jiems geresnių gyvenimo sąlygų.

<Jr

SPAUDOS APŽVALGA
Dėl Hooverio plano

Buvęs Jungtinių Valstybių prezidentas Ilerbert Hqo- 
ver vėliausioj savo kalboj duoda sveikų patarimų po 
šio karo daryti taiką kitaip, negu ji buvo padaryta po 
pirmojo piasaunnio karo Versalyje. Dėl H. Hooverio 
pasiūlymo N-jos rašo:

“Taikos klausimams studijuoti Hoovefis siūlo pa
skirti Įvairias komisijas (pažymėtas “sąlyginėje tai
koje’’), kuries savo darbui suvartos tiek laiko, kiek 
bus reikalinga. Kuomet viena arba kita komisija pa
vestą jai dalyką išstudijuoja ir pateikia savo suma
nymą. tai valstybių įgaličtiniai jį galutinai apsvars
to ir priima, šitokiu būdu vienas klausimas bus iš
spręstas po kito, o ne visi kartu, kaip Versalyje.

“Eks-prezidento siūlomas planas turi gerų savybių. 
Geriausias dalykas jame yra tas, kad jisai skatina 
Jungtinių Tautų valdžias jau dabar ruoštis taikai, o 
ne laukti, iki sūstofi karas. Netikėtai užklupta taika 
gali atnešti didesnę katastrofą žmoftijai, negu pats 
karas. Badas, epidertrijba, riaušės, piltetitiai karai at
skirų rautų ridttje, kruvini konfliktai dėl sienų — iš 
šauktų chaosą pasaulyje. Pergalėjusios valstybės tū
ri tari. užkirsti kelią; o kad jos galėtų tai padaryti, 
jos privalo turėti jau paruoštą laikinos taikos prog 
ramą. pirma negu iššautas paskutinis šūvis.”

Laisvės simbolis
“Liet Žinios“ rašo;

“Karo frontai, kur mušasi Artierikos kareiviai api
ma ne tik Pacifiką, bet jau siekia Afrikos, Azijos, Eu
ropos ir Australijos žemynus, žvaigždėtoji Amerikos 
laisvės vėliava išdidžiai plevėsuoja visuose penkiuo
se pasaulio kontinentuose. Tos vėliavos pergalėje sa
vo išsigelbėjimą mato šimtai milijonų žmonių, nes 
visi jau žino, kad Amerikos pergale ateina laisvė vi 
aoms tautoms. Todėl miela kovoti, net nebaisu mirt 
už garbę tokios vėliavos, kuri yra simboliu laisvės 
ir Nepriklausomybės visai žmponijai. Šių liūdnų su
kaktuvių proga linkime mūsų garbingai šaliai visuo
tinos ir greitos pergalės, o žiaurių priešų pikti dar
bai tesusilaukia prideramos bausmės.’’

Amerikos katalikų veiki
mo centras — N. C. W. C. 
jau keliolikti metai užlaiko 
“The Catholic Hour” — Ka
talikų Valandą.

Ją girdime kiekvieną sek
madienį apie penktą valan
dą. Gieda garsus Paulis tų 
choras, kalba patys žymiau
si katalikų kalbėtojai.

Ypač daug naudos savo 
kalbomis per tą radijo va
landą yra padaręs garsusis 
kalbėtojtas prelatas Pulton 
J. Sheen, Katalikų Univer
siteto Vašingtone profeso
rius.

Pranešama. kad per 1943 
m. sausio mėnesį ir vėl kal
bės prel. Sheen.

Jis pasakys visą seriją 
gerai prirengtų kalbų labai 
įdomia tema — “Krizė Krikš 
čionybėje”.

Pasiklaūsykime tų kalbų.
Praneškime ir kitiems a- 

pie jas ir, apskritai, apie šią 
katalikų radijo valandą.

Tuo atliksime savotišką 
misiją.

Katalikų Radijo Valandos 

išlaikymui ’ gausiai aukoja 
Kolumbo Vyčiai — Knights 
of Colurtibus. X

Aukoja tūkstančiais.
Jie jaučia, kad tuo gerą, 

katalikišką darbą atlieka, 
nes radijo šiandien yra vie
na iš galingiausių priemo
nių Kristaus mokslui pla
tinti, Katalikiškai Akcijai 
vesti, apaštalauti.

Ypač šiais didžiųjų sukrė
timų ir neramumų laikais 
toks apaštalavimas yra ne 
tik naudingas, bet ir būti
nai reikalingas.

Smarkus šiaurės vėjas ver 
tė pirkėjus slėptis šiltose

vyras, priėjęs prie krautu
vės lango, tėmijo išstatytas 
siūlomas dovanas. Ilgai sto
vėjo taip kad rodės blogas 
oras jam nebebūtų padaręs 
jokios įtakos. Šilta ašara 
nuriedėjo per skruostus ir, 
teškėdama ant rankos, pa
žadino.

Žmogeliui prisiminė dova
na, kurią jis savo draugui 
kadaise pirko Kalėdoms. De
ja. kaip skaudu, kai šven
tėms praėjus, tas netikrasis 
draugas su pašiepa pasako
jo apie jo įteiktą dovaną, 
nežinodamas kaip tai jį už
gavo. Tas vaizdas dar tebe
buvo akyse — paniekinta 
dovana. Žmogelis nežinojo, 
kad prie lango išstovėjo be
veik visą pusvalandį.

Ligonis sunkiai alsavo. 
Kiekvienas širdies takšėji
mas galėjo būti paskutinis. 
Daug laiko praleido prie li
gonio lovos jo žmona. Gai
lestingas kaimynas atsilan
kęs rado moteriškę išvar
gusią, bet vis kantriai lau
kiančią, kada liga pakryps į 
gerą ar blogą pusę. Ji už
simiršo apie ilgas valandas, 
nuovargį, sėdint prie myli
mo asmens.

Toks pasišventimas ran
damas, ne tik protingų žmo-

asmeniUi. Laikas tada už
mirštas; gali lyti, snigti, 
šalti, žmogus nepajus, nes 
vaizduotę valdo visai kiti 
jausmai.

Seniai pašantis nesantai
koje gyvena, iškelia sunke
nybių, širdies sicausmų vi
siems. Kas paliestas, tas vi
sa kitą užmiršta, nes svar
besnė problema varsto sielą 
neduodama laiko pagalvoti 
apie aplinkybes ir kitus gy
venimo pavojus.

Jeigu virš rtiiriėtus daly
kus pilnai pritaikinsime tam 
laikotarpiui, kai žydai laukė 
garbingo, galingo mesijo, 
kuris žydų tautą grąžintų 
į pirinaeiles tautas, supra
sime kodėl neturtingas kū
dikėlis Jėzus Betliejuje liko 
nepastebėtas — tikėtasi ko 
nors visai skirtingo

Kalėdų šventės taip arti. 
Nejaugi mes užsimiršime, 
kad tiek metų atgal Kris
tus atėjo pasaulin, kad ra
mybę ir taiką žmonių šir
dims grąžintų? Bent trum
pam laikotarpiui pasukime 
mintis į mūsų Dangišką Tė
vą — seniau Kristaus atėji
mu laimės atnešė, dabar irgi 
suteiks jeigu orašysime.

A.B.C.J.

(Iš “Draugo“, 1917 metų 
gruodžio 19 d.)

Kerenskis eina Petrogra- 
dan... Pranešama, kad buvu
sia Rusijos premieras Ke
renskis su keliais tūkstan
čiais kareivių eina atsiimti
Petrogradą iš bolševikų.....
Kazokai nugalėjo bolševikus 
ir paėmė Rostovą ties Donu.

Po svietą pasidairius
“Detroit darbuose užšal

dyta 700,000 darbininkų”, 
skelbia gazietos.

Kaip mainosi čėsai. Senai 
čia žmogus negalėjo niekur 
darbo gauti, o dabar jis ne
gali darbo pamesti, kad ir 
norėtų. Jis darbe įšaldytas.

Aną dien girdėjau Čika
gos balšavikus figeriuojant, 
kad po karo ne tik Anglijoj,

ale ir visur bus daug naujo. 
O jų jenerolas Andriulis net 
naiviais išvadino buvusius 
Lietuvos valdonus manan
čius vėl užkopti ant sprando 
Lietuvos žmonėrtis.

Na, matot. O, Paleckiai, 
Gedvilai ir kiti sėdėję ant 
sprando Lietuvos žmonėms 
vėl mano užsėsti. Andriulis 
turėtų jiems specialiai apie 
tai parašyti.

SKELBKITES “DRAUGE’

DEGA LAIVAS

•/okiečių tankas ir įgula (dešinėje, paveikslo priešakyje) atvyksta į Toulon p'akran- 
neokupuotoj Prancūzijoje. Vienas iš kovos laivų sunaikinamas prancūzų laivyno.

Aivai pamažu virsta j šoną ir dega
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IS KELIONES EGIPTAN
Prof. K. Pakštas

(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų ‘Aplink Afriką”, 
antras tomas, 133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)
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sidabro, į
vario, bronzos ar stiklo: Į 
braslietų auskarų ir karie- Į 

Čia geriausiai gali pastų- uų. jų 8markiai ir paakiai 
dijuoti orientaiišką gyveni- d&ih&i tatuiruoti melsvais 
mą, papročius if gatvines braižiniais. Dainai nešioja 
scenas su jų keisčiausiatis ti- auskarus ir nosyse. Dangų- 1 
pais.. Siaurutėse ir kfervose mas ištikimų Pranašo pase

kėjų stropiai pridengia savo 
veidus, p&kabinda&os že-

(Tęsinys)

Masky — Kairo labirintai
visokių žibučių iš

gatvėse verda nuolatinis j u- 1 
dėjimas, begalinė virtinė 
pėsčių žmonių, nešinų viso
kiausiais dalykais ramių 
kupranugarių ir asilų. Viso
kio tipo vežimų ir vežimėlių 
siuva ir siuva į visas puses, 
kaip skruzdėlyne. Išgirsi čia 
keisčiausią balsų ir girgždė
jimų, pamatysi margiausių 
rūbų, tik žinok jų vardas, 
ir rūšis, tai atskirsi i įvairins 
gyventojų luomus. Sehas 
tradicinis galvos parėdas — 
tai turban, kuriuo jie apvy
nioja sAvo galvas, tartum 
kokiu rankšLuosč u. Arabų 
turbanų būna įvairių spal
vų. Šerifai, kilę iš pačio Ma
hometo giminės, nešioja bal 
tus turbanus, nors Pranašas 
dėvėjo žalią. Žalius turbanus 
dabar nešioja tik tie, kurie 
paskutiniais metais atliko 
maldininko kelionę į Mekką. 
Įvairių ordinų dervišai (mu
sulmonai vienuoliai) nešioja 
įva-rių spalvų turbanus: R+- 
fayja — juodus arba tam
siai mėlynus, Abmadyjš —

miau akių ilgą muslino ap
dangalą vadinamą burku, 
kuTs turtingesnių moterų 
esti megztas iš juodų šilki
nių siūlų ir vadinasi jašmak. 
Ištekėjusios moterys dar ne 
šioj a an nosies geltoną, 
kartais paauksuotą šupulė- 
lę, vadinamą kasabą. Tačiau 
daugelis aukštesnio liiomo 
moterų vis labiau įpranta 
nešioti eUropišku3 rūbus, 
dažniausiai tamsių spalvių, 
o jų jašmakai darosi vis 
skystesni ir skystesni iki 
visiškai permatomų. Vieti
nės koptės ir žydės nešioja 
tokius pat rūbus, tiktai vei
dų neuždengia.

Pamatę rūbų savotišku
mus, pasiklausykime kokių 
garsų girdėti Musky labirin
tuose. Tuos garsus ir žo
džius man aiškino p. Bout- 
ros, lydėjęs mane iš vysku
po į- Musky užkampius. 
“Rigfak ja chavaga” — šau 

raudonus, Kahbiryje — bal- kia beduinas, kupranugarių 
tus. Ulamos, arba dvasiški virtinės pryšaky. Reiškia: 
mokslininkai, nešioja pia- “tavo koja, pone , t. y. ser- 
čiu8 šviesių spalvų turbanus. gėkis, kad kupranugaris ne- 
Tačiau daugumas paprastų j užmintų ant kojos. “Viššak 
piliečių šiandien ant galvų jagada;” (tavo veidas, vaiki-

ISGELBEtl IŠ TRANSPORTO
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tų papročiu visos šitos krau retai iškyla aukščiau visų rų nuomonių pasiliekame, 
tuvėlės, taisingiau būtų aplinkinių trobesių. Bet, ger nes sielos nesusitinka, nors 
kioskai, susipiečia vienon ku biamieji, viename laiške vi- ir ilgisi susitikti, kap E. 
rion miesto dann, kurios at- 1 so pasakiškai įdomaus Kairo Heilo tvirtina.
skiri kvartalai ir gatvės va- į jūk neaprašysi.
dinama moskių arba 
džniau, gaminamų ir

dar
par-

Šalia įdomybių visur Čia.1 
tikėkis ir visokių nešvftru-

(Galas).
i Tr-7

Kas gyvena be prneipŲ, to 
duodamų prekių vardu. Tai mų; purvo, dulkių, ir nema- mora,inis gyvenimas svy-

čia rasime sūk en-nahhasin }onįų kvapų. Savo kelionėje ra°ja kaiP nendr6- (^ha-
arba vario kalvių suką; sūk aš dar nemačiau nešvares- mer To,h>-
ei-khurdahiya — geležies njo jr vargingesnio p įdaro •
raitytojų ir kalvių suka ir u£ Egipto fellahą ar netur-
t. t. Šitose krautuvėlėse ne- tingą miestelėną. Net vidu-
sistebėk, jei iš tavęs papra- tiniuose re9toranuose visuo-
šys deš mteriopai daugiau, meį tikėkis paduotame val-
•>egu daiktas vertas. Ap3i- gy rastį vieną kitą plauką:
šarvuok didž au.ia kaft.ry- ^aį jų taisyklė. Manydamas,

kad ši taisyklė, išimčių ne
mėgsta, aš viename restora
ne paprašiau tarną, kad 
plaukus jis man paduo.ų

be, laikyk viską juo. ais ir
I derėkis. Pamatysi, kad Kai
na kaip nuo kalno galvo
trūkčiais pradės ristis že-

• Atun iMiepuuoJl
Vyrai išsigelbėję iš nuskendusio U. S. Army transport, 

pirmiau žadinamo S. S. President Coolidge laivo, stovi 
ant kranto, kada kiti eina į krantą iš gelbėjimosi laive
lių. Šolon.on salų apylinkėje.

■•■T >■ — --- - ---------- 
keliaujančių virėjų kurie palyginimo, šiam muedzino 
slankinėja su savo mažomis šauksmui, geriausiai tiktų
virtuvėnris ir kiekvieną mi
nutę yra pasirengę paga
minti tau šviežius pietus: 
gabalą mėsos, Žuvies ar ko 
kito šiaip taip nuryjamo. 
Pro visuomet atviras sku-

prisiminti išklmingų mišių 
užbaigos ilgą, iškilmingą in 
tonaciją “Ite, Missa ėst”, 
bet ir tai bus tik tolimas 
panašumas.

Vakare, sutemus klaiku
tykių duris pamatysi, kaip darosi šitose neapšviestose
barzdaskutys skuta barzdą 
ar galvą, kurią pacientas, 
dažnai ant stalo aukštai at
sisėdęs ir kojas po savim

Musky klampynėse. Krautu
ves uždarius, jų sargai 
(bauvab) išsitiesia ant gat
vių prie pat durų savo ma

parietęs, laiko atsargiai iš- žutes iš palmių lapų ir sta-
tiesęs ar patempęs, o skute- garų loveles ir rengiasi kiš-
jas vaikščioja aplink jį kaip kįo miegui.
koks skulptorius su peiliuku, i .

I Musky, tai ištisas bazaras,

nešioja tarbušus, kur e vi
suomet radoni ir panašūs į 
apverstą cilindrišką puodą, 
su kutu viršugalvy.

Paprastas arabų rūbas — 
tai galibija. į kurią panašų 
padarą gautume, jei mūsų 
kunigiškai sutanai nuardy- 
tuzne apikaklę ir kiek prapla 
tintume rankovas. Tik gali- 
bijos ne visutomet juodos: 
jų yra įtairių spalvų ir įvai
raus medžiagos gerumo. 
Yra jų šilkinių, yra ir pi
giausio audeklo, iš kokio 
pas mus maišus siuva. Tai 
jau pareina nuo to, kokio 
storumo savininko kišenė. 
Daugelis prasitrynusių egip 
tiečiu nešioja europiŠkus 
rūbUs, pasilikdami tik rau

doną tarbušą ant gšIVos. 
Tai lyg ir simbolizuoja: iš

ne). Reiškia: sergėkis, kad 
kupranūgaris, apkrautas vi
sokiais stagarais neperbrau
ktų tad per žandus. O elge
tų Kaire kaip musių. Atkišę 
rankas, dažnai akli. jie šau
kia: “ja nrohanmin ja rabb”
(o gailestingumo žadinto
jau, ponė), “tatfb min allah 
hak lnkmet eiš” (aš siekiu 
pas Viešpatį mano duonos 
kąsnelio kainos); “ana de f 
Allžfh vūū-nabi” (aš esu Die- 
vd ir Pranašo svečias). Pra
eivis, kokį pin;gė.į palikęs, 
atsako: “Al'ah yihann'n 
aleik” (tesusimilsta Dievas 
ant tavęs).

Sakka arba vandens par
davėjas vis dar maišosi 
Kairo gatvėse aftt jo nuga
ros išpūstas ožkos kailis, 
pilnas rožėmis ir kitais kve-

pavif šiauš visas esu euro- palais parfūnruoto vandens, 
pietfš, bet mano galvojimas, į lėtai jis sukinėjasi ir dairo- 
mano sielos struktūra if pa si ir siūlė ksTeivižms to kve- 
linkimai pasilieka oflerttaHš 1 piaūčio vandens išsigerti, 
ki. Blogiausią įspūdį daro Pas jį rankose ir puodu’ as, 
tai arabai ant savo gaiibijų iš korto vist geria, negalvo- 
užšivilkę dar curOpškus darni apie jokius mikrobus, 
trumpus švarkus: Mauros- , Yra ir vienuolių ordenas, 
nio, parėdo, rodos, nebegali- vadinamas KemaU, kurs Ir
ma ir įsivaizduoti. Mat, ara- irgi pardavinėja gatvėse 
bai lengviau prisii/na mūaiš- vandenį, -užtaisytą apelsino

Tai arabų muzaiyn.

Bet tikriausius Rytus, tik 
rą Islamo dvasią pajusi, kai 
išgirsi iš aukšto moskės mi
nareto (madna) muaddlno 
arba muedzino gieda n lį, ga
lingą balsą, šaukiantį Prana 
šo ištikimuosius prie mal
dos: Allahu akbar (4 kar
tu s) ašhadu . aniia Ia ilaha- 
llah; ashadu Anna Muham- 
madan rasnhtTah (du kar
tu) ; heiya’ala’s-sa-Lah 2 
kartu); hey’ ala’ Halah 2 
kartu); Allahu Akban 2 
kartu); la ilaha ilfa’Hah”. 
Lietuviškai išvertus visa tai 
reikštų: “Dievas yra di
džiausias; aš liudiju, kad 
nėra Dievo, be Allaho; aš 
liudiju, kad Mahometas yra 
Allaho pranašas; eikite prie 
maldos; eikite prie išgany
mo; Allahas yra didžiau
sias; nėra Dievo, be Allaho”. 
Ieškant mums suprantamo

susidedąs iš tūkstančių at
skirų mažyčių krautuvėlių, 
neapsakomo įvairumo dirb
tuvėlių ir panašių smulkių 
įstaigų. Bazaras — tai per
siškas žodis. Arabai jį vadi
na sūk. Didesnės urmo krau 
tuvės vadinamos uakaJa. Ry

myn. Pasiūlyk m?žiau, negu an(- atskiros lėkštČ3... Šį juo 
manai duoti, kad būt galima jj8 iabai rimtai priėmė 
po truputį pridėti. Pardavė- jr ketino pasistengti atskirti 
jas sakys svaiya (per ma- plaukus nuo kitų valgių... 
žai), bet pasiųs savo pagal- Taip, juk čia Rytai... O gi R. 
bininką ar tarną į gretimą Kiplingas juk sako: “Rytai, 
kavinę ir atneš mažutį puo- j tai Rytai 0 Vakarai, tai Va 
dūką tirštos arab škos ka; Į karai; ir šiuodu dvynuku 
vos ir paduos gerti, kad tu
ilgiau užsibūtumči. Derybos 
tęsis toliau. Pagaliau jis pa 
sakys: “khuduh balas” (imk 
už nieką): tai reiškia, kad 
derybos numušė daikto kai
ną beveik iki minimalinės 
kainos. Taip aš pirkau ara
bišką garinę didelę pypkę 
“narghilą”, kuriai patalpin
ti reikėjo užsakyti ilgą dė
žę, nes į mano skrynias ji 
netilpo.

Musky krautuvėles valdo 
ne vieni arabai. Čia yra ghe 
tto “Haret eYabud”, žydų 
kvartalas, taip pat kaip ir 
armėnų ir graikų bei koptų.
Patį bazarų centrą sudaro 
ddelis uždengtas stogu kvar 
talas Khan el-KhaMH, įsteig
tas 1400 m. Per jį eina gat
velės ir skersgatviai, kur 
spiečiasi šilkų ir įvairiausių 
kilimų prekyba. Yra tai 
pats centras Musky bazarų, 
jų įdomybių cimes. Čia pat 
spiečiasi nemaža garsių mos 
kių, kaip ElHasanem, El- 
Azhar ir kitos, kurių mina-

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

instrumentus — LENGVAIS IftMOKfiJIMAIS;

CASH arba CRED1T
■riMMMMkMMtaoMM

Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalėdų, 
arba pasinaudokite mūsų —
PLANO NAUDA. 4 X ••

f. ,e

Pulkus kaleiMloi Ius <Iii<mIhiiim-! 
d)kal au klekvki u pirkiniu.

PIRKIT I.LGIN Alt HAMII.TOV AMUfcltioS DARBO l<AlKROlrj

JOHN A. KASS
MUSIC & JEWELRV STOltfc — WATCH RBTAfAlNG 

4216 Archer Ave., prie Sacrartfento Tel. LAPayette 3617
.-■■■ 'ii' i'- ht '.i iiitfij'F tf

PASKOLOS DAROMOS AKT PIRMŲ MORGKIŲI
> STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA RKFlN A N SAVIMI ’U

niekuomet nesusitiks”. Susi 
tikti susiinkame, bet atski-

kuri švarkus, bet nepakėūčia 
kelnių.

Neturtingesnių luomų mo 
terys, rodoe. kaip ir neturi 
kitų rūbų, o tik marškas, 
mėlynas ar juodas; į jas įai 
vynioja ir juodomis plono 
mis skaromis pridengia gai
via ir veidus
plsižttrmčioe

žiė'dais. vynuogėmis ar irki- 
stf. Pflfm vfšur vaisių parda
vėjų, taip pat įvairių saldu- 
mpnų pyragaičių, kurių 
“švaruftiM" sumažina euro- 
piečto apetitą, norri if rūpė
tų paragauti. Sutiksi ir ra- 
mftiril; laimės būrėją, kurs į

Bet trtfpūtį gatvės sūiėfį žiūrėdamas nu 
nešioja daug | pssakbB tavo ateitį. Yra ir

Hri/ujL/uul
Mr your i

TAU^TInTE mūnų Jūmj Indeliai rOpe«t.ing»U globo
Jami ir Ugi IA.OOO.flIt apdrriašH per Federal Savfnge and !xj«h In' 
nnrance Corporation. Mokame 31/^% Jflat pinigai greitai Hmnke 
ml ant paneikalavin»o
'triNlAUHtA ra ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ KINAN^INr IMTAI^a 

— MI Metai Hekmlny«> PataiAtavImn I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL CALUMET ll IH Joa. M. Mozeris. Sec’y 32K# SO. HAI.«TF^» *1

ant Lamgvij Mėnesinių Išmokėjimu I
PA\AIIDOKITK HKOG£ l>*HARTINSMk »$CMOM-

TAPKITE I NEPRIKLAUSOMI

DW£X1S liPARDAVL lA8 MI M BKCbtlNIAKO KT4KO MUZIKA UNI V rM8TBrMEWTI 
PASI5 AUDOB.1T PRfMIA I)4ha)< KOL 'DAR WEIAPARW*»TI

TŪBOS. CI TRINKTAI. TROM 
BONAI, SAJCABHONE8. KI.U 
TĘS su "ctutM” — $86.00 $87 60. 
$46 00 Ir $75.no VIm) KRrAntildtl 
l«it*vatti grojimui

KONCERTUI OUITARAI. SPA 
NlflKI M ANIX>LINA l. BANJOS 
SMUIKOS TENOR BANJOS - 
$0.60, $8.60. $12 60 Iki $86.00
STRIUNTNIAI BASAI JfiO 00
$185.00 lr $150 00 BASO UZ 
DENOAEAS — $12 oO R5JICR
LAI SMUIKOMS. 8TRII VlNT 
N1AMR BASAMS.
CELIZ) — $160
$10.00 tr $16.00. Striūnos d61 vi
st) virSmlnėtŲ Instrumentu BaSM 
DRUMS. PNARE pRUMS - $1 8.60. 
$18.60. $86.00. $50 00 PEDALS.
Hl BOTS. UYMBOI.S. ORUM 
HEADS pataisomi Jums palau 
klant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir 'read” Instrumentam* 
pritaikomi jūsų lOpoma

EK8PERTTVAS VTCTOR I" 
PHONOORAPH pataisymas

Atstatymas vist) dailų Clartn
'4ii., i • ' it im.iir Sh tuOhntVeo
4r. ntl. Oi'ltartinii

<MILDUTEI N’N SHtvV
•i« st. oftit-aau

VIOLAS lr 
$8.00. $6 uo

VALGYKITE

PIETŲ LAIKO 
UŽKANDIS 
10:30 iki 3

35c ir ankščiau

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

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IK KITŲ 
GĖKYMŲ PUOŠNIAME 

COCKTAIL LOUNGE
—Spagetti Ir Ravioii Mūsą 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.

Chile + ti's Restaurant
2435 S. tVESTERN AVE. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TL’RILLI, Prop.

CRANE COAL CO.
WEST VfRGlNIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neiŠparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run -- labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|Q 5Q

%

*8.65
*9.20

%

kepimui pečiuose ir namu šildytuvams
AkM kalno* pėrfcant 4 tonus ar rnivli-A 

HO MINO AVE TE».. POKTHMOIITII «MW?

i. I ■ ! ■

DRAUGAS

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
IR

1943 M. KALENDORIŲ
'l

, Dabar laikas įsigyti artistiškų kortelių 
KALĖDOMS.

Skaitytojui laukite dienraščio “Draugo”
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky
mus į "Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (14 lle- 
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1943 m. 
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam 
skaitytojui dykai! Neskaltytojas moka 
25c.

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

• * •( V
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PRIEŠŠVENTINE NUOTAIKA
Jau prasidėjo pats didžiau 

sįas prieššventinis judėji
mas. Visur prigrūsta žmo
nių: visi nori nupirkti do
vanų savo giminėms ir ar
timiesiems. Krautuvės pui
kiai pasipuošusios, pilnai pa
siruošusios patenkinti pirkė
jus.

Lietuviai prekybininkai 
neatsilieka nuo kitų nei pre
kių pasirinkimo gausumu, 
nei patarnavimo mandagu
mu. Štai, eidamas seniausio
je lietuvių kolonijoje — Bri
dgeporte, Halsted gatve, me-k. ■
tu žvilgsnį pro langą į Jos. 
F. Budriko Radio ir Rakan-

!■ dų krautuvę, 3409 S. Hils- 
, ted St., ir pastebiu, kad gau- 
Į ta daug naujų prekių, ku- 
' rios gali būti puikiomis ka

lėdinėmis dovanomis Jūsų 
giminėms ir draugams. Krir 
ta į akis nauji coffee ir cock- 
tail staleliai, didelės ir ma-

, žos lempos, paveikslai, žais-

puikus, marmuru papuoštas 
namas. Vidus blizga. Gražiai 
dekoruota kalėdinė eglutė ir 
iliuminacijos, šioje krautu-

40 valandų atlaidai 
Kewanee, IIL.

Kewanee, Dl., gruodžio 21 
dieną 8 valandą šv. Antano

vėj yra sukrautos didžiosios Sėtuvių
i Kewanee, iškilmingomis šv.Kolonu mAdovmio.Kalėdų dovanos: moderniš

ki parlor setai, bedroom se
tai, stalai, pečiai, gražiosios 
lempos ir didieji radio. Čia 
taip pat yra Budriko biznio 
ofisas, kur galima mokėti 
visas bilas ir siųsti money 
orderius. Tame pačiame na
me yra jewelry departamen
tas, kuris šiuo metu turi di
delį pasirinkimą auksinių ir 
sidabrinių dalykų: žiedų, 
laikrodėlių, karolių, papuo
šimo dalykų, sagų ir kitko. 
Čia galima gauti lietuviškų 
ir angliškų rekordų, phono- 
grafų mažų ir didelių radio.

Dabar pats laikas paruoš
ti dovanas, nes čia pat ir 
šventės. Tad negaišinkime 
laiko, užsukime į Budriko

Mišiomis prasideda 40 valan
dų atlaidai. Pamokslus per 
visas 3 atlaidų dienas sakys 
pranciškonas tėvas Juvena
lis Liauba. Pamokslai bus 
sakomi rytais 8 vai. ir va
karais 7:30 vai

Visi vietos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti atlaiduose.

lai ir. įvairūs jevvelry daly 
J kai. Kiek paėjus toliau, ran- tos dovanos bus laiku pri-

du Budriko naująją krautu- statytos Jūsų apdovanotiems 
vę, 3241 S. Ha’sted St. Tai draugams ir giminėms.

i Mokyklos vakaras
Bridgeport. — šaunus šv. 

Jurgio mokyklos vakaras į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 

Į, 20 d., 7:30 vakare. Progra
moje — vaidinimas “Tvir- 

j’ tas pasitikėjimas”. Vaidini
mas labai įvairus su baletu, 
dainomis, dūdukių muzika, 
žaidimais prie eglaitės, ka- 

? reivių paradu ir jautriomis

Vargšo padėka ir 
atsišaukimas

Visiems nuoširdžiai dėko 
ju už aukas, kuriomis pra 

eitą vasarą turėjau progos

skas ir žavintis sopranas 
Jadvyga Griciūtė. Dainoms 
pritars susidedąs iš 15 grie 
žikų Budriko radio orkest 
ras. Radio programa bus gir 
dima aiškiai visur. Įsitėmy 
kitę laiką: devintą valandr 
vakare Chicagos laiku. Jos
F. Budriko Radio, Rakandi 

Kun. Bartkus, šv. Antano j įp Jewelry krautuvė, 3241 S 
liet. parapijos klebon-s i Halsted St., yra leidėju šii

/

West Side je 
parengimas

programų. Pranešėja:

gydytis mineralinėje mau 
dynėse, Manistee, Mich.

Ligoninėj seserys, kunigas 
ir daktaras mane malonia1 
priėmė ir visu kuo rūpinos

Žinau, kad jūs, brangūt 
aukotojai, man tą progą su 
teikėt, kad pal e n g v i n u s 
skausmus ir atgavus svei
katą. Už tai, kol gyvas bū
siu, melsiu visiems geradė- 
jams sveikatos ir gausių 
Dievo malonių. • ,

Gera ten būt, gydytis, bet 
nėra iš ko padengti lėšų. 
Sveikata dar silpna, užsi
dirbt negaliu.

Tuo reikalu .atsišaukiu 
prašydamas lietuvių draugi

jų, klūbų, profesionalų, biz- nėlės, kurios nuo visų lauk- 
nierių ir visų brangių bro- siu sekančiu adicsu: J. ba
lių ir sesučių lietuvių pagal- pinskas, 1414 So. 50 Ct., Ci- 
bos, kaipo Šv. Kalėdų dova- cero, III.

Šv. Kazimiero Akademijo- 
Rėmėjų Draugijos 10 sky 
rius rengia didelį prieškalė 
dinį ‘‘bingo” žaidimą sek

Vienintelė lietuviu 
Whole$ale liąuor 
įstaiga Chicagoje

PROGRESS KRAUTUVE
Atdara Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po piet

IR KAS VAKARAS IKI KALĖDŲ. *

Išpardavimas
Praktiškiausiu Kalėdinių Dovanų f

ifi
Tinkamų Dėl Namų ir Kiekvieno Šeimos Nario. >3 

DABAR SIŪLOMA UŽ ŽEMIAUSIAS lį

KAINAS!

krautuves, kur Jūsų parink- Į nūdienio vakare, gruodžio 
20 d., parapijos salėj 6 vai

Kareiviu motinos 
"in corpore"

Town of Lake. — Karei
vių Motinų Klūbas savo sū 
nų kare intencija aukos šv. 
Mišias ir eis bendrai prie 
šv. Komunijos sekmadienį 
gruodžio 20 d.. 7:30 vai. Mi 
šiose. Visos nares prašomos 
susirinkti parapijos salėn

scenomis prie motinos kapo. ?:30 vai. ryto^ susigrupavi- 
Maloniai kviečiami visi at

silankyti į šį lietuviškos mo
lį kyklos parengimą. Vyresnie

mui eisenai į bažnyčią. Ku
rios dar nepriklauso prie 
klūbo, kviečiamos atsilanky-

ji prašomi su savimi atsi- ** ir mielai bus priimtos.
»» vesti ir vaikus. 1 Kareivio motina

Bus gražių dovanų. Visi 
parapijonai ir svečiri atri 
lankę bus tomis dovanomis 
patenkinti.

Vakaro pelnas skiriamas 
pusiau su parapija.

Komisija kviečia visus at 
silankyti ir ta pačia proge 
ragina visas rėmėjas atnešti 
dovanų. Komisija

Budriko radio
programa

Sekmadienio vakare, gruo 
džio 20 d., 9 vai. vak. iš 
WCFL-1000 kil. stiprumo ra
dio stoties Jos F. Budrikasv
patieks lietuvišką radio pro
gramą, kurioje dalyvauja žy 
mus baritonas Kazys Pažer-

llidelin Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

tr Lietuviškų Gėrimų. 
Parduodame 

Tiktai Tavernama. 
Užsakymai U vežiojami 

Sekančią Dieną. 
Valandoa: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna šeštadienį

•,-«
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HI
FRANK VIZGAKI), Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 80. CALIFORNIA AVE.
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Keletas

Patarimų!

SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

LIETUVIŠKOS-KATALIKIŠKOS 
KALĖDINES KORTELĖS

DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos nuo praeitų metų

APDRAUSK SAVO BRANGŲ TURTĄ DABAR
Apdraudžiam gyvastj (Life) nuo užgimimo dienos iki 60 metų am

žiaus, atsakomlngoj apdraudos kompanijoje arba Fraternallnėje or- 
ganlzcijoie.

Apdraudžtame automobilius '’Liability and Property Damage", nuo 
$5.OOO.oU iki $10,000.0’O. Kainuoja "A-klasos” savininkams tik 
$24.04 | metus.

Apd'"iudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių — namus, furničtus. au- 
tomobblas, trokus, krautuvių ta-vorą ir langus (Plate Olass), tavernų 
lr namų savininkų atsakomybę (Llablllty). nuomas (renta), sveika
tą ir nelaimę (Health and Accident), vagystę lr apgavystę (Burg- 
lary and Larceny), atsakomybę namų savininkų (Public Llabtltty). 
Užstatam kaucijas Draugijų Valdininkams lr pavieniams. Ir vlsokĮ 
kitą čia nejvardlntą turtą bel atsakomybę.

Už npuraudą galima išmokėti mėnesinėmis retomis be jokių komisų.
Dėl p'atesniu informacijų apie Įvairias apdraudas (Insurance) 

Iriklek rainuoja, malonėkit atsilankyti J raštinę arba pašaukite Te
lefonu. u mes pribūsime j Tamstos namus dėl pasitarimo.

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
General Insurance Broker

2346 W. 69th St. 2-tram aukšte Te4. Prospect 3140
J

Atsilankykite patys ir su šeimynom. Pama
tykite eilių eiles gražiausių baldų setų, stalų ir sta
liukų; radios, radiod, lempų veidridžių paveikslų, 
lovoms uždangalų, “Smoking Stands” ir šimtus kitų 
dalykų nukrautais grindis, stalus ir lentynas bei nu
kabintas sienas visokiom grožybėm.

KALĖDŲ DOVANOS DEL MAŽŲJŲ
— dėl berniukų ir mergaičių čia rasite šimtus tin
kamiausių RAKANDŲ ir “TOYS” dėl pradžiugi- 
nimo su KALĖDŲ DOVANA.

Maži rankpinigiai rezervuos pirkinį dėl Kalėdų 
KRAUTUVE ATDARA

Nedėlioj nuo 10 valandos ryto iki 4 valandos po piet 
ir kas vakarą iki Kalėdų

N ELAUKITE-
Ryto j Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Uiti- 
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

0MA11EY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA IN8URANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSBTTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

5 a
3222-24-26 South Halsted Street $

(Prie 32-ros Gatvės)

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barber S<
oineral-lv

IP JAMS* MEILU 
VfHKTLfeR THE FAM0U4 

PAINTER HAD NOT PUT PO 
S/LIOON AS A 6A^> IN- 
STEAP OF A 4OLID PUC.I 
AN EXAM AT WEST 
POINT, THE VVOPtLD M16 

0 HAVE KNO1VN HIM A4 A 
GENERAL. THIS MIS-, 
TAKE FLUNKEP HIM.'

Z

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

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 
Amerikoje.

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

SKUBIAI SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

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

y-------------- n

Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestrą

Kaip*

Frank S. Kuzmarakb 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, koncertu, 
vaidinimų, balių, vestuvių ir šiaip parių. Tai

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

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

J

T

PI LOTINO A PLANE WHiCH 
rAU4HT RRE, ČARRIEP ON A 
THREE-WAV ČONVER^TION 
NHILE ATTEMPTIN4 A DEO90M 
H£ TALKE P VIA SHORT WAVE 
RApfO TO THE PtANT AND A 
RE-5CUB PLANE, THEM BAI LEO 
OUT TO SAFETY.

BARBE* SOL

,AVEy DON'T 
WA4TE AN 

IPLE MINUTE- 
47AYONTHB 

J0B,WEVE60T 
to win rr.

». šalta ii.1l

AL4ABATH RAIP 4TOO FOR. THE 
CHAMPION RAČE HORSE AL4AB, BuT I 
WOULP HAVE MISSED THIS BAR4AIN IF • 
HAD NOT BEEN FOR AN ALER.T USHE1 

HEARIWHO _ 
MANS BlD A| 
PiP NOT.
>5

P THE CHIČA6O SPORTS- 
LTHOUČH 7HE AlKTlONEOt 

U I.
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I Linksmu Švenčių
Linkėjimai!

Nuo JUOZO F. BUDRIKO
KADIO, JEWBUtVIR RAKANDŲ-’

KRAUTUVES. 8241 S. Halsted St.
*

Didelis pasirinkimas Deimantų, Laikrodėlių, Parlor 
Setų, Lovų, Matrasų, Miegamojo Kambario Setų, 
Gazinių Pečių, Radijų, Rądio Kombinacijų, Rekordų. 
Nauji ir populiarūs lietuviški rekordai po 75 centus 
vienas Siunčiant į kitus miestus supakavimas ir pa
siuntimas vieno iki 6 rekordų kainuoja vieną dolerį. 
Atvažiavusiems į krautuvę ir perkantiems B rekordus 
Albumas rekordams duodama dykai.

500— •"•ikagtečlŲ polka lr Stasytės polka.
501- -Močiutė mane barė ir Mylėjau mergelę.
562 —^Jaunoji mergelė lr Plaukia mano laivelis.
503- -Gegutės pĄIka tr ‘Vestuvių polka.

14028— >ieginos polka ir Aukao^ |uvytė (polka)
16068--Lietuoju ,i» Dzūkų polka.
1614-6 —l inkimas Amerikietis tr Šalčiai Ir merginos.
16:22- Kūmos p; lka lr Tėvuko polka.
16073— -Heikia topt, pirma lr antra dalis.
1'6136—NetSplldomas prašymas lr Piršlybos Amerikoj »
16141--Gui šiandienų, ir Sveikas Jėzau Mažiausia.
16152- Pasaulis stovi ir Man tik rodosi.
16192 —Ujo Mikei tr Trauk slmntekl.
16200— tenl duok taboko lr Elva boba pupų kult.
16204 -Polka Jovalą^.^-, .1,3,3- ^RR. . .kupletai.
16214—Marsallete lr Sudie*', panaltėle.
16-239— .žiedukas (valelis) Ir Tykiai, tykiai.
16245— -Širdele mano (tango) tr Tavo saldžių raylonių (tango). 
16256—Skudutis (valcas) lr “Šarkis Galijotas.
16261- -Svetima padangė ir Studento sapnas.
16212 Pupų senis ir Augo miške baravykas.
16247— šis-tas (dialogas) ir Dumblas (dialogas).
16266—Aržuoiini.-.: pamatai Ir 'Mokslas, darbas, žygių šuoliai.
16269 - Kur tas šaltinėlis lr Prirodino seni žmonės.
16270—'! urkų vestuvės ir R/tųi daina.
16273—Kaukazo vaizdelis, 1 ir 2 dalis.
16293—Tekėk d.u k ra už Čigonu tr Ar aš ne jauna, ar nevainikuota? 
16229—Tyliųjų naktj tr Angelai gied ‘Danguje (ChrlslmMs,.
26023—-Gui šiandieną, tr Atsilunkorti Itetiiejun (Christmas).
26028- -I»ul-dult dūdele ir "Berneli nesvollok.
260’39—Nepagelbės mergužėle giillos ašarėlės ir Sėdžiu po langeliu.
26045—Pusiaunaktį rautus baugiai lr Blusas.
26047—Dzinguliukai lr PraSau pasakyti.
26048—Kad galėčiau tr Varguolis.
26056—Visiems tinka (polka) ir Sesutė (vai oas).
26083- Žvaigždute (One step) Ir Mano brangioji (va’cas).
26065—Kazbek tr Suagodojau aš godeles.
26071 --Gaidys (karo laiky polka) tr Klaipėdos vairas.
26074—Pus malonėt) '(valcas) tr Ant kiemelio (polkų).
26068--Eisim grybauti Ir Karvelėlis.
26077--Kam šėre* šlrgelj -lr Iš-ryty šalelės.
26078—Panemunės valcas lr Pilkas kaip tilvikas.
26080—-Grėdas maiše lr Godelis.
26082—Suktinis ir Tat -gražumėlis dukrelės.
26085- Kuku va’cas Ir Teisybės polka.
26687- Bernužėli, nevesk pačios tr Sibiro tremtinys.
26098--Barborytė nto»| įtina ir Alutis ir žpmės rę’us.

•26100—Rusiu vyru (kotu. -scena) lf Ant laivo (kom. scena)
26107— Džiaugsmo valandos (mazurka) ir Kraic (.clku).
26088—Smuklėj vainikėlis Ir -Kur Nemunas ir Dauguvu.
14064—Rudens .pasaka («IOw,fox) ir Veltui prašysi (lango).
14065 -Vyrai 0ŽK.im (fox trot) lr Paskutinis sckiriftėienis (tango). 
14068—Nepamiršk manęs (anglų valcai) lr Ruduo (tango).
3001— Septynios pačios lr Daktaro daina.
3002— Meilės 'Karalaitis lr 'Keturi ratai.

Už senus rekordus niokame eash po 2 centus, už 
VICTOR rekordus Iki 10c. Už COLUMBIA rekordus 
po vieną centą. Seni rekordai yra reikalingi kaipo 
karo medžiaga.

Krautuvė atdara Ttlekvieną vakarą Iki 10 valandos 
vakaro, o Sekmadieniais iki 5 vąl. po pietų. Nelaiky
kite senų rekordų, atneškite juos į krautuvę.

Jos f. Budrik
TOOOftPORATED

3241 Se. Halsted St.
Teisingam radljon pataisymui patelefonuokite: 

CALumet 4237.

So. Chicagos žinutės
Sodaliečių veikla

Šv. Teresėlės Sodalicijos 
laikytame susirinkime narės 
džiaugėsi nuveiktais darbais 
Bažnyčios ir draugijos nau
dai. Per pastaruosius me
tus dr-ja daug energijos yra 
įdėjus į įvairias komisijas, 
pramogas ir t.t Bet pasiry
žo ateinančiais 1943 m. dar 
daugiau vęikti sykiu su my
limu klebonu ir dvasios va-1 
du kun. V. Černausku. Ne-!I
užilgo patieksime Sodalici-1 
jos metų sąskaitą. Valio, so
dalietės!

Kalėdų auka
Šv. Teresės Sodalicija nu

tarė Kalėdų proga paauko
ti $50.00 iš ' iždo parapijos 
ir bažnyčios reikalams. Gir-j 
dėjome, kad ir Šv. Vardo I 
dr-ja neatsilieka.

Moterų ir mergaičių 
“tour”

Gruodžio 15 d. gausus So. 
Chicago moterų ir mergai
čių būrys vyko j vidurmies- 
tį aplankyti vieną firmą, kur 
buvo rodoma ir aiškinama 
kaip siuvami moteriški kai
liai (fur cčats) Dr-jai įteik
ta brangi dovana nuo firmos 
savininko.

b
Kalėdų diedukas ir dovanos

Gruodžio 20 d. parapijos 
salėj 4 vai. popiet įvyks mo
kyklos vaikučių ir Sodalici
jos narių nXmaB Party”. 
Bus užkandžio, pamargini- 
mai ir atsilankys Kalėdų die
dukas. Visa tai rengia Šv. 
Teresės Sodalicija. Komisi
ją sudaro: V. Stabulionienė, 
j A. Cherry, E. Chyzy, I. Fox. į 

! Sąrašų paveikslas

Mūsų bažnyčioje klebono 
j kun. V. černausko pastan
gomis jau baigtas ir įtaisy
tas puikus paveikslas su są
rašu 40 jaunuolių, tarnau
jančių Dėdės Šamo kariuo
menėje.

Parapijos vakarienė

Gruodžio 27 d., parapijos 
salėj, pasidarbavimu J. Su- 
cillienės Ir D. Gudaičio, ren
giama vakarienė su progra
ma, Parapijonai ir svečiai 
prašomi įsigyti tikietus iš 
anksto, nes salėj ne per dau
giausiai vietos turime. Tuo 
palengvinsim komisijai dar
bą atlikti. Visas pelnas ski
riamas parap. naudai. Įžan
ga $1.00.

Sveikinu

Kalėdoms artėjant, noriu 
nors trumpai pareikšti savo 
nuoširdžius sveikinimus, kai
po So. Chicago raporteris, 
mylimam klebonui kun. V. 
Čertiairtkui, Tėvams Mari
jonams, kurie atvyksta kas 
sekmadienį su dvasine pa
galba, sesutėms mokyto
joms, chorui, draugijoms, 
porapijonams, draugams ir 
pažįstamiems, dienraščiui 
"Draugui” ir visam štabui, 
kuris man duoda progos ra
šyti žinutes. Linkiu džiaugs
mo, ramybės ir visų malo
nių nuo mūsų Karaliaus — 
Kūdikėlio Jėzaus. Visa tai 
linkiu nuo širdies.

Raporteris

Šaunios vestuvės sijos raportą iš buvusio va 
So. Chicago. — Gruodžio karo. Vakiyba i

12 d. klebonas kun. V. Cer- 
nauskas suteikė Moterystės Brighton Park. — Mari- 
Sakramentą Helen Mažeikai- jonų Bendradarbių 35 sky- 
tei su kareiviu corp. R. Fad- riaus priešmetinis susirinki- 
ner. mas įvyks parapijos mokyk-

Vestuvių puota įvyko He- los kambary tuoj po pamal- 
lenos sesutės ir švogerio dų. Susirinkimas labai svar- 
Snarskiu namuose, 610 E.! bus, užtat malonėkite visi
88th St.

Puotoj dalyvavo ir kleb. 
kun. V. Cernauskas. Fadnie- 
riams sudėta daug gražių 
linkėjimų ir dovanų. Jaunie
ji gavo daug telegramais 
sveikinimų.
Šeimininkavo Snarskiai, pa 

gelbėjo M. Teličėnienė ir An
tanaitienė.

Linkime jaunavedžiams 
Dievo palaimos moterystėj.

Dalyvis

Susirinkimai
Marąuette Ptrk. — Mari

jonų Bendradarbių 5 skyrius 
laikys priešmetinį susirinki
mą sekmadienį, gruodžio 20 
d., 2 vai. popiet, parapijos 
svetainėje. Gerbiamieji 5-to 
skyriaus bendradarbiai pra
šomi kuo skaitlingiausiai a- 
teiti į susirinkimą. Bus rin
kimas valdybos sekantiems

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

IHveHoJuire
po visą 
Ghicago-

. REMKITE 
f ■ SENĄ 

LIETUVIU 
DRAUGĄ.

N. KANTEK, ev*.
MUTUAL L1QUOR OO.

4707 So. Halsted 8t.1
Telefonas: BOOU&VAHD 0014

<7

BIaDIUKG KADIO KMOaUAMAIl
tV.C.F.L. '1000 lt. Sekmadienio vakaru 9 valanda. 
W*HzFkJ. lėto k. -Ketvirtadieniai. 7 valuudų vakare

■ i ii ii i.r~ .

Kiekvieno žmogaus gyveni
mas tartum panika, kurtą 
surašė Dievo ranka.

šiuomi įpranešame, kad 
Lietuvos Ckininko draugijos 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 
20 d., VVest Side Hali, 2242- 
44 W. 23 Place, 1 valandą 
popiet. Prašome visus na- 

bendradarbiai, “Laivo” skai rius-res dalyvauti šiame su- 
tytojai kuo skaitlingiausiai sirinkime, nes bus renkama 
susirinkti, nes bus renkama i valdyba ateinantiems me-
valdyba sekantiems metams. 
Taip pat pasitarsime pramo
gos reikalu, kur. įvyks gruo
džio 27 d. M. Navickienės 
namuose. Labai prašomi ir 
laukiami visi. Dalyvaus ir 
centro valdyba.

Tovvn of Lake. — Drau 
gystė šv. Pranciškos Rymie 
tė3 laikys priešmetinį susi 
rinkimą gruodžio 20 d., 1 
vai. popiet mokyklos kam
baryje. Bus renkama valdy
ba 1943 m.

Nut .rašt. Sopinę Knapp

tams.
Antanas Valonit, pirm. 
Antanas Linkus, rašt.

Tovvn of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos prieš 

Valdyba metinis, taigi labai svarbus.
susirinkimas įvyks sekma 
dienį, gruodžio 20 d. 1 vai. 
popiet, parapijos salėj. Visi 
nariai prašomi atsilankyti, 
nes reikės rinkti nauja val
dyba ir pasitarti daugeliu 
svarbių reikalų. Valdyba

Draugija ftv. • Elzbietos, 
Town of Lake. laikys prieš- 
ipetinį susirinkimą sekma
dienį, gruodžio 20 d.,' 12:30 
vai. popiet Šv. Kryžiaus par. 
svetainėje. Draugių atvyki
mas yra būtinai pageidau-

Pirkite Kalėdines 
DOVANAS-

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

Didelis* pasirinkimas laikrodėlių. 
— lcnčūgėlių — žiedų, rašomų 
plunksnų ir kitų Jewelry dalykų
Didžiausias speęialiai gražus 
sieninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo-' 
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

5219 VVst 254 h Street, Cicero 
Phone: Cicero 4617

W(Uk S VU U-l
1945 West 15fc'Sl».e»

CONPLETK
AOVANlED 1‘HOTOGRAl‘HY^ 

I . ’r r
|.|>W«1 PO'HIBIR ;
phomk lafa , ea n.' ■

•ti?

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

LEO NORKUS, h
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
Bt£«S

Urmo (tvboleaate) 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

WHOLESALE
.... A f
FURNITURE

BROKER
Dinlng Room Seto — Parlor 

— Ragą

Nationaily ndvertiaed itema.

JL **»•*-

AtEX MBAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

PASKOLOS 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonu:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

SekretoriuB

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
o

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ *- 

SKOTŲ IR KAILfŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

I Aliai |jeros rūilcs moterų kailiniai, kailiukais papno^UI? 
eloth kotai parsldulda nuirmtntomls kainomis.

ATEIKITE CK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471h St Yards 2a88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — | 
AR VAŽINEJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

FIĄRGUTIT
LJUKRASCIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

'HHKMAD4ENIAIS 1 vari. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehiU 2212

VVHFC-I450 kil.
' . ■ »... m. ■».! , i i ■ i,

>io«.eoesTOCK uguipajion pardavimas
I SICTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 ęoo fin 

vertės “cloee ont” kaina ................ ...............................#AA.UU
* Pbktte dabar Ir sutaupykite pinigų.

Įvyru žieminiai o’coats, eid cn
$29.50 vertės, panidnoda dabar oi .......................>14.0U

| MOTERŲ TR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai paslųti. Tikra vertė nno $15.00<A 11 U 7
Iki $35.00. Parsidnoda dabar nna.. 1*1

|FUR COATS, $75.00 vertės, COO/V)
Parsiduoda po tiktai ........................................................

b S8.95
LIČIŲ KOTAI lr DRESES NBPAPBASTAil NORE MIN

TOMIS KAINOMIS. Dresės vertes $3.95, parsMoo- dn qa 
da pa tiktai ............................................................................

vertės KOTAI, r*O OC
parsiduoda po tiktai ......................................................... 3>O./0

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

PO NUSKAND1MMO PRA NCCZŲJ LAIVYNO

Buvęs Marianapolio Kolegijos 
studentas Dėdės Šamo armijoje

Corp. Edvvard Skrodenis

Corp. Edvvard , Skrodenis, 
gimęs 1918 m., lapkričio 24 
dieną, baigė Šv. Panelės Ne 
kalto Prasidėjimo lietuvių

Nežino ką daryti su rastu cukrumi, 
kuris buvo paslėptas šiene

Du Page kauntės pareigu 
nai savi žinioje turi 17 tonų 
cukraus. Šis cukrus sukrau
tas Wheaton teismo rūmų 
basement’e. Teisėjas Win G. 
Knoch atsisakė išnešti nuo
sprendį, kad cukrus būtų 
grąžintas Anthony Catalano, 
1840 Huron str.

Rastas cukrus

17 tonų cukraus buvo ras 
ta, lapkričio mėnesį, paslėp
ta daržinėje ir jis buvo su
rištas į šieną, netoli Whea- 
ton. Citalono sako, kad tai 
jo cukrus, bet oficialai atsi
sako leisti naudoti cukrų, 
kol paaiškės kieno yra tas 
cukrus.

Advokato paaiškinimai

Advokatas C. Hadley pa
sakė, kad Catalano ir du jo 
kompanijonai, kurie padėjo 
sukrauti cukrų, dabar yra

Šiandien
nauji tūkstančiai rūko

I OtčGolO
CIGARETUS

niam GERKLES ERZINANČIŲ SAVYBIŲ 

TARS AND RESINS
NIKOTINO

A8IBLAUS1KITĘ NELSON EDDY — DAINUOJANT PEB WBBM 1 VAL. IBECIADIEN1AIS.

parapijos mokyklą, mokės 
Marianapolio kolegijoje, 
Thompson, Conn., Vienerius 
metus ir baigė vienerių me
tų radio mokyklą. 1943 me
tais, sausio 20 dieną bus 
dveji metai kaip Edvardas 
yra karo tarnyboje. Dabar
tinis jo adresas: 427 Ord. Co. 
Base Unit 1 A.. P. O. 886 
c-o Postmaster, Nevv York 
City, N. Y.

Corp. Edvvardo Skrodenis 
tėvai, Elena ir Frank, ir trys 
broliai, Bruno, Frank ir Da- 
niel, gyvena Chicagoje, Bri
ghton Park.

armijoje.
Advokatas C. Hadley taip 

pat paaiškino, kad Catalano 
cukrų pirko Chicagoje ir at 
gabeno į Du Page kauntę 
paslėpti nuo galimų plėšikų.

Teisėjas Knoch atsisakė 
patenkinti Catalano prašy
mą iki tol, kol Catalano ir 
jo kompanijonai nepasiro
dys teisme. Dabar šis cuk
rus yra saugojamas šerifo.

Chicagos kolegijos 
ir toliau veiks

Chicagos kolegijos ir uni
versitetai ir toliau tęs moks 
lą, nežiūrint, kad studentų 
skaičius sumažėjo ir ateity
je dar daugiau studentų 
išeis į Dėdės Šamo armiją. 
Taip pranešė mokyklų gal
vos.

Parodoma beprietelingų, bešališkų 

tyrinėjimų 7 vadovau- 
riišJų — padaryta dėl Read-

er « Dlgest.
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("Drau r**” Acme teiepnoa*.

Prancūzų jūrininkus — Toiulon miesto gatvėmis vokiečiai varo į koncentracijos sto
vyklas. Pažymėtina, kad žygiuojančių pran cūzų jūrininkų dešinėje pusėje yra vokiečių 
kareiviai ant motociklų.

Kilo didelis trukšmas dėl 
mokyklos vedėjo perkėlimo

Chicagoje kilo nemažas 
trukšmas dėl to, kad Butler 
Laughlin, Linbloom high 
sehool vedėjui, buvo įsakyta 
persikelti .toms pačioms pa
reigoms į mažesnę Harper 
high sehool.

Reikalavimai

Pereitą ketvirtadienį dvi
dešimt devynių organizacijų 
atstovai pareikalavo Chica
gos mayoro, kad būtų- per
kelti James B. Mc Cahey, 
president of the Board of 
Education ir William H. 
Johnson, superintendent of 
schools. Ir taip pat reikalau* 
j am a mayoro, kad jis įsaky- 
tų pravesti tardymą dėl B. 
Laughlin’s perkėlimo ir in- 
vestigacijos komiteto pirmi
ninku paskirtų teisėja W. 
J. Campbell, ir taip pat rei
kalaujama, kad būtų peržiū
rėta auklėjimo sistema.-

Kas atstovavo

Susirinkime atstovavo 
Chicago Woman’s Club, The 
Chicago College Club, The 
Association for Family Li-

• R«ader*« Dlrent 
nebando padidinti 
parda vi m ą Old 
Ooid, ar Iftkeltt vlr- 
*yat« bile katro I* 
7 cigaretę ldtlrtų. 
Apart to. pirm Ir 
po pankelbtmo iio 
■tralpanlo. tOketan- 
člal rūkytojų pa
linko prie Old Ooid.

P I.ortllard Company 
Batabllahad 17««

ving, The National Council 
of Jewish Women, The City 
Club of Chicago, The Chica
go Women’s Lawn Club, The 
Hyde Park League of Wo- 
men, The Lindbloom Parent 
— Teachers Association ir 
The Chicago Women’s Aid.

Gąsdinimai

Chicagos organizacijų at
stovai pareiškė, kad jei ne
bus patenkinti jų reikalavi
mai, tai jie visas jėgas su
mobilizuos prieš mayorą atei 
nančius rinkimuose, kad jis 
nebūtų perrinktas, jei jis 
statytų savo kahdidatūrą į 
mayonls.

Mrs. Thomas .paltie), The 
National CounciĮ of Jewish 
Women vardu, pareiškė, kad 
ši organizacija Loughlin per 
kėlimo reikalu nepriklauso
mai siunčia laiškus mayo- 
rui, Mc Cahey ir Johnson.

Studentai karo 
tarnyboje
Mokslo metams pasibaigus 

iš Northwestern universite
to į aktyvią karo tarnybą 
išeis 1,600 studentų, iš Chi
cagos universiteto — 600 ir 
iš De Paul universiteto — 
400.

Mayoras gavo pir
menybės dėl pože
minio traukinio -

Chicagos mayoras Kelly, 
grįžęs iš Washington, perei
tą ketvirtadienį pareiškė, 
kad pažadėta pirmenybė įsi 
gyti elektrinius įrankių, su 
moję $17,000 dėl Chicagos 
požeminio traukinio, kuris 
manoma pradės veikti vasa
rio mėnesį.

Mayoras Kelly pareiškė, 
kad kalbėjęs su Maury Ma
verick, head of the priori- 

x-tte» division for munieipal 
ties of the War Production 
Board, ir Maverick pareiš
kė, kad miestas, galimas
daiktas, gaus medžiagą.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 
SKELBKITES “DRAUGE”
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Jei Dėdės Šamai 
nepatinka; tai ir 
mums nereikia

Viena šokikė buvo įsira
šiusi į moterų armijos pa- 
gelbinį korpusą ir ji lavino
si Dės Moines stovykloje. 
Vieną gražią dieną jai buvo 
įsakyta padėti karišką uni
formą ir apleisti stovyklą už 
tai, kad ji neįstengė pamirš 
ti pirmykščių savo “nuoga- 
liškų” šokių.

Toji šokikė atvyko į Chi
cagą ir ieško teatruose užsi
ėmimo, atseiti nori šokti 
Chicagos teatruose. Chica
gos teatrai ją šaltai sutiko 
ir kai kas pasakė: “jei tam
sta nepatinki Dėdės Šamui, 
tai ir mums netinki”.

Tos šokikės vardas — 
Kathryn Doris Gregory.

Teisėjas - geras 
kavos virėjas

South Bend'e teisėjas J. 
Elmer Peak, superior Court, 
pereitą antradienį paskelbė 
nuosprendį kaip išsivirti ge 
ros kavos karo laiku ir re- 
zultas buvo toks, kad jo ka 
vos virimas pralenkė prezi
dento Roosevelto kavos re
ceptą, kuriuo antru kartu 
kava permalama.

Teisėjas virtuvėje irgi pa 
rodė kaip reikia išsivirti ka
vą. Jis pagamino košę, iš ly 
gios dalies maltos kavos ir 
degintų rugių. Rezultatas 
gautas toks, kad toji kava 
tinka ir karaliui, o rugių 
svaras kaštuoja tik U/2 
cento.

Teisėjas įspėjo mėgstan
čius saldžiai gerti, di kava 
yra karti.

rrKaršti šuniukai" ir 
septyni tūkstančiai 
doleriu

Viena moteris Chicagoje 
pardavinėdama hot dogs su
taupė $7,000 ir tuos pinigus 
mirdama užrašė dviems sa
vo seniems draugams (Žmo
nai ir vyrui). Du seni jos 
draugai paveldėjo septynis 
tūkstančius dolerių. Be abė 
jo, kad tos moters seni du 
draugai ne kartą pas ją 
skaniai valgė hot dogs, o da 
bar gali džiaugtis gražia pi
nigų suma.

Šuo ir parašiutas
ŠUO BUTŲ ŠOKĘS DE
VINTĄ KARTĄ SU PARA
ŠIUTU, BET JĮ SKERSKE- 
LYJE IŠTIKO NELAIME

Iš Fort Bennig, Ga., pra
nešama apie šunį, kuris šok 
davo iš parašiuto toks įvy
kis.

Šuo Max buvo 505tos pės 
tininkų parašutistų grupės 
pažiba.

Aštuonius kartus šoko

Šuo Max aštuonius kartus 
šoko iš lėktuvo su parašiu
tu ir ne kartą nebuvo sužei
stas, laimingai nutūpdavo 
žemėn. Pereitą ketvirtadie
nį Max išėjo pasivaikščioti 
ir Alaba parašiutistų lavini
mo apylinkės skerskelyje 
automobilis ir šuniui buvo 
sužalotas smakras ir pakau
šis. Taigi skerskelyje yra 
pavojingiau vaikščioti ne
gu šokti iš parašiuto.

Turėjo būti didelė diena

Pereitą ketvirtadienį šu
niui Max turėjo būti didelė 
diena. Jis būtų šokęs su pa
rašiutu devintą kartą, bet 
tą dieną jį ištiko nelaimė. 
Buvo net atvykę newsreel 
vyrai nutraukti šunies šoki
mą iš lėktuvo, su parašiutu, 
bet jie tą dieną negalėjo sa
vo planų įvykdyti.

Buvusio Lietuvos 
ministerio našlė dirba 
Amerikos karo fabrike

Buvusio Lietuvos finansų 
ministerio našlė dabar dirba 
Cleveland’e karo fabrike, 
naktinėje pakaitoje. Tai yra 
Mrs. Martynas Yčas, kurios 
keturi vaikai yra Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Jos 
sūnus dirba ir studijuoja 
Chicagoje, o trys dukros 
studijuoja Michigan univer
sitete; Ohio valstybėje ir 
Iowa valstybės kolegijoje.

Mrs. Martynas Yčas pa
reiškė “Amerika yra Pabal- 
tijos Valstybių ir pasaulio 
viltis. Noriu atlikti savo pa 
reigą. Todėl jaučiu, kad 
mano vieta yra karo fabri
ke”.

Gerai su bet 
kuria ranka

Boston’e, Mass., gyvena 
Norman Ritchie, 79 m., kar 
tonistas (juokingų paveikslų 
piešėjas), kuris paveikslus 
gali paišyti bet kuria ranka 
(dešine ar kaire). Jei dešinę 
sužeistų ranką, tai galėtų 
paišyti paveikslus kaire ran 
ka. Jei abi sužeistų, tai jau 
nežinia kas būtų.

Tūkstantis uniformuotu 
moterų

Chicagoje, pereitą ketvir
tadienį, nuo rugpiūčio mėne 
šio, buvo 1,000 moterų įsira 
šusių į moterų pagelbinės 
armijos korpusą.
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X Kun. dr. K. Rėklaitis, 

Tėvų Marijonų provincijo
las, sveikata gerėja ir po 
keturių savaičių tikisi išeiti 
iš ligoninės. Kun. J. Dam
brauskas, Aušros Vartų pa
rapijos klebonas, kurs taip 
pat pastaromis dienomis 
sveikatą taiso ligoninėj, irgi 
greit grįš prie savo parei
gų. Abu ligoniai yra dr. Bra
zio priežiūroj.

X Artesian ir Campbell 
gatvėse (Brighton Parke) 
“Draugo“ vajuje dabar ei
na rungtynės: ir viena ir 
kita nori gauti pirmenybę 
dienraščio ėmėjų skaičiumi. 
Vajininkams padeda vietos 
veikėjai.

X Elenai Kulpinskaitei, 
1505 So. 49 Ct., Cicero, Ka
lėdų dieną bus “Happy Birth 
day“. Sveikins ją tėveliai, 
sesutė, broliai ir draugės, 
kurios ruošias atsilankyti ir 
asmeniai palinkėti kuo ge
riausios sveikatos.

X Kun. S. VaJuckis, Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos vikaras, nors 
dar sirguliuoja ir randasi 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, bet 
pilnas jumoro ir neužilgo ti
kisi grįžti prie savo pareigų 
Jis yra stropioj dr. Simonai
čio priežiūroj.

X Marijona Matkevičiene 
po sunkios operacijos, kuri 
buvo padaryta prieš pora 
savaičių, jau buvo pasvei
kus, bet grįžus namo atkri
to ir dabar vėl randasi Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Kamba
rio No. 205.

X Lietuviai kareiviai, y- 
pač bridgeportiečiai, kvie
čiami dalyvauti bendrose kū 
čiose gruodžio 24 d., šv. Jur
gio parapijos salėj. Karei
viams uniformose įžanga ne
mokama. Užsiregistruoti rei 
kia Gudų krautuvėje prie
šais bažnyčią.

X Joana Rašinskaitė, ci- 
cerietė, sausio 2 d., 1943 m.. 
ištekės už Alfonso Kino iš 
Marąuette Park. šliūbas 5 
vai. bus šv. Antano bažny
čioje. Jaunoji yra duktė ži
nomos veikėjos Rašinskie- 
nės, kuri vienais metai3 dnr. 
“Draugo“ vajaus konteste 
laimėjo pirmą vietą.

X Juozui Kraujeliui, sū
nui West Side biznierių, 2243 
W. Cermak Rd., su gražia
balse Janina Pikturnaite. 
Town of Lake biznierių dūk 
terim, 1425 W. 45 St., vestu 
vių varpai Šv. Kryžiaus baž 
nyčioj suskambės vasario 13 
d.

X Alberto ir Marcelės Ja 
kohs, 4558 S. Marshfield av., 
namuose didelis džiaugsmas. 
Jų sūnus Pranas ir marti 
Stela Kalėdų senelio šiomis 
dienomis apdovanoti puikia 
dovana — sveika dukrele. 
A. Jakobe yra savininkas 
didelio garažo ir gazolino 
stoties, be to, yra bene di 
džiausiąs ir stambiausias 
vyras visoj To\vn of Lake 
apylinkėj. Džiaugias su žmo 
na sulaukę anūkės.
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