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UI PAVOJU
♦

Tuo klausimu Ispanija turinti 
pasitarimus su Portugalija

s
Britų vyriausybė nemato pavojaus;k
sako, Franco ginsis nuo Hitlerio

LONDONAS, gr. 20. — 
Iš Lisabonos, Portugalijos 
sostinės, praneša, kad tenai 
lankosi Ispanijos užsienio 
reikalų ministras Gomez 
Jordaną. Oficialiai pažymi
ma, kad tas yra nepaprasta 
drauginga ministro vizitą. 
Bet iš kitų šaltinių sužino
ma, kad Lisabone svarsto
mas Ispanijos ir Portugali
jos neutraliteto klausimas.

Yra žinių, kad Hitleris 
gali kartais ir kėsintis prieš 
šių valstybių neutralitetą. 
Jis tai gali padaryti, kai 
jam nebus galimumų ilgiau 
atsilaikyti Afrikoje prieš 
sąjungininkų spaudimą.

Kalbama, kad per Ispani
ją Hitleris gali užatakuoti 
Gibraltarą. Ir jei jam pa
vyktų šią tvirtovę palaužti, 
tada sąjungininkams Afri
koje būtų sukelta -didėlių 
sunkumų.

Nepaisant prasto oro 
Vokietija atakuojama

, LONDONAS, gr. 20. — 
Britų lakūnai, kurie pasiry
žę naciams smogti kiekvie
ną dieną ir naktį, nepaisant 
oro tinkamumo, naktį prieš 
gruodžio 18 d. per didelį lie
tų atakavo šiaurvakarinės 
Vokietijos plotus.

Oro ministerija pranešė, 
kad iš tos išvykos 18 britų 
bombonešių negrįžo. Pras- 
tas oras padarė tokius dide
lius nuostolius, aiškina oro 
ministerija.

Naciai per radiją iš Ber
lyno pranešė, kad 21 britų 
bombonešis numušta. Jie 
sako, tarp numuštųjų yra 
ir Amerikos didžiųjų bom-

Britanijos komunistų Dai
ly Worker šūkauja, kad Is
panijos diktatorius F. Fran
co nėra ištikimas sąjungin
inkams. Ir tai dėl to, kad jis 
nepakenčia Rusijos komu
nizmo. Sako, Franco nese- 
nai reiškė palankumo ašiai, 
kad ji atkakliai kovoja prieš 
komunizmą. Tad Daily Wor- 
ker daro išvadą, kad Fran
co gali susidėti su ašimi pa
neigus savo neutralitetą.

Britų vyriausybė yra prie
šingos nuomonės. Užsienio 
sekretorius A. Eden pripa
žįsta, kad Franco palaikus 
ašiai dėl jos kovojimo prieš 
komunizmą. Reikia atsimin
ti, kokios žalos padaręs Ru
sijos komunizmas Ispanijos 
valstybei. Rusijos komunis
tai siekė Ispaniją susoviet- 
inti. Ir vos išvaduota Ispa
nija iš to pavojaus.

Sekr. Edenas yra nuomo
nės, kad Ispanija savo noru 
nieku būdu nesusimes drau
gauti su Hitleriu, ypač są
jungininkų negerovei.

Britų vyriausybė turi in
formacijų, kad Ispanijos 
vyriausybė visomis galimo
mis jėgomis gintų savo neu
tralitetą, jei kas prieš jį kė
sintųsi, nepaisant to, ar tai 
būtų Hitleris, ar kitas koks 
agresorius. Londone yrą ži
nių, kad Franco neutralite
to apsaugai turi paruošęs 
pusantro milijono kariuo
menę.

RICK GRĮŽTA Į NAMUS Britų gausinga kariuomenė iš 
Indijos pagaliau įsiveržė Burmon

Pranešta, kad kol kas nesusidurta 
su japonų pasipriešinimu
NEW DELHI, Indija, gr. 

20. — Britų kariuomenė į- 
siveržė Burmon tikslu iš ja-, 
ponų atsiimti šią Indijos 
provinciją ir iš naujo ati 
daryti Burmą plentą į Kini
ją.

Hitleris keičia vadus 
Rusijos fronte

l"Dr4Bf“" Acme talephotet 

• Capt. Eddie Rickenbacker (kairėję), dviejų karų herojus lakūnas, ir maj. gen. Bar- 
ney Giles, San Francisce. Čia matome Rieke nbaęker prieš vykstant į Washington, D. C., 
papasakoti karo sekretoriui L. Stimsor/ui apie savo šiurpius dvidešimt keturių dienų 
pergyvenimus Paeifike.

U. S. submarinai nuskandino k 

japonų laivus daugiau Pacifike
WASHINGTON, gr. 20.—

Amerikos subuiarinai nus
kandino septynis japonų 
laivus daugiau Pacifike, pa-. ~ . .....
skelbe laivyno departamen-|kių aukgtų
tas.

Departamentas pažymi, 
kad iki šioliai U. S. subma
rinai 105 japonų laivų nu
skandino.

Bolivijoj suimta 
maišto vadai

LA PAZ, Bolivija, gr. 20
r. B. I. agentai suėmė Vyriausybė paskelbė, kad y- 

ra suimta kairiųjų revoliuci-.16 asmeny
LOS ANGĘLES, Cal., gr. 

20: Richard B. Hood, spe
cialus F.B.I. (Federal Bu- 

bonešiy. Britų ministerija; reau Inve9tįgaWon) agen. 
sako. kad amerikoniški bom- , Us pranešė, kad areštuota
bonešiai šioje išvykoje ne
dalyvavo

Naciai Įspėji 
Turkija

“Mankind United” organi
zacijos 16 vadų. Jie kalti
nami maištiškumu.

nės partijos vadai, kurie 
planavo sukelti maištus if 
revoliuciją tikslu užgrobti 
respublikos valdžios vairą.

Sako, vadus areštavus su- 
koneveikti šių kairiųjų visi 
smerktini planai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHICAGOJE

(viešbutį), 802 W. Madison 
gat. 3 asmenys žuvo ir 11 
sužeista.

Iš Washingtono pažadėta, 
kad Chicagai bus pristatyta 
kiek reikiant aliejaus kurui 
butų apšildymui. Tai užti
krina mayoras Kelly ir Ma
rijona vimo direktorius Mul- 
cahy.

Vatikanas darbuojas, 
kad Roma būtu 
atviruoju miestu

WASHINGTON, gr. 20 — 
U. S. vyriausybė svarsto 
Vatikano atsišaukimą, kad 
Roma būtų pripažinta atvi
ruoju miestu ir iš oro ne
būtų atakuojamas.

Šį klausimą svarsto vals
tybės departamentas, daly
vaujant prezidento Roose
velto personaliniam atsto
vui Vatikanui,* Myron C. 
Taylor.

ANKARA, gr. 20. — Kaip 
tik turkų ambasadorius Vo
kietijai apleido Berlyną, 
tuojau nacių spaudoje pasi 
rodė raštas, kuriuo Turki
ja įspėjama, kad ji griežtai 
laikytųsi neutraliteto, nee 
kitaip su Turkija gali būti 
prastai.

Turkų ambasadorius pa
kviestas namo į Ankarą pa 
sitarti su vyriausybe apie 
Turkijos stovį.

Kalbama, kad Turkija lin
kusi pakilti prieš ašį.

cs

Prancūzų karo laivynas susidėjo 
su sąjungininkų laivynais

SĄJUNGININKŲ ŠTA-. 
BAS Šiaurinėj Afrikoj, gr. 
20. — Britų adm. Sir An- 
drew Browne Cummingham 
paskelbė, kad Dakar prie
plaukoje buvę prancūzų lai
vai susidėjo su sąjungininkų 
karo laivynais ir dabar jau 
veikia prieš ašį ne tik At
lanto vandenyne, bet ir Vi
duržemio jūroje.

Admirolas sako, kad pran

i
L

cūzų flotilę sudaro apie 20 
laivų ir sąjungininkų jė
goms jie gera parama. >

Adm. Cummngham yra 
vyriausias sąjunginių karo 
laivynų vadas šiaurinės Af
rikos kampanijoje.

Anot jo, ašies submarinų 
pavojus Afrikos pakrantėse 
pašalintas. Jau 16 ašies sub
marinų nuskandinta.

Britų jėgų vadas Indijo
je Sir Archibald Wavell se
niau buvo pranešęs, kad tas 
įsiveržimas planuojamas. 
Dabar tas vykdoma.

Britų kariuomenė savo 
žygius pradėjo iš Chitta- 
gong kainuotos srities ir pa
sistūmė apie 50 mailių pir
myn nuo Bengal įlankos. 
Pranešta, kad niekur nesu
sidurta su japonų priešini
mosi.

Vieneri metai ir keletas 
dienų praėjo, kaip japonai 
įsiveržė Burmon ir britų jė
gos turėjo atsimesti Indijon. 
Dabar norima su japonais 
atsiskaityti, juos išvijus iš 
visos B urmą provincijos ir 
atidarius plentą į Kiniją. 
Tuo keliu norima Kinijai 
pristatyti paramą.

NEW YORK gr. 20. —
Londono radio praneša, kad 
Hitleris ir vėl pakeitė vo
kiečių kariuomenės vadus 
Rusijos fronte.

Fronto centrinei daliai šį 
kartą jis paskyrė fieldmar 
šąlą Fritz Erich von Man- 
stein, įpareigodamas jį su
turėti rusų veržimosi prie- 
kyn.

Iš Londono per radiją pa
žymima, kad von Manstein, 
kurs vokiečių kariuomenei w ... ...
vadovavo Kryro kampani ŽUVO LlbCMJGJG 
joje, užims fieldmaršalo 
Wilhelm List vietą.

Centrinėj Rusijos fronto 
daly vokiečių armijai iš pra
džių vadovavo fieldmaršalas 
Fedor von Bock, kuriam ne
pasisekė praeitais metais 
paimti Maskvos, o šiemet —
Stalingrado.

Atmainos vykdomos pa
skyrus naują' generaliųiam 
štabui viršininką.

U. S. 6 kareiviai

Nežinia kas bus nutarta, i Rusai perkirto
Viskas priklausys nuo Ita
lijos vyriausybės, kuri turi, 
iš Romos pašalinti visus ka
riuomenės garnizonus ir iš
keldinti karo pramonės fa
brikus.

Viršutinių geležinkelių 
tarnautojų streikas atidėtas 
iki gruodžio 29 dienos. Tas 
atsiekta War Labor Board, i§ Londono pranešta, kad 
pasidarbavimu. Iki to laiko | tenai autoritetai neturi jo-
gal bus susitaikinta.

Angliška spauda praneša, 
kad prieš Kalędas ataiga 
pakilo kalakutų kainos. Ur
mu parduodant imama 10 
nuošimčių daugiau, negu 
praeitais metais prieš Ka
lėdas.

šeštadienio naktį penki 
plėšikai išdaužė trijų krau
tuvių langus, 1708, 4127 ir 
3227 Lavvrence Avė., pagro
bė vitrinose išstatytas pre
kes ir automobiliu paspru
ko.

kių žinių 
klausimu.

Romos - miesto

Zog nesiveržia 
atgauti sostą

LONDONAS, gr. 20. —
Kki sąjungininkai pradėjo 
rūpintis Albanijos likimu, 
laikraštis Sunday Express 
atsiklausė Anglijoje gyven-

geležinkelio linija
MASKVA,* gr. 20. — ku- 

sai vykdo naują prieš vo
kiečius ofensyvą Dono upės 
fronte ir tai tokiu ža ibiui u 
tempu, kad vokiečių tarpe 
kaikur sukeliami sąmyšiai 
ir jie nespėja, pasprukti iš 
rusų pirties.

Rusai jau perkirto Mask
vos Voronežo geležinkelio 
liniją. Pasistūmė į pietus 
nuo Voronežo tiek, kad tie
sia linija į Charkovą tolis 
liko tik 150 mailių.

Laikfaštis Izviestija pra
neša, kad be šimtų vokiečių 
nukautųjų dar ir apie 10,- 
000 paimta nelaisvėn.

ančio tremtinio karaliaus,
Zog, ką jis manąs apie Al I Didelis britų laivas

' ą, Q . „ . kažkur nuskandintas
Anot Sunday Express, ka

ralius Zog pareiškė, kad jis 
LONDONAS, gr. 20. — nesiveržiąs į Albanijos sos- 

šeši narių lėktuvai vakar
ryžosi atakuoti Angliją. At
akos visiškai nepasisekė.
Trys priešo lėktuvai numuš
ti ir kiti trys sugadinti.

LISABONA, gr. 20. — 
Portugalų Raudonasis Kry- 

tą. Sako, tegul patys alba- j žiue iš Azorų salų pranešė 
nai išsprendžia, kokios vai- kad nuskandintas britų pre- 
džios jie nori. Jei albanai kinis laivas Hororata, 11,- 
jį kvies po karo užimti sos- 145 tonų. Viaa įgula išva
lą, jis mielai gt?š. duota.

MONROVTA, Liberija, gr. 
20. — U. S. kariuomenės 
stovykloje (rezervacijoje) 
vakar įvyko pora apgailėti
nų tragedijų. To rezultate 6 
asmenys žuvo ir keliolika 
sužeista.

Viena nelaimių įvyko, kai 
sunkiai prikrautas bombo
nešis įsismagino pakilti or
ai) ir susprogo. Trys karei
viai žuvo ir 11 sužeista.

Kita nelaimė įvyko, kai 
vienas negras kareivis pa
kvaišo ir pradėjo visomis 
pusėmis šaudyti. Du karei
vius nušovė, tris kitus su
žeidė ir patsai nusišovė.

83 melų amžiaus 
moteris patriotė

PITTSFTELD Mass., gr. 
20. — Mrs. Frannie Bennett 
Raymond, 83 m. amž., savo 
patrijotizmą įrodė nepap
rastu sunkiu jos amžiui dar
bu.

Ji žinojo, kad už poros 
mailių miške yra pamesti du 
dideli pečiai. Jinai nuvyko 
su vežimėliu, pečius sudau
žė, susikrovė į vežimėlį ir 
parvežė tą “skrepą”.

Naciai nužudė 
keturis čekus

STOKHOLMAS, gr. 20. — 
Vietoš laikraštis Svenska 
Dagbladet praneša, kad na
cių autoritetai Prahoje mir
ties bausme nubaudė ketur
is čekus: du už “išdaviiku- 
mą” ir du už galvijų sker
dimą.

. AJ A e .m, „a. .„i
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Kristaus gimimo Šventes proga 
žodis S Argentinos

(Ištraukos iš kun. J. I. Jakaičio laiško, 

rašyto provincijolui kun. dr. K. 
Rėklaičiui).

“Bažnyčios pašveirtfrumas ti, bet ten suolų nepirkome, 
praėjo (rugp. 16, 1942) la- nes dar nėra išeklių, nei tik- 
bai sėkmingai. Minios ne iii- ro reikale nes paprastais 
po bažnyčion; turėjome už- sekmadieniais suolai nebūna 
daryti duris, išvengimui ne- prikimšti; gi didžiosioms 
tvarkos ir spaudimo. Pas- šventėms dar geriau kad 
ventė pats arkivyskupas, da yra stovintiems vietos. Baž- 
lyvaujant Lietuvos Ministe- nyčios vidų dominuoja didy 
riui, miesto galvai, apylin- sis altorius, su medžio im- 
kės valdininkams bei apšvie ponuojančia Nukryžiuotojo 
stinieji, ir didelioms mi- jo skulptūra, bet pats alto- 
nioms. Visi septyni kunigai rius be blizgučių, tad visa 
marijonai buvo dalyviai. Sū dome žiūrovo suimama prie
raa teko man 
asistuojant kun. 
čiui ir kun. Naudžiūnui. Pa
mokslų pasakė kun. * Jonas

celebruoti, tabernakulo 
Baltrušai-

ir skulptūrų
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GAZOMNO STOKA TIMES SQ4 ARK

Čia matome vaizdą Times Sųtaare, New York mi«<e, kur buvo palikti automobiliai 
(kryžiaus ir dviejų angelų). fo, kai valdžia įsakė sulaikyti gazolino racioną vimo korteles dėl privačių tautomo- 
— Statyba bažnyčios ir na- bįiių. Paveikslas buvo nutrauktas tuo laiku, kada daugiausia žmonės važiuoja.

j:mo atsiėjo apie $60,000. Dvi
Kamandulis. Po piet buvo iš klausyklos medinės, ir šuo- kyti, dar liko širdžių kurios Kūdikėliui Jėzui už apturė

tas malones. Aukokime Jam 
kartu su jais tą naujai pas
tatytą Jam buveine. Ir Vieš
pats joje teapslgyveųa. Te 
pagarbinimo, padėkos, pra
šymo ir pasiaukojimo mal
dos, plaukia iš tik.nčiųjų šir 
džių ir lūpų Jo didesnei gai 
bei ir išaukštinimui šoje 
naujoje Viešpaties šventėje.

Neužmirškime ir toliau 
remti tą kilnų misijos darbą 
kuriam davėme tokią g.ažią 
pradžią. Prisimmk.me ten 
besidarbuojančius kunigus 
misijomerius savo nuudose,

kilmingi mišparai; bažnyčia lai ir 14 “klaptukų” irgi iš įšftroškusios lkuks Jo atei 
ir vėlei buvo pilna. Vakare cedrinio politūruoto medžio. jį nusižeminę kukliai
koncertas irgi sutraukė mi-: Vitražai du, šalia didžiojo pagarbins ir pripažins savo 
nią. Koncertui pasibaigus1 altoriaus: Mater Dolorosa Karaliumi ir Valdovu. Bran 
prapliupo lietus; porą dienų ir Jonas po kryžiumi. Krikš gįejį Bendradarbiai, kaip 
pirm šventimo irgi daug Ii- tykios piesta marmurinė, su džiaugiasi. Kristaus Širdis, 
jo”- * j marmurine lentyna ir šepu- ^ad j-įg savo pastangomis,

Mūsų šventovė pilnai už- te šv. aliejams. Viršuje jų aukomis, savo pasišven 
baigta, trūksta tik vargonų, yra nedidelis vitražas Kris- tįmu pastatėte naują šven- 
Bažnyčia žavinčiai graži, taus krikšto. Krikštykla yra tovę Jo Atėjimui šv. Kalė- 
harmoninga, stilinga, rami, įrengta atskiroje kaplytėje, doms Gražesnės Kalėdų do- 
kttkli, be blizgučių, be tepa- arčiau durų. Įėjus bažnyčion vanos negalėjote savo Vieš* 
lų be aukso. Vidus baigtas-Bfo . geležines duris, yra me- pačiui suteikti. Su kokia mei 
plytomis^ akmens imitacija dinis priebutis su atitetl” le jis į jus žiūri, su kokia 
(tinkas balto akmens kva- keturiomis durimis, kuriuo- paiaįma laimina jus Jo 
dratais surėžytas); taigi, se įdėjome katedralio stiklo gVentos Rankos, su kokiu 
“maliavojimui” bei freskams langus su kryžiaus simbo- džiaugsmu alsuoja Jo Švč. 
vietos nėra, ir jų niekad ne-Jiu”. ,
reiks. Marmuro: septyni al-Į Nors pasaulis paskendęs 
toriai grotelės, tariant im-'aršioje naikinanč'oje kovo- 
po nu o j auti du Komunijos je, nors Kristus yra ištrem- 
StaLai,* šventam vandeniui tas iš daugelio valdininkų' Tėvais Marijonais su ten 
du pastovai, Komunijos du rūmų, nors bedievybė, naciz esančiais vargstančiais mū- 
laiptai (juodo marmuro), ko mas ir komunizmas prapli- 
lumnų apačia metro* pločio tęs ir nuodija žmonių širdis, 
ir pasienės apie didįjį alto- dar liko kampelių kur mūsų 
rių ir bažnyčios portike bei Viešpats galės toje tylioje 
priešakyje. Du laiptai iš šv. Kalėdų naktyje asilan- 
lauko, raudono vietinio mar
muro. Grindys visur mar
muro imitacija (čia medis 
irgi brangus, importuoja 
nūs). Taigi, šviesu, švaru, 
maloni nuotaika. Suolai per 

, vidurinę navę talpina 400 
žasonių. Šoninėse navose būv V
tų galima kita tiek susodin

4

vų Marijonų antrašas Argen 
tinoje yra:

Fadres Marianos, Mendoza 
2280, AveClanda, B. A., 
Argentina.

1?

Graži auka 
tetamin^am
žmogui

Pitteburgh., Pa. — Seniau 
buvo rašyta, kad Vinoas Se
niūnas per nelaimę neteko 
vienos kojos. Kad pagelbė
jus jam įsigyti dirbtinę ko
ją, lapkričio 14 d. buvo su
rengtas vakaras, kurį gera
širdžiai žmonės gausiai pa
rėmė. Vakaras pelno davė 
$115.59. Be to. dar aukojo 
šie: M. Vlagentis $10; M. 
Povilaitienė $5, J. Saulis $5, 
A. Lastauskas, Z. Danelevi- 
čius, O. Lucaitienė ir T Im- 
bras po $1, o vienas svetim
tautis 50c. Viso sudarė $24.- 
50. J

Vakarui A. Kibartas au
kojo žąsį, V. Skrebis — kek
są kurie laimetimu atnešė

$37.70. J. Blauzdis, laimė
jęs žąsį, ją paaukojo varg
šui V. Seniūnu:. Taigi, ge
raširdžių žmonių pastango
mis V. Seniūnas pranešė ga 
lės ne tfk dirbtinę koją įsi
gyti, bet liks dar kiek pini
gų ir maisto nusipirkimui

Ačiū draugijai LFDA, vi- 
sidms aukotojams, darbinin
kams ir visiems, kurie pri
sidėjo prie šio labdaringo 
darbo.

,J. Saulis, vienas kom.
narių

Por Victory..., 
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LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ

m
1943 M. KALENDORIŲ

Dabar laikas įsigyti artistiškų kartelių 

KALĖDOMS.

Skaitytojai hMkilo dleaaaMia “Dranga"
1943 m. Kalendoriaus 1 Siųskite ntsaky- *

. mnm į “Draugo” raštinę. Kalėdinė* kor
telės kalnuos $1.00 už 21 kortelę (14 lie
tuviškų Ir 7 angliškų). Vienas IMS m. 
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam 
skaitytojui dykai! N'skaityto jas moka 
25c.

Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos 
Ir gražesnės negu praeitais metais. Katendertas ligi 
visiškai naujas!

J

-_•

Širdis kuri taip numylėjo
žmoniją. • inulsin ,

Šv. Kalėdoms atėjus susi-
jungkime su ten esančiais

sų tautiečiais lietuviais, ir 
dėkokime Naujai Gimusiam

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora akių Tlsfcm <y 
t»nWnl Baucoktte Jaa, leiedanil 
Ulsgkamlnuotl Jaa fhodernliklauKia 
taetoda. kurta

rali sutelkti.
mokslą,

86 METAI PATYRIMO 
bne .alrialų, karte pataline- a--- *Vw$ naių

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

OPTOMETRfHTAI 
1801 Sa. AnMand Avenue
Metanas: “HKi'&'a. o-cm.

<mso vananos: 
Kasdien a. m. iki p. m. 

Tralta*. b- MMa*. t:io «. m.
iki T:o> p ią.4

DR. OPT.

»Wi*imo, aklų aptemimo
io, akaudamų akių karMį. atitai-
tnimparegyttų Ir tolū»fy«t*

tabinfai ektatae. VMuo
m atsitikimuose egzaminavimas (ta
nkus kk elektra parodančia M- 
fltaualas klaidas. Speciali atyda a*> 
kurpiama į mokyklų valkus.
VALANDOS: "nuo iVrSoT? • * 

vak. Sendomis aus pietų, • Na- 
dėlioj pagal sutartį.

Bkagalp MaMkkmų aky* atttabs- 
mas be akinių. Kaines pigtaa kai*

4712 SouthAdiUfid Ay.
FMoue: V ABM 4878

Jaunuoliai, kurte napriiouuni į 
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindneaa), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

—— Pfeht Tuberculosis-------
Buy and Ule Chriatmis Seals

DR G SERNER
LIETUVIS AKIt GYDYTOJAS 

1 25 Metų Patyrimo

Tfel.r YARds 1839
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street

... _ , . Valandos: nuo 10 Iki 4; ir 6 iki 8
melskimės uz ten gyvenan-1 ^re^iad. ir sėkib*d.z pagal sutartį, 
čius sato tautiečius. Kalt- Į —-r .,.■■■ - - -

kartėmis nepašykštėkime sa
vo centelių ir pasiųskime 
juos jiems palengvinti Jų 
sunkų darbą.

Dabartiftie' ir pastovus Tė

U

S L I P C O V E K S
PADAROMA PAGAL UŽSAKYMĄ

Apsaugokite savo senus rakan-. 
dus ir paruoftkite, kad atrodytų. 
kaip nauji. Didelis pasirinkimas 
visokių spalvų ir “dust-proot" 
materioių.

APKAINAVIMA8 VELTUI

ccstom bvilt 
VENET1AN BL1NDS

Mediniai 'Blate', pasirinkimas J. 
vairių spalvų, automatifiko tvar
kymo, ’— taipgi vėliausio pageri
nimo. {rengimas Velttil.Ut Pėdų ........

K**®™ »

32c

Drapcs Padaroma Pagal Užsaky-t 
nių Veltai. Tarime Pikių Eilę 

KIUonkii.i ir lovos Reikmenių.

BECKS DEPT. 
STORE, Ine. 

3221-25 s. HALSTED ST. 
Ph«M; YABDS 4778

tek

VICW HOSRTAL
v • P.

Po nauja vadovyste.

828 W. 35th PLACE 
Phone YARds 2223 

24 vai. patarnavimas

Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimų lank
ant mūsų ligoninės klinikų. Kll- 
Diko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. gis patarnavimas 
teikiamas nuiemintomis Įtaisomi.

menus gydymui visokių ligų - 
■markių ir Uglalklnių.
PtkMtf įrengtas CtUrurgUos De- 
partmentas, kur Svarbias ir ma- 
tesnes operacijas atlieka atsako- 
mlngl CblrUiųM-DaktanU.
Pilnai {rengta Pliyslotherapy Dė- 
partnM-nias prtskaltant Diattaer- 
my, Ultra Vlolet Ray, Blnusoidal 
ir kitus modernUkua metodus 
gydymai
Pilnai Įrengtas X-Ray Dcpart- 
asantss daktarams Ir pacientams.

vtes vertam llBOtdtil be
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas ir prieSidra. 
Kas link mokesčių, susi tarsime, 
kad b*tų Jums ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI 
■■ ■ ' ............. ......... . ■■■> ■

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
Ofiso tai- 

Rezidenoijos ML
0038

erlg 8844

BR. t, BUNDtfUS
GYDYTOJAS IR’OHBtVKGAS 

4157 Archer AvenueA
Ofiso vai.: 1—3 ir G—8:30 P. JI 

Trečiadieniais pagal sutartį 
1 ‘ ■ ...»

Ros. 6958 S<x Takam Ava.
Rta. Tel. OROvchill 0617 
Office tai. MEIDock 4848

0UJ.SM»ffi
GY>YYOJA8 IR OHHKJROA8

' Vai : 2*-ą ir 7—e.vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis aositurus
2423 VVest Marųuette Rd.

Tel. YkOUla MU.
Rea : KSttftood 6107.

. D1U. J. JEHTftH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiad vaLu^go 1-3; nuo «:3O-8:30

736 W 35tb Street

t
✓

Tel. CAN&l 6188

MOJEėJC. DltZld
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2204 W. Cermak Road
1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Trečlad ir fteStadidnio

Vu landos 
Sekmad.

vakarais ofisas utdarytus. 

REZIDENCIJA
3241 West 66tli Pluce 

Tel. RlCPattlc 7888

Tel. OANal 0857
Res. tel.: PROspoct 6659

B8, F. L lALATflfi^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. JJalsted Street
Rezideaoija: 6600 Ko. Arteetan Ata.

VALANDOS: XI V. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 8 vai. vakare.

PLATINKITE “DfcAUGA’

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

i *;

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKACTUVftrE

S241 So. ttolsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DŽJL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

WHITNfY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
Valandos: nuo l-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 sutąrtj.

LIETUVIAI DAKTARAI

. DR. STRKOL'IS
PHYSiUlAN Am D SUROBON

4645 Se. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vul. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namų tai. PROspoct 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais 
A^landos: 3 — 8 popiet,

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
I"! '• -iJtjj ' <. >•' - -CM t.V.

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

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

-
Ofiso Tel................... VIRgtaia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASZ

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Tel. YARds 2846

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vul.: nuo 9 vai. ryto iki' 8 ‘vkl. vak 
"Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMloek 5840

DR. PHER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Wewtern Avc.
OFISO VAtANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vnl. ; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal nutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

Archer A verte
Ofiso Tel. LAFUVetK

Tel. LAfayette 0094
Jeigu NeataiUepenM. •»- 
šaukite KEDaie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Kėtvir., 6 iki 9 v4k.; 
Penkt., Htatad. 818O iki 9 30 vak. 
StitaądtoaiKtB lufitąrioą

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MlDway 2880 - Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki SiSO vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

Tai. Cicero 1484

DR, & R. PALDTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct.
0tPI9O VALANDOS:

2 iki 4 v. pdplct; 7 iki 9 v. vak.;
tr pagal sutartį.

Kės. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cieoro 1484

DR.A.JENK1NS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas: rtROapect 6737 
Namų telefonas: VIRginia 2421

Kas laisvę brangina, tas 
perka War Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 
krližuose pirmutiois dai 
— nenusimink (Uilty).

J I -v
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KAI NUMIRSIU, MANE PAKASKIT ANT .
Šventosios upes kranto...

35 metai nuo mirties vargo žmonių poeto. - 
Kaip rašytojas pasidarė socialdemokratu. - 
Biliūno kelias nuo marksizmo prie Evangelijos. 
- Jo paskutinės dienos ir mirtis.

Būsi ubagėlis...

— Tu gimei pavasarį 
prieš pačias Velykas (1879. 
III.3), — taip aprašo savo 
motutės pasakojimą rašyto
jas Jonas Biliūnas, nuo ku
rio mirties šiemet sueina 35 
metai. — Silpnutis toks bu
vai, — pasakojo jam toliau 
motutė. — Tarėm, kad ne
gyvensi ir tą pačią dieną 
tave vežė krikštyti.... Ma
niau, kad jau tikrai mirsi, 
ir marškinėlius baltus jau 
buvau pasiuvusi.”

Motutė myluodama mažą 
Jonuką ir apčiuopusi ranko
je randą nuo užgijusios vo
ties, pridėdavo: — Iš čia 
net nedidelis kaulelis iškri
to, kai trūko sopulys...

— Nebus iš tavęs arto- 
jaus, — prabildavo ji to
liau, — būsi ubagėlis ir duo
nos negalėsi sau užsidirb
ti...”

Šita mintis gal ir paska
tino tėvus leisti mažąjį Jo
nuką į mokslus.

Ponų nukapotas
baudžiauninkas* I

Biliūno tėvai buvo bau
džiauninkai. Jų namuose te
bebuvo lazda, kuria pono už
vaizdą taip pritvojo Biliūno 
tėvą, kad jis tris savaites 
sirgo. Bet jis vistiek liūd
nai nusijuokdavo ir pratar
davo:

— Geras mūsų ponas bu
vo..... — ir kai motina jam
primindavo lazdą, jis nieko 
nesakydavo, vėl liūdnai nu
sijuokdavo ir paėmęs knygą 
pradėdavo visiems balsu 
skaityti Kristaus gyvenimą. 
Ir kai gyvenimas nubaudė 
tą užvaizdą — jį netekusį 
sveikatos priglaudė Biliūnų 
šeima.

! Taip, kad iš tos anykštė
nų baudžiauninkų šeimos 
Biliūnas išsinešė didelį žmo
nių vargo supratimą ir ge
rą širdį.

Tarp socialistų

Tėvams buvo patogiausia 
Joną leisti į Liepoj aus gim
naziją. Čia ir nugabeno jį, 
tikėdamiesi, kad iš jo išeis 
kunigas. Ak daugelis mūsų 
garsiųjų žmonių visai nebū

tų gavę mokslo, jei tėvai ne
būtų tikėjęsi pamatyti juos 
kunigais... Bet Biliūno gy
venimas |nuėjo kitu keliu. 
Liepojaus gimnazijoje buvo 
aiškiai daugiau remiami vo
kietukai, baronai. Neturtin- 
g esme j i lietuviai tarpais jau 
tėsi atstumtais. Tas 'ypač 
paveikė į jautrią Biliūno šir
dį. Be to — būdamas ket
virtoje klasėje, nustojo tė
vų. Broliai, pajutę, kad Jo- 

nelinksta būti kunigu, 
toliau bešelpti. 

Silpnos sveikatos mokslei
viui' teko duodant pamokas 
duoną užsidirbti, pusalka
niam prastuose butuose gy
venti. Ar gi nuostabu, kad 
Šitokiose sąlygose jaunuolis 
palinko į bepradedantį plės
tis socialistų judėjimą, kurs 
žadėjo vaduoti skurdo pris
paustuosius. Jonas susipa
žino su Liepoj aus kitų tau
tų veiklesniais socialistais 
ir net vėliau pats organiza
vo socialdemokratų kuopą.

Iš pradžių jisai kas va
karą prieš eidamas gulti il
gai poteriaudavo, sukalbė
damas net vieną kitą lita
niją, vieną kitą rožančiaus 
dalį, vėliau gi pasidavęs 
marksistinei įtakai liko va
dinamu laisvamaniu, poziti- 
vistu (tikiu tą, ką matau). 
Pas jį rinkdavosi kiti moks
leiviai, jie gilindavosi į so
cializmą, dalyvaudavo dar
bininkų demonstra c i j o s e, 
platindavo atsišaukimus. 
Užsienio mokyklose

J Biliūno bute prasidėjo ru
sų’ policijos kratos ir kai 
jisai baigęs gimnaziją įsto
jo į Dorpato universitetą, 
greit iš ten buvo išvytas. O 
gyvenimo sunkumas jį slė
gė. Savo rašinėly ‘‘Pakele- 
vingi” prisimindamas stu
dentavimo dienas, jis rašo:

— Seniai žmoniškai be- 
valgėm! Studentaudami juk 
tokius pietus gaudavom, kad 
viduriuose amžinai revoliu
cija griaudė

nas 
atsisakė jį

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

SUPREME
/ SAVINOS and LOAN 

ASSOC1ATIGN
•

DABARTINE 
MVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 471 h Street

'Ms'i"!

BRITAI PERKIRTO ROMMEL ARMIJĄ

Rommel paėmė žemutinį kelią ir britai į Matratin pir
miau už jį atėjo, britai perkirto Ronjmel jėgas į dvi dalis 
(aukštutinis žemėlapis). Žemai parodoma apylinkė, kuri 
turi ryšį 3U visa Šiaurės Afrika. . 1

*
— Mačiau darbininkus, 

nuo vargų ir sunkaus dar
bo pajuodavusius, ligotus, 
atiduodančius savo jėgas ir 
gyvybę piniguočiams, girdė
jau tų nelaimingųjų vaito
jimus... ir man plyšo širdis 
iš gailesčio”. Ta kovos dva
sia dėl darbo žmonių teisių 
atsispindi jo pirmuosiuose

tas ‘ ‘pamazgų kava' vadina
mų’’, o pietų :— pieno užge
ria kur stiklą vakare už
kanda “biauriai kvepiančios 
kilbasos”, pagraužia iš na
mų atvežto sūrio. 0 čia iš 
namų liūdnos žinios — tie 
patys broliai kurie atsisa
kė jį leisti Į mokslą, dabai

Yra didesnis skaičius 
generolu, admirolu

WASHINGTON, gr. 18.
J, A. Valstybės šiandie turi 
tokį skaičių generolų ir ad- 
jnirolų, kokio niekados netu 
reta praeityje.

Armija turi du pilnus ge
nerolus ir 20 leitenantų ge
nerolų. Laivynas —r šešie 
pilnus admirolus ir 11 vice- 
admirolų.

Marynų korpuso vadu pir 
mą kartą yra leitenantas 
generolas. ,

U. S. slapta patranka 
britams padėjo

NEW YORK, gr. 18. — 
Iškeliama aikštėn, kad britų 
aštuntajai armijai Egipto 
fronte supliekti ašies jėgas 
daug padėjo Amerikoj išras 
ta slapta patranka, kurios 
šoviniais sudaužyti stipriau 
si vokiečių tankų šarvai.

Kai daugumas didžiausių 
vokiečių tankų suskaldyta, 
ašis neturėjo priemonių il
giau Egipto fronte gintis.

____ r___ r___________ kreipiasi į tą pusalkanį stu-
raštuose “Varpe” ir “Ūki- dentą prašydami paramos.1 BdęjijOS KUfllCĮėl DUVO 
ninke”, jo apsakymėliuose. Dabar jisai pradeda paguo-1

Negalėdamas jokiu būdu 
įstoti į Rusijos universite
tus (kartą išvaryto jau jo 
nebepriėmė), pagaliau pasi
ryžo išvykti į užsienį, išvy
ko į Leipcigą studijuoti pre
kybos mokslų.

• Čionai jisai taip pat buvo 
skurdo lydimas. Kaip laiš
kuose prisipažįsta, kas ry-

Užtat jis taip labai^tjau- 
tė, vargo žmones. Savo ra
šinyje “Per sapną” jisai 
kalba: • •

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“nRAl’GAR" ITET P WANTKD 
ADVKRTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 948S-94H9

TRAUK I.ABORERS 
Amžiaus 18 Iki 55 m.

TlesJI rSles Chlcagos aplellnkėje. 6 
dienos J savaitę, 66c Į valandą. Pra
gyvenimas duodamas dykai. 

PENN8YLVANIA RAU.ROAD
CHICAOO UNION 8TATION 

516 W. Adams St, Chicago, I1L

HELP WANTED VYRAI
HELP WANTED MOTERYS

D O C K M E N
Vyrai reikalingi prie loadlng plat- 
formo, kraustyti tavorą. Unijos mo- 
keetles nata. Naktimis darbas. Turi 
mokėti skaityti Angliškai. Atsišau
kite tarp 9 vai. ryto Ir. 12 vai. pietų. 

KEESH1N MOTORS
. 221 W. Roosevelt Rd.

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

HOWA.RD POI NDRY CO.
4918 W. Bloomingitelc

LAITNDRY WASHMEN. WRINC,ER 
MEN. I.OADERS ir PVLLERS rei
kalingi nuolatlniem8 darbams su 
patraukiančiu mokesčiu ir darbo 
sąlygomis. Atsikrelnklte prie

MR. KAY — DRAKE HOTF.L 
I4U E. Walton Place

TOOL, ir DIE MAKERS — Tiktai 
A-l vyrai. Taipgi ręikia Apprentices 
100% Defense darbai. 1

LARAMtE MACH1NE U’ORKS 
5229 W. Ccrmak R<1.— Cicero, UI.

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

OSCAR W. HEDSTROM CORP. 
4886 W. DIvLsion Street

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

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

ASSEMBLY — Lengvas, Svarus Ir 
labai lengvas darbas, prie Decal- 
comanlaa. 40c J vai. pradedant. At« 
sifto ūkite sekančiai:

DITRO-DECAL POMPA NV 
<122 W. laike Street

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Labai Įdomus darbas. Dieną ir nak
tį shlftal. 40 centai ) valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas jsidtrbi- 
Mas. Kreipkitės | —

PTiASTIO BTNDING CORP.
782 S. Sherman St.

MERGINOS IR MOTERYS 
DEFENSE DIRBTUVĖJ

Bench Inspekcija ir lengvi dlrbtuvėa 
darbai. Dieną ir naktĮ shlftal.

EDWAKD KATZINC.ER CO. 
1949 No. Cicero (netoli Armlbt^-i

MOTERYS
Turi būti sveikos ir tvirtos. Patyri
mas nereikalinga. Dirbti kaipo pa
galbininkės rakandu dirbtuvės mill- 
room. Proga išmokti gerai apmokan
ti amatą. Matvkite Mr. Thomas po 
9 valandos ryte.

PULLMAN COUCH CO. 
3759 So. Ashland Avenue

GIRL for general Office work. Some 
comptometry and tvping experience 
helpful. 6 dav week. Time and one- 
half for overtlme.
, CONTINENTAL COFFEE CO. 

371 W. Ontario Street

— Tik viena literatūra ir 
įneša žmogui ramumą į šir
dį: šiek tiek jo skausmų nu
tildo. Dailė visados šlifuoja 
žmogų, o taip visai blogai 
priseitų. Jos dasilytėjus vėl 
pradedi linksmiau žiūrėti ap
linkui, pradedi tikėti, nors 
kam — nežinai, — rašo ji
sai viename laiške.

(Daugiau bus)

Nuskandino dar vieną 
japonų kruizerį

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 20. — 
Sąjungininkų sausžemio ka
riuomenė Naujojoj Gvinė
joj, paėmė Cape Endelaide- 
re,# rytų link nuo Būna so
dybos, o U. S. didieji bombo
nešiai arti Mandang nus
kandino vieną japonų krui
zerį, praneša štabas specia
liai išleistu komunikatu.

Taip pat pranešta, kad są
jungininkų kariuomenė nai
kina japonų liekanas Ambo- 
ga ir Kumusi upių srityje — 
apie už 40 mailių šiaurvaka- 
rų link nuo Būna — kur ja
ponams pasisekė išlaipinti 
apie 1,000 kareivių. Tas bu
vo jų paskutinis išlaipini
mas.

Naciai prievarta 
ima prancūzus

wXSHINGTON, gr. 20.
20. — Gauta žinių, kad na
ciai Prancūzijoje prievarta 
ima prancūzus darbininkus 
ir siunčia juos Vokietijon į 
karo pramonės fabrikus.

areštuoti už laiško 
siuntinėjimą

Belgijoje keletą kunigų 
naciai areštavo Vien tik už
tai, kad jie spausdino ir 
siuntinėjo kardinolo Joseph 
Van Roey, Mechlin arkivys
kupo ir Belgijos primo pa
reiškimą.

Kardinolas Van Roey sa
vo pareiškime nagrinėja 
“Kalėdų laišką”, parašytą 
Popiežiaus Pijaus XH, 1941 
metais, kuriame šventas Tė
vas pasmerkia “ašies” prin
cipus ir metodus.

Iš Belgijos taip pat pra
nešama, kad kunigai nužiū
rėti kaipo nacių priešai vie
ni buvo įkalinti Huy tvirto
vėje, o kiti ištremti į Vo
kietiją.

Vokietijos vyskupai 
įspėja alkoholio 
pavojus

Vokietijos vyskupai po 
metinės Fuldos konferenci
jos išleido ganytojišką raštą 
ir jame nurodo pavojus, ky
lančius iš alkoholio ir net
varkingų pasilinksminimų.

Vokietijos vyskupai laiš
ke pasmerkia “rasistų” ne
moralumą ir ragina kuni
gus ruošti blaivybės savai
tes, kad būtų daugiau parei
kšta religinio veiklumo.

Vokietijos vyskupai gany 
tojiškame laiške rašo, kad 
vaikų ir jaunuolių gyveni
mas be alkoholio ir tabokos

KAMBARYS RENDUOJASI — ap
šildomas, prie mažos šeimos. Atsi
šaukite ant pirmo aukšto—6824 SO. 
TALMAN AVENUE. -
COREMAKERS — patyrusios Bench. 
Taipgi Magnesium rasting Inspekto
rės. Kreipkitės —

HOWARI) FOCNDRY CO. 
4918 W. IMoonitngil&le

REIKIA MOTERŲ. Patyrimas nerei
kalinga. 4 8 valandų savaitė, laikas 
ir pusė mokama už overtime. — 
BOYNTON A- CO., 1725 N. Bosuorth. 

(viena gatvė į rytus nuo Ashland 
iri *4 blokas nuo North Avė.)

Kas gyvena be prneipų, to 
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (Tiha- 
mer Toth).

yra būtina sąlyga turėti ge
rą sveikatą. Jei iš mažens 
priprantama prie tvarkingo 
ir disciplinuoto gyvenimo, 
tai vėliau mergaitės ir vy
rai lieka nepriklausomi nuo 
gyvenimo aplinkybių.’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNUKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonai CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tol. YARD6 1741-1742 ,
4333-34 8OUTH OALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAEayette 9737
RADIO PROGRAMAS —8:00 vnL Plrniad ir Ketvirtai vak. 

ii stoties WGBS (1300). su Povilu ftaltimieru.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

'nariai
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

■i
MAŽEIKA
8310 LITUAN1CA AVĖ.

EVANAUSKAS
' ’ Phones YARDS 1138-38

LAČHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th 8T. 
2314 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1278 
Phone OANAL 3518

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICH10AN AVĖ. Phone PULLMAN 9881

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUAN1CA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4848 80. OALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3573

P. J. RIDIKAS
83.74 SO. HAL8TED STREET 718 W. 18th STREET

Tetaptose YARDS 1419

I. I. ZOLP
1649 WE8T 46th STREET Phone YARD8 9781
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Ir Hooveris pasikeitė
Po pirmojo pasaulinio karo respublikonų partija su

organizavo savo visas pastangas, kad suardyti visus 
prezidento Wilsono pasaulio taikos planus. Jie griež
čiausiai varėsi prieš Jungtinių Valstybių įstojimą į 
Tautų Sąjungą ir prieš kišimąsi į Europos tarptauti
nius re kalus.

Respublikonai tada laimėjo. Prezidento Wiisono pla
nai nebuvo visa pilnuma realizuoti. Tautų Sąjunga be 
Amerikos atstovų nukrypo nuo tiesioginio savo tikslo. 
Prez. Wilsonas mirė nusivylęs, nes. jam neleista užbaig
ti gražiai pradėto ir taip labai reikalingo pastoviai tai
kai darbo.

Tuo laiku Herbert Hoover buvo stiprus respublikonų 
partijos šulas, kuris drauge su kitais respublikonais 
‘.‘laidojo ’ prez. Wilsono planus.

Tačiau šiandien prez. Hooveris jau kitaip kalba.
Jis dabar jau mano, kaip mūsų dienraštyje jau buvo 

pranešta, kad tučtuojau reikia planuoti pokarinį pa
saulio gyvenimą ir kad tame planavime Jungtinės Val
stybės aktyviai dalyvautų. Anot jo, po šio karo turės 
būti žmonių taika. Ir tai jis gražiai apibrėžia:

“In the making of thiat peace will come a fleeting 
chano; for leaders of mankind to bind the wcunds. 
to resiore faith, and to bring new hope lo the world. 
And mis time, the methods and the foundations of 
peace mušt be wrought that the destructive forces 
shall be contiolled, or again the structures wbich 
we erect to preserve peace shall fail.”

Taigi, kodėl prez. Hooveris pirmiau taip nekalbėjo. 
Ir vėlesniais laikais, kai jis pats jau buvo Jungtinių 
Valstybių prezidentu, galėjo padaryti tinkamų žygių, 
galėjo įtraukti Jungtines Valstybes į Tautų Sąjungą ir 
kitas tarptautines organizacijas, mėginti jas tinkamai 
perorganizuoti ir stengtis neprileisti nei Europos nei 
kitų kontinentų prie tos baisios katastrofos, kuria da
bar visa žmonija turi pergyventi.

Bet, kaip mūsų priežodis sako, geriau vėliau, negu 
niekad Gerai, kad bent dabar H. Hooveris mato. kad 
reikia kitaip planuoti pokarinį gyvenimą ir kad tame 
planavime Amerika turi aktyviai dalyvauti. Mes pa
sakytume dar ‘daugiau — Amerika turėtų prižiūrėti, 
kad tie planai būtų įgyvendinti, kad nė viena valstybė, 
ar ji didėlė ar maža, iš jų neiškryptų.

Kai abiejų didžiųjų partijų, šulai ima maždaug vie
nodai galvoti ir kalbėti apie pokarinės taikos atstaty
mą, tai duoda kur kas daugiau garantijų, kad, sutriuš
kinus Berlyno-Tokio ašį, bus -patiesti pagrindai teisin
gai ir pastoviai pasaulio taikai.
- •

Kovojantis Jugoslavijos generolas
Ainio kart lietuvių bolševikų laikraščiai mus išplūdo, 

kad lhe3 įdėjome palankių žinių apie kariaujantį Ju
goslavijos generolą Drają Mihailovichių.

Bet, štai, gruodžio 18 d. spaudos agentūra United 
Press pranešė, kad politinėse sferose Vašingtone suži
nota, j >g tinkamu laiku gen. Mihailovich jėgos susi
lauks iš Jungtinių Tautų visokeriopos pagalbos — gink
lų ir anrunioijos. Netrukus Jungtinės Valstybės išei
siančios pareiškimą, kuriuo bus pažadėta šiam karin
gam generolui parama.

Taigi žinia yra aiški. Aiškus yra ir Jungtinių Tau
tų, ypač Jungtinių Valstybių nusistatymas gen. Mihai- 
lovichio atžvilgių. Tai ko dabar lietuviškųjų šlamštų 
peckeliai kabinėjasi prie .lietuviškųjų Laikraščių, kurie 
teisybę parašo.

Aną c ieną plačiai žinoma spaudos agentūra — Asso
ciated Press paskelbė žinią visuose Amerikos laikraš
čiuose, kad šiuo metu Cleveland, Ohio, gyvenanti bu
vusio Lietuvos ministro Martyno Yčo žmona dirba ka
ro pramonės dirbtuvėj. Tuo ji dedasi savo maža dalimi 
prie Amerikos pergalės, nes esanti giliausiai įsitikinusi, 
kad Baltijos valstybių laisvo ir nepriklausomo gyve: 
nimo ateitis pareina nuo Amerikos laimėjimo.

Neabejojame, kad p. M. YČienės elgesiu žavisi sąmo
ningieji amerikonai. Tuo labiau žavimės mes, lietuviai 
amerikiečiai.

Ta pinga mkia pasakyti, kad ne tik viena ponia 
Yčienė nuėjo dirbti į karo pramonės dirbtuvę, bet ir 
daugelis kitų Lietuvos tremtinių.

Po Lietuvos okupacijos į- Ameriką atvyko nemažas 
skaičius kareiviavimo amžiaus vyrų. Būdami Lietuvos 
piliečiai jie gilėjo atsisakinėti ir nuo kariuomenės iš
sisukinę,i. Tačiau jie, užsiregistruodami, pareiškė no
rą eiti į kariuomenę ir padėti Dėdei. Šamui greičiau 
karą laimėti. Daug jų savanoriais veržėsi U. S. kariuo
menėn.

Lietuvos pilietės moterys, kad ir aukštesnio mokslo 
būdamos, eina į dirbtuves, vyrai noriai eina į U. S. 
kariuomenę, nes yra šventai įsitikinę, kad jie kariau
ja ir už Ameriką, kuri juos priglaudė, ir taip pat už*
savo tėvynės Letuvos išlaisvinimą.

Mes, Amerikos lietuviai, džiaugiamės tokiu Lietuvos 
tremtinių įsitikinimu, jų nusistatymu ir, pagaliau, pa
sitikėjimu. Tai mus akstiną daugiau padirbėti Lietu
vos vardui iškelti ir padidinti pastangas jai išlaisvinti 
iš baisių nacizmo nagų.

Mūsa visa reikalas
Daug Amerikos šeimų turi vyrų, kariaujančių įvai

riuose karo frontuose. Jos, be abejonės, supranta, kaip 
svarbu yra aprūpinti karius ginklais, amunicija, nes 
kitaip j u gyvybei susidajytų didesnių pavojų. Dėl to 
tos šeimos mato gyvą reikalą pirkti kiek galima dau
giau U. S. kare bonų, kad nepritrūktų lėšų karo pra
monei.

Tos gi šeimos, iš kurių nėra išėjusių vyrų į kariuo
menę, dar gausiau turėtų pirkti bonus, nes jos mažiau 
yra karo paliestos, t. y. — jos nedavė Amerikos per
galei vyrų jėgų, dėl to kitu kuo — darbu, bonų pirki
mu ir aukojimu turi tai papildyti.

žodžiu, gyvename tokiais laikais, kurie iš mūsų visų 
reikalauja didelio pasiaukojimo, savęs išsižadėjimo. Šis 
karas yra visų laisvę mylinčių žmonių kaias, todėl vi
sų yra šventa pareiga aukotis, kad susilauktume grei
tos ir pilnos pergalės.

Kingsiono parapijos istorija
Š. m. lapkričio 22 d. Šv. Marijos Apreiškimo para

pija, Kingston Pa., minėjo savo įsisteigimo 40 metų 
sukakti Tuo pačiu kartu jos klebonas kun. Jurgis V. 
Inčiūra minėjo kunigystės sidahrinį jubiliejų. Apie tai 
mūsų dienraštyje jau buvo rašyta.

Šiuo mes tik norime pasidžia.ugtis, kad Kingstono lie
tuviai katalikai tų įvykių proga išleido giažią knygą, 
savo parapijos istoriją, prie kurios suredagavimo dau
giausia prisidėjęs Jonas šaučiūnas, tos parapijos var
gonininkas.

Toje knygoje randame vertingos medžiagos Ameri
kos lietuvių istorijai, kuria istorikai, be abejonės, pa
sinaudos. . '

Jr
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Praėjusį šeštadienį šiame 
skyriuje buvo rašyta apie 
Katalikų Radijo Valandą, 
kuri apaštalavimo arba Ka
talikų Akcijos atžvilgiu daug 
nusipelno.

Prie to, kas jau buvo apie 
tai pasakyta, galima pridė
ti tik tai, kad toji valanda 
daug kainuoja, nes ji yra 
transliuojama per daugelį 
radijo stočių — po visą 
kraštą.

Tokie dalykai galimi tik
tai prie geros organizacijos, 
kokia yra N. C. W. C. Ne
būtų katalikų veikimo cen
tro, nebūtų nė katalikų ra
dijo valandos.

•
Prieš pora metų ir mūsų 

dienraštis turėjo radijo va
landą.

Ji buvo ir lietuviška ir ka 
balikiška. Tač’au vienam 
“Draugui“ sunkoka buvo ją 
išlaikyti. Pajusta stoka vi
suomenės kooperavimo. Dėl 
to jos nebeturime.

O vis tik negerai, kad ne
beturime.

Gausingoji Chicagos lie
tuvių katalikų kolonija, ga
lėtų puikiausiai radijo va
landą išlaikyti ir geriausias 
programas duoti.

Pagalvokime, ar nevertė
tų tokią valandą ir vėl su
organizuoti. Ji reikalinga ir 
katalikišku ir lietuvišku at
žvilgiu.

Neuženirškime U. S. karių, kariaujančių dėl mūsų 
laisvės ir gerovės. Bent laiškučiais ir dovanėlėmis ap
lankykime juos prieš Kalėdas. Svarbiausiai — neuž- 
©irškičie jų savo maldose.

Įsidėmėtina •
Moterų Sąjungos dvasios vadas kun. S. Kneižys “Mo

terų Dirvos” kalėdiniame numeryje primena svarbų 
reikalą, būtent:

“Mfijonai mūsų geriausių vyrų kovoja ir deda sa
vo gyvybę už krikščionišką taiką, laisvę ir teisingu
mą. Jų pasiaukojimas didelis. Jie paliko savo jiamus, 
savo tėvus, brolius, seseris ir draugus, važiuoja į 

.svetimus kraštus, prisiima mumą nežinomus sunku
mus ir vargus, kenčia ir miršta, bet pilnai tiki, kad 
namie pasilikusieji jų neužmirš, o savo maldomis, 
pasiaukojimu, atsižadėjimu įvairių patogumų ir ma
lonumų, padės pagreitinti karo užbaigą ir sutvarkyti, 
kad Kristaus taika įsigalėtų ir viešpatautų žemėje.

“Nerasime šeimos, kurios šis pasaulinis karas ne
būtų palietęs, kuri nesirūpintų ir neverktų. Nebėra 
namuose vieno ar daugiau narių. Kūčių vakare Kalė
dų plotkelė bus laužoma į mažiau dalių, prie stalo 
sėdės mažiau žmonių. Kaip mes galime paguosti tas 

#šeimae? Reikia nudltftos melstis už jas; reikia mels
tis už kareivius, kad Betliejaus Kūdikėlis ir Jo šven
toji Motinėlė Marija juos apsaugotų nuo visų nelai
mių ir latmingai sugrąžintų juos prje savųjų kitoms 
Kalėdoms.”

(Iš “Draugo’ 1917 metų 
gruodžio 21 d.)

Detroit, Mich.,.. Praėjusio 
mėnesio pabaigoj pašventin
ta nauja lietuvių šv. Jurgio 
bažnyčia, kuri pastatyta ku
nigo K. Skripkos rūpestin
gumu ir lietuvių katalikų 
duosnumu. Jau baigiami ir 
nauji vargonai įtaisyti. Var
gonininkas A. Aleksandravi
čius rūpinasi, kad ta proga 
gražų koncertą surengti.

» f *

Kunigas išradėjas... Loyo
los universiteto medicinos 
fakultetas paskelbė, kad ku
nigas prof. Edward J. Cal- 
houn surado naują formu- 
lą. sulyg ktrrio9 bus galima 
padaryti glicerinos galioną 
už 30 centų. Ligšiol gliceri
nos galionas kainavo apie 
$7.50.

•
Carą globos bolševikai .... 

Bolševikai nuginklavo To- 
bolsko sargybą, kuri saugo
jo buvusį Rusijos carą. Bu
vusį carą ir šeimą paima sa
vo globon bolševikai.

• .
PMtraftytfc nisų-vokiečhi

sutartis.... Berlyne ir Petro
grade paskelbta, kad gink
lų sudėjimo — paliaubų su
tartis tarp rasų ir vokiečių 
jau pasirašyta. Derybos ėjo
Brast-Litovsfce. x
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Po svieto pasidairius Kaip tai senovėje būta
Čikagos lietuviškų ruskių 

gazieta garsina, kad Turki
ja “lipa nuo tvoros” Esą, 
iki šiol ji sėdėjo labiau “nu
svirus į Berlyno pusę”.

Geba, tavorščiai, kad tur
kai “lipa nuo tvoros”. O 
kaip su balšavikais? Kada 
jie nulips nuo tvoros? Jie 
iki šiol vis dar sėdi pasvirę 
į supuvusio, ištižuiso mark
sizmo pusę. Šiandie, užėjus 
riestam krizini, balšavikai 
sako nulipę nuo tvoros, irek 
tina taip lyg jie "būtų di
džiausi demokratijos drau
gai. Ale tik tegul pasibaigia 
karas, jie visoj pilnumoj pa
sirodys sėdį ant tvoros ir 
dainuoją trockinę šakarmai- 
ką.

Waterloo, Nebr. — Nese
nai tapo apskelbta įsaky
mas, kad jokis b&rzdaskutis 
tarp 7 valandos ryto ir 9 va 
landos vakare nevalgytų 
svogūnų (cibulių), nerūkytų 
ir neuostytų tabako, nekal
bėtų su savo klijentų besku 
tant apie vietinius atsitiki
mus ir daug dar kitokių 
prasergėjimų. Kas peržengs 
tuos įsakymus, bus areštuo
tas ir turės užsimokėti $5. 
bausmės. (Ž. 1909).

Liežuvis burnoje žmogaus 
išmintingo,

Tai raktas nuo krautuvės 
pirklio turtingo.

Jei jis užrakintas •— pats 
’ . « « <« gah Jau spėti,,.
Kiek burnoje gero žmogus

gal turėti.

“Kai mes laimėsim perga
lę, kas bus tuomet? — klau
sia savo knygoj Amerikos 
balšavikų prezidentas Earl 
Brovvderis.

Į tą klausimą jis pats ir 
atsako:

“Neturiu jokio pokari
niam pasauliui plano“ (pusi. 
252).
Brovvderis nebūtų balšavi
kas, jei jis pokariniam pa
sauliui turėtų kokį planą. 
Balšavikų planai pasauliui 
nuo senai žinomi. Tiktai la
bai galima, kad po karo net 
patys rusai gali tuos planus 
į išeinamąsias vietas sukišti.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

li BOND DAY

Washington, D. C. — Pa
starais mėnesiais pakilus 
Suv. Valstijose klausimui 
apie brangybę maisto, Kon- 
,įįresąs,,prie nekuriu 
trustų. Taip negrinėjant mė 
sos syndikatą, arba trustą, 
dasižinota, jog mėsininkai 
savo kaikurias prekes, kaip 
pav. kalakutus, vištas, par- 
šieną ir t. t. laiko net po 7-8 
metus sukrovę leduose. Pas
taromis dienomis tam tikra 
komisija ištyrė, jog oyste- 
rius laiko po 10 metų ble- 
kėse ant ledų, kol parduo
da. Taip elgiasi panašiai ir 
su daržovėmis, sudėtomis 
blėkinėse. O žmogus perki 
nupeštą Vištą, pamidorų 
blekinę ar sukonservuoftų 
oysterių ir manai sau, kad 
tai šviežutėliai daiktai, kaip 
perkupčiai tvirtina. (Ž., 
1910).

Mrs. El'zabeth Rickenbacker neprarado vilties dėl ss 
vo žymau". sūnaus, kada apie jį nebuvo žinies. Buvo ma
noma, kad jos sūnus Pacifike dingo, bet motina tikėjo sa
vo sfllfų a61 pamatyti. Capt. Eddie Rickenbacker sveikl- 
ųąujas Los Augeles do atvykimo iš ijawąu.

t... . 

i i
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LABDARYBĖ
%i

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, Bi.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų 
raštininkas.

VVest SMe — Aušros Var 
parapija. — Labdarių 7 Į

kp. sveikino seimą su aukai 
$75.00. Atstovai: L. Jusevi-1 
#us, V. Jusevičienė, O. Bart į 
kienė, V. Glebauskienė, J.1 
Stumbris, A. Glebauskas.

Labdariu šamo atsto- 
vai ir aukotojai >

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

Austos Vartų š. M. P. dr- 
ja. Auka $5.00. Atstovai: D. 
Gasparicas. A. Cervelas M. 
Rimkus, O. Labilkis, E. Ju-Bridgeport — Sv. Jurgio

parapija. - Labdarį, 5 kp. ^'7 ~ 7e,e"ičhls' 
sveikino seimą su auka $25.
Atstovai: J. iMmŠa, K. Ned- 
variūtė, J. Zirnontas, U. Gu
das ir O. Kazlauskaitė.

&v. Pranciškaus Tret. Bro
lija. Auka $5.00. Atstovai: 
M. Šukienė, P. Pretikaitė, O. 
Sidabrienė, A. ^Sabaliauskie
nė, S. Bučienė ir J. Sapins- 
kis.

Šv. Kaz. Rėm. 2 sk. Au
ka $5.00. Atstovai: Norkus, 
Bandaoskienė, Rekas, Gir
žaitienė, Juškienė ir C. Kaz
lauskaitė.

Apaštalystės Maldos. Au
ka $5.00. Atstovai: Z. Gu- 
žaitienė, Ona Lipnickienė, B. 
Lenkienė, 0. Bendauskienė, 
A. Stočkienė ir S. Trumpu
lis.

Gyvojo Rožančiaus. Auka 
$5.00. Atstovai: U. Žemai
tienė, P. Jenčauskaitė, M. 
Jaunienė, O. Jackienė ir A. 
Savickienė.

Kat. Fed. *26 Šk. Auka $4.

Nek. Pras. Sodalicija. Au
ka $5.00. Atstovai: F. Ci
bulskis, G. Kraujalis, Sylvia 
Laurinas ir Barbora Motie
jus.

Maldos Apaštalystės dr- 
ja. .Auka $5.00. Atstovai: 
Petraitiene, Kulbienė ir Dru- 
ktėhienė.

Moterų Są-gos 55 kp. Au
ka $3.00. Atstovai: O. Bud- 
rikienė, M. Aitratienė ir J. 
Klikūnienė.

Aušros Vartų Mot. ir Vy
rų Š. P. M. Atstovai: M. Pet- 
raftienė, Antanas Bartkus, 
Pranas Žebrauskas ir Jonas 
Simanavičius.

Viso aukų $93.00, 6 dr- 
joąy-26 - ed etatai•" , ’ Z I

(Daugiau bus}

Dari^K-GirėM 
Aauliary R. Kryžiaus

Atstovai: Al. Budria, Petras! vieneto veikia 
Pakalnis, J. Šliogeris ir Ma-
čeikienė i v^eiietas eina Pr*e

Sodalietės. Auka $3.00. »**» NamH Slauginhno
Atstovės: U Kazlauskaite Kurs[l ,Home Nursing). 
ir O. Antifcauskaitė. ' “Graduation party" bus 29

Moterų S»-g» 49 kp. to- 4 fe™odžio Dariaus-Girėno 
svetainėje. Bus išdalinta 58 
certifikatai toms, kurtos šį 
kursą baigs.
Dovanos Raudonajam 
Kryžini

Vienetas padovanojo R. 
Kryžiui šimto dolerių ver-

/

DTUNRASTIS ©RAUGAS

MA NDIEN NĖRA GAZOLINO

fr

Rytinėse valstybėse motoristai bu to sulaikyti, kada 
^įspėjimą. Čia nubuvo gazolino pardavimas sulaikytas be 

tome motoristą New York mieste su “A” ir “C 
lange ir jam buvo pasakyta “nėra gazolino"'.

kortele

ka $3.00. Atstovai: L. Vyš
niauskienė, S. ŽiČkus ir K. 
Jungelkmiūte,

Tėvų Marijonų Bendra 10 
ik. Auka $2.25. Atstovai: 
Vaišvilienė, A, Juškienė, O. 
Bendauskienė ir O. Jackienė.

Liet. R. K. Sus. Am. 15 
kp. Auka $1.00^-Atstovai: B. 
Naujokienė ir Petras Nau
jokas.

Sekantieji sveikino seimą 
su aukomis: Tadas Aleliū- 
nas, auka $5.<W; Ona Pale- 
liūntts, auka $100; K. Pet- 
tauskienė, auka $1.004, Jo
nas Zakaraviea anka $1.00.

Viso aukų $66.25, 15 dr- 
jų, 43 atstovai.
, North Side ■ šv. Myko

lo parapija. •— Labdarių 6 
kp. sveikino seimą Su auka 
$30.00.

šv. Cecilijos dr-sftė. Auka 
$5.00. Atstovai: K Kltotae- 
nė, V. Butkevičienė, W Pra 
nai tienė, J. Milerienė tr O 
Milerienė.

Šv. Juozapo dr-stė. Auka 
$3.00. Atstovai: Bardauskas 
Sriubas, Lukošaitis ir Raus 
kinas.

šv. Rožančiaus dr-ja. Au
ka $3.00. Atstovai: A. Va
laitienė, A. Kizelevičienė Ir 
V. Daugirdienė

Av. Vardo dr-ja. Auka $3 
Atstovai: Bardauskas, Sriu
bas, Lukošaitis ir Rauski- 
nas.

Viso aukų $4490, 5* dr- 
jos, 15 atstovų

tės namie pasiūtų žaislų, 
kaip tai lėlių, gyvulių ir ki
tokių įvairių dalykėlių, kaa 
suteikus kalėdinę dovaną 
vaikučiams, kurių tėveliai, 
ar broliai, tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėj. Tam 
tikslui buvo suruošta pra 
moga, kurioj visos narės ga 
Įėjo matyt, kas nuveikta jų 
pačių ir džiaugės pamačiu
sias' tokias dovanasi Po pa
rodos sekė kalbos Mrs. 
Black, vienos R K. dalyvių, 
ir mūs garbė3 viešnios J. 
Daužvardienės. Po to sekė 
vaišinimas arbatėle iš sa- 
mavoro su kitais užkan
džiais. '

Jan atsidarė bandažų 
dirbimas

Dariaus-Girėno Autoliary 
R. K. vienetas jau kelintu 
savaitė, kaip piadėjo dirbti 
bandažus. Pa si šventosios mo 
tery3 atsilanko į Dariaus- 
Girėno svetainę kiekvieną 
antra dierį darbui, kad tuo 
būdu prisidėtų prie laimėji
mo šio karo.

•šis yra naminis frontas.

Visos moterys kviečiamos 
užsiregistruoti ię paaukoti 
nors kelias valandas būti
nai reikalingam darbui. At
silankiusios ras smagią gru
pę moterų, jų tarpe tam tik

ras mokytojas, kurjos labai 
mandagiai aiškina Tr nuro 
do, kas ir kaip reikia veik 
ti. Moterų pasiaukojimas ga
li suteikti jų pačių šeimos 
nariui, ar nariams, bei gi
minaičiams didelę pagalbą 
atsitikus pirmosios pagalbos 
reikalui.

Bandažų g&mii-.mo sky
rius atsidaro kas antradie
nį 10 vai. ryto ir tęsias iki 
10 vai. vakaro. Užsiregistra
vusios narės palieka Raudo
nojo Kryžiaus rėmėjos įr 
skaitosi kaipo jo narės.

Čia priklauso nuo narės. 
Kiek valandų gali pašvęsti 
tą dieną yra j©3 valia ir tiek 
valandų rekorduojama užsi- 
tamavimui. Kurios išdirba 
72 ir daugiau vai., gauna 
tam tikras ženklus. Tip ženk \ 
lai Suprantantiems šį veiki
mą rodo, kiek valandų yra 
išdirbta prie Raudonojo Kry
žiaus ir koks vra atsiekta.' 
laipsnis. Taip ir eina pir 
myn šis atsižymėjimo dar 
bas.

Visos R. K. nares turi bū 
ti švarios, baltai apsirengu 
sios, prie švanų stalų sėdi 
ir dirba paskirtą darbą

Vardu Dariaus-Girėno Au 
xiliary Raudonojo Kryžiaus 
Vieneto, kviečiame visas mo
teris ir merginas, prisidėti

prie šio parėmimo ir mes 
užtikrinam, kad visos bus 
labai dėkingos praleidusios 
laiką tokiam svarbiam rei
kalui.

Helen Kareiva,
R. K. vieneto pirmininkė 

Martha Mason.
R. K. vieneto viet pirm. 

Maryaon Chase,
R. K. vieneto vice pirm.

Be kentėjimo laimingu
mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

K S UPARDĄV1UAS MLSV 
to STABO MVZmA- 

trarv IKSTRVMENTV. 
PAHINAmMrtUT WO6A DABAR 

KOL DAR M EI SPAUDUOTI
TVBO8, CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPMONBS, PLU- 
TE8 su “cases" — $38.00. >SI.W, 
$46 00 lr $75.00. Visi garantuoti 
len<vam grojimui.

KONCERTUI OUITARAL SPA- 
NISKI MANDOLINAI, ‘ BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$8.60, $3.60, $12.80 lkl $85.00.
STRIUNINIAI BASAI — $80.00. 
$136.00 lr 3150.00. BASO ŪŽ- 
DENOALAS — 313.00. SMICE-
LAI 8MUIKOM8, STRIUNINI- 
NLAM8 BASAMS, VIOLAS lr 
CELLO — $1.60. $1.00, •'•6.00,
$10.00 tr $15.00. Striūnos d«l vi
sų Tlrtmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUM8, ŠNARE DRUMS - $18.60, 
$21.00, $35 00. $60.00. PEDALS,
Hl BOYS, CTMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH R®

•read“
CE ▼1 šteiną 

Instrumentams
jūsų lupoms. 

EKBPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams. Triaboms. SaiapbonM. 
Smalkoms tr Guitarams. ‘ 

GOLD8TEIN’8 MUfflC SHOP 
014 Masvvell 8$.. Cbtcagn.

JT

SKELBKITfiS "DRAUGE”

PASKOLOS 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CftlCAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekrętorius

WHOLESALE
LIQUOR 
įstaiga

Uvebojarae 
'-po irta.

REMKITE 
BENĄ

LIETUVIU 
DRAUGĄ.

H. KANTER, ‘Oav.
MUTUAL LKįTJOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonas: DOULKVARD 0014

Pirkite Kalėdines 
DOVANAS-

Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
už labai žemas 
kainas — mūsų 
4ewelry Krautuvėj

’DideHs pasirinkimas laikrodėlių 
— lenčūgėlių — žiedų, rašomų 
plunksnų ir kitų Jewelry dalykų
Didžiausias specialiai gražus 
sieninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

5210 VVst 234 h Street, Cicero 
Phone: Cicero 4617

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

V

f?

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

- ’
%

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KATNOMTS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SEKMEGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labui geros rfiAlcs moterų kailiniai, kailiukai- papuoštai, arba 
eloth kutai parsidulda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE SIAMIIENl

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, 
auksinius ir deimantinius jsiedus, taipgi muzikaliėkus 

instrumentus — LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

CASH arba CREDIT
Už mažą depozitą jūsų do

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

Pullėtis ktflcihMrliis (liKMlainu-.
<tykal mi kiekvienu pl.-klnlii.

•PIRKIT I.L<.I> AR H.\MILi<», AMERIKOS DARBO LAIKRODI

JOHN A. KASS
MIJMC a AEMElAtV STORE — WATCH REPAOMMi 

4216 Archer Avė., prie Sacramento Tel. LAFsyette 6617
- i ■ > .........................................- *

Bti

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF «

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato 4 alinta ir ki
tas įšteigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą fr teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0606
J

Jr

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —| 
AR VA2INEJAN LAURUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAU908I:

IMRGUTIJ'
įRACHO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Liettfvių programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

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

Phone: GROvAlll 2242

WHFC-I45O kil.

>1004)00 STOCK HOUHMTIOM PARDAVIMAS
PAI an dvejomis ketnlmb, 100% vihtorthd, $55.00 tfrii) nn 

vertė. “do«e oot” kabia ........................................... 4IAZ..OU
Pirkite dabar lr sutaupykite pinigų.

ĮVYRU ŽIEMINIAI O’OOATS, CDI tfl
$«9.50 vartės, parsiduoda dabar oi ....................... »L6.3U

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINI AI SPORT OOAT8,
Paikiai paslntl. Tikra vertė nuo tt6.oe*n are tflC 9C 
tiri $35.00. Parsiduoda dabar aao.. ' O *10.13

COATS, $75.00 vertės, d!OQ Ofi
PartMaoda po tiktai ........................................ ..

IŲ MtABUMAI, Valkams 4 Mmotų tfC QC S- QC vttooalal slAtai, $15 vert auftsUilt kaina ir &O.30

KOTAI lr DBEStS NEPAPRASTAI NTORM1 
JOMIS. Drasėi vertos $SJ5, parsiduo- gg

|$15.MP^artės KOTAL..................................................... tf O DC
pandduoda po tiktai .....................................................eOb7w:
GABEL'S CLOTHING STORE 

733 Maxwell St
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENDUŠ

FOtonruRE

BROKERCRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

POCAHONTAS, ' $O AC
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.............
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri fA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams,. 1 V.0V

Mnn kalno. mrkMt 4 tonu. M Mlvlrft 
6332 SO. LONG AVfc. TEI. PORTSMOUTH 9022

A

— Radio. — Refrla

Nationally advtrtlmtl

*9.20 AIEX ALESAUSKAS and SONS
PACTORY REPRESENTATIVE

6343 South W«stern Avenue, Chicago
' Telefonaa — REPUBLIC 6061

At, *š ^3** 1.'*, B X < Ij /i Ša. Ir UU iūmi



1' •»»-*.. •3T'A '.' "f S . **S w**4"l r* </į' •••.. v i * } _. ■ *
7A>

"» it V’
M . -J*. »-

MettftASTrS DRATWXB Plrniadlenlfl, gnio5,«l, 1942

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

Lietuvis karys Pearl Harbor'e

Jūrininkas lst cl. mašinis

tas John A. Kasper

John A. Kasper, gimęs 
1916 m., spalių 18 dieną, bai 
gė St. Marys pradžios mo
kyklą Taylorville ir Taylor- 
ville Township high school.

John A. Kasper į navy įsi 
rašė 1935 m., liepos 11 dieną.

John A. Kasper yra vedęs.
Dabar A. John Kasper, 

nuo 1941 m., sausio 12 d.,
randasi Pearl Harbor* John 
Kasper yra machinist mate 
first class.

Sesuo ilgisi savo brolio, kario,
žuvusio jūros mūšiuose

' 1 ‘ * 2 *
LAIŠKAS RAŠYTAS MRS. AGNĖS KARALIUS, Į 
CHICAGĄ, 224 W. 104 PL. RAŠO SESERS DUKTĖ 
P-Lfi JEAN MILLER IŠ ŠKOTIJOS PRANEŠDAMA 
P-NIAI KARALIENEI APIE JOS SŪNŲ, KURIS YRA 
U. S. ARMY, KAŽKUR ANGLIJOJE.

Miela teta ir dėde,
Gavau laišką nuo jūsų sū

naus Juozo Karaliaus ir ji
sai prašo, kad aš jums pra
neščiau, kad jis yra sveikas 
ir gerai laikosi kažkur An
glijoje.

Buvo pametusi adresą
Aš būčiau jums daug pir- 

jmiau parašiusi, bet buvau 
užmetusi kažkur jūsų adre
są, bet pasirodo, kad mano 
brolis Eddie tą adresą turė
jo savo piniginėje, ir aš no- 

^redama atsigriebti už pra
leistą laiką šį laišką siun
čiu oro paštu, kad jisai jus 
greičiau pasiektų pranešda
mas, kad jūsų sūnus Juozas 
yra patenkintas ir gerai gy 
vuoja.

Juozas žada netrukus at
važiuoti pas mus praleisti 
savo atostogas. Mums malo
nu bus sutikti savo pusbrolį, 
o jisai taip pat tik laukia 
progos aplankyti savo gimi
nes Škotijoje.

Turi giminiųi
Jisai čia turi užtenkamai 

giminių, kuriuos turės ap
lankyti, ir mes jam pagelbė- 
sime kiek galėsime; prašau 

uozo perdaug nesirū- 
aiiu ii jums prane- 

ip jam sekasi, kai jau 
i pas mus atsilankęs, 

^'patariau Juozui, kad ji- 
ąai įjsartu pasiimtų ir savo 
draugą, kuris bus taip pat 
malonus svečias.

Karas atnešė daug skausmo
t s ii ' 7

Šis karas atnešė daug 
skausmo daugeliui šeimų 
Mes taip pat turėjome atsi* 
imti skaudžią šios tragedi
jos dalį, kai mes netekome 
savo brangiausio brolio 
Juozo (tuo pačiu vardu, 
kaip tavo sūnus), kuris žu
vo prieš du mėnesius jūros 
kovose. Nors ir žinai, kad 
jau jis tikrai yra žuvęs, bet 
labai sunku apsiprasti su 
tuo faktu.k • *

Mano liūdesys yra ypatin
gai gilus, ir aš niekaip ne
galiu įsivaizduoti, kad aš jo 
jau daugiau nebematysiu 
Jisai buvo vienas iš geriau

sių brolis, ir niekas negali 
suprasti' kiek daug aš jo il
giuosi, nes aš visuomet bu
vau namuose, ir kai mamytė 
mirė, aš užėmiau jos vietą, 
laikydama visą šeimą drau
gėje, kol visi vienas po kito 
apsivedė- Gal būt ir geriau, 
kad jau mamytė yra miru
sį, nes jai būtų ypatingai 
skaudu matant, kai jos sū
nus ir dukteris vieną po ki
to paima į armiją.

Ilgisi mamytės,
Dievas vienas žino, kaip 

mes labai pasiilgstame savo 
mamytės, nors jinai yra mi
rusi jau prieš 8 ir pusę me
tų.

Mano širdis* iš skausmo 
plyšta pagalvojus apie var
gšą Juozą, kuris vienas iš 
dvynukų paaukojo savo gra
žiausią vos 22 metų jaunys
tę.

Todėl aš labai giliai atjau 
čiu tave teta, kad tu taip 
labai rūpiniesi savo sūnumi, 
kuris yra taip toli nuo na
mų, bet būki rami, jisai yra 
Baugioje vietoje ir turi dau
gybę dHugų, kurie jam pa
gelbsti. •

• i • ■' *
Tėvas siunčia labų dienų 

TatfĮet< ir dėdei. Tikiuosi 
d dėdė ir jūs gyvenate ge 
Jr tikiuosi iš jūsų ką 

nofs (išgirsti. Siunčiu Jums
sveikiniAius iš Škotijos. 
Jūsų dukterėčia Jean MOler

P. S. Visą mūsų šeima 
siunčia visiems geriausius 
linkėjimus.
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SKAITO LAIŠKI

<’*Drau«u" Acme teiepboMi■» A. '*/. *
“Douggie” Grsy, Lt. James Gray, U. S. Navy, duktė 

Skaito vieną laišką iš daugelio laiškų, kuriuos ji gavo po 
to, kai sulaužė ceremonijų etiketą, kada jos tėvui buvo 
suteiktas pasižymėjimo ženklas, Pensacola, Fla. Tada lai
ke ceremonijų maža duktė tėvui buvo paėmusi už kojos.

Banditai norėjo sutriuškinti- 
automobilį ir jį pasiųsti j peklų

PENKI BANDITAI PAGROBĖ $20.000. VIENAS SAR
GAS SUŽEISTAS. i • i "

buvoChieagos užmiestyje Mel
rose Park, Mannheim rd. ir 
North ave., pereitą penkta
dienį penki banditai užpuo
lė ginkluotą troką, kuriame 
sėdėjo du vyrai ir vežė 
$20,000 Buicko fabriko dar
bininkams pinigus. Vieną 
sargą sužeidė.

Apšaudė automobilį

Banditai pagrobę $20,000 
ir pavogę troką pabėgo

Nors trokas buvo ginkluo 
tas ir neperšaunamas, bet 
banditai per langą pataikė 
kulką ir liepė atidaryti tro
ko duris.

Banditai pasakė: “jei ne
bus atidarytos troko duris, 
tai sudiužysime troką ir pa
siusime į peklą”. Duris buvo.'*•',** ' *•
atidarytos.

Manoma kad tai
Touhy gauja

Spėjama, kad penki hindi 
tai, ku.ie pagrobė $20,000 
yra iš Touhy gaujos. Taip 
pat manoma, kad ten buvo 
ir Touhj, kuris'spalių mėne
sį pabėgu ’ iš Stateville,' UI., 
kalėjimo su .kitais kaliniais.

Rastas paliktas
automobilis

Po valandos buvo rastas 
ginkluotas automobilis, ku

rį banditai buvo pagrobę, 
prie 25th str. ir Franklin 
ave. Automobilio durys buvo 
užtrenktos.

Trokas, kuris buvo apip
lėštas, priklausė. North 
Town Currency H Exchange, 
2345 Devon aye. Tame tępke 
buvo sėdėję sargai^. A. Gri- 
ffo, 3516 Montrose ave ir J. 
Fasulo, 4811 North Woloott 
ave. Griffo buvo banditų su
žeistas. Jis nugabentas į li
goninę.

Paaiškina kodėl Mr. Laughlin 
buvo perkeltas į kitų mokyklų

LINDBLOM MOKYKLOS VEDĖJAS NEUŽTEKTI- 
NAI PARODE TAUTOS APSIGYNIMO PROGRAMOJE 
SUSIRŪPINIMO.

Pereitą šeštadienį buvom 
rašę, kad 29 organizacijų at
stovai pareikalavo mayoro 
JCelly, kad jis perkeltų W. 
H. Johnson superintendent 
of schools ir James B. McCa- 
hey, president of the Board 
of Educatlon ir kad užvestų 
investigaciją dėl Butler 
Laughlin, Lindblom high 
mokyklos vedėjo, perkėlimo 
į Harper high school toms 
pačioms pareigoms.

Mayoras paaiškino
Chieagos mayoras Kelly 

paaiškino kodėl įvyko Butler 
Laughlin perkėlimas ir pa
sakė, kad nemanoma daryti 
griežtos investigacijos dėl 
Laughlin perkėlimo. Mayo
ras taip pat paaiškino, kad 
jis neturi galios perkelti mo 
kyklos boardo narius ir pa
minėjo prieš kiek laiko, kai 
mayoras Carter Harrison 
buvo perkėlęs mokyklos 
board narius, bet vėliau Illi
nois aukščiausias teismas 
vėl juos grąžino į senas vie
tas.

Iškeltas labai
svarbs faktas
„Taip pat buvo iškeltas 

faktas, kad Laughlin’ui trū

ksta simpatijos darbui. Tą 
mintį iškėlė William John
son, superintendent of 
schools, rašydamas laišką J. 
B. McCahey, president of 
the Board of Education. Ta 
me laiške pažymėta, kad Mr. 
Yates, Harper high school
vedėjas, kuris buvo perkel-

C ’ * ’w
tas į Lindblom high 
school vedėju, daugiau ro
do susirūpinimo tautos apsi 
gynimo programa, negu B. 
Laughlin Linblom high 
school vedėjas. Tame laiške 
sakoma, kad Harper high 
school, po vadovybė Mr. 
Yates, kuri turi 1,941 moki
nį, buvo surinkta seno me
talo 305,688 svarai, kūr kiek 
vienam mokiniui bendrai* te
ko po 157 svarus, o tuo tar
pu Lindblom technikos mo
kyklai, kuriai Vadovauja 
Mr. Laughlin, ir toji mokyk 
la turi 3,770 mokinių, buvo 
surinkta seno metalo 38,100 
svarų, kur kiekvienam moki 
niui bendrai išėjo po 10 sva 
rų. Sakoma kad tos abi mo
kyklos randasi tokiose pat 
bendruomenėse.

Jugoslavijoje, partizanų valdomoje
• * - t . 5 • / f . . ’ ’ <

dalyje, prezidentu išrinktas katalikas
' ». • • * •

Jugoslaviją yra pagrobę ciai vokiečiai, fašistai ita

idZ

mu

Kanados kardinolas 
prieš komunistinę 
propagandą

J. E.’ kardinolas Rodrigue 
Villeneuve, Quebeck’o arki
vyskupas, parašė laišką J. S. 
McLean, chairman of the 
Canadian Aid to Russia 
Fund.

Kardinolas Villeneuve Ka- 
nados fondo pagelbėti Rusi
jai pirmininkui parašė, kad 
nors kanadiečiai žavisi Rusi 
jos žmonių atsparumu kovo 
se su priešu, bet ir toliau 
kanadiečiai turi Itovoti prieš 
bedievišką komunizmą, nes 
kitaip jų propagfenda sukels 
Kanadoje klasių, kovas ir re 
voliuciją. . -

naciai if fašistai. Dalis Ju
goslavijos žemės yra jugos
lavų partizanų rankose.

Išrinktas prezidentu 
katalikas

Jugoslavijos dalyje, api- 
mančiojje 5,000 kvadratinių 
mailių žemės plotą, kurį vai 
do Jugoslavijos partizanai, 
buvo išrinktas Ivan Ribar 
prezidentu. ,Ivan Ribar yra 
katalikas, jis buvo išrinktas 
53 delegatų, kuriuos išrinko 
tie žmones, kurie gyvena 
5,000 kvadratinių mailių 
apylinkėje. Toji teritorija 
yra laisva nuo nacių ir fa
šistų okupacijos, čia šeiąii- 
ninkais yra Jugoslavijos 
partizanai, kovotojai už kra 
što laisvę.

Komunistai prieš 
krašto laisvę ’ x

Prieš tuos Jugoslavijos 
partizanus kovoja ne tik na

lai, bet ir komunistai jugos
lavai, kurie, matyti, gauna 
instrukcijas iš kitur ir pa- 
padeda naciams ir • fašis
tams. <

Ivan Ribar yra sūnus pir
mojo Jugoslavijos, valstybės 
prezidento, kuris buvo iš
rinktas 1918 metais seimo ir 
to seimo dėka buvo sutvar
kyta Jugoslavijos valstybė.

Nuėjo užkasti, grįžęs 
neberado ”whiskeyrr

Pavogta “whisky” $3,000- 
00 dolerių.

Garažo sargas Ernest Zl- 
mmermann, prie * 216 Hill 
str., pranešė policijai, kad 
sunkvežimis prikrautas 
“WJiiskey” $3,000.00 vertės, 
buvo pavogtą tuo laiku, kai 
jis buvo nuėjęs užkąsti (su
valgyti) “lunch“.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

9nAuAcxL 

Protcction 
♦ or vour 
,\a -'VUįĄ

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS SENOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.__________________ z i
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoj*. JOaų Indeliai rfipasthtgsl globa* 
jami ir Ugi $6,000.00 apdrausti par Tedarai Saetafi and Loan In
surance Corporation. Mokame 1%%. Jfisų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA 

— «g Metai Sėkmingo Patamarimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Soc'y. 8288 ga HALSTED BT.

\

VAL G Y KIT E

PIETŲ LAIKO 
UŽKANDIS 
10:30 1U 3

85c Ir aukščiau

Vakarą .CHILETO’S 
RESt AR AN E. .. lr Gėrė* 
Idtėa Weat Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
01RYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE
—Spagettl lr Ravloll M0»ų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvykau na
mo trumpam laikui Ii kariuomenės . . . atsiveskite ji j puiku 
CHILETTI’S RĘST AR ANĄ dėl geriausių valgių ir gerymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

Chiletti's - Restaurant
2435 S. WE8TERN AVE. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

X Ad. Brazauskas, 4224 
S. Maplevvood Ave., tarnau
jąs kariuomenėj šiomis die
nomis parvyko namo atos
togų. Jis yra buvęs Afrikoj 
su pirmais Amerikos kariuo
menės pulkais. Į savo sto
vyklą grįš gruodžio 26 d.

X Kristina Knekščiūnas, 
duktė Town of Lake biznie
rių, .4561 S. Ashland Ave., 
gruodžio 26 d. išvyksta į 
Washington, D. C. Ji ten 
kviečiama į valdžios darbą.

X Urš. žiauberaitė, 4633 
Š. Wood St., pavyzdinga šv. 
Kryžiaus parapijos veikėja, 
Khlėdas turės ne linksmas. 
Pastaromis dienomis susi r- 
go. Gydosi namie.

X Bronius Pilipauskas, 
gerai žinomas So. Chieagoj 
jaunuolis ir narys šv. Juo
zapo parapijos choro, po 10 
dienų atostogų pas tėvus vėl 
grįžo į savo stovyklą Sault 
St. marie. Kariuomenėj jis 
yra korporalu.

X Oro kadetas Phil Kli- 
kūnas, žinomas vestsaidie- 
tia, liuosnoriai įstojęs į ka
riuomenę ilgą laiką buvo 
Chieagoj ir egzaminavo liuos 
norius. Dabar išsiųstas į Ka- 
lamazoo, Mich. Prieš įstoda
mas į kariuomenę jis Loyo
la universitete mokinosi me
dicinos.

X . Lietuviai pabėgėliai
kviečiami dalyvauti bendro
se kūčiose gruodžio 24 d., 
6 vai. vakare, Šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Bilietai reikia 
iš anksto įsigyti. Galintiems 
užsimokėti bilietai 50c. Ne
turtingiems įėjimas dykai.

X O. Aleliūnienė, žinoma 
Bridgeport veikėja ir DKK 
narė, gražią Kalėdų dovaną 
suteikė savo giminei A. Yuk- 
niui, būtent “Draugą” me
tams. Gražus pavyzdis ki
tiems. Tokia dovana kiek
vieno bus branginama per 
ištisus metus.

X P- Daužvardis, Lietu
vos konsulas Chicago, pa
kviestas būti garbės svečiu 
bendrose lietuvių\kūčiose šv. 
Jurgio parapijoj, Bridgepor
te1. Kūčių vakariene bus 
gruodžio £4 d., 6 vai. vaka
ro.

X Biznierių Juozo ir Mar 
celės Atkočiūnų, 4402 So. 
Wood St., vienas sūnus Va
lerijonas jau du metai, kaip 
tarnauja kariuomenėj ir pa
keltas į seržanto laipsnį, šio
mis dienomis pašauktas ir 
kitas šūnus Vladas. Biznyje, 
sako, tai didelė spraga.

X, Rašytojas Vaičiulaitis 
sekančių metų vasarą viešės 
Chieagoj. šv. Kazimiero Se
serys pakvietė jj, kad atos
togų metu duotų mokyto
joms paskaitas iš literatū
ros. šiuo metu Vaičiulaitis 
profesoriauja Tėvų Mišri jo
nų Kolegijoj. Marianapoly, 
Ir redaguoja '■ Studentų žo
dį”, kuris savo vertingu tu
riniu ir gryna lietuviška 
kalba pasidarė geriausiu lie
tuvių žurnalu Amerikoje.
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