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HITLERIS RENGIAS VADUOTI TUNISIJA
Iš Europos į Afrikos pakrantes
bus siunčiamas didelis konvojus
,

*

t

'

'

KOKIOS

KALĖDOS

BE

DOVANŲ

VVASHINGTON, gr. 21.—
U. S. senato demokratų ly
deris šen. Albe’i Barkley iš
anksto atsišaukia į naują
sausio pradžią susirinksian
tį kongresą, kad visokie par
tijiniai ir politiniai užsivarinėjimai būtų padėti į šalį ir
visi kongreso nariai pasiau
kotų vien darbams laimėti
karą.
Šen. aBrkley sako, kad
kai karas bus laimėtas, tada
bus laiko atnaujinti politi
nius ginčus, šiandie tiems
ginčams neturi būti vietos.

'

Londone gauta žinių,
kad
,

I

konvojui sutraukiama 150 laivų
LONDONAS, gr. 21.—Čia
gauta žinių, kad Hitleris
nusprendė visomis priemo
nėmis vaduoti Tunisiją Af
rikoje, sakoma, kad ir Ru
sijos fronto ir Tripolitanijos
kaštais, iš vienur ir iš kitur
ištraukus dalis kariuomenių
ir ginklų. Tuo reikalu Hit
lerio karo stovykloje turėta
karinių vadų pasitarimai ir
sudaryta planai skubotai
veikti.
I■

i,

•

• .

Britai Burmoje
60 mailių pasistūmė
1 p*
NEW DELHI, Indija, gr.
21.—Britų karo vadovybė
praaieša, kad Indijos britų
kariuomenė jau apie 60 mai
lių įsiveržė Į Burmą ir nie
kur nesusidūrė su japonais
ir jų pasipriešinimu.

Komunikate pareiškiama,
kad su priešu niekur nepa

darytas kontaktas. Tik pra
nešta, kad japonai atsimetę
į Kkyab, Bengal įlankos
strateginį rytinėj daly mies
tą.
Britų vadas gen. Archibald P. Wavell skelbia, kad
Indijos gyventojai nepasi
vergtų dideliam optimizmui
ir nelauktų šį kartą didelių
britų laimėjimų. Nes žygis
Burmoj prieš japonus yra
nepaprastai sunkus, ypač
kai bus susidurta su japonų
priešinimosi.
Nepaisant to. britų ka
riuomenė Burmoje pasiryžu
si visus sunkumus nugalėti.
Priešas bus įveiktas, sako
vadas.

Prancūzai atsiėmė
miestelį Tunisijoje
LONDONAS, gr. 21. —
Prancūzų kariuomenės dali
nys iš ašies atsiėmė Pichon
miestelį Tunisijoje, anot gau
tų žinių.
Pinchon yra už 60 mailių
vakarų link nuo Sousse ir
už 62 mailių pietų link nuo
Mejez-el-Bab. ši pastaroji
vieta yra sąjungininkų stra
teginė pozicija. Iš Mejez-elBab srities sąjungininkai
pasirengę atakuoti ašies ba
zes Tunis ir Bizerte.
'i

0TTAWA, Ont., gr. 21.—
. Kanados vyriausybė paskel
bė, kad pradėjus šiuo pir
madieniu visoj Kanadoj racijonuojamas sviestas—vie
nam 'asmeniui per savaitę
skiriama tik puaė svare
sviesto.

Viskas turi būt
aukojama karui

Iš neutralinių šaltinių pra
nešta, kad į TuniBijos pak
rantes bus siunčiamas dide
lis konvojus. Šiam užsimo
jimui sutraukiama apie 150
įvairių rūšių lhivų—trans
portų ir karo. Konvojų ly
dės submarinai ir oro jėgos.
Reuterio vienoje dępešoje
iš šiaurinės Afrikos pažy
mima, kad sąjungininkų pat
ruliai Tripolitanijos pakran
tėse paėmė nelaisvėn italų.
Iš jų patirta, kad italų ka
riuomenės daliniai iš Tripo
litanijos jūra siunčiami Tunisijon kovoti prieš sąjun
gininkus.
Kalbama, kad naciai savo
karo veiksmams daug pran
cūzų prekinių laivų angažuo
ja.
Londone sprendžiama, kad
•jei naciai savo tuos planus
vykdys, numatoma šiurpi
kova Viduržemio jūroje.
Z

Būna fronte, N. Gvinėjoj, žuvo
japonų vadas gen. Horii
Šį kartą japonai atakuojami

tankais artilerijos priedangoje
SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 21.—
Gen. MacArthur vadovybė
paskelbė, kad amerikiečių ir
australų kariuomenės sukė
lė generalinę ataką prieš ja
ponus Būna Misijoje ir apy
linkėse, Naujojoje Gvinėjoj,
kur priešas iš visų šonų ap
siaustas.

40 vokiečiu lėktuvu
Meksikiečiai nerimsta
numušta Prancūzijoje
prieš brangenybę

Be to, pranešta, kad tenai
akcijoje žuvęs japonų vadas
Įeit. gen. Tomatore Horii.
Šį kartą
sąjungininkai
prieš japonus vartoja tan
kus. Labiausia atakuojami
japonai, uždugnyti Papiuan
pusiasaly.
Pirmą kartą vartojami
tankai N. Gvinėjos kampa-*
nijoje, ko pirmiau nebūta.
Tankų neturėta. Kokiu būdu
jų įsigyta yra paslaptis.

Prieš keletą dienų iš są
jungininkų stovyklos apgai
lestauta, kad neturima tan
kų. Dabar artilerijos prie
dangoje tankai šliaužia prie
kyn ir triuškina priešo po
zicijas.
Patirta, kad akcijoje žu
vęs japonų vadas Įeit. gene
rolas Horii buvo kareivių
išlaipinimų specialistas. Jei
N. Gvinėjos japonai gavo
sau paramą, tas padaryta
tik žuvusiojo generolo dėka.

LONDONAS, gr. 21. —
MEXICO CITY, gr. 21.— U. S. didieji bombonešiai
' Čia staiga pabrango valgo- ' vakar dieną atakavo naciu?
šimasis prie Kalėdų prasidėjo 176 W. Washington Street.
mieji produktai kurie iki I okupuotoj Prancūzijoj. Pra
Chicagos kariai yra tikri, kad gaus Kalėdų dovanas,
šioliai buvo pigūs ir viskas į nešta, kad tas buvo viena
gruodžio 25 dieną. 100,000 piliečių dovanų bus išdalinta
buvo tvarkoje. Dabar mek- !
didžiausių atakų.
Chicagos Servicemen’s centruose kariamai Ankstyvas ruo
sikiečiai pasijuto, kad jie
šimasis prie Kalėdų prasidėjo 176 W. Washington Steet.
Oras pasitaikė giedras
jau negali kaip reikiant pra
Mrs. Edw>;/d J. Kelly, chairman of Canteens, deda Kalėdų
Keturi didieji amerikoniški
gyventi ir organizuotai ke
dovanas po medžiu, padedant pvt, first class Arthur Hedbombonešiai nuskrido apie
blia protestus. Bet kas čia
lun. 2149 S. Kariov avė., ir Seaman thirsl- -class Frank
180 mailių į Prancūzijo?
gelbės..
Kuehnell, St. Louis, Mo. Panašiai Kalėdoms ruošiamasi ir
plotus ir ten bombomis su
Kai kurie maisto produk•f g* *
1
kituose dviejuose Chicago Service Men’s centruose, Audi f Z ’ •'
kėlė naciams tikrus prajo
tai per vienerius metus pa
Ciano ir Lavalis
torium Hotel, Michigan blvd. at Congress str., ir Service
vus. Suraižyti nacių pramo
kilo 60 nuošimčių. Tas pat
Men’s Center number 3 at 50 E. 49th Street...
. 4
nės centrai, 40 nacių lėktu
tarėsi su Hitleriu
yra su drabužiais ir įvairių
vai numušta. Amerikiečiai Traukiama tieson
rūšių audeklais. Butų nuo
prarado 6 kovinius lėktuvus.
LONDONAS, gr. 21. —
mos taip pat nę visiems pri
kabeliu kompanija
Praeitos savaitės gale, anot
tinamos. ‘
gautų žinių, Hitleris savo
WASHINGTON, gr. 21.—
Atstovui pripažinta
stovykloje turėjo pasitari
Teisingumo departame nto
Prieš karinę valdžia
mus su Italijos užsienio rei
ministro ranga
sekretorius Biddle
iškėlė
kalų ministru Galeazzo Cia
aikštėn, kad įkalinta ir
Havajų salose.
SĄJUNGININKŲ ŠTA
Tūkstančiai vokiečių nukaujama;
no ir Prancūzijos vyriausy
tieson traukiama Anaconda
BAS Šiaurinėj Afrikoj, gr.
bės premjeru Lavaliu. Sako
Wire and Cable Company
VVASHINGTON. gr. 21 —
rusams tenka dideli karo grobiai
21.—Sąjungininkų karo Jė
ma, tartasi apie bendrąją
ir jos viršininkai už padary
Hawajų salų atstovas elekgų Afrikoje vyriausias va
kare strategiją.
tas apgavystes.
MASKVA, gr. 21.—Sovie dalyse. Vokiečiai visur turi tas U. S. kongresui Jopeph
das Įeit. gen. Eisenhower pa
Iš Berlyno per radiją pra tų raudonoji armija • nesu didelius nuostolius. Bet jų R. Farrington, resp., iškėlė
Vyriausybė toj kompani
skelbėx kad jo štabo civilinių
nešta, kad tartasi p~anaudoti laikomai veržiasi per Dono dar daug ir yra. Ir dar daug čia reikalavimą, kad Hava
joj užsakė padirbti laidų ke
reikalų nariui Robert D.
visą energiją karą laimėti. šaltąsias stepes atakuoda turės žūti.
jų zsalose būtų panaikinta
leto milijonų dol. vertės. Ir
Murphy pripažinta ministro
Pasitarimai vykę penktadie ma vokiečius ir atsidūrusi
karinė valdžia. Jis sako, kad
kompanija sąmoningai pa
ranga.
nį ir šeštadienį. Pasitarimuo jau arti Millerovo — Mask
gyventojai pasiilgę konsti
dirbo netinkamus laidus.
Murphy yra personalus
Vokiečiai
pripažįsta
se dalyvavo ir kai kurie vo vos Rostovo
geležinkelio
tucinės tvarkos ir ši tvarka
prez. Roosevelto diplomati
Sako, dalis tų laidų pasių
kiečių kariuomenės vadai.
turi būti grąžinta be ma
sankryžio.
pavoju Rusijoj
nis atstovas Afrikoje. Jis ir sta Sovietų Rusijai ir iš ten
žiausio delsimo.
Maskvoje pareiš k i a m a,
toliau pasiliks vyriausiojo gauta nusiskundimų dėl ne
LONDONAS, gr. 21— Iš
|
,
z *
kad
ši
rusų
ofensyva
nepa

štabo sąstate.
i i' tinkamų laidų.
Statys sintetinės
prastai galinga. Ji išklojusi Stokholmo praneša, kad Ber
Ypatingas karinis .
jau apie 41,500 vokiečių. Ir lyne pripažįstamas iškilęs
gumos fabriku
grasina visai vokiečių armi naciams pavojus Dono upės varžymas Kanadoj
WASHINGTON, gr. 21.— jai pietinėj Rusijoj.
fronte, kur raudonoji armi
ja vykdo ofensyvą. Tas yra
Vyriausybė - paskelbė, kad
0TTAWA, gr. 21.—Įvai
Išleistam
specialiam
ko

tarp Voronežo ir Dono upės rių mažmožių karo metui
ateinantį pavasarį Pittsbur
munikate
eovietų
vadovybė
alkūnės,
kur rusai visu smar koordinatorius išleido įsaky
gho apylinkėse bus stato
skelbia,
kad
rusai
paėmė
kurnu veržiasi pirmyn.
mas didelis fabrikas—Kopmą, kad kružikėliai būtų dir
VVASHINGTON, gr. 21—i įvairių rūšių produktų ir
Mankovo
—
Kalitvenskaja,
pers United Co., kuriame
barni
be
rankučių.
Neišaiš

Donald M. Nelson, karo ga daiktų racijonavimai, kurie
Vokiečiai sako,, kad tenai
tik
už
30
mailių
nuo
Mille

bus dirbama sintetinė gu
rusai sutraukę negirdėtas kinta., ką tas turi bendra su mybos boardo pirmininkas seks vieni paskui kitus, su
rovo,
ir
eilę
kitų
sodybų.
ma. Gumos gamyba bus pra
praneša, kad geležinkeliais, sidarys nejaukus vaizdas.
daugybes tankų ir infante- karu.
Poros
|
parų
kovose
tenai
dėta 1943 metais apie rude«
automobiliais ir laivais va Visuomenė turės tenkintis
rijos.
apie
28,000
vokiečių
nukau

'
9
OĮ#
ttk
žinėjimai civiliniams visoj tik tuo, ką gali įsigyti ir
Anglijos karalius
ta ir apie, 13,500 nelaisvėn
šaly dar daugiau bus suvar tik paviršiniai gyventi, at
Trylika dingo su
paimta.
sisakius visų turėtų patogu
žyta.
kalbės per radiju
Britai pusę kelio
Komunikatu pažym i m a,
Anot pirmininko Nelsono, mų.
lėktuvu Kanadoj
kad rusų ofensyva toj fron
LONDONAS, gr. 21— Iš civilinis judėjimas greit neTas daroma karo laimėji
atlikę Burmoje
to daly pradėta gruodžio 16
VANCOUVER, B. C., gr. Buckingham rūmų paskelb būs įmanomas.
Automobi mui. Viskas karui.«Pirmoje
d.
ir
rusams
ten
teko
dideNEW DELHI, Indija, gr.
21.—Kanados Pacifiko lini ta, kad karalius Jurgis VT liais judėjimas jau žymiai vietoje visakuom turi būti
21.—Jsiveržusi Burmon bri 1 i ausi karo grobiai.
jos keleivinis lėktuvas su 10 Kalėdų dieną kalbės per ra sulaikytas gumos taupymo aprūpintos kovojančios vi
tų kariuomenė nesulaikomai
Tik vakarykščios
dienos keleivių ir 3 įgulos nariais diją į visus Britanijos gy pagrindu.
Artimoj ateity suose frontuose už laisvę
žygiuoja
raistais Akyab veikime prieš vokiečius apie nežinia kur dingo. Skrido ii ventojus.
bus daugiau griežtesnių var armijos. Civiliniai gyvento
link. Gautomis žiniomis, at 8,000 vokiečių • nukauta ir Prince George į iį miestą.
jai turi pasitenkinti tik tuo,
žymų.
likusi jau pusę kelio iki lo apie 3,500 nelaisvėn, paimta.
Pasiųsti lėktuvai
surasti
Žmogus be draugo, tai de
Jei prie to judėjimo var kas nuo karo pastangų at
Burmos uosto.
•
«
Taip yra ir kitose fronto dingusiuosius. ’
t
žymų bus prijungta dar liekama.
šinė ranka be kairės.

Rusai vykdo plataus apėraio <
ofensyvą Dono upės srityje

Seks daugiau įvairių civiliams
suvaržymų, pareiškia Nelson

DIEtfftAfcTlS DRAUGAS

Antradienis, gruod. 22. 1942

GAVO PASIŽYMĖJIMO ŽENKLĄ

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI

Laukiame Kalėdų. Hart
forde, kaip ir kitur, Žmonės
dirba ilgas valandas. Labai
svarbu, nepamiršti savųjų
kreivių, kurie toli nuo namų
trokšta ką nors išgirsti nuo
savųjų.

surinkime Hartfordo Fighter
Fondui. Mat, Hartford’as,
nori
surinkti
užtektinai
Fighter orlaivių nupirkti ir
Gruodžio 13 d. iškrito pir
perduoti Amerikos kariuomas sniegas. Žmones sniegą
menei.
kasa, o jūsų raporteris ima-l
Valio, lietuviai legionie
si plunksnos ir sėdo rašyti
šį-tą iš Šio ‘inaurance” ir riai!
ssimų miesto.
Lietuvos Lithuanian Ame
Prmoj vietoj, parapijos rįcan Legion Auxiliary movajus baigiasi. Nemažai au- teryS nupirko vėliava (Ssrkų buvo gauta nuo gerų lie- vįce Flag), kuri pastatyta
tuvių parapijonų. Reikia ti- bažnyčios angoje. Joj randa
kėtis, kad vajus bus sekmin- gi 87 žvaigždes. Reiškia,
gas. Dievas laimins visus, įjej,. yra uetuvių kareivių iš
kurie rėmė gerą darbą.
parapijos. Siuvimo darba at

Žinios iš Hartford,
Conn.

Linkime visiems, ypač ka
reiviams, linksmų Kalėdų ir
Naujų Metų.

10,000 belgu
kalėjimuose

kės miestukas), kur daug j Lietuvaitė Suzanna Grislietuvių ūkininkų gyvena, ■ j^a dabar operoje Philadelpašventinta nauja bažnyčia. ’ phia Teko girdfeti> kad jį

rfa«'akto įtemptai*.

Raud. Kryžiaus' lietuvių
kėje lietuviai laimėjo pirmą
rijos
vienetas, Vyrų.
vietą pardavime tikietų irti
is. Moterų Gildąs Jr

312 “ ■ . X...

--- A
one: VICTORY 4356

(F

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

, OPTOeflETRJBrr Al , •'
1801 So. Ashland Avenne
Įtampai t S-toa
■n: danai,
OFISO VALANDOSt
Kaadien »fl« a. ta. iki III p. in
Treėiad. tr Mttad •:•<» n m.

W >6 PU

Drapes Pkdaronu* Pagnl P/.saky
mą Veltui.
T irime Pilną Milę
Rlijonkiii ir Lovom Reikmenų.

BECK'S DEPT.
STORE, fak
PhoM: YAMM 4T78

DR. VAITUSH, OPT.
LIFTFVIS

KALĖDŲ DOVANAS ..

M. T. DHNOUUS

Deimontai — Laikrodėliai

GYDYTOJAS IS CHIRURGAS

Rašomos Plunksnos ir

4157 Archer Avenue

/

8249 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

aatt priežastimi galvoa
tvalglmo, akių
tumo, skaudamą akių karft|. atitalao trumparegyatą ir
toliregystų
Prirengia teisingai akinius. Visum
as atsitikimuose agzaminerimas daUausiag klaidas SpedlM aąrda Mkreipiama J mokyklos valkus.
VALANDOS: bua 10 ryto Od
vak. Seredomis auo pistų, a
d«ltoj pagal sutartį.
Daugely Obttikimų akys

4512 South Ashland
Lošt. • cougi) due to a cOtd—tbaaks to tksioofl)*
Ing aetioa of Šmita Brothers Cougb Dsopt.
Smith Bros. Cough Drops contain a Ipecial
bletid n! medicinai Ingredlent., hlendad whh
prascription cafe. And they štili cott ooly 5t S
imx. Ytt, u ff/cksl ebtekt tbtt tickU.

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK Ot (SINTKO 1—5*

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

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

JOS. F. BUDRIK

gydymo.

runai (rengtas X-ttay Departnentai daktarams ir pacientams.
Nė

vienam

vertam

ligoniui ne-

tatt atstumta, dėl stoka, pinigų.
Minusias gydymas tr priežiūra
SL
“ link mnkrNėlų, <wtr(irvtiBe
kad būtų Jums ko patogiausia.

I. KALBAM LIETUVIŠKAI

PImmm: YABDS 1*78

I k

Ofiso vai.: 1 3 tr 6—8:30 P. M.
Trediadientaia pagal au tartį

Res. 6866 Bo. tahncn Aks.
Res. Tel. GROvohUl 0617
Office tel. HEMIock 4848

DR. X J. SIMONAITIS

Teį CANai 6122

DR. BIEŽIS

3241 So. Halsted St.

DEL RADIO PATAISYMO —

Saukite YARDS 3088.

LIETUVIAI

8241 W«Ht Mth Place
Tel. BtPabMe 7666

PHYBiClAN AMD SOkOEON

4045 So. Ashland Avenue

DAKTARAI

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

DR. P. ATKOČIŪNAS

Ofiso Tel..................... VIBgfnia 1886

DANTISTAS

DR. AL. RAČKUS

1446 So. 49tti Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
it Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.AI.

3147 S. Halsted St., Ctucago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Vaiandoa: 3—8 popiet,

TU.

YARda 8246

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kaadien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua.

DR, CHARLES SEGAL
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

DR. fi. VEZELIS

4729 So. Ashland Avė.

dantistas

(2-tros labos)

4645 So. Ashland Avė.

TeL Mllhvay 2880

Cbicago, UL

arti 47 th Ktrect

OFISO VALANDOS:
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
tai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
beredoj pagal sutartį.
— ..ta i.
m, . i a,..se ta,. .e ■ Nedėliomia nno 10 iki 12 vai. dienų

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GxDYTOjAS IR

CHImUKGaS

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. We»tem Avc.

2300 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
o hedėliomta pagal sutartį.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakaro
Taipgi pagal sutartį.
OfiM tetofonae: PKOapect 6737
Namų telefonas: VIRginla 2421

TsL Cicero 1481

DR, S. R, PALDTSIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 4dth CL
OFISO VALANDOS:

2

iki 4 v. popiet; 7 Iki 0 v.
. lr pagal sutartį.

vak.;

kes. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

GYDYTOJAS I* 0HIRUBGA8

Vai.: 2—4 ir 7—0 rak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus

BR. P. Z. ZAIATBR^

GYDYTOJA IR CHIRlfROAS

2423 West Marąuette Rd.

GYDYTOJAS IR CHI^pROA*

4146 Archer Avmmm:

1821 So. Habted Street

O(toe Tel. LAFayeUa 3210
Re*. Tel. LAYayettc 0091
Jeigu Nėatniltopatiui
>
saukite KEDzto 2868

DR. EMILY V. KRUKAS

Raaidendja: 6600 *o. Artesian Avė.
Jaunuoliai, kurie nepriimami į
VALANDOS: 11 v. tyla iki 3 p.p.
karo aviacijos skyrius M priežaatiea spalvų neregėsimo, — (color
fl Iki 9 vai. vakare.
VALANDOS:
0YDYT0JA8 IR OHIRUROA8
blindnesa), kreipldtos prie manąs
Ptrifi., Antr.. Ketvir., 6 iki 9 vak.;
Apsiimu išgydyti.
Ofiso vai.: uuo 1-3; nuo 6:30-8i30
Penkt., Seitad. 8:30 iki 9:30 Vak.

DR, A. J. BERTASH <
756 West 33fh Street

Room 1230
Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, o
kitomis valandomis pagal sutartį.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak vak. — 744 West 35th Street
Nedėliomis pagal sutartį. .
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Office teL YARds 4787
Pirmadieniais — tik 2-4,
Namų tel. TROepect 1930
šventadieniais — 11-12.

TeL OANal 0267
Rez. tel.: FROipect 6669

TsL YABds MM.
Rss.: KENwood 6107.

A. A. SLAKIS

TeL YARda 3146

DR. STRIKOL’IS

vakarais ofisą* uždarytas.

RfillDKNCUA

Tel. STAte 7577

7 So. Dearborn Street

Calumet 4591

2201 W. Cermak Road
Sekmad., Trečiad lr šoktadienio

134 N. LA SALLE ST.

ADVOKATAS

TELEFONAS:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v

Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.

Room 2014

KEAUTUV&JE

/

Pilnai (rengta PbyMotberapy Degarfumta* pnekaitani Plathermy, Uitra Vlcnet Itay, Slnusoidal
ir kitus modenUk.ua metodas

ADVOKATAS

(Lietuvių Auditorijoje)
Pritaikiu akinius
atsakomingai ir už Valandos: nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
prieinamą! kjainą.
Telefonas: CALumet 6877

partmentaa, kur svarbias lr ma
žeanes operaoljn* atlieka ataakomtugl Chirurgal-Daktaral.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
Ofiso tai. VMginia 0036
Reaidencijos teL: BEVarly 8244

Geriausia Krautuvė Pirkti

Sidabriniai Daiktai.

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

187 N. MARION STREET
Oak Park, Illinois

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

..................... P........ ■RMtt—Mf

— PATYRĘS LAIKRODININKAS —

T»»O

Mediniai 'alatg. pasirinkimas Jvairių spalvų, autdniatljko tvar
kymo, — taipgi vėliausio pageri
nimo. įrenginiai Veltui.
AA_
Už Pėdą .................................... GtaC

1 8221-25 S. HALSTED ST.

JOSEPH A. RIZGEN

$

AKIS IŠTIKINĖJA

AKINIUS PRITAIKINA

WHITKEY E. TARUTIS

Apeigas
atliko vyskupas rįmtai kopia operos laiptais
("Uraogus'
Aomt- teiepaou*,
Maurice F. McAuliffe- Jam adkštyn. Linkime jai pasiek
Jack ir Heintz Co., Cieveland, Ohio, suteiktas pasižymėjimo ženklas: Army-Navy E.
asistavo prelatas J. Ambopačias viršūnes, taip kaip
už karo produkciją lėktuvų da’ių. Iškilmėse dalyvavo 10,000 Jack ir Heintz Co. darbi
tas. Dalyvavo daug žmonių. Qna Katkauskaitė-Kaskas.
ninkų ir jų draugai. Vėliavą laiko iš kairės į dešinę: Ralph Heintz, AAilliam Jack, brig.
Be abejo, lietuviai, kurie ten
_______________
gen. Arthur W. Vanaman, kuris suteikė pasižymėjimo ženklą; Col. Alonzo M. Drake, ir
gyvena, naudosis vietos baž
Bushnell Memorial gruo Russ Jack.
nyčia, bet, kaip geri lietu
džio 17 d. bus kalėdinis konviai, katalikai, nepamirš sa
certas. Programoj daly vaus1 parapijos cho.as pas untė
Nesenai buvo parvažiavus
Kitos draugijos irgi dabar
vo motiniškosios Švč. Trejy
ir solistė lietuvaitė Ieva lietuviams kareiviams ka.ėdi armijos ‘ slaugė Aleksandra laiko metinius 8U3. rinkimus.
bės parapijos Hartforde. Vi
Gumbus. Turi išlavintą bal-iniU dovanų. Dabar gauna Gečas. Atiodo sve ka ir, Vėliau paskelbsime jų valdy
suomei bus malonu sus dur
L
dažnai Hartfordo didės’atsakymus. Džiaugiasi lietu kaip visi kareiviai, įrodo i bų vardus, pavardes.
ti su
......................
i niuose muzikos parengimuo- ;viai kareiviai gavę laišką ir kad Dkdė Šamas kariuome- .
lietuviais katalikais.
se dalyvauja. Tą pati galime dovanėlę nuo savųjų. Mes nėję puikiausiai užlaiko mū-Į DR. G. SERNER
Lai Dievas laimina naują
sakyti ir apie Birutę Ramoš JU nepam.ršim;
maldose, sų jaunimą.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
parapiją, ir joj gyvenančius
laiškais
ir
dovanėlėmis.
25 Metų Patyrimo
ką. Ievos sesuo yra žymi
žmones.
Aną.
sekmadienį
buvo
me-,
smuikininkė. Vadinas, HartTel.: YARda 1889
Pritaiko Akinius.
Nesenai Hartforde buvo ford lietuviai mužttfoje sto- ’ Hartfordo ir apylinkės tinis šv’ Jono
Kreivas Akis '
United Nations atstovų su- vi aukštai. Be abėjo, daug aviacijos apsaugos viršinih- brinkimas. Dalyvavo skaitIštaiso
Ofisas ir Akinių DftMuvė
sirinkimas. Iš lietuvių daly- tame prisidėjo p rmtakūnės ku tarpe randasi vienas lie- ^n&as būrys narių. ValdyKampas 34th Street
vavo kun. Jurgis V.lčiaus- Onos Katkauskaitės pasise- tuvis leitenantas Pranaitis. bos r^n^^rno rezu tatai: p rValandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8
kas, adv. Kubilius (iš New kimas, Beje, Ona Vailionietų lietuvių dabar nėra. mininkas Edvardar Mončiū- Trečiad. tr Sekmad. pagal sutartį.
nas, rašt. Justinas Balsis
Britan), Vincas Klimas (iš nė ir gi smarkiai vejasi.
. . ' '------ (vargonininkas),
finansų
Terryville).. Labai gera lietu Katkauskaitę. Mokinasi New
Aną sekmadienį še serų sa rašt. Juozas Karolis ir iždi
viams visur prisidėti ir duo-į Yorke, gieda bažnyčioje ir
VICTORY
HOSPITAL
liukėje Gyvojo Rožančiaus ninkas Simonas Gauci&š.
•
X4 •
’
ti pasauliui žnoti, kad mes salėse.
draugija surengė vakarėlį dv. Jono Draugija skaitlinga
Po
nauja
vadovyste.
dar gyvi ir sugebam persta________
sesučių Pranclšklečių nau- — viena skaitlingiausių pa
tyti savo tėvynės reikalus
828 W. 35th PLACE
, v
x
i Buvo parvažiavę šie lietu- da| jos tikrai vertos mūsų rapijoje.
alsaking^ems žmonėms.
-viai kareiviai. Vacla8 Ma- paramo8.
Phone YARds 2223
Linkėtina, kad ir kitose siotas, Vincas Morkus, Leog
24 vak patarnavimas
kolonijose, kur gyvena lietu naitis, Rūkas ir kiti. PastaSLIP
COVERS
Būnant namie ar darbo galite
padaroma paual, užsakymą
viai, tokie dalykai* būtų vie- rieji du jūrininkai buvo grį Būkit Malonūs
gauti gydymo patarnavimu lank
ant mūsų ligoninės klinika' K li
Apsaugokite savo senus rakan
toje perstatyi. Vargšė Lietu žę iš Afrikos Casa Bl&nca.
dus ir paruoškite. kad atrodytų
ni ko valandoe nuo 2 vai. popiet
SAVO AKIMS 1
kaip nauji.
Didelis pasirinkimas
igi 8 vai. vak. Sis patarnavimas
va turi tikėtis iš savo sūnų Grįžo laimingai ir kupini ka Tik viena pora aklu rlsam gy
visokių spalvų ir "dust-prool”
telkiamas nužemintomis kainomis
venlmul.
Saugokit# jaa. latadamt
materlolų.
ir dukterų svetur gyvenan ro patyrimo.
UegsamlnnMl jaa taoSeMOktenMa
DeVATk**
APKAINAVIMAS VELTUI
metodą, kuria regėjimo mokala*
ita* gydymui vlaoklų ligų Lai
Dievas
laimina
visus
čių, kad jie bus advokatais
vali MteėfcU
kmarklų lr llglaiklnlų.
CUSTOM BCTLT
St METAI PATYRIMO
jos reikaluose,
mūsų kareivėlius ir aaugo pririnkime aadnta. kurie p
Pilnai (rengta* Chirurgljoa DeVENETIAN BLINDS
Teko girdėti, kad iš visų1
legionierių Hartfordo apylin!

SODEIKA, O. D.

Overseas News agenc>
— REZIDENCIJA —
141
So. 56th Avė., Cicero, Iii.
praneša, kad apie 10,000
Tel. Cicero 7681
belgų patriotų dabar naciai
vokiečiai la.ko Belgijoj grie
žtoj apsaugoje.' Garsiame
St. Gilles, Briuselyje, dabar PLATINKITE "DRAUGĄ’
yra 60 eilinių kaLnlų (krimi
ADVOKATA i
nalistų) ir 1,540 belgų pa
triotų.

Aną
sekmadienį South liko seselės Pranciškietės.
Winsdor (Hartfordo apylin-'
-------------

juos.

DOCTOR SELMA

ttATINlUTB "OTUtW*

Km tahivę brattRlna.

tns

perka War Honda.
Didžiausi tiottc
gyvenimo
krlzhioae pirmutinis dalykas
— ueuuaiaūak. k<Wlty2«

»

DJENRASYĮS DJtATT(JX3

3\nFra3IenIs, gruo3. 52, 1942

SAVĘS APSIGYNIMUI

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

tojo į laivyną 1942 m., rug
piūčio 21 d., buvo išrinktas
Seaman 2nd class į seabees
ir išsiųstas j Norfolk, Va.
Dabartinis Pranciškaus K.
Rimkaus adresas yra šis:
U. S. N. R. Navy 8140 c-o.
Fleet Post Office, San Francisco, Calif.
Seaman 2nd rlass Pran
ciškus K- Rimkus dabar yra
“kur tai” Pacifiko fronte,
Seaman 2nd class
Pranciškaus K. Rimkaus
♦J • *’.
Pranciškus K. Rimkus
tėveliai, Rožė ir Pranciškus
Seaman 2nd class Pran Rimkai, ir du jo broliai, Staciškus Kazimieras Rimkus, cey ir Liudvikas, gyvena W.
Pullnlane,
12217
South
gimęs 1917 m., kovo 5 die
Halsted1 Str.
ną, Chicagoje, West Pullman kolonijoje, penkis me
ą S ’
tus lankė šv. Petro ir Povilo
Labdarių seimo atsto
lietuvių pradžios mokyklą
ir trejus metus viešą West vai ir aukotojai (Tęsinys)
Pullman pradžios mokyklą.
Labdarių Sąjungos 23-čio
Pranciškus * baigęs pradžios
seimo, buvusio lapkričio 22
mokyklą vienerius
metus
d. Nekalto Prasidėjimo par.
lankė Tilden Thech high
salėj, Brighton Parke, kuo
school ir du ir pusę metų
pų raportai, draugijų atsto
lankė Fenger high school.
vai ir aukos:
Pranciškus priklausė prie
Brighton Park — Nekal
Šv. Petro ir Povilo parapi
to Prasidėjimo šv. M. Pane
jos ir buvo Jaunimo klubo
lės parapija. Labdarių 8 kp.
narys ir šv. Petro ir Povilo
sveikino seimą su auka
Alumni narys, taip pat jis
$200.00. Atstovai: D. Var
buvo Alumni ir prezidentas. nas, B. Kavaliauskienė, V.
Pranciškus K. Rimkus dir Kraszewski, A. Balsienė, M.
bo Bridge Co., Gary, Ind. Sadauskienė, S. Viciskienė ir
Pranciškus laisvu noru js- H. Statkienė.

+

;

VINCENTAS
GELUMBIORAS

7810 S. Lawler Avė.,
Oak Lawn, III.
Mirė gruod. 21. 1 942, 2 vai.
ryte. sulaukė* nusės amž.
Gimė Lenkijoje. .
Paliko dideliame nuliūdime
moteri
.Tuliior.ą
<no tėvais
Vaičikauskn’.tė i, 5 dukteris —
Jozefą ir žentą Riebard Kamer. Genovaite. Aidridge. Ma
rijona. Aline ir žentą Tąwrenėe
Revers ir Oną ir žentą
Frank Parano: sūnų Pranciš
kų. 4 antikos ir daug kitu gitnintn. draueii ir pažįstami,
Kūnas naAnrentss Antane R.
Petkaus koplyčioje. 8812 So.
We«rtern Ava.
Laidotuvės iwks ketvirtad..
gruod 24 d i« Vonl. R-to i-st.
tvto bus p^’v,lėtas i O’m'mo
(5vč, Pan Marile,, per, h-'inv.
člą kurio1** iv”V<»
m’1 n
pamflldoR
voHnn»o «rtAln. T'o
pamaldi’ bm nulvdėta j Remir-

Gyveno

1
''-'P
rimln**** drpnrni* * **
ta™ «« dėl’"--»»>♦* laMeiovė-e. ,
NuHūde

Mo,crts.

Sūnus,

mtnės

T»uV tefn’".

Antikai

ir Gl-

l>lld.e*,l'*le TtireVtorlus A n.
tanes B. Petkus. Tol. Grovehill

Tegul ne vienas pasilieka ne
Šv. Teresės dr-stė. Auka išklausęs šios Kalėdų dvasios
$5.00. Atstovai: Ona Zylie- apysakos Kūčių vakare, kaip
8-tą vai., iš YV.G.E.S. (1390 k.)
nė ir Ona Piežienė.
radio stoties per Šaltimiero lie
Vyr. Pirma Div. Šv. Katuvišką programą!

zimiero Karai. Auka $3.00.
Margaret Herling, 21 m., Atstovai: G. Pakeltis, P.
pulkininko duktė, sako, kad Dargela, J. Vai skis, J. Ta
ji nužudžiusi kapitoną Da- mašauskas ir M. Rimkus.
Šv. Pranciškafts Seserų 2
vid Carr, savo vyrą, apsigin
dama save. Žmogžudystė j- sk. Auka $3.00. Atstovais
Veronika Gečienė, A. Bal
vyko Bisbee, Ariz.
sienė ir Anna Klusas.
monavičienė, M. Grincaitė,
L. R. K. S. A. 160 kp. Au
O. Kusnienė, O. Toleikienė. ka $3.00. Atstovai: Dočkus
Saldžiausios širdies V. J. M. šrupšienė, Enčeris, M.
Na 1. Auka $10.00. Atsto Pakeltis ir B. Ordenas.
vai : Antanas Žilis, Gasper
Fed. 17 sk. Auka $2 0f
Pakeltis, Frank Gerčius, Atstovai: P. Gi y tas, P. Vai
Frank Kilkus, Petras Gry čekauskas, F. Vaikutienė, E.
bas, Niek širvinskas ir Pet Pautienė, J. Macejauskienė,
ras Vaikutis.
K. Zaromskis.
Nekalto Pras Š. M. P. Au
L. V. 36 kp. Atstovai: K.
ka $5.00. Atstovai: J. Le Zaromskis, J. Brazauskas.
kienė, B. Kavaliauskienė, S.
Viso aukų $258.00, 13 drNakrošieriė, M. Bludzienė, O jų, 72 atstovai
šakūnienė ir O Gubistienė.■
West Pullman — Šv. Pet
Tretininkų dr-stė. Auka •’ ro ir Povilo parapija. Lab
$5.Q0. Atstovai: , Marijona • darių 10 kp. sveikino seimą
Petkienė, E. Čepienė,, V, Si- su auka $80.00. Atstovai:
monavičienė, A. Žilienė, M. Adomas Šiužąs Ona SlužieToliušienė, P. Navadumskie- nė, Z. Gedvilą ir Joana Pučnė ir A. Ramanauskienė.
korius.
Marijonų Bendradarbių 35
šv. Kaz. Ak. Rėm. 7 sk.
sk. Auka $5.00, Atstovai: M. Auka $5.00. Atstovė: RadaApaštalystės Maldom Au A. Balčienė, V. Balsis ir J. vičienė.
p,
ka $12.00. Atstovai; J. Vais Petl0nienė.
Atradimo Šv Kryžiaus drA. R. D. 6 sk Auka $5.00 ja. Auka $5.00: Atstovai: J.
kia, V. Balsis. J. Armona,
P. Vaičekauskai, A. Zalums- Atstovai: K. Simonavičienė, Petravičia. A. Norbutas. Jo
kis, D. Davidauskienė,A M., Stankaitė, F. Jackienie- nas Andriuškis ir Adomas
Armonienė, E. Macijauskie nė, E. Rudienė ir B. Lind- šliužas.
nė, O. Kulikauskienė, P. Si- žienė.
Apaštalystės Maldos Bro
lija. Auka $5.00. Atstovai:
J
Joana Penkorienė ir Ona
Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius,
Služienė.
auksinius ir deimantinius žiedus, taipgi muzikališkus
Viso aukų $95.00, 4 drinstrumentus — LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!
jos, 11 atstovų.

W()1K 5TLDIO
1945 Wesl 35”’ Street

\H\ 4Nt H) PHOTOGK YPIH

*• + *•
PETRONELft MOCKIENE
(Po

tėvais Savickaitė)

Mirė gruod. 21 d.. 1942,1 1:30
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimė
Lietuvoje.
Kilo iš
Tauragės apskr., Judrėnų pa
rap., Glrinikų kaimo.

Paliko dideliame nuliildimę
vyną Kazimierą, dukterj Ste
faniją Tenzie ir žentą Joną;
anūkę Teresę.
brolio
dukterj Oną Masiliūnienę. brolio
sūnų Kazimiera Savicką, gi
minaitę Zofiją Baltą ir ju šei
mas, žento motina Lludvlną
Tenzie ir daug kitų giminių,
draugi; ir pažjstamų.
Lietuvoje patiko brolj Juo
zapą ir šeimą ir kitas gimi
nes.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės
Maldos ir prie Sv.
Onos draugijų.
Kūnas pašarvotas namuose.
3314 So. Lowe Avė. Boulevard
6297.
Laidotuvės (vyks ketvirtad.
gruod. 24 d. iš namu 8:00 vai.
ryto bus atlydėta j Sv. Jurgio
,parap. bažnyčią, kurioje Įvvks
gedulingos pamaldos už "velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J Sv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus dayvautl laidotuvėse.
Nuiūdę Vyras, Duktė,
tas, Anūkė, ir Giminės.

Žen

Laidotuvių Direkt. Mažeika
ir Evanauskas.
Tel.
YARds
1138-1139.

620 WEST 15TH AVENUE

PIRKIT ELGIN AR HAMILTON, AMERIKOS DARBO LAIKRODI

PASKUTINIS

TeL LAFayette 8617

PAGERBIMAS

0142.

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

NULIŪDIMO

O

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

SUPREME
SAVINGS and LOAN

ASSOCIATION
DABARTINE

DIVIDENTV

RATA

1751 W. 47th Street

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

4605-07 8OUTH HERMITAGE AVENUE

6812 So. Westem Ave„ Chicago

Tel. YARDS 1741-1742

Telefonas Grovehill 0142

4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
' TsL LAFayette 0727

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

PATYRUSIEJI COREMAKERS IR
MOLDERIAI. Talngl core-room Ir
foutrdry Paprasti Darbininkai reika
lingi. Kreipkitės —
HOWARD FOUNDRY CO.
4018 W. Hloomingdalc

LATTNDRY WARHMEN, VVRINOER
MEN, LOADERS ir PVLI.ERS rei
kalingi nuolatiniems darbams su
patraukiančiu mokesčiu ir darbo
sąlygomis. Atsikreipkite prie
• MR. KAY — DRAKE HOTEL
140 E. Waltim Plaee

V Y RŲ

DVRO-DECAL COMPANY
022 W. Ijtke 8treet

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga.
Labai Įdomus darbas. Dieną Ir nak
tį shlftal. 40 centai j valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas JsidtrblMas. Kreipkitės j —
PLAKTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

MERGINOS IR MOTERYS
DEFENSE DIRBTUVĖJ
Bench Inspekcija ir lengvi dirbtuvės
darbai. Dieną ir nakt) shiftai.

EDWARD KATZINGER CO.
184B No.

Cicero

(netoli

Ariuitagc)

MOTERYS
Turi būti sveikos ir tvirtos. Patyri
mas nereikalinga.
Dirbti kaipo pagelbininkės rakandu dirbtuvės millroom. Proga išmokti gerui apinokantj amatą. Matykite Mr. Thomas po
9 valandos ryte.

PULLMAN COUCH CO.
3759 So. Ashland Avenue
GIRL for general Office work. Some
comptometry and ^vping experlence
helpful. 5 (iay week. Time and onehalf for overtime.
CONTINENTAL COFFEE CO.
371 W. Ontario Street

100 NUOŠ. KARO DARBAI

2743 W. 36TH PLACE
TRACK
LABORERS
Amžiaus 18 iki 55 m.
Tiesti rėles Chicagos aplelinkėje. 6
dienos J savaitę, B 5c j valandą. Pra
gyvenimas duodamas dykai.

4918 W. Bloomtngilalc

REIKIA MOTERŲ. Patyrimas nerei
kalinga. 48 valandų savaitė, laikas
ir pusė mokama už overtime. —
BOYNTON A CO., 1725 N. Boswortli
(viena gatvė j rytus nuo Ashland
iri’,4 blokas nuo North Avė.)

PENNSYLVANIA RAILROAD
CHICAGO UNION STATION

516 W. Adams St., Chicago, IIL

MACHINISTAI
PRIE ABELNŲ DARBŲ
Turi turėt savo įrankius
ARIDOR CO.
3428 W. 48th Plaee
VYRAS reikalingas, bile amžiaus, su
tool crib patyrimu.
OOMMVNITY MOTORS MFG.
DIVISION
325 E. 33rd St.
CALumet 4300

LTHE HANDS su ihreading patyri
mu: turret lathes. Automatic screw
machine Operatoriai. Geros darbo
sąlygos.
■ Ai
COMMFNITY MOTORES MFG.
325 E. 33rd St.
CAl minėt 4300

i 1

REIKALINGI

PATYRĘ DEŠRŲ

PARDAVĖJAI
Pageidaujami Reklioriai, kurie
buvo priversti šiais laikais ap
leisti savo biznį iš priežasties
dabartinio karo.

IŠDIRBTOS APIELINKfiS
GERA UŽMOKESTIS
CHERRY

4538

MEAT
INC.

SO.

PACKERS,

MARSHFIELD
AVĖ.

YARDS 6040

■

Nėra garbė turtingam
mirti. (Carnegie).

Mažas meilės laSeiis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra
Kas gyvena be prneipų, to įvairių žinojimų.
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (TihaREMKITE “DRAUGĄ”
mer Toth).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Puikus
kalendorius daodamM
dykai su kiekvienu pirkiniu.

4216 Archer Avė., prie Sacramento

MEN

KEESIIIN
MOTORS
221 W. Roosevelt Rd.

REIKIA

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

..įJOHN A. KAS S

D O C K

Vyrai reikalingi prie loading platformo, kraustyti tavorą. Unijos mokeetles rata. Naktimis darbns. Turi
mokėti skaityti Angliškai. Atsišau
kite tarp 9 vai, ryto ir 12 vai. pietą.

ASSEMBLY — Lengvas, Svarus Ir
labai lengvas durbas, prie Decalcomanlas. 40c j vai. pradedant. At
sišaukite sekančiai:

Mes Išmokinsim jus gerai apmo COREMAKERS — patyrusios Bench.
Magnesium casting Inspekto
kamam darbui. Alga mokama ir Taipgi
rės. Kreipkitės —
laike mokinimo.
HOUAKD FOUNDRY CO.

PRUZIN FUNERAL HOME

į V 'įrUSIC & JEWELRY STORE — WATCH REPAIRING

HELP WANTED — VYRAI

'°'o

l‘IIOM. l.lFAI EI TE 2*11

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PHONE: 9000

“DRAVGAK” HELP WANTFT>
ADVERTISING DEPARTMENT
117 No. Dearbom Street
Tel. RANdoloh 1488-0481

REIKALINGI — PATYRĘ BENCH
MOLDERIAI prie aluminum ir breso. Nuolatini darbai.
OSCAR W. HEDSTROM CORP.
4830 W. Divtsion Street

C A S H arba C R E DIT
Už mažą depozitą jūsų do
vaną palaikysime iki Kalėdų,
arba pasinaudokite mūsų —
PLANO NAUDA,
i

HELP WAWTFD — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Z/e’ //. Z# z/

f .D* LSI POSMUI E PRK ES

ADS

CLASSIFIED

Kalėdų Apysaka Radio Bangomis
‘‘Buvo skaistus .ir šaltas Ka i Bet jūs geriau ataisukit ra
' 15
lėdų vakaras, šykštuolis Skru- dio Kūčių vakarė, ir pasiklau
džas sėdi namuose piktas ir su sykite šaltimiero radio progra
rūgęs.
Jo šiandie nedžiugina mo. Tą vakarą, 8:00 vai., per
pasaulio džiaugsmas. Jam tik Šaltimiero radio programą ii
pinigas rūpi. . . tik aukso žvil W.G.E.S. stoties (1390 kil.)
gėjimas tenušviečia jo akis. . . bus transliuojama Kalėdų apy
aukso skambesys tepralinksmi- saka — šykštuolis Skrodžas.
na jo niūriąją širjdį.
Šios apysakos dramaturgija
Tik staiga nakties glūdumo yra Povilo Šaltimiero verti mak
je pasirodo Skrodžiui trys'dva iš anglų kalbės, “A Chrlstmaa
sios. . . ir. . . po pasikalbėjimo Carol”, žymaus rašytojo, Chas.
su dvasioms, Skrodžas. . . . ” Dickens.

LIETUVIS WESTPULMANIETIS
"KUR TAI" PACIFIKO FRONTE

A.

3

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketrirtad. vak.
Ii atotles WGE8 (1300), su Povilu Aaltimleru.

Antradienis, gruod. 22, 1942
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Lietuves universiteto likimas

DRAUGAS
LITHOANIAN DAILY FRIEND
W&4 South Oakley Avė.
Oilcago, Illinois
Published DeHy, except Sundays
A member of the Catholic Presą Association .
S«hM*rt|tttons: One Year — $6.00; Six Montha — $8.30; Three
Montha
$3.00; One Month — 76c. Burope — One Year «■- $7.00;
Montha — $4.00. strrgle Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Heina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me~ $0.00; Pusei Metu — $3.60; Trimi MėwaUMs -=«- $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse preftuhfėrata: Metams
00; Puadl Metą — $4.0O. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiuniiamoh pareikalavus
. nendradurtriama ir koresnemdentama raitu nearsimame, iei ne-

dentų praiome raiyti trumpai ir aiikiai (jei galima, raiortiaja maiinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos str asmmrtikumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.
Entered aa aecond-Class Matter Ma.-oh $1, 1016 at Ckicago, ITL
Under the Act of March 3, 1879.

Ktm. lgn. Albavičiaus 30 matu
kunigystės sakaktis
Lietuviškoji katalikų visuomenė su dideliu nuoširdu
mu sveikina taip labai lietuviškiems reikalams atsida
vusį kumgą lgn. Albavičių, kurs šiemet švenčia 30 me
tų kunigystės sukaktį. Kun. Ign. Albavičius yra gimęs
1891 m. liepos mėn. 21 dieną Lazdijuose. Seminariją
baigė Simuose kur Studijavo drauge su kun. Krupavi
čiumi, Pėstininku. Jau seminarijoje priklausė prie lie
tuvių klierikų draugijėlės, kurios nariai j lietuvių kal
bą VefsdaVd religinius dalykus. Kai kurie kun. Albavi
čiaus paruošti pamokslai yra tilpę “Vadove”. Baigęs
seminariią dėl jaunų metų dar negalėjo būti įšventin
tas, todėl tą laiką nutarė panaudoti studijų pagilinimui
ir išvyko į Romą. čia 1912 metų gruodžio 21 dieną bu
vo įšventintas kunigu ir »Gregorianum urtivdrtritetė ga
vo Filosofijos licencijato laipsnį. 1914 metais atvyko į USA apiankyti gimines, bet užėjęs pasaūlinis karas pri
vertė pasilikti ilgesniam laikui. Iš pradžių tris ir pu
sę metų buvo vikaru šv. Jurgio parapijoje,. Chicagoje,
o vėliau Dievo Apvaizdos parapijoje klebonavo daugiau
22 meti-, čia tupėjo nemažai rūpesčio du statymu bažny
čios, kuri kaštavo apie 145,000 dolerių, bet kurią pa
vyko sėkmingai užbaigti.
Visą laiką nuoširdžiai dalyvauja visuomeniniame vei
kime: yra buvęs Vyčių dvasios vadu, Kat. Federąčijos
pirmininku, daug dirbo prie Tautos Fondo. Vieną vaka
rą per susirinkimą savo parapijoje Lietuvos reikalams
šdkėlė 5.060 dolerių. Rer daug metų yra buvęs Labda
ringosios draugijos kasininku, “Draugo” bendrovės pir
mininku. Dabar yra Kat. Spaudos Draugijos (kuri lei
džia “Draugą”) pirmininku, o taip pat pirmininku a.
a. kun. Navicko fondo. Dabar jau dveji metai kaip yra
Cicero ŠV. Antano parapijos klebonu. Pažymėtina, kad
kUn. Albavičius daug nuoširdumo yra parodęs globoda
mas nelaimėn patekusius lietuvius, kuriems po okupa
cijos teko apleisti tėvynę.

Pokarinės problemos ir Rusija
“News week” savo paskatinės laidos apžvalgoj ban
do būti optimistu sąryšyje šu Sovietų Rusijos pokari
niu gyvenimu.

Bsą Stalinas duodąs užtikęittlrią, kad po karo Rusi
jon žmorjų gyvenimo standMtfcl/ būsiąs pakeltas. Jung
tinės Valstybės ir Didžioji Britanija tai laikančios geru
ženklu, kad jis, Stalinas kooperuos pokarinių pasaulio
problemų sprendime.

"Ttff-

r

Ji pati, Rusija, bus reikalingi santarvininkų pagal
bos. Jai reiks mašinerijų, teknikos specialištų, medžią*
ginės paramos.
šio žurnalo apžvalgininko optimizmas mtta taip toli.
kad Staliną vadtea realistu lr dėl to, tad, jisai tierikikuosiąs Rusijos ateities, aklai besilaikydamas tarptau
tinės revoliuci]OS teorijų.
Vašingtone ir Londone dabar esą daugiau vilčių, kad
Staliną esą galima būsią prikalbinti išsižadėti pfeteft•zijų prie IMtijo* vatotyM* ir Hvsmijss dedies. Jis to
kių išsižadėjimų gal padarysiąs, jei Jungtinės Tautos
Vokietiją taip sUtvarkysf kad ji daugiau Rusijai nebegrąains.
x
Pirmoje vietoje Stalino pretenzijos į’Baltijos valsty
bes ndturi jokio pagrindo. Jos yra neteisingos ir hnperialistiškos. Be to, kiekvienam yra aišku, kad laisvos
ir ncpriklauson/os Baltijos Valstybės tai yra didžiausia
ir tiktisiiria Rusijai apsauga tė Vokietijos putės. Siekti
pasiglemžti Baltijos valstybes Rusijos saugumo nume
timais, yra didžiausia asoųmenė.
>•

1943 m vasecto 16 d. minėsime Lietuvos
gopiybės pasketbigio 25 mėtį sukaktį

/

Nepriklou-

LKFSB praneša, kad esą gauta žinių, jog š. m. gruo
džio menesio pradžioj esąs uždarytas Kauno universi
tetas. Kaip ilgam — nepasakyta. Keletas to universi
teto profesorių esą areštuota ir daugelis studentų pa
siųsta i koncentracijos stovyklas.
Mes nė kiek neabejojame, kad tokį žingsnį okupan
tai galėjo padaryti. Jiems nepatiko buvusi universiteto
dvasia. Mat, ji lietuviška, o lietuvybę naciai naikina
žiauriausiomis priemonėmis. Jei kuomet universitetas
ir bus atidarytas prie okupantų, jis jau bus nebe lietu
viškas, bet vokiškas, ne be Lietuvai tarnaus, bet Vo
kietijai.
Ne tik Kauno universitetas, bet ir kitos Lietuvos
mokslo, kultūrinės ir ekonominės įstaigos galės pra
dėti veikti tik tada, kai santarvininkai sutriuškins Ber
lyno ašį ir kai bus atstatyta. Laisva ir nepriklausoma
Lietuva.

Apie A. Stulginskį
Vakar, būtent gruodžio 21 d., suėjo 20 metų, kai
Aleksandras Stulginskis buvo išrinktas * Lietuvos pre
zidentu.
“Skaudu, sako LKFSB, kad toks Lietuvai nusipelnęs
Smogus, daug dirbęs Lietuvos valstiečių padėčiai page
rinti, dabar savo sukaktį turi švęsti Sibire, jei jo ten
sunkios gyvenimo sąlygos dar nenukamavO. ”
A. Stulginskas nuo pat savo jaunų dienų gyveno su
Lietuvos liaudimi ir gyvai rūpinosi jos gerove. Jis ir
profesija pasirinko tokią, kuri galėtų būti naudingiau
sia žmonėms. Aukštus agronomijos mokslus prez. Stul
ginskas išėjo užsienyje. Jam prezidentaujant buvo pra
vesta Lietuvoje didžioji žemės reforma, kuri kraštui
padarė nepaprastai daug gero ne tik ekonominiu, bet
ir kitais atžvilgiais.

Viena iš garsesnių Lietuvos motetų...
Mtgd. Avietėnaitė yra viena iš garsiausių Lietuvos
moterų. Šjemet ji švenčia 50 m. ąmžiąus sukaktį. Ji nuo
7 mėn. amžiaus augo Amerikoje. Aukštuosius mokslus
baigė Genevoje. 1914-1920 metais redagavo “Amerikos
Lietuvį’ Worcestery. Daug veikusi USA lietuvių orga
nizacijose ir spaudoje ji 1920 metais nuvyko į Lietuvą,
kur visą laiką dirbo Užsienio Reikalų ministerijoje in
formacijų skyriuje, nuo 1926 metų buvo net paskirta
Užsienio Reik. min-jos spaudos binro. vedėja. Ji su di
deliu lietuvišku nuoširdumu mokėdavo priimti į Lietu
vą atvyKstančius užsienio laikraštininkus ir juos įtrauk
ti į Lietuvai naudingą propagandos darbą aprūpinant
medžiaga, parodant įžymybes. Ji pati yra parašiusi visą
eilę knygų ir Straipsnių. Suminėfcina jos anglų kalba
parašytoji knyga “Lithūataia”, kurią J. Milašius yra iš
vertęs į prancūzų kalbą. Jos sesuo -r- Gustaitienė — iš
tremta į SSSR.

KAI NUMIRSIU, MANE PAKASKIT ANT
iu/nnai

Menininkas
iš
Chicagos lietuvių parapi

jos mokyklos yra gerai tvar
komos.

Jas tvarko Šv. Kazimiero
Seserys.
Visos yra akredituotos.
Jose mokslas puikiai pasta
tytas.
Mes didžiuojamės savomis
mokyklomis ir jų mokyto
jomis.
Garbė lietuvių parapijomis,
kad jos tokias mokyklas psteigė ir užlaiko.
•
Šiuos kelis žodžius para
šyti apie mokyklas paragi
no praėjusį sekmadienį įvy
kęs Kalėdų vaidinimas šv.
Paneles Gimimo par. salėj.

Kalėdoms ir šiems lai
kams pritaikintą veikalą
vaidino tos mokyklos moki
niai, kurie žavėjo publiką
lietuvių kaltos grynumu,
kostiumų margumu ir geru
susimokinimu.
*
Tos mokyklos * orkestrą
tikfai gražų įspūdį daro. Ji
ir gausinga, ir gerai groja,
ir patrauklią uniformą turi.
Jai vadovauja viena iš se

serų mokytojų, kuri,, maty
ti,

furi muzikos talentą ir

dirba su dideliu pasiaukoji

mu, kad ir jos mokiniai pa
miltų mūziką ir noriai mo

kintus.

Ne be reikalo šia orkes
trą didžiuojasi Marąuette
Parko parapija ir jos kle
bonas kun. Baltutis.
•
Vieftu žodžiu, mūsų pa
rapijų mokyklos labai svar
bų vaidmenį vaidina. Mūsų
vaikai jose If reikiamus
mokslus išeina, ir lietuvių
kalbos išmoksta, ir su me
no dalykais susipažįsta.
lėjimo atžvilgiu jOš yra ne

pamainomos.
Ar mūsų visų vaikai lan
ko šias Šaunias mokyklas?

“Amerika” rašo:
“Jau anksčiau minėjome, kad Amerikos Spaudoje
vis daugiau ir stipriau pasisakoma ne UŽ kokių regio
nalinių blokų pokariniame pasaulyje- kūrimą bei lip
dymą, bet už laisvų tautų sąjungą, už pasaulinę or
ganizaciją.

’

•
Nors buvo prašyta, kad
žmonės Kalėdų šventėse pa
siliktų namie, bet labai daug
asmenų Kalėdų šventėms vy
ksta.

'

Norvegijos parlamento pirmininkas Kambro ką tik
parašė knygą “IfcOv. to win the peace0, kuri labai
palankiai vertinama. Hambfo energingai, įtikinančiai
pasisako prieš dirbtines regionalines sąjungas, ku

rios duotų tik dar didesnius ir kftfvine&hitts karas.
Jis pasisako už sutvirtintą Tautų Sąjungą, kurion
įeitų viso pasaulio tautos.
UŽ Tautų Sąjungos atgaivinimą praeitą savaitę pa
sisakė ir “NeVv York Times’’ leidėjas Sulzberger,
/kalbėjęs Dartmouth universitete.
Viešoji nuomonė stiprėja visų tentų laisvės if ne
priklausomybės idėjai. Mažųjų tautų draugai turėtų
tuomi pasinaudoti.”

gruodžio 22 d.)

“V-bė” rašo: ’
‘ ‘Yra Žinių, kad Lietuvos pasiuntinys Londone Bro
nius Balutis atsidūręs varge.
Bet būtų klaidinga manyti, kad bent kiek geres
nėje būklėje šiandien yra Lietuvos pasiuntinys Pran
cūzijoje Petras Klimas.

— Nė vieno nevaržyti par
tiviškais apinasriais ir vir
vėmis, lai kiekvienas dirba,
darbuojasi pagal savo pa
traukimo, dovanos ir dva
sios, —-rašo’jis Viename W5š
ke 1904 m.
Ir taip Biliūnas “pasitraukė nuo socialdemokratų par
tijos ir jos žmonių” (Mykol.Putinas. Liet. Enc.). Jis jau
nuo ėeniau juto vidujinį svy
ravimą, kur jam palinkti —
į visuomenės veikimą, ar į
rašymą ir galų gale pasirin
ko literatūros kelią, palik
damas mums taip brangių,
neužmirštamų veikalų.
Atgal prie Dievo

Dabar Biliūnas atsiduoda
kūrybai ir mokslui. Savo
vienam draugui jisai rašo:
— Daug ramiau jaučiuo
si universiteto knygyne, tarp
leksikonų (žodynų), senų
knygų ir t.t., — nėra ten nei
pykčio, nei konkurencijos,
ramu ir ramu, kaip bažny
čioje ’
Ir pačios bažnyčios jisai
ėmė kaskart labiau ilgėtis.
Jis, kaip pasakoja jo arti
mas pažįstamas A. Janulai
tis:
-r- Ieško dvasios patenki
nimo viršum šio matomojo
pasaulio, atsitraukia dvasia
nuo tos ašarų pakalnės....
Grįžta jaunystės atsimini
kėjimas... grynas tikėjimas,
kurį turi tik nebalti kūdi
kiai Ir grynos dvasios žmo
nės.”

Savo užrašuose jis įrašo

gatvėse mūšiai... Sukilę prieš
bolševikus kazokai užpuolė

sakinį:
— žmogaus protas siekia
nėtodiaU jo nosies, o jaus
mai it tikėjimas Ugi paties
Dievo’

Adtrachanį... Ukrainai nepa

Nors jam buvo labai rei

siduoda bolševikams ir ne

kalingi pinigai, bet jisai pra

vykdo

šo

riflėlbė karo Stovį. Mat, mies
to

didelės riaušės... Odesos

Jų reikalavimų... Kerehskis eina prieš Maskvą.

•
Atoštarii seėiotfcrtai... Pbi

vargti bombų sugriautame Londo
ne, negu nacių ar fašistų okupuotose valstybėse.

todelphijoj išnttjo areštuo

Aplamai, Išskyrus žiemių ir pietų Ameriką, visi
Lietuvos pasiuntiniai šiandien vargsta.

vob redaktoriai, administra

visiems jiems reikalinga pagalba.”

Gyvendamas Lietuvoje Bi
liūnas buvo dtąsiu veikėju
socialdemokratijos dirvoje.
Biliūnas buvo kariu su ki
tais, kai ėjo reikalas apie
nuskriaustųjų padėties pa
gerinimą, bet kada kaskart
labiau girdėjosi klasių kovos
obalsiai, tas ėmė kaskart
labiau nesutikti su švelnia
jo prigimtimi. Juk jis su to
kiu gailesčiu savo kūrinėly
je “Kliudžiau” aprašė strela pašautąją katytę, kitame
— “Brisiaus galas” — jis
atjaučia net šunelį, kuris iš
tikimai tarnavo ir kurį pase
nusį šeimininkas prašovė.
Taigi jis savo viename
laiške rašo:
— Kasdien vis iabiftia pra
dedu abejoti, ar galiu būti
geru tai partijai (soc. dem.)
kareiviu, kadangi nejaučiu
taip didelei “drąsos” ir ne
apykantos prie savo priešų”.
Dabar jisai pradeda kelti
naują dėsnį:

ir kareivių sovietų pildoma

Tą patį galima pasakyti apie Lietuvos pasiuntinį
Romoje Stasį Lozoraitį.
Vis dėlto geriau

talikų tikėjimo”...

visuomenininko

Karo stovis.... Darbininkų

sis komitetas Petrograde pa

lietuves dipkunrių būkle

“Pradžia ir išsiplėtimas ka

vaduojasi

mai, grįžta ir jaunystės ti

(Iš “Draugo” 1917 metų

ti

socialistų laikraščio Ko

torius ir kai kurie darbinin

kai.
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nupirkti dvasinio turinio

knygų.

A.

Rucevičiui

♦

čiaus ‘Šventųjų Gyvenimai’,

(Pabaiga)

Religinio ir tautinio auk

Už Taute Sąjungą

šventosios upes kranto...

jisai

tašė:
—■ Likūsių 16 rublių apversk knygoms... Reikalin
gos man tuo tarpu sekan
čios: “Apie Dievo buvimą”
prof. Bučio, Šatrijos Ragaaoe “Apysakaitės” Vatos*

Rašytojo mirtis
Vargas

atnešė

džiovą

į

Biliūno plaučius. Ilsėjosi ji
sai tėvynės pušynuose, gy
dėsi ir studijavo Šveicarijo
je, pagaliau ligos išvargin
tas išvyko į Zakopanę. Išti
kimiausiu jo liūdnų pasku
tinių dienų palydovu buvo
jo žmona. O pergyvenimai
jo buvo tikrai liūdni:

— Jaučiausi toks apleis
tas ir toks nesveikas, — ra
šo jisai kūrinėly “Vieną ru
denio dieną...” — Net gra
žūs kapai, kurie tuojau už
mano langelio tęsės ir ku
rie visados skausmus ir pa
jautas tildė, nebefamino šir
dies; jų laibi, tiesūs kryžiai
stovėjo kaŽinkokie rūstūs ir,
tartum, verkė žmogaus ir
jo gyvenimo, — verkė tų.
kurie jau žemėse gulėjo ir
kurie guls dar be skaičiaus.

Jis jautė beartėjančią mir
tį ir užtat skubinosi dar ką
gali sukurti. Kai jau jo jė
gos nusilpo, kad nė rašyti
negalėjo, tada diktavo, o ra
šė žmona. Patsfai gi gaivi
nosi skaitydamas gyvenimus
šv. Pranciškaus, šv. Jo^o,
šv! Antano. Prieš p4t*hn4rtį
rašytame žmonos motinai
laiške taip atveria savo Sie
los paslaptį:
— Gulėdamas, Mamyt, il
gą laiką patale, daug skai
tau ir nualinu. Ir persitik
rinau, kad brangiausias ir
švenčiausias daiktas žmogui
yra Tikėjimas. Taigi žadu
šiais* metiais atbūti iš viso
gyvenimo išpažintį... Ma
myt, jeigu Tamstą kada už
rūstinau, prašau iš visos šir
dies man atleisti ir dovano
ti...”
Jaunas, teturėdamas tik
28 metus, O tiek gražių liūd
nų dalykų prirašęs, jisai mi
rė 1907 metų gruodžio 8
dieną.

Gyventi neišpasakytai
notėjo...
Negalime neprisiminti ra
šytojo žmonos, kuri budėjo
prie gęstančio džiovininko
lovos, laiško, kurs nusako
paskutinius Biliūno pergy
venimus
:
I

— Į galą savo gyvenimo
pradėjo visai tikėti. Mirti
nebijojo, bet gyventi neišpa
sakytai troško. Tikėjimas
matė daug poezijos; džtau
gės labai atgavęs tikėjimą.
Nekartą kalbėdavo: “Getai,
kad aš nieko savo gyvenime
neatkalbinėjau nuo tikėji
mo; tikėjimas žmogaus ne
kvailina”.... Rengės išpažin
tį atlikti pas vieną asketą
kunigą. Evangelija huvo nuo
lat prie lovos, skaitydavo
dažnai ir gėrėdavosi, kad
tiek daug poezijos, doros...
Nuo atvažiavimo į Zakopatrus pradėjo mąstyti apie ti
kėjimą. Juo tolyn, juo labyn
brido į tuos Jausmus. Saky
davo: “Dieve mano, kad nota
Ilgiau pagyventi: bent para
šyčiau daugiau.. Gyvensiu
taip, kaip mano
sa
ko; o jeigu kas nori, tegul
juokias Iš manęs”.
k

j,

Antradienio, gruod. 22
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Linksmu Švenčių

Linkėjimai!
Nuo JUOZO F. BUDRIKO
RADIO? JEWELRY IK RAKANDŲ “

KRAUTUVES. 3241 S. Halsted St.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Veikėjai darbuojasi
vakaro pasisekimui
Cicero. — Jau nekartą bu
vo rašyta “Drauge”, kad
vietos Federacijoe 12 sky
rius rengia šaunų vakarą
gruodžio 27 d. Girdėjau, kad
Šv. Antano draugija nusi
pirko net dešimts tikietu.
Veikėjos šeputienė ir Br"iunienė paėmė pe penkiolika
tikietu ir sakė parduos ARD

Radio
DAINLOS G. GIEDRAI
TIENE
Šiandie, kntradienj, 7 va
landą vakare, Peoples Fur
niture Co. krautuvė duos
specialę prieškalėdinę prog
ramą. Dalyvaus seniai gir
dėta dainų žvaigždė G. Giedraitienė. Bus gražių pasvei
Unimų ir kitokių įdomybių.
Malonėkite pasiklausyti.

9 skyriaus vaidu. Moterų
Kep. XXX telaimina Jus ui Jūsų paaiSąjungos 48 kuopos vardu ------------■ ----------- j šventimą, brangios rėmėjos.
tikietu paėmė po penkis: M. Mozart St. Telefonas (tik Į Melšime Jį suteikti Jums
Česienė, O. Rašinskienė ir vakarais) Vriginia 3586.
Savo gausiausias malones aM. Vaičiūnienė Kitų drau-i
gijų vardu paėmė Adomas: n.
Stulginskas (25).
Vakaro programą išpildys
VVEST VIRGINIA GENUINĖ
A. Vanagaitis, su Margučio '
POCAHONTAS
štabu. Taigi, programa bus
Kol dabartinis stakas dar neišparduograži ir įvairi.
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
Visi prašomi nesivėluoti
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
— ateit laiku, nes programa
kelio karo jums:
prasidės 4:30 vak. Vakaras
GENUINE POCAHONTAS,
£C
bus Šv. Antano parapijos
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
0.00
svetainėj. Įžanga 40 centų.
GENUINE POCAHONTAS,
$Q O fi
Rengimo Komisija
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $ir\ Cfi
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.OV

CRANE

Budriko Graži, Moderniška Krautuvė, Bridgeporte

KALĖDŲ DOVANOS!
Didelis pasirinkimas Deiman
tų, Laikrodėliu, Parlor Setų, Lo*
\ų, Matrasų, Miegamojo Kamba
rio setų, Garinių Pečių, Radijų,
Radio Kombinacijų, ‘tameras’ tr
daug kitų gražių dovanų.
REKORDAI! — Nauji, populiarūs lietuviški rekordai, po 75
centas vienas. Siunčiant j Kitus miestus — supakavimas ir pa
siuntimas auo 1 iki fl rekordų kainuoja vieną uolerį. Atvažiavu
siems į krautuvę ir perkantiems G rekordus, rekordams Albu
mas duodamas visiškai dykai. Taipgi primename, kad mokame
cash 2 centus už senus rekordus, už VICTOR rekordus Iki 10
centų, o už COLUMBIA rekordas vieną centą.
Seni erkordai
yra reikalingi kaipo karo medžiaga.
Taigi, nelaikykite senų
rekordų namie, bet atneškite juos i mūsų krautuve.
00—AikajęteCių polka. Ir .Stasytės,polka.
501- Močiutė mane barė ir Mylėjau mergelę.
502 -Jaunoji mergelė ir Plaukia mano laivelis.
603 -GegutSs polka ir Vestuvių polka.
14028 - -teginos polka ir Aukso žuvytė (polkai.
14058- -lietuvių Badio Melodijos ir £>zukų polka.
18146 — i inksmas Amerikietis tr šalčiai tr merginos.
16:22- ūūmos p< Ika tr Tėvuko polka.
16073- keikia topt, pirma ir antru dalis.
16136—NeiSpildomas prašymas ir J’lrSIybos Amerikoj
16141- Gul šiandieną ir Sveikas Jėsau Mažiausia.
16152- Pasaulis ttovi ir Man tik rodosi.
16192 —Ėjo Mikei ir Trauk 9»mntskl.
16200 - Seni duok taboko ir Biva boba pupų kult.
16204--J’olka Jovalas r 1.2,3 BRIi.. kupletai.
16214 —Marealietv ir Sudiev, p anai t/'le.
18239— 'žiedukas (valcaS) ir Tykiai, tykiai
16245— Širdele mano (tango) ir Tavo saldžių mylonių (tango).
16258—Skudutis (valcas) ir Šarkis Galijotus.
16261 - Svetima Įradangė ir Studento sapnas.
16212 J'upų senis ir Augo miške baravykas.
16247- -šts-tas (dialogas! ir Dumblas (dialogas).
16266—Aižuoiint.y; pamatai ir Mokslas, darbas, žygių šuoliui.
16269 - Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės.
16270—'.'arkų vestuvės lr Rytų daina.
16273—Kaukazo vaizdelis, 1 ir 2 dalis.
16293—Tekėk dukra už čigono ir Ar aš ne Jauna, ar nevainikuota?
162Z9—Tyliąją nakt] lr Angelai gled Danguje (Chr.stmas),
26028—Oul šiandieną ir AteUankom Betliejun (Christmas).
26028- -Pul-dul, dūdele ir Berneli nesvoliok
26089—Nepagelbėe mergužėle gailios ašarėlės ir Bėdžių po langeliu.
26045—Pusiaunakti mušua baugiai ir Blusas.
26047—Dzinguliukai ir PraSau pasakyti.
26048—Kad galėčiau Ir Varguolis.
26056—Visiems tinka (polka) ir Sesutė (vaitusi.
26063- Žvaigždute (one step) ir Mano brangioji (vs’fas).
26065--Aazbek !r Susgodojau aS godeles.
26071 --Gaidys (karo laikų.polka) ir Klaipėdos vairus.
26074 —l’u8 inalunėlj (valcas) ir Ant kiemelio (polka).
260*8—-Eisim grybauti ir Karvelėlis.
26077- Kain šėrei žirgeli ir Ut rytų šalelės.
’
26078— "anembnės valcas ir Plikas kaip tilvikus.
26080—-t'rėdąs maiše ir Godelės.s
26082—Suktiniai ir Tai gražumėlis dukrelės.
26085- Kuku va'cus ir Teisybės polka.
26087 Bernužėli, nevesk pūčius lr1 Sibiro liemtiny*
26098 -Barboryte nosj trina ir Alutis ir žemės rojus.
b

26100—leisiu vyru (kola. scena) ir Ant laivo (kom. scena)

26107— Džiaugsme valandos (mazurka) tr Krnlc (.olka).
20088—PmuklėJ vitinlkėlis Ir Kur-Nemunus Ir Dauguva.
14064—Rudens pasaka (»low fot) tr Voltui prašysi (tango).
14065--Vyrai ūžr.int (fox trot) ir Paskutinis sekiniię.i nis (tungo).
14066—-NopUmir*'< manęs (anglų vateO* ) ir Ruduo (įaugo).
3001- -!-'tptynlo3 pačios ir Daktaro daina.
3002— Meilės Karalultls ir Keturi ratai.

KRAUTUVE ATI)ABA: kiekvieną vakarą Iki 10 vai., o sek
madieniais Iki □ vai. popiet. PMhMudotdte Jums patogiu laika.

Jos F. Budrik
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Teisingam tadin pataisymui patelefonuokite: CALumet 1237
Rt rrfUHO ltAMO PROOMAMAft
W.('.F,E. 1000 k. Hekmadisnle v,ikare » valandą
WH.EC. 1460 k. Ketvirtadieniais 7 valandą vakare

»

*5i=

teinančiuose Nauj'joee Me SKELBKITfiS “DRAUGE”
tuose.
Jums dėkingos,
West Pullman. — Ir vėl,
Šv. Kazimiero
PASKOLOS
mūsų brangiosios rėmėjos
vietinės seselės
suteikė mums didelio džiaugs
DAROMOS
mo. Trečiadienio, gruodžio
ANT PIRMŲ MORGIČIU
9 d. vakare surengė “pantry Kalėdų dovana
shower” ir maloniai pa vai
GREITAI IR PIGIAI
Prieš Kalėdas pilna žmo
šino susirinkusius svečius. z
MĖNESINIAIS
nių krautuvėse. Petka Kalė
ATMOKfiJIMAIS
dų dovanas.
Ištikrųjų, mūsų padėkos
Mielas lietuvį, gražiausia
žodžiai menki, bet karštos
Kalėdų dovana jūsų giminei
maldos veržiasi iš mūsų šir
draugui, ar pažįstamam yra
džių prie Aukščiausiojo.
D *
Kūdikėlis "išPeses dienraštis “Draugas”,
palajminana>

Nuoširdžiai dėkui

Pranešimas

Pranešam visiems šios
bendrovės šėrininkams ir vi
I siems lietuviams, kad Mid
Jand Building and Loaif Asi aociation padarė mažą peri mainą: nuo dabar vadinsis
Midland Savings and Loan
! Association. Bendrovė in
korporuota 1914 metais.
Bendrovės dabartinę val; dybą sudaro: O K. Budris,
I president, J. A. Snulmistras,
vice pres., August Saldukas,
1 secretary, John Thomas Tre
asurer.
Bendrovės raštinė 4038
Archer Avė., atdara kasdie*
ną nuo 9 vai. ryto iki 7 vak.
Tel. Laf. 6719.
Ši bendrovė išmokėjo O visiems šėrininkams 4 nuoš.
Sec. A. Saldukas

Kraujo aukotojų
skaičius auga
J. Daužvardienė, Lietuvos
konsulo Chitago žmona, pra
neša, kad jau susirašė 55
asmenys, kurio pasižadėjo
po vieną pantę aukoti savo
kraujo Raudonajam Kryžiui
Lietuvo3 Nepriklausomybės
25 metų sukakties proga.
Toji sukaktis bus minima
vasario 14 d., 1943 metais,
Orchestra Hali, vid-urmiestyje, didelėmis iškilmėmis
Iš syk buvo manyta su
rasti tik 25 asmenys, kurie
aukotų kraujo ta proga, bet
pasirodė tiek daug norinčių,
kad nutarta skaičius neapriboti.
Taigi, kas nori Lietuvos
Nepriklausomybės paminė
jimui paaukoti savo krauje
Raud. Kryžiui, prašomi už
siregistruoti pas Juzę Dauž
vardienę. 6400 8. Sacraram
to Avė. Telefonus Hemlock
7680, arba Lietuvos Nepri
klausomybės Minėjimo Ko
miteto valdyboje:
Pirmininką Lon Labūnau s
ką, 2447 WeM 45 PI Telefonas (dienomis f State 9833 ,
(vakarais) Lafayette 2586)
Kun. P. Ciniką, 2334 So
Oakley Avė. Telefonas Ga
nai 8010
Ed

J

COAL

Mm kainos perkant

5332 SO. LONG AVĖ,

CO.

DIDELIS lSI'AKDAVk-^Ui MLSV

U1UUNISKO STAKO MUZIKA
LI MIV OISTRCMKNTV,
KASINAITuhlT PROGA DABAR
KOL DAR MKIftPARDUOTI

MUTUAL
FEDERAL

TUBO8. CLARINETAI. TROM
BONAI.
SAKAPHONES,
F LU
TES su “cases” — 385.00. 387.60,
345 00 lr 376.00. Vist garantuoti
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. 8PANlfiKI MANDOLINAI, BANJOS,
8MUIKO8.

TENOR

BANJOS

—

30.60, 33JO, 312.60 lkl 3*6.00.
8TRIUNTNIAI BASAI — 300 00
3185.00 lr $160.00. BASO UŽ
DANGALAS — $12.00. SMICE
LAI
SMUIKOMS.
8TRIUNINI

Savings and Loan
Association

NIAM8 RAMAMS,
VIOLAS
lr
CELLO — $1.60, $8,00, 36.00.
310.00 lr 316.00. Striūnos dfil vi
sų vlrSmlnėtų Instrumentų. BASS

DRUMS, ŠNARE DRUM8 - 3V8.60.

OF

328.60, $86.00, $60.00. PEDAUB,
HI BOTS.
CTMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant
MOUTH PIECE ristoms
brase lr “read“ lnstrumsntauna
prttaikoml Jūsų lūpoms
HKSPERTYV.AS VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Ciarne
tams.
TrlOboms.
Sazaphones.
Smulkoms tr Gultarama.

4 tonus ar stivtrŠ

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

GOLDSTEIN’H MUSIC SHOP
• 14 Maxwell Bt.. Ohlca«r>

TEL. PORTSMOUTH 9022

CHICAOO

Sekretorius

J

WHOLESALE
LIQUOR
(STAIGA
V

x-.;
Mveilojame
P® vLs«
Chicaga

V’

Savo

Mylimiems,'

KATNOMTS

Kareiviams, Drau
gams ar Giminėm*
už
labai žemas
kainas — mūsų
Jetvelry Krautuvėj

PILNAS PASIRINKIMAS
8UKNELIŲ — 8E14MEGŲ —
SICTŲ KR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Didžiausias specialiai gražus
sieninis laikrodis, (perkamoji
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

LIETI VIŲ
DRAUGĄ.

Mūsų Specialybė
Ijtbal

N. KANTER, sav.

MUTUAL LJUUOR CO.
4707 So. Halsted Sc.

ANDREW

SIMO

geros rflAles nmi
mrctu kailiniai, kailiukais |«puoštals
cloth kotai perctdiu Ida nužemintomis kainomis.
ATEIKITE

DR

PATY8

PAMATYKITE

arba

ŠIANDIENI

LAIKRODININKAS

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

5210 Hst 25<h Street, Cicero

BOULEVARD 0014

PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

Didelis pasirinkimas laikrodėlių
— lenčūgėlių — žiedų, rašomų
plunksnų ir kitų Jevvelry dalykų

REMKITE
SENĄ

Telefonas;

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Pirkite Kalėdines
DOVANAS-

Phone: Cicero 4617

1711 W. 47th SL

Yards 2o88

Mra. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

lf

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

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — |
AR VAZINfiJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVHA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

LEO MORKUS, Jr. !
DISTRIBUTOR
or

Ambrosia & Nectar

j RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ
1 siti .......................................................
Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje

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

IMRGUTIT
— VIENUOLIKTI METAI! —

J
• S . f

©

v?.

WHFC-l450kil.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

$100,OOP STOCK LI0UIDAT10H PARDAVIMAS

WHOLESALE

I

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
Pbone: GROveMlI 2242

FURNITURE

I MOTAI aa dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, 055 00 frOO flfl
vertta “elose oot” kaina ............................................ AAAAJU
Pirkite dabar Ir autanpyMKe ptntgų-

BROKER

IVYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
frljl rn
120.50 vertta, paraldaoda dabar oi ........................ 514»0U

I MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS.
Paikiai nMtątt. Tikra Vartė aoe 91540*q nr sl-i <1 fi
IU 185.00. Paraldaoda dabar

Dining Room Sete — Parlor

IFUR COATS. 878.00 vaatte.
<901)0
Paraldaoda po tiktai .....................................................
Nationally

VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 Imoty PC QC t- <6 QC
vilnoniai slfttal, (16 vert. anfemlt. kaina *0.30 1* JO.OU

advertteed Itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Weatern Avenue, Chicago
Telefonai — REPUBUC 6061

■MERGAIČIŲ KOTAI Ir DREStt NEPATRAKTAI NUŽEMIN
TOMIS KAINOMIS. DroaOe vartea tSJS, panddnoqq
da po tiktai ......................................................................... dU.OO
1115.00 vertėa KOTAI,
parsiduoda po tiktai ....................................................... 3>0»Z0

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENIAIS

Kubaltį, 4401 So

♦t

f > drvM.

Ii {t-.
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TtfENkA’STO DRAUČAS

IV I ■ SV
Išvaduosi is
mirties nasrų

Prisidėsi prie
karo laimėjimo

Amerikos kariai lieja krau
ją už Amerikos laisvę ir pa
vargtųjų išlaisvinimą. Paau
kok savo kraujo pantį, per
A. R. Kryžių, karo reika
lams. šituo žygui ne vieną
savo brolį išvaduosi iš mir
ties nasrų.

Antradienis, gniod. 22. 1942

RICKENBACKER SUTINKAMAS SEIMUS

■

Jei turi seno metalo —
atiduok karo produkcijai, ši
tuo savo žygiu prisidėsi
prie Amerikos karo laimėji
mų.

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

JUMS DEL ŠVENČIŲ

PASILINKSMINIMUI
k- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —P

%

PIRKIT

i

GAL 10HP BUTELĮ
M

<

/

("Draugas” Acme telepno»»

Capt. Eddie Rickenbacker bučiuoja žmon ą atvykus j Washington, D. C. Jų du sūnūs,
David, Farragut akademijos studentas, ir William stebi.

LAKŪNAMS | AKIS ŽVELGIA BADAS
10
PILNI
STIKLAI

NĖRA MAISTO IR VANDENS. SAULES KAITRA. JŪROS PAUKŠTIS IŠGELBSTI
LAKŪNŲ GYVYBES. DAUGIAU KAIP
DVIDEŠIMT DIENŲ PAVOJUOSE

DRAFT
ALUS

Kai kartais klausai kario, |
jūrininko ar lakūno pergyvenimus karo lauke, atrodo
pasakoje. Bet tai tikra rea
lybė, tai tikri įvykiai, ku
riuos turėjo pergyventi di
dvyriai, didžios dvasios žmo
nės.

ir vanduo paliko lėktuve.
į dyti žuvis. Lakūnai
turėjo
Aštuoni lakūnai atsidūrė meškeres. Paukštis buvo jų
trijuose gelbėjimosi laive išsigelbėjimas iš bado nas
liuose Pacifike. be vandens rų.
ir maisto.
Vienas palaidotas jūrose

Suorganizavo maldas
Rickenbackeris su kitais
lakūnais kasdien Au kartus
meldės jūrose. Maldavo Vieš
paties maisto, maldavo išsi
gelbėjimo, nes bado šmėkla
žiūrėjo į akis.

Prieš keletą dienų Washington’e savo šiurpius per
gyvenimus atskleidė garsus
lakūnas kapitonas Eddie Ri
kenbacker, kuris turėjo su
savo įgula atlikti didelę mi
Lakūnai jūrose neturėjo
siją Pacifike.
ne tik maistą, bet ir van
dens. Vpač juos vargino kar
Prašovė paskirtą vietą
štis. Nudegė jų kojos ir vei
Rickenbackeris ir dar sep dai. Karštis svilino galvas.
tyni vyrai keturių motorų Lakūnai be keperių. Tik Ri
lėktuvu išskrido į paskirtą ckenbackeris spėjo pasiimti
vietą. Jų lėktuvas prašovė kepurę, kurią jau dešimt me
nužymėtą salą, kur turėjo tų dėvėjo ir jo žmona senai
jie nutūpti. Mat, vėjas buvo įkalbinėjo, kad jis ją mestų
didesnis, negu buvo many ir užsidėtų kitą. Aštuonios
ta. Lakūnai mato, kad jau dienos kaip nėra vandens.
ima stokoti gazolino. Jie jau Paskui kilo lietus. Tai buvo
leidžia veikti tik dviem vi- didžiausias lakūnų džiaugs
duriniems motorams. Kom- mas. Lietus juos atgaivino.
pas neveikia gerai. Radijo Lakūnai ne tik lietaus ne
aparatas šlubuoja. Prieš la vengė, bet jo ieškojo. Lakū
kūnų akis pasirodo salą. Kai nai ištiesė rūbus, kad tik
privažiuoja, pasirodo ne sa kodaugiausiai juose atsiras
la, o debesys. Lakūnai duo tų vandens, kad galėtų su
f
da pavojaus signalą: S.O.S. daryti vandens atsargą. Jie
(gelbėkite sielas). '
susitaupė šiek tiek vandens.
Nusileidžia j jūrą ’

.«>

■ v
Spalių mėnesį Rickenbackerio lėktuvas dėl gazolino
stokos nusileidžia į- jūras.
Lakūnai gelbsti savo gyvy
bes. Jie sėda į gelbėjimosi
valteles. Toks, buvo staigus
gelbėjimasis kad lakūnai
spėjo paimti vos keturius su
vytusius orandžius. Maistas

Trys surišti laiveliai iria
si jūrose. Kažkaip vienas
laivelis apsivertė ir vienas
lakūnas pagavo jūros van
dens. O vėliau šis lakūnas
gėrė jūros vandenį. Vienuo
liktą dieną lakūnas (Kacimarcyk) dėl » nuovargio ir
jūros vandens gėrimo mirė.
Lakūnams buvo skaudžiau
sia valanda, kada jie turėjo!
palaidoti savo draugą jūros
dugne.

Septynioliktą dieną lakū
nams, esantiems jūrose, bli
kstelėjo išsigelbėjimo viltia
Jie pamatė lėktuvą, bet jis
dingo iš po jų akių. Kitą
dieną pamatė du lėktuvui,
bet ir jie nuskrido. Kitą die
ną vėl pasirodė keturi lėktu
vai.

Dvidešimtą dieną lakūnų
laiveliai
išsiskyrė. Capt.
Cherry paiko vienas maža
me laivelyje. Whitaker, Deangelis ir Reynolds buvo ki
tame laivelyje, o Rickenba
Nusileido paukštis
cker, col. Adamson ir Barant peties
tek trečiame laivelyje. Ri
Lakūnai meldės. Jų malda ckenbackeris manė, kad jie
išgyvenę
buvo karšta.’ Po valandos, ilgiau nebebūtų
maldą baigus, ant Rick'enba- kaip 48 valandas.
ckerio peties nutūpė jūros
Cherry buvo rastas navai
paukštis. Rickenbackeris nu flier, mašinisto mate. Kiti
čiupo paukštį ir jis tarnavo vyrai pasiekė neokupuotą
maistui. Dalį paukščio su- salą ir ten išbuvo pusantros
valgė, o žarnas paliko gau- dienos. Kitos salos gyvento-
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Prieš šešetą mėnesių apsiženijo du jaunuoliai. Vy
ras buvo 24 metų amžiaus, o
mergaitė 22 metų. Kiek lai
ko pagyveno jauna pora ir
persiskyrė.
Jauna pora susitaikė. Per
eitą ketvirtadienį jie atvyko
į West viešbutį, 802 W. Madison str., Chicagoje. Jie
džiaugės vėl atgimusia mei
le. Bet neilgai, šeštadienį
viešbutyje kilo gaisras. Gaiš
rui ištikus viešbutį jauna
pora gelbėdamosi šoko pro
langą ir žuvo abu kartu.
Jauna pora neilgai džiaugės
grąžinta meilė. Gaisras vieš
būtyje sukėlė $125,000 nuos
tolių.

Chicatjiečiai sudavė
smūgį naciams

8288 SO. HALSTED 8T.

mu
X
Kazimiero Akade
mijos mokinės dalyvaus Per 
galės Mišiose, Victory Mass
— Missa Recitata, kurios
bus atlaikytos akademijos
koplyčioje antradienį, gruo
džio 22 d., 8:30 vai. ryto pa
saulio taikai išmelsti. Po šv.
Mišių, 10:00 vai., akademi
jos auditorijoje dramos ir
muzikos skyriai išpildys ka
lėdinę programą, kurtes ve
damoji mintis yra Pergalė
per Kristų.
X Biznieriai Bruno ir Ste
la Belunskiai, 4530 S. Honore St, vakar gavo žinią,
kad jų ūky Momence, III.,
prieš pora dienų sudegė barnė. Be viso pašaro, gaisre
žuvo trys arkliai, septynios
karvės. Nuostoliai dideli. Pa
žymėtina, kad prieš metus
buvo taip pat toj barnėj
gaisras ir sudegė keletas gy
vulių. Gaisro priežastis ti
riama.

Pereitą
sekmadienį 60
mailų nuo Paryžiaus ameri
kiečių bombonešiai atakavo
nacių pozicijas. Amerikiečių
bombonešių įgulų tarpe bu
vo ir chicagiečiai. Vienas
chicagietis nurodė kelią. Ke
lionė pasisekė. Nacių lėktu
X V. Polikevičius, eksvai buvo sudaužyti ir jų da
lis po žemę blaškės kaip ru presininkas, 2248 S. Hoyne
Ave., davė gražų pavyzdį.
dens metu pageltę lapai.
Įteikdamas kalėdinį sveiki
nimą per “Draugą” savo
liebviy bičiulis
kostumeriams prašė tą pa
tį pakartoti ir prieš Naujus
Metus. V. Polikevičius kuru
aptarnauja daugelį West Si
dės lietuvių. Patarnauja grei
tai ir sąžiningai.
X Kvietkų šeima, Brigh
ton Patke, džiaugias gavus
žinią nuo savo šeimos nario,
korporalo B. Kvietkaus, ži
nomo L. Vyčių veikėjo, ku
ris taipgi prašo visiems drau
gams ir pažįstamiems per
duoti “Merry Christmas
from somewhere in England”.

V *f

BTikstelėj© viltis

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
9rt\u/ucxi

Jauna pora žuvo po
susitaikinimo

J. E. vyskupas Thomas E.
Molloy, Brooklyn, N. Y., die
cezijos ganytojas, kurs ne
tik leido daryti rinkliavą
bažnyčiose nuo karo nukentėjusiems lietuviams šelpti,
bet gražų paraginimą para
šė ir nuo savęs aukojo tūks
tantį dolerių.
jai juos rado.
Baigės

šiurpūs

pergyvenimai.

_

Sekančią dieną poslrodė
du lėktuvai, ir iš jūros iš
gelbėjo Rickenbackerį ir ki
tus du vyrus.
Taip ir baigės šiurpūs la
kūnų pergyvenimai jūrose.
Tai ne juokai išbūti daugiau
kaip dvidešimt diehų jūrose
gelbėjimosi valtelėse, kada
bado šmėkla lenda į akis ir
kiekvienu momentu gali už
klupti priešas.
Galima sakyti, kad Ri
ckenbackeris, garsus lakū
nas, ir kiti jo draugai išsi
gelbėjo savo drąsa ir maldos^ jėga.
Po išgelbėjimo Rickenba
ckeris atliko savo misiją, ku
ri jam buvo pavesta. Jis ap
lankė Guadalcanal ir matė
Amerikos karius kovojan
čius už laisvę ir gražesnį gy
venimą.
Jų drąsa ir pasišventimas
mus turi dar daugiau auko
ti^ Amerikos pergalei.

X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je misijos praeitą savaitę
baigėsi iškilmingai. Misijos
įnešė žmonių Larpan daug
dvasinio atsinaujinimo. Sy
kiu plačiai paplito ir kata
likiškoji spauda Misijų lai
kotarpiu labai daug townoflakiečių užsiprenumeravo
“Draugą”, “Laivą”, “Varpe
lį”.
X Julia Pocienė, savinin
kė visų mėgiamo restorano,
kuris randasi adresu 4656 S.
Western Ave., po operacijos
Šv. Kryžiaus ligoninėj kas
dien eina geryn. Jos kam
bario num. 325. Restorane
ją pavaduoja jos sesuo Ste
la Juškienė.
X šv. Kazimiero Akade
mijos anglų kalbos slj rius
sureųgė patriotinę progra
mą “Pray, Serve, Save, Conserve”, kuri įvyko praėjusį
ketvirtadienį Ta proga aka
demikių išrinktoji “M’ss Tv
picai America” M. Cocppner buvo apvainikuota. Pro
gramos metu ji įteikė dova
nas War Savings Stamps ra
šinių kontesto laimėtojoms,
kurios pelnė jas savo pat ,
riotinio pobūdžio referatais.
Laimėtojos yra šios. L.
Naugžemytė, G. Lang, M
Browne ir V. Krisiūneitė.
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