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Britų programoj buvo išgriauti 
ten didžiąsias garvežių pašiuręs

Nesužinota, ar tas atsiekta; tik 
visur pastebėti dideli gaisrai

LONDONAS, gr. 22. — 
Praeitą naktj britų lakūnai 
bombonešiais ir koviniais
lėktuvais atakavo Miunche-/
ną (Munichą), nacių parti
jos gimtavietę, pranešė oro 
ministerija. Sakoma, išmes
ta daug sunkaus svorio bom 
bų. Sukelti' dideli gaisrai, 
kurie iš dausų aiškiai paste
bėti.

Kongresai bus įteiktas 
platesnis socialinės 
apdraudos planas

WASHINGTON, gr. 22 — 
Kalbama, kad susirinkus 
naujam 78-ą j am kongresui 
ptezidentas Rooseveltas be 
kitako iškels ir pasiūlys pri
pažinti platesnį socialinės 
apdraudos planą.

Sakoma, vyriausybė .sie
kianti apdrausti kiekvieną 
asmenį iš pat jo kūdikystės 
iki mirties.

Kiekvieno asmens sveika
tingumas, švietimas, nedar
bas ir senatvė vyriausybės 
bus apdrausta. Sakoma, tas 
bus tampriai sujungta su 
kiekvieno asmens taupymu. 
Kas daugiau taupys, tas 
daugiau ir turės ir nereikės 
aimanuoti dėl neturto sulau 
ku3 ligos, nedarbo, arba se
natvės.

Britai pasistūmė 
10 mailių per raistus

z NEW DELHI, Indija, gr. 
22.—Britų jėgos nesulaiko
mai veržiasi per raistus va-

Pripažinta, kad atakuoto- j 
jams daug pakenkė debesys. 
Vokiečių koviniai lėktuvai 
greit iškilo aukščiau debesų, 
kur buvo mėnesiena, ir puo
lėsi kovoti. | į

Oro ministerija sako, kad 
du vokiečių lėktuvai numuš
ta, tačiau 12 britų bombone
šių negrįžo iš tos “išvy
kos. ”

. Britų lakūnų programoje 
šį kartą buvo Miunchene su 
naikinti didžiąsias garvežių 
pašiuręs, kad tuo būdu pa
kirsti nacių transporto prie
mones. Nesužinota, ar tas 
tikslas atsiektas.

Šį kartą britų lakūnų ata
ka prieš Miuncheną šio ka
ro metu buvo antroji. Pirmą 
kartą šis nacių pramonės 
centras buvo atakuojamas 
rugsėjo 19 d. naktį.

(Iš Berlyno per radiją pa-
skelbta, kad Miuncheno an
ty sugriauta viena ligoninė. 
Sako, daugiausia civiliniai 
nukentėję. Apie gaisrus nu
tylima).

Anglijoj suimtas 
britas taikininkas

LONDONAS, gr. 22. — 
Namų sekretoriaus nuos
prendžiu policija areštavo 
ir nuo visuomenės atvienėjo 
Stuart Morris “Peace Pled- 
ge” unijos generalinį sekre
torių. 1939 metais jis denun 
cijavo anglikonų bažnyčios 
vadus dėl jų atsinešimo į 
karą. Namų sekretorius ra
do, kad S. Morris yra pavo
jingas visuomenės tvarkai.

Stuart Morris buvo angli-
karinėj Burmoj. Pasiekė ir t konų bažnyčios dvasiškis, 
okupavo Alethangyaw mies-: 1939 metais .jis išsižadėjo 
telį, už 45 mailių nuo Aky- j toliau būti dvasiškiu, 
ab, japonų okupuojamos jū
ros ir orinės bazės, anot i 
gautų žinių.

Britų jėgoms yra didelių 
sunkumų žygiuoti per tan
kius raistus. Tad ir pažanga
kol kas nežymi

Mančruko premjeras 
išžudė savo šeima

CHUNGKING, Kinija, gr 
22.—Gauta žinių, kad Man- 
čiuko premjeras gen. Chang 
Ching-hui nuodais išžudė 
visus savo šeimos narius, 
peršovė japoną patarėją ir 
kitus savo vyriausybės pen 
kis aukštuosius pareigūnus 
ir patsai nusišovė.

Aiškinama, kad premje
ras pakvaišo dėl nenutrau
kiamos japonų opresijos.

PASISEKUSI PRAKTIKA

4. .£X.
("Draugas” Acme teiepno*..

Nauji inžinieriai Amphibian Command, jūrų kariai, sek mingai išlipo į krantą laike savo praktikos operacijų, ne
toli Camp Carrabelle, Fla. Dideli išlaipinimo laiveliai buvo naudojami iškelti sunkias mašinas, patrankas ir kitą 
medžiagą į krantą.

Commandos ašiai 
smogė Tunisijoje

LONDONAS, gr. 22. —
Pranešta, kad praeitą savai
tę britų “commandos” ir 
amerikiečių “cangers! ’ . ata
kavo nacių okupuojamus 
Tunisijos pakraščius, netoli 
Bizerte. Ašiai padaryti dide
li nuostoliai jų įsitvirtini
muose.

Darlano žygis 
Hitlerį palaužė

LONDONAS, gr. 
Prancūzų admirolo

22. — 
Darlan

žygiai, anot gautų žinių, 
smarkiai palaužė Hitlerio 
karinius planus. Sakoma, 
Hitleris visiškai nesitikėjo, 
kad tas prancūzų admirolas

Kongreso atstovas 
norėtu žinoti, 
kam teks maistas •

VVASHINGTON, gr. 22 — 
— Karo informacijų ofisas 
paskutinėmis dienomis pra
nešė, kad ateinančiais me
tais vyriausybė supirks 50 
nuošimčių visų šioj šaly ke- 
nuotų daržovių, vaisių ir 
skysčių. Tad kongreso atsto 
vas Halleck iš Indiana pa
reiškia, kad Amerikos gy
ventojai, iš kurių tiek daug 
to maisto bus paimta, turė
tų žinoti, ką vyriausybė da
rys su tokia maisto daugy
be.

Atstovas Halleck yra kon 
greso žemesniųjų rūmų ma
žojo biznio reikalų komiteto 
narys. Jis sako, kad daug 
mažųjų urmo pirklių ir krau

Australai su amerikiečiais Įlaužė 
japonų Būna liniją N. Gvinėjoj

Japonų užimama pajūriu žemės 
juosta kaskart vis siaurinama

Rusai pažangiuoja 
Rostovo kryptimi; 
vokiečiams prastai

MASKVA, gr. 22.—Rusų 
kariuomenė ir toliau pažan
giuoja Dono upės fronte, šį 
kartą rusai jau veržiasi Ros 
tovo miesto kryptimi ir tai 
keliais kyliais.

Sovietų vadovybė pareiš
kė, kad vienoj srity vokie
čiai buvo sukėlę pašėlusias 
kontratakas. Vetomis rusai 
buvo suturėti. Tačiau tik 
trumpam momentui. Netru
kus rusai smogė ir vokiečius 
sulamdė. Tarp vokiečių bu
vo kilusi pasiauba. Ir ru
sams pavyko atsiimti vieną 
didesnį miestelį kurį prie
šas atkakliai gynė. 4

Yra žinių, kad vokiečių 
karo vadovybė Dono fron
tan siunčia daugiau atsar
gu

Pranešta, kad rusai įsiver 
žė į kalmukų apgyventas 
stepes.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 22.— 
Čia išleistu komunikatu skel

jojoje Gvinėjoje o didieji 
sąjungininkų bembone šiai 
tą pat laiką atakavo Fins-

Varšuvoj griuvėsiai, 
gatvių vantai 
suvokietinti

4-'

»

biama, kad artilerijos ir’ chhafen prieplauką už 150
aviacijos priedangoje sąjun
gininkų tankai įlaužė japo
nų liniją ir kyliu įsiveržė į 
pozicijas Būna srityje, Nau-

M

STOKHOLMAS, gr. 22.— 
Iš lenkų sostinės Varšuvos 
čia grįžo vienas švedas biz
nierius ir laikraščiui Dagens 
Nyheter pranešė apie stovį 
tame lenkų mieste.

Anot jo, miestas neatsta
tomas. Visur vieni griuvė
siai. Tik gatvės išvalytos. 
Visos svarbesniosios gatvės 
pavadintos vokiškais var-

mailių šiaurvakarų link nuo 
Būna.

Pranešta, kad Būna sri
tyje sąjungininkų jėgos už
ėmė keletą japonų svarbiau
siojo airdromo juostą.

Finschhafen prieplaukoje 
bombonešiais sukelti japo
nams dideli nuostoliai. Du

Maisto kainos bus 
standarizuotos

WASHINGTON, gr. 22 — 
Kainų administratorius Le- 
on Henderson paskelbė, kad 
šiandieninė kainų kontrolės 
sistema įvairių rūšių mais
to produktams parduodant 
mažmenomis visiškai per
tvarkyta.

Nauja programa bus pra
dėta vykdyti sausio 15 d.

šiandieninė aukščiau s i ų 
kainų sistema yra paremta 
šių metų kovo mėnesį buvu
siomis kainomis. Nauja sis
tema bus nustatyta stačiai 
doleriais ir centais kiekvie
nam maisto produktui. Tada 
nebus kainų įvairumų už tą 
pat produktą lokalybėse 
Vienoda kaina bus visose 
krautuvėse.

Nauja kainų sistema ypač 
bus taikoma įvairių rūšių 
mėsai ir muilui.

Brito lakūnai 
atakavo Duisburgą

LONDONAS, gr. 22. — 
Britų lakūnai atakavo na
cių karo pramonės centrą 
Duisburgą. Sukelta daug di
delių gaisrų. 11 bombonešių 
negrįžo.

.... ., . ... dais. Pilnas maisto porcijasprekiniai vidutinio .didumo , 1S______ „ , į..
laivai nuskandinta, vieno galima gauti už 125 dol. tik

nelegaliuose restoranuose.

tas. o kituose keliuose lai-! Gatvėkariuose ir įvairiose 
vuose sukelti gaisrai. Be to viešose vietose lenkams 
dar japonų pastatuose su- j griežtai uždrausta prisiliesti 

vokiečių. Visi lenkai pripa-

laivo vairinis gėlas sudaužy!perejtų„aąjungininkų pUS*n tuvininkų skundžiasi kitais 
metais turėsią uždaryti sa
vo biznius, nes negalėsią 
gauti pakankamai maisto 
produktų parduoti.

Žemės drebėjimas 
ištiko Turkiją

BERNAS, Šveicarija, gr. 
22.—šiandie rytą gautomis 
žigomis, Herek rajoną, Ana 
folijoj, ištiko šiurpus žemės 
drebėjimas. Sako, mažiau
sia apie 800 asmenų žuvo ir 
tūkstančiai sužeista.

Herek rajonas yra vienas 
nelaimingiausiųjų. Prieš tre 
jrjs metus tenai Žemės dre
bėjimas apie 40,000 žmonių 
užmušė.

Ir šį kartą, anot praneši
mų, visa sritis išgriauta, kai 
kurios sodybos tik vienų 
griuvėsių krūvos, visur siau 
čia gaisrai.

Iš sostinės Ankara ir ap
linkinių miestų skubotai pa
siųsta pagalba nukentėju- 
siems.

prieš ašį.

VVASHINGTON. — Piet
vakariniam Pacifike akcijo
je sunkiai sužeistas brig. 
gen. A. W. Waldron, 50 m. 
amž.

kelti gaisrai.

Britų aštuntoji armija žygiuoja 
pajūriu ir vis arčiau Tripoli

LONDONAS, gr. 22. — 
Pranešta, kad britų aštun
toji armija Viduržemio jū
ros pakraščiais Tripolitani- 
joj pažangiuoja besivydama 
gen. Rommelio armijos lie
kanas. Britai pasistūmę tiek 
tolokai, kad, iki Tripolio 
miesto ir uosto jiems likę 
žygiuoti tik apie 250 mailių. 
Spėjama, kad bėganti ašies 
armija, regis, neturi pasiry
žimo kur nors sustoti. Ma
tyt, ji dums stačiai Tunisi- 
jon ir tenai nusisuks prieš 
sąjungininkų jėgas.

Iš Moroko radijo praneša, 
kad gen. Rommelio prieša-

kinės armijos dalys yra jau 
vos tik už 100 mailių ouo 
Tripoli.

Spėjama, kad ašies armi
jos Tunisijoje yra apie 25,- 
000 vyrų. ši armija kas sa
vaitė papildoma 8.000 ka
reivių, kurie praskverbiami 
Viduržemio jūra, nepaisant 
sąjungininkų budėjimo.

Nežinoma, kiek daug Tu- 
nisijon paklius gen. Romme
lio armijos.

Pačioj Tunisijoj nėra di
delių kovų, išėmus kai kur 
mažesniuosius apsiš a u d y 
mus.

Geležinkelis iš 
Palestinos Turkijon

CAIRO, Egiptas, gr. 22.—
Britų karo jėgų Artimuose 
Rytuose vyriausias vadas 
gen. Harold Alexander iš
kilmingai atidarė Hsifa-Bei 
rut-Tripoli (Lebanas) gele 
žinkelį. Tai nauja linija, ku 
riaja iš Palestinos susisie
kiama stačiai eu Turkija 
Nauja linija išvesta kari 
niais sumetimais.

WASHINGTON, gr. 22 —
Maisto padalinimo adminis
tracija. paskelbė, kad iš J.
A. Valstybių sąjunginėms 
valstybėms išsiųsta apie 25.
000 tonų įvairių daržovių North Westem auburban 
sėklų, kad ateinantį pavasa- traukinys įvažiavo į stotį, 
rį tų valstybių žmonės gslė- Clinton ir Madison, ir šmo
tų įdirbti daržus ir prisiau- gė į terminalį stulpelį, ku- 
ginti nuosavų daržovių. , riuo uždaryti bėgiai.

žinti neliečiamaisiais, kaipo 
rasiniai prastesni už vokie
čius.

Žydų skaičius Varšuvoje 
niuo 400,000 sumažintas iki 
10,000 ir visi žydai aukšta 
tvora vienoj miesto srity at 
skirti nuo visų kitų gyven
tojų. Devynių pėdų aukštoje 
tvoroje yra tik keturi var
tai, prie kurių budi vokiečių 
ir lenkų policija. Tas žydų 
kvartalas apima apie 800 
akrų plotą. Sunku pasakyti, 
kaip jie ten gyvena.

Iš Berlyno pranešta, kad 
naciai nusprendė žmoniš
kiau apsieiti au lenkais, nes 
jie reikalingi karo gamybai.

Vakar Chicagoj apie 75 
asmenys sunkiau ir lengviau 
sužeista, kai Chicago and
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linkėjimai
Šia proga noriu visus Lab-

darių Sąjungos vardu pa- stovus, 
sveikinti Šventomis Kalėdo
mis ir laimingais Naujais

rijonų Rėmėjų, Moterų Są-‘ 
jungos, Susivienymo, Fede
racijos ir kitų draugijų at-

Anastazas Valančius, 
pirmininkas

Metais visus labdarių gera
darius — pirmiausiai visus 
mūsų parapijų klebonus, ku
nigus, advokatus, daktarus,! 
profesionalus, biznierius, vi- i 
sų kuopų valdybas taipogi 
kuopų narius; visu3 mūsų 
draugijos garbės narius, mū
sų ūkio darbininkus ir vi
sus, kurie prisideda prie lab
darių veikimo. Taipogi, svei
kinu praeito seimo rengė
jus, kurie daug širdies įdė
jo. kad seimas būtų sėkmin
gas, ypatingai

Labdarių seimo atsto
vai ir aukotojai

(Pabaigai
Marąuette Park — P. Sv. 

Gimimo parapija. Labdarių 
23 kp. sveikino seimą su au
ka $50.00. Atstovai: P. Gai
lius, A. Rimidaltė, T. Petro- 
ševičienė, B. Nenartonis, S. 
Cibulskis ir E Andreliūnas.

Šv. Vardo dr-ja. Auka $10.
Cicienienę,' Atstovai: Kaminskas. Cihul- 

kuri daug darbo padarė, vi- j skis ir Birgelas. 
sus laiškus siuntinėdama. Šv. Kazimiero Kar. No. 2. 
buvo daug išlaidų tam dar- Auka $5.00. Atstovai: P. 
bui, bet ji viską aukojo Lab- į Bradelis, P. Rauskinas, K. 
daųjų Sąjungai: taipogi šir- Damidavičienė ir P. Gailius. 
vinskiamB, Sodeiki3ms ,už Apaštalystės Maldos ir 
didelį darbą; jų name buvo Tret. Auka $5.00. Atstovai: 
daug susirinkimų kol seimą Ona Kazragienė ir K. Pet

rauskienė.
' Marijonif BebdFadffrbių 5 

$5.00. Atstovai: 
Aleksand-

paruošėm ir planus suda
rėm; daug vaišino ir ge
riausiai priėmė: taipogi vi- sk. Auka 
siems kitiems seimo rengė- Ona Kazragienė,
jams, kurių vardus nepami- ‘ ra Pukelienė, K. Zibraitė ir 
nėjau. Sveikinu visus sene- J. JasinBkfenė.
lių ir vargdienėlių vardu, ir 
prašau maloniai priimti, nes 
tai yra mano pareiga, kaipo 
pirmininko, visus gerada
rius pasveikinti vardu Lab
darių Sąjungos, kad nors 
tiek malonumo padaryti vi
siems veikėjams. Priimkite 
tuos mano sveikinimus!

Taip pat sveikinu ir dien
raščio “Draugo” visą šta
bą, kuris mūsų sąjungai vi-1 
sada daug padeda. ;

A. Valančius

Viso aukų $75.00, 5 dr- 
jos, 19 atstovų

So. Chicago, III. — šv. 
Juozapo parapija, šv. Tere
sės Sodalicija. Auka $5.00.

J. ir Ag. SdbaliauškailŪLOO 
Marijona Jaunieriė n00 
J. ir R. Maziliauskai <IOC

Viso ............... $2,060
Pasveikinimai Su MtikoMls

A. ir K. Maneikai, Ročk- 
ford, III..................$50.0€

Am. Liet. Dukterų įdu
bas .......................4$25.0f

Step. ir PlaciUa Iflažo- 
hiai ....................... $25.0f

Liet. Vyčių Chicagos aps
kričio vardu:

Konst. Zaromsteis ^ĮO.O' 
Viktoras Juodelis $5.0 
Jonas Vilkišius .... $3.0', 
Jonas Brazauskio .. $2.0f 

' ________

’S. Ūselis, Siotric
City, lowa.............. 4.00

T. Nevadenrtkte .. 2:00
W. ir E. TCareivai .. 2.00 
Apolonija Šukienė 3:00

Viso ......................  $20.01
Liet. Sub. Am. 137 kp., 
Wilkes Barre^ Ta. $10,00 

Nuo kuopos narių:
A. KairiB ............  $1.00
S. Keliotis ...................$li00
L. Čepulis ....................$1.00
J. Jezukevičius ____ $1.00
ą. Digris........................ $1.00
J. Šimėnas ............ $1.00
J. Stanuvaitis .... $1.00
A. Daukšas . ..... $1.00
J. Wistartas .............. $1.00
J. Vasiliauskas............... 50
B. Razom ...........................50

Labdarių centro 
susirinkimas

Labdarių Sąjungos centro 
susirinkimas įvyks gruodžio 
30 d., 7:30 v. v., Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje. 
Tai bus priešmetinis susi
rinkimas, kuriame įvyks vai 
dykos rinkimas. Reikia ge
rą valdybą išrinkti, kad lab
darių darbas eitų pirmyn 
taigi reikia išrinkti direk 
torius ir visokias komisijas 
ir visus darbus nustatyti a 
teinantiems metams, kad 
prieglauda būtų baigta. Vi 
sos kuopos turi atsiųsti gau ‘ 
singą skaičių atstovų nors 
po dešimts ir iš visų kuopi 
turi būti išrinkti atstovai 
kad po vieną narį iš kiek 
vienos kuopos būtų išrink 
tas į valdybą ar tai į direk 
torius. Tada labdarių veiki 
mas bus didesnis.

Visų kuopų prašau nepa 
miršti to svarbaus susirin 
kimo ir malonėkite būtinai 
visi laiku pribūti 7:30 v. v., 
nebus hukiama kadangi la 
bai svarbių reikalų turi būt 
apsvarstyta.

Taipogi nuoširdžiai prašo
me atstovus ir valdybas at
silankyti iš kitų didelių or-

Per Labdarių Sų-gos 
seimų gauti šie amžini 
narini:

Mar. Janušauskienė $100 
Aleks. Budri s .... $100 
Pr. ir Urš. Gudai — $100 
J. ir K. Simanavičiai $100
Petr. TaurozaB ___ $100
J. V F. Kupčiūnas J$100 

Cas. ir Sop. Paulius $100 
Ant. ir Pran. Juškai $100
J. Pupauskas ............. $100
Myk. Slasonas ___  $100
S. Gilvidaš '................ $100

J. Rožis ................ $100
Po v. Rauskinas . . $100 
Aug. ir Ona Urbeliai $100 
J. ir A. Armonai .. $ 75 
J. E. Moteksttis .. $ 50 
A. ir D. Slėnis kambarį
įrengs už $500, įmo
kėta ............. ................ $ 50

Ant. ir 'Elena Ciapai $ 50
J. Eudeikis...................$25
Adomas Bemadišlue $25 
Ant. ir Agnietė Giliai $100

Viso $10.00
t.fBfir Bm, Navickai $10.00 
’ Mar. Jakubauskienė 10.00 

Metropolitan St. Bk. 10.00 
Aleks. Mickeiiūnas 10.00 
Ralph Milašius — 10.00 
Br. Cickevičius ...lO.OC 

|J. ir A. Mikulėnas 10.00 
Mr. ir Mrs. J. Kass 6.00 
Kun. M. Švarlis .. 5.00
S. Mažeika .............. 5.00
Alekna-vičiai ...... 5.00
Mar. Grybaitė .... 5.00
Širvimflrai 5.00
P. Kubertavičius,

Mahanoy City, Pa. 5.0G 
Dr. "Stulga ir šeima 5.00 
Agnės Kučinskas .. 5.00 
Dr. A. Yuška........... '5.0d
Kotr. Vaitkienė — 5.0o' *•
M. ir Ur. Juknamiai 5.00

— j . t

žekienė, \
Waukegaft; Tll. .. 5.00

'S. SimiiUr< 7 ............ K00
Anton Pakeltts .. 5:.00
Em. AndruSkevičiene 5.00 
Aleks. Savickienė .. 500 
Barb. NtujokienŠ .. 5.00 
Elena Statkienė .. 5.00 
Adv. J. GrlBh .... 5.00 
Mot. Janartčius .. 5:00
Vincas Balsis ___ 5.tK
Kasper Yodelis .. 5:6bfl

Jonas 'žvirblis ___ 5.0u
Mare. Navickienė 5.00 
J. M. Shaltanis — 5.0b '

■........ .. ■— <„ .....

• M.

1-r •

KR. VATTUgH.ūPT.
hirpims

R E TK ALINGI

PATYRI DE8RŲ

PARDAVĖJAI

PageMfiujnmi Pe k Bortai, kurie 
buvo priversti šiais laikols ąp- 
leisti savo bizni tž priežasties 
dabartinio karo.

IŠDIRBTOS APIELtNKKS 
GERA UŽMOKESTIS

CRRRRY WEAT PACKERH, 
INC.

15SH RO. MAR4RF1KLD
AVE.

YARDS 8040

Viso ................... $354.00
Mrs. Smagurienė sveikino 

leimą lr atftftrvo 15 paduškų 
padarytų bu namie įplėšyto
mis jšltmksnomis. 
tihHlteva ttddje per seimą

Saldokas ........ 515.0n
B. Cickevičius ........ $10.0C

Po fS.00:
Pralotas M. L. Krušas 
Pranciška Vaituktenė 
Ona Padkštienė
T. M. Dorfia 
Ona Pocaitė 

iB. Nenartonis 
A. Prosevičienė 
Ad. Rimidaitė 
Jurijonas 
JurijOnis 
Dargela 
J. Davidauska?
'Domicėlė Bartkus 
Juozefa Ragauskas.

Po $200:
U. Sadauskienė 
Kaz. ir U. Laurinavič 
S. Krive
Ona Lutkienė 
F. Atroškienė 
J. Sabiuskas 
J. Valatka 
"N. N? f$1.25.

Po $1.00:
Kun. Cinikas 
A. Šimkus 
Al. Jasevičius
V. Jusevičius

F. Laurinškas 
Zepaltas
A. Bacevičius 
Valaitienė 
Sudeikienė 
O. Aitutienė 
J. Maziliauskienė 
Savickas
L. Benotavičia
M. ir K. Sriubai 
V. Balanda

“Smaguris 
Ragiškis
N. N.
O. Kazlauskas
P. Armon 
V. Glebauskas
O. Žylius
P. Armonienė 
S. Visockienė 
V. Simonavičius 
J. Žvirblis 
J. Reksnienė 
E. Poulienė 
M. Petkus
B. Cicėnas 
E. Gedvilienė 
Agnės Šurna 
Eva Mazijauskienė 
P. Turskienė

K. Plekaite 
S. Bartkienė 
Ona Vaitkienė 
Ona Labicua 
Mag. Rimkiene 
Auguet Urbelis 
U. Ogentas 
Juzė Mališauska 
Vincentas Kulikauskas 
Mag. Juozaitis 
B. Kazlauskas 
J. A. Simonavičius 
A. Zakaras

(Nukelta į 3 pusi.)

wn i h
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SKELBKITES “DRAUGE”

DOCTOR SELMA
SODEIKA. O. D.

AKIS 1ST1K1NEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

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

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

Tel. Cicero 7681

ADVOKATAS

DR. G. SERNER
> AKIJI GYDYTOJAS 
Metų Patyrimo

Pritaiko Akinius. 
Kreives Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių UiffitnvS 

-Kampas Mth Street
Valandos: nuo 10 Bd 4; ir « iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

LIETUVIS
25

4T

S LTP C O V B R B 
PAlMUlOMA PAGOL raSAKYSC}

.Apsaugokite savo senus rakan
dus lr paruoškite, kad atrodytų 
kaip iuuJI. Didelis pastrinktnioa 
visokių spalvų lr “dust-proof' 
niateriolų.

APKAINAVIMAS VELTUI

CUSTOM BUŽUI
VENETIAN BLINDS

Medjnlal ‘siats*. pasirinkimas J- 
valrtų Sparvų, automatiško tvar
kymo, — taipgi vėliausio pageri- 
nlmo. 'Jrsagtznad veltui. tnk_ 
Už Pėdą ............................... .". OZC

Drapes Padaroma
■' tui, ~

i

ksoipiuna į mokyklos vilkus. 
Kratas skya oIMsImms.▼ĄLANDOS^omo^ŠI frto Jd Įjsu

1W8

4tl2 Sonth^MffiM At.

Jaunuoliai, kurte nepriimami J 
aviacijos skyrius li prietos- 

spalvų neregėjimo — (cblor 
>), krsipMtte prie manęs 

Apsiimu iigydytL

jnunut 
ttlro tvfa
M

_ 'Užsaky
mą Veltui. Tarime Ptloą £U« 
tltihofiuų lr Lovon ReAinttių.

■BECK'S DEK. 
STORE. te.

8221-25 8. UALSTuai SI. 
.! MBDŠ-4TK

i J.t ...u

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS !

Tik vtaaa pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
Išegzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodo, 'kurta regėjimo mokslas

gali autelktl.
' «S METAI PATYRIMO 

j pririnkime akiniu, kurie pašalina
vttg akto įtempimo. ..

Dr. John J. Smetana
Dr. 1 J. Smetana. Jr.

OPTOttETRIOTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampos ll-toe
reėeCooMi CdOTAL O#n. CMcagt 

OFISO VALANDOS:
Kasdien a m. tkl’«:»» p. m

TrriMuL lr ŠŠ«od '•:»<» o m . 
tkl ».o» p. m

VICTORY HOSPITAL
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 kliniką. Kll- ’ 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimai 
telkiamas nužemintomis kainomis

Mediko* Deparv 
itae 'gydymui visokių ligų

voarklų tr Ugtolklnlų.
Chlrurgfjoe De- 

nta*. kur svarbias lr ma
žeenes operacija* atlieka otsoko- 
mtagl Cblrurg*t*D><kt>iaL
PUaal (rengta Pbystotherajiy De- 
portmentos priskaitant Ulather 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
ir kitus moderulškue metodus 
gydymo

Pllnat (rengtas X-Ray Depart- 
daktarams tr pacientams

Vė vienom vestom ligoniui ne
bos atstumta, dfii stokos ptntgų 
geriausias gydymas lr priežiūra 
Ras Mok mokesčių, sošitarslnae

būtų -Jame ko patooiouiUa. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
. Qfiso teL VlRglnia 0086 
Reridencijos teL: S&Teriy 8344

Ascite * ImDR. T. DOKDUUS
&7DTOHAS IR OBfiEnAUMS 

4157 Afčher Avenue

Ofiso vnl.: 1—3 ir 6—8-JO P. ^1
Trečiadieniais pagal sutartj.ąjii rita

8168 So. Tslaan Ave.
Vii. OROvehlU 0817 

ftce ML BSMlbck <4848

BR. J. J. SUMUOTIS :
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

‘ Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad.‘ir Nedaliomis susitarus
2423 West Marąuette Rd.

■ifaSMOO—i— m iii

Offį

T,l. CANU <122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. CermRk Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir ftefttadlenio 

vakarais ofisas uidarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West fjfitti Place 

Tel. RKPuMie 7888

Tel. YARda 6921.
Ree.: KSRkood 6107.

IR. 1 J. fiRHSH
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

Ofiso vsl.: uuo 1-3; uuo 6:80-8:30

7X VVest 39tb Street

TeL CAlfal 0257
Res. tel.: PROspeet 6669

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residsncijs: 6600 So. Artesiaa Ave.

VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p. 
6 Iki 6 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

WHITKEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3183 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 sutartj.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 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 Še&tadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARda 2246

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street- i

vai.: nuo 9 Vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

6757 Šo. Western Avc.
1 •

OFISO VALANDOS:
Popiet nno 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 

o nedėliomis pa|;al sutartį.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

'Res. 1625 So. 50tli Avenue
Tel. Cicero 1481-

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFavettc 3210 
Rez. Tel. LAFayettc 0094 

Jeigu Nbatsiliepama — 
Saukite KEDzlc 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeitad. 8:30 iki 9:30 vak. 
SftltmUieuiaia yagai suaitgjųuą

TeL YARda 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4 
Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel....................VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki o:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas: PROspeet 6737 
Namų telefoa&s: VlRglnia 2421

tl

Kas laisve branginu, t 
perka War Bonds.

Didžiausiuose gyveniti 
k ristuose pirmutinis dalyk: 
— ocausimiak.
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. ArcTier Avė., Chicago

RŪPESČIAI ARDO 

SVEIKATĄ

Tenka pergyventi baisio
jo karo sunkenybes. šiuo 
metu beveik kiekviena šei
myna yra paliesta; širdgė
la ir rūpestis daugelį slegia. 
Vieni ieško būdų, kaip susi
raminti ir suranda priemo
nių, kad nugalėti krūtinę 
spaudžiantį slogutį. Kiti ne
žino kaip, labai susivargina 
ir, galų gale, piaranda svei
katą.

Nuolatinis rūpestis, nors 
ir nedidelis, dilgina ir labai 
silpnina nervus. Nervų ener
gijai yra ribos Jei toji ener
gija nuolatos eikvosis, tai 
nervų pajėgos galų gale iš
sieikvos. Kaip baterinė lem
putė, nuolat žibinama, nu- 
silpnėja ir nustoja švietus, 
tas pat yra ir su žmogaus 
nervais. Tik nusilpusius žmo 
gaus nervus yra daug sun
kiau atitaisyti, nei elektros 
lemputę. Nusilpę nervai nei
giamai veikia ir į protavi
mą.

Rūpesčių slegiamas žmo
gus patampa nervuotas, o 
nervuotas dar labiau rūpi-

LABDARYBĖ
(Atkelta iš 2 pusi.)

E. Gribauskas
Marcelė Umbraitis 

• Kaz. Lukošaitis
Joe Berkelis
A. Zalumskis
O. Gubista
Julijona Milkine
Ona Reikauskienė
B. Palubinskienė
Aukškalnienė
Povilas Gedvilas
B. Preibis
Kavaliauskienė
K. Draugelis
Petronėlė Ličkūnienė

J. Lekienė
Meistinienė
Anne Remone 
N. N.
Ona Kulikauskienė 
Ona Sekūnienė
P. Jančauskaitė 
Petras Sriubas 
Kaz. Puplauskas 
J. Barkauskienė 
Roz. Valančius 
B. Gimbutienė
S. Suras 
P. Naujokas 
D. Gasparkier.ė 
M. Bukauskienė.

Viso salėj surinkta $230.55

naši, kad netaptų bepročiu. 
Reikia žinoti, kad ne kiek
vienas nervuotas patampa 
bepročiu. Tai pasitaiko la
bai retai, todėl nereikia bai
mintis. Bet kad beveik kiek
vienas nervuotas žmogus,' 
jei nesigydo, netenka svei
katos, tai teisybė.

Fiziniai sukrikimai pasi
reiškia pas tuos, kurie nuo
lat rūpinasi, dažniausia ši
taip: negali užmigti ir tin
kamai pasilsėti, sumenkėja 
apetitas, vidurių virškini
mas bei veikimas sugenda, 
kūno svoris sumažėja, krau
jas išblykšta ir nusilpnėja, 
oda pasidaro blėdna, krau
jo cirkuliacija pablogėja, 
galvos skaudėjimai dažnus, 
kraujospūdis pasidaro ne
normalus, veidas susensta 
ir bendra žmogaus sveikata 
nusilpsta. ,

Oi bloga žmogui, kada jis 
negali tinkamai pamiegoti. 
Rūpesčio kamuotas per die
ną atsigula lovon kad pasil
sėti, o akys nesimerkia ir 
tiek; vartosi per ištisą nak
tį, dūsauja, nakties tamsu
moje mažutės bėdos bei abe
jonės, sielvartos bei baimė, 
visokie blogumėliai patam
pa fantastiškai milžiniški. 
Jo sapnai yra baisūs. Pra- 
snūdęs keletą valandų, atsi
kelia pavargęs, be geros nuo 
taikos ir be vilties. Ir vėl 
mindo vargo takus rūpes
čio plakamas ir taip kas
dien, ir taip kas naktį...

A. +
ONA INTIENE

(po tėvais Vioskiiiiailė)
Gyv.; 2325 S. Western Avė.
Mirė gruod. 22 d.. 1942 m., 

4:00 vai. ryta, sulaukus GI m. 
amžiaus.

Gimus IJetuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr.. Alynavų pa
rapijos. šeškų kaimo.

Amerkoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime, 

vyrą Petrą; dukterį (Iną ir 
žentą Edvardą Kuzulas ir a- 
nūke Marilyn; seserį Petronė
lę Tarvainienę ir jos šeimą: 
puaseser) Pulokienę ir Seimą 
(Thorpe. Wise.); gimines a. a, 
Antano Vinskūno Šeimyną Ir 
daug kitą giminių, draugą Ir 
pažįstamų; o Lietuvoje paliko 
2 seseris.

Kūnas paSarvotas T,nchnwicz 
koplyčioj, 2314 W. 23rd Plaee.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
gruodžio 26 . d. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta ) 
AuSros Vartų par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė. Be
sam Ir Giminės.

t Ji idot ii vi u direktoriai- I.a- 
chauicz ir Sūnai. tel. CAN. 2515

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
8AVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINĖ 

DIVIDENTŲJ 
RATA

1751 W. 47th Street

NULIŪDIMO

RUSŲ KOVOS

Rusų armija perkirto Maskvos ir Rostovo geležinkelį 
prie Millerovo, grąsindami įžengti į kelią tarp Voronežo 
ir Juodųjų jūrų. Tuo tarpu vokiečiai pradėję atsitraukti 
atgal Rostov ir Smolensko apylinkėse.

Tokia nemiga gan greit 
patampa chronišku įpročiu; 
atsieit, paskui nors rūpes
čiai praeitų, o užmigti tin
kamai visvien negalės, gero 
polisio visvien neturės.

Gera priemonė nugalėti 
rūpestį, sielvartą ir nemi
gą — tai darbas ir malda. 
“Dirbk ir melskis” — pata
ria bažnyčios išmintingieji 
vadai. Nebūk užsidaręs, ne-

S. +A
PETRONĖLĖ MOCKIENE 

(Po tėvais Savickaitė)

Mirė gruod. 21 d., 1 942.1 1:30 
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ 
Tauragės apskr., Judrėnų pa- 
rap., Girinikų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Kazimierą, dukterį Ste
faniją Tenzie ir žentą Joną; 
anūkę Teresę. brolio duk
terį Oną Masiliūnienę. brolio 
sūnų Kazimierą Savicką, gi
minaitę Zofiją Baltą ir jų Sei
mas. žento motiną I.iudviną 
Tenzie ir daug kitų giminią, 
drangų ir pažįstamų.

IJetuvoje paliko brolį Juo
zapoj? ir Seimą ir kitas gimi- 
nesl

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos ir prie Sv. 
Onos draugijų.

Kūnas paSarvotas namuose 
3314 S. Ix>we Avė., tel. YAR. 
6297.

Laidotuvės įvyks ketvirtad. 
gruod. 2 4 d. iŠ namu 8.0C vai. 
ryto bus atlydėta ) Sv. Jurgio 
parap bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nčs sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta Į Sv. Kazimiero kapi
nes.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dayvault laidotuvėse.

NuiOdę Vyras, Duktė, Zcn- 
ta-s. Anūkė, Ir Giminės.

Ijildoluvlų Dtrekt. Mažeika 
Ir Evanauskas. Tel. YARda 
1138-1 139.

9 VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

sišalink nuo gerų žmonių. 
Eik pasivaikščioti, kvėpuok 
tyrą orą. Tyras oras skati
na gerą kraujo cirkuliaciją 
ir gaivina smegenų bei ner

vų ląsteles. Be to, ir vidurių 

virškinimas bus geresnis. 
Dirbk konstruktyvų darbą, 

daryk artimui gera; gerame 

darbe rasi pasitenkinimą ir 

suraminimą. Darbas pašali-

J

na iš kūno stagnaciją ir tei- Į 
kia žmogui geresnį apetitą, i

Jei viršminėti patarimai' 
mažai gelbėtų ir nemigas j 

kamuotų, tuomet eik pas 
daktarą. Daktaras patikri
nęs sveikatos stovį, pritai
kins tinkamų vaistų, kurie 
nuramins nervus ir sustip
rins kraują, ir viskas bus 
gerai.

Didžiųjų švenčių proga, 
linkiu maloniems skaityto
jams viltį teikiančios nuo
taikos ir brangios sveikatos!

Daktaro Atsakymai
Atsakymas Mrs, K. — Ka 

dangi jūsų sūnui akys aša
roja kai iš lauko įeina į vi
dų, ir kadangi po kairiaja 
akimi randasi ilgametią pa
tinimas, tai vertėtų nueiti 
pas akių-ausų-r,osies ligų 
daktarą specialistą. Gal jo 
sistemai stoka reikalingų vi
taminų, ir dėlto jo akys a- 
šaroja; o gal randasi chro
niškas konjunktivitis, gal 
reikalinga akinių. Akis rei
kia labai branginti. Neap
simoka laukti, kad liga sa- 
vaimi praeitų. .Akių ligų spe 
ciahstas randasi po adresu 
Brighton Park M e d i c a 1 
Building, 4204 Archer Avė., 
Chicago.

C L A S S I F I E D ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTFD 
ADVLRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolDh O48H-O4R0

HELP VVANTFD — VYRAI

D O C K M E N
Vyrai reikalingi prie loading plat- 
formo. kraustyti tavorą. Unijos tuo- 
kestles rata. Naktimis darbas. Turi 
mokėti skaityti Angliškai. Atsišau
kite tarp 9 vai. ryto ir 12 vai. pietų. 

KEESIIIN MOTORS 
221 W. Roosevelt Rd.

VYRAI UŽ PORTERIUS
l Naktimis darbas. Induslrial Cif.te- > 
rijoje. Sekmadieniais nereikia dirb- I 
ti. Atsineškite gimimo pallfnli jimą.

CANTEEN rdOD SERVICE
Whiling Corp., 157th & Lallirop

WASHINGTON. — U. S. 
lakūnai atakavo Kiška salą, 
Aleutians.

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

instrumentus LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

Č A S H arba C R E DIT

Harvey. Illinois

T O O I, M \ K U R S
Prie In feiise durbu. Atsišaukite ant I 
7-to aukšlį) sekančiai —-

DESI’LAINES MIG. COMPANV 
430 So. Gism-ii Street

L A B O R E R S

RELIANCE CABINET CO. 

2001 No. Elston Avenue

REIKIA V ¥ RJU

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

TRACK LABORERS 
Amžiaus 18 iki 55 m.

Tiesti rSles Chicagos aplellnkėje. 6 
dienos į savaitę. 55c į valandą. Pra
gyvenimas duodamas dykai.

PENNSYLVANIA RAILROAD 
CHICAGO UNION STATION 

516 W. Adams St., Chicago, I1L

MACHIMSTAI 
PRIE ABELNŲ DARBŲ 
Turi turėt savo įrankius

ARIDOR COMPANV 
3428 W. 48th Place

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

^‘l
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VYRAS reikalingas, bite amžiaus, su 
tool crib patyrimu.

4'OMMI NITY MOTORS MEG. 
DIVISION

325 E. 33rd St. CALumct 4300

LATRE HANI)S su threading patyri
mu; turret lathes. Automatic screw 
machine Operatoriai. Geros darbo 
sąlygos.

COMMUNITY MOTORS MFG. 
DIVTSION

325 E. 33rd St. CALumct 4300

Puikus kalendorius duodamas 
dykai su kiekvienu pirkiniu.

PIRKIT ELGIN AR HAMILTON, AMERIKOS DARBO LAIKRODI

JOHN A. KASS
MUSIC & JEMELRY STORE — WATCH REPAIRINO 

4216 Archer Avė., prie Sacramento Tel. LAFayette 8617

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-67 SOįrrH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CAI.IFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO”PROGRAMAS ^8:00 vai. Plrmad ir Ketvirtai vak. 

ii stoties WGES (1390). su Povilu ftaltlmieru.

Kur neįeina saulės švie

sa, ten dažnai lankosi gj- 

dytojas. (Prancūzų priežo

dis).

BUCERIAI
PATYRĘ

prie

PAUKŠČIŲ

Atsišaukite 6-tame aukšte.

Cnetral Emplnyment Dept.

GOLDBLATT BROS.

STATE dc VAN BUREN

HELP VVANTFD — MOTERYS

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

P LA STIC KINDING CORP.
732 S. Shernian St.

REIKIA MOTERŲ. Patyrimas nerei
kalinga. 48 valandų savaitė, laikas 
ir pusė mokama iiž overtiinc. 
ROYNI’ON A CO., 1725 N. Rosw(trtll

(viena gatvė j rytus nuo Ashland 
ir 1 *,4 blokas nuo North Avė.)

Priežodžiai
Nukalkite kaip plienas 

kietus savo pasiryžimus! 

Leiskite plaktukus į darbą! 

Tašoksta kibirkštys! Tes- 

skamba varpai, kad eina ko 

va su visokiu blogumu. (R. 

Macred).

Meilė duoda šviesos dar

bui. (Anon).

Kiekvienas, kas akylai

mato ir pasiryžta, tas ne-

jučiomis išauga į genijų.

(BuCver).

z

Žmogus privalo gyventi

tiesoje; mąstyti, kaip gyve

na; kalbėti kaip mąsto. (He 

llo).

Žmonės nužiūrėję priešta 

ringais dalykus, kurie turi 

būt suvienyti, tapo priešin

gi vieni kitiems. (Heilo).

Nuo mūsų asmenybės kil

numo priklauso tai, kaip mes 

jaučiamės atsiskirdami nuo 

mylimosios ar mylimojo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

INARIAI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE

Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 

Koplyčias 

Visose Miesto 

Dalyse.

MAŽEIKA EV ASAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phonea YARDS 1138-39

LACHAWTCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2314 WE8T 23rd PLACE Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M., PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
33.54 SO. HAL8TED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

1646 WĘST 46th STREET

I. I. ZOLP
Phone YARDS 0781



DIENRAŠTIS DRAUGAS Trečiadienis, gruod. 23, 1942

DRAUGAS
THE LITHUANIAN- DAILY FRIEND 

*34 Smith Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Presą Association
Subarriptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas** brings beat results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.30; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
šinėle}, paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos isikraitin ne
dedamos.

Entered as second-CIass Matter March 31, 1919 at Chicago, UI 
Under the Aet of March 3, 1879.

Kun. dr. 1. Starkus 25 m. kunigu
Š. m. gruodžio 27 d. sueina lygiai 25 metai, kai ku

nigu įšventintas kun. dr. Jonas Starkus, kuris šiuo me
tu eina vikaro pareigas Šv. Petro Ir Povilo parapijoj, 
Elizabeth N. J., kur klebonauja kun. J. Simonaitis.

Kun. J. Starkus gimė 1895 m. birželio 19 d. Rudami
noje. Kilęs iš gausios šeimos. Jo tėvas ilgametis moky
tojas. Pradžios mokyklą baigė Rudaminoje, savo tė- 
vęlio priežiūroje. Mariampolės gimnazijon įstojo 1907 
m. 1912 m. įstojo Seinų seminarijon, iš kurios, dėl pa
saulinio karo, turėjo persikelti į Petrapilį, kur semina
riją sėkmingai baigė 1917 m. ir tų pat metų rudenį 
įstojo i Petrapilio Dvasinę Akademiją. Kunigu įšven 
tintas 1917 m. gruodžio 27 d. Akademijoje buvo viene- 
ris metus, nes ji buvo uždaryta bolševikams įsigalėjus.

Iš Petrapilio kun. J. Starkus grįžo į Lietuvą ir kurį 
laiką buvo vikaru Šunskuose. Iš čia išvyko į Romą, 
kur 1922 m. įsigijo Romėnų Teisės Licencijato ir Ka
nonų Te’sės Daktaro laipsnius.

Grįžęs į Lietuvą, kun. dr. J. Starkus pradėjo dirbti 
jaunuomenės mokymo ir tikybinio auklėjimo darbą. 
1922-23 m. buvo kapelionu Vilkaviškio gimnazijoje; nuo 
1923 m. mdens perkeltas į Lazdijų (Seinų) gimnaziją, 
kurioje kapelionu buvo iki 1927 m. gruodžio m., o nuo 
to laiko, mirus kun. M. Gustaičiui, buvo jos direkto
rium iki 1936 m. liepos 1 d., kai katalikišką Lazdijų 
“Žiburio’ gimnaziją vyriausybė uždarė, o jos vietoje 
įsteigė valstybinę, šalia gimnazijos, kun dr. J. Star
kus yra <lėstęs ir mokytojų kursuose.

Kun. dr. J. Starkus veikliai dalyvavo visuomeniniame 
darbe. Ateitininku yra nuo pat organizacijos įsisteigi- 
mo (1913 m.). Daug padėjo ‘‘Žiburio” švietimo drau
gijai. Jo rūpesčiu įsteigta Vilniui Vaduoti Sąjungos Sei
nų apygarda, kuri vėliau buvo pavyzdžiu kitoms apy
gardoms steigti. Daug veikė pavasarininkų, katalikų 
mokytojų ir kt sąjungose. Buvo labai artimas mokslus 
jaunuomenės rėmėjas.

1936 n. rudenį, a. a. kun. dr. J. Navicko kviečiamas, 
atvyko į Marianapolio kolegiją, kur iki š. m. pavasario 
dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, š. m. gegužės mėnesį, 
kun. J. Simonaičio kviečiamas, persikėlė į Elizabethą. 
Yra parašęs “Seinų žiburio Gimnazijos Istoriją” ir 
“Lietuviu Kalbos Gramatiką’’. Bendradarbiauja mūsų 
spaudai Dvejis metus buvo A. L. K. Studentų ir Pro- 
fesiona’u Są-gos dvasios vadu. Nuo pat atvykimo į 
Amerik \ yra Kunigų Vienybės narys. Šį, m. balandžio 
m. išrinktas Lietuvių Tautinės Tarybos n^rlu.I

Jubiliato šeima tikrai garbinga. Tėvas, patsai būda
mas mokytojas sąmoningas lietuvis, pasirūpino ir savo 
gausingą šeimą išmokslinti ir išauklėti lietuviškoje, 
katalikiškoje dvasioje. Tėvo rūpestingumo pasekmes 
gerasis Dievas laimino: vyresnysis sūnus Ignas išėjo 
kunigo mokslus, kuris ir ligšiol tebeklebonauja Virba
lyje; jubiliatas (kun. dr. Jonas) — antrasis sūnus; tre
tysis sūnus didis Lietuvos finansininkas teisininkas 
Zigmas Starkus (vadinamas demokratinės Lietuvos 
konstitucijos autorium), buvęs ministru, Seimų nariu, 
valstybes banko direktorium; ketvirtasis sūnus — gy
dytojas Antanas Starkus, medicinos daktaras ir stip
rus veikėjas; penktasis sūnus — gimnazijos mokytojas 
Juozas Starkus. Be to, trys dukterys, kurių dvi taip 
pat yra baigusios universitetą. Kas gražiausiai — kun. 
dr. Starkaūs tėvai ir šiandien tebegyvena, jau prieš 
pora metų atšventę auksinį vedybų jubilipjų.

Sios kilnios ir garbingos šeimos nariui kun. dr. Jo
nui Starkui, mininčiam garbingą kunigystės jubiliejų, 
linkime laimingai sulaukti auksinio kunigystės jubi
liejaus. Taip p?t linkime, kad baisaus karo išblaškyta 
po įvairius pasaulio kraštus garsios Starkų šeimos na
riai netrukus ir vėl galėtų grįžti ir grįžti ne į pavertą, 
bet j la;.sv«į ir uegrilUauoęci^ Lietuvą.

Jungtinės Valstybės ir Indija
Indijos klausimas nėra išspręstas. Jis buvo ir tebėra 

opus. Savo laiku jį išrišti buvo užsimojęs Sir Cripps. 
Nepavyko. Anglai pažadėjo indėnams nepriklausomy
bę, tačiau ne dabar, bet po karo.

Indijos klausimas yra aktualus ne tik Anglijai, bet 
visoms Jungtinėms Tautoms. Dėl to Jungtinių Valsty
bių vyriausybė į jį ypatingai rimto dėmesio kreipia.

Prieš kiek laiko Prezidentas Rooseveltas paskyrė In
dijai savo asmeninį atstovą, kuris turės ambasadoriaus 
rangą.

Tuo ambasadorium bus patyręs diplomatas William 
Phillips, net du kartu buvęs valstybės pasekretorium. 
Prieš apie metus laiko jis buvo Jungt. Valst. ambasa
dorius Italijai, o pastaruoju laiku gyvena Londone.

Sakoma, kad p. Phillips, vykdamas savo paskyriman, 
su savim nesiveš jokių Indijos klausimui išrišti planų.

Indėnų nacionalistai, suprantama, šiam paskyrimui 
priduoda Labai daug reikšmės.

Indėnai jaučia, taip ir išrodo, kad Jungtinių Valsty
bių vyriausybė nori parodyti ir Indijai ir Didžiajai Bri
tam j,ai, kad po karo ir Indijai turės būti taikomi At
lanto Čaxlerio dėsniai. ,

Atsižvelgiant į tai, kad šiomis dienomis japonai jau 
bombardavo Indijos sostinės miestą, indėnus padarys 
sukalbau esniais ir, dėl to, p. Phillips paskyrimas pa
darytas 'abai laiku. Ir karo ir pokarinės Indijos prob
lemos atžvilgiu, p. Phillips turės atlikti svarbią misiją.

A. Vaičiulaitis - sukaktuvininkas
Lietuvių Katalikų Federacijos Spaudos Biuro žinio

mis, lygiai prieš dešimtį metų išėjo rašytbjo Antano 
Vaičiula.čio pirmoji knyga — “Vakaras sargo name-

Per dešimtį metų rašytojas Vaičiulaitis yra parašęs 
visą ei;ę labai vertingų kūrinių, puikių novelių.

Paskutiniuoju laiku šis talentingas rašytojas moky
tojauja Marianapolio Kolegijoj ir redaguoja mėnesinį 
žurnalą “Studentų Žodį”.

Ryt dienos dienraščio “Draugo” numeris yra paves
tas Šv. Kalėdų šventėms. Jis bus keleriopai didesnis, 
negu paprastai, papuoštas gražiais pasiskaitymais, įdo
miais p i veikslais ir daugybės biznierių, profesionalų ir 
veikėjų sveikinimais. Pasiųskite tį nirmerj kareiviams.

I SPAUDOS APŽVALGA }
' .... . . a

Sitį dienu stebuklas
Jau skaitėme savo dienraštyje apie kapitono Ricken- 

backerio ir jo draugų nuotikius po jų lėktuvo suduži
mo ir išgyvenimą per 21 dieną mažyčiuose guminiuose 
laiveliuose Pacifiko akeane. Norėdami dar geriau už- 
rekorduoti tą įvykį, kurs stebuklingu būdu išgelbėjo 
Lakūnų gyvybes, jį čia perspausdiname originale anglų 
kalba.:

“There was no rain until the eighth night. We 
saw noching in the way of searching plaues or ships. 
The ooy (Bartek) in my boat had a Bible in the 
pocket of his jumper and on the second day out wo 
orgar.ized prayer meetings in the morning and in 
the evening.

“Frankly and humbly we prayed for our delive- 
rance.

“After the oranges were gone, there showed up 
terrif’c pangs of hunger. Then we praved for food. 
We happened to have two little fishlines būt no bait. 
(“If It vvasn’t for the fact that I have seven wit- 
nesses. I vvouldn’t darė tell this fantaatic story.

“One hour after the prayer meeting, a seagull land- 
ed on my shoulder. You can imagine my nervousness 
as I reached around to get it. Būt I caught it and 
we vvrung ita neck. We feathered it and stripped its 
innards, whieh we used for bait.

“Caol. Cherry caught a little mackerel and I caught 
a spreckled seabass, vvhich sve divided up eųually. It 
vvas dclicious. Everybočfy got an equal share.

‘‘The next day another seagull landed on my ahoud- 
cr. Bur I didn’t have the heart to wring ita neek and 
I let nim go. ”

Tain tai galinga yra malda, kuri buve išklausyta 
ir kuria išgelbėta gyvybės narsiems kariams.
•
“Garsas” sako:

“Japonai irgi paminėjo vienų metų karo su Ame
rika rvjkaktj Jų vadai per radio ir per spaudą savo
tišku būdu išaiškino tautai karo su Amerika prie
žastį. Jie sakė, kad už viską kalta Amerika, kad ji 
stačiu? japonams neišpildomus reikalavimus, kad ji 
pati pradėjus atakas ir t. p. Suprantama, japonų mi- 
jų rarai. Ir kiniečiai tiems raguočiams yra kalti tik 
dėlto, kad jie gina aavo žemę ir nenori tapti jų ver- 
litarU.ai tol mulkins savo tautą, iki nebus nulaužyti

VALANDĖLE LIGONINĖJE, PAS IEVA RĖKLAITI

- Kas parbloškė į ligonio lovą. - Kaip jaučiasi 
žmogus deguonies būdelėje? - Kaip praleis 
Kalėdas?
Ilgu šv. Kryžiaus ligoni

nės koridoriumi žygiavau 
iki pat galo prie kambario 
Nr. 200.

— No visitors. Positively,
— užrašyta ant kambario 
durų. Reiškia — nelankyti. 
Ligoninės patarnautojas pa
daro išimtį, bet prigraso:

— Neilgiau, kaip penkias 
minutes...

Ramiai sau lovoje ilsėjo
si ligonis — tėv. Rėklaitis, 
tėvų marijonų provincijolas 
ir pasižymėjęs savo darbais 
lietuvis.

Į ligoninę...
— Tai kaip gi čia Tams

tą liga parvertė į lovą?...
— Jau gruodžio 1 dieną 

pasijutau negerai. Tą vaka
rą teko vienuose atlaiduo
se laikyti pamaldas. Kažkaip 
jaučiausi pavargęs, ir bal
sas atrodė pavargęs. Po pa
maldų vis, rodėsi, kad spau
džia širdį. Bet tai ne pirmą 
sykį ir ypatingos reikšmės 
tam nepridaviau. Grįžom į 
namus. Kai pasėdėjau, ro
dos, sunkumas mrsimalšino. 
Nakčia miegojau pusėtinai 
gerai ir sekančias dienas vis 
taip tai jautėsi širdies spau
dimas, tai vėl praeidavo. Bet 
trečią dieną ties širdimi pra
dėjo kaip peiliais rėžyti. Da
bar jau nei pasėdėjus nebe- 
praėjo. Pašauktas dr. Bra
zis rado kraujo spaudimą 
200, ko niekada nebūdavo. 
Liepė važiuoti į ligoninę. 
Daktaro duotieji vaistai kiek 
apmalšino širdį ir laimingai 
sulaukęs kitos dienos, kada 
atsirado vieta ligoninėje, nu
vykau. Tas buvo gruodžio 4 
d. Duotieji vaistai ir injek
cijos skaudėjimus visai su
mažino. Buvo iškviestas šir
dies ligų specialistas dr. Vo
lfai. Štai jo diagnozė.

6 savaitėms — lovoje
Tą kalbėdamas ligonis pa

davė žalią popierį, kuriame 
išrašyta:

— Acute Myocordial In- 
fraction, trombosis.

Ligonis paaiškino, kaip 
jam gydytojai sakė, kad tai 
esąs kažkoks širdies gysle
lėje užsikimšimas, kurs rei
kalauja didelio atsargumo ir 
neprisilaikant gali sudaryti 
gyvybei pavojų Cia pat ir 
gydytojo Volini žodis:

— Outlook is good at this 
visit. The future cannot be 
predieted acctrrately. Taigi
— per tą gydytojo vizitą 
viltys geros, bet ateitis — 
Dievo rankose. I

Gydytojai rftistatė užsilai
kymą: per 6 savaites neju- 

dėt, nė iš lovoe neišlipt. Nu
statyta griežta dieta. Nieko 
mėsiško, tik daržovės, pie
nas, viskas atsverta uncijo
mis; bet kavos vis dėlto duo
da. Vaistai čia ne ką gali 
gelbėti. Kuriam laikui tik 
buvo uždarytas į deguonies 
(oocygcn) palapinę, kad leng 
vai gautų tyro oro, nerei 
ketų daug dirbti krūtinės 
raumenims ir nevargintų 
širdies.

Dėl bolševikų reagavi
mo į mano straipsnį

Į “Drauge” tilpusį straip
snį “Vilkai jau išlenda iš 
avies kailių”, “Vilnis” tuoj 
atsiliepė. Taigi, “Vagie, ke
purė dega”, ir vagis tuoj 
čiupo sau už galvos. Bet į 
tiesą daug nieko negalėjo 
atsakyti, tik labai naiviai 
autorius A (v’siems aišku 
iš stiliaus, kad ten rašo vie
nas iš redaktorių ‘tavarišče’ 
Andrulevvicz”) tiesą visai 
iškreipia ir straipsnį komen 
tuoj a pasirinkdamas tik jam 
patinkamas sakinio dalis, 
taip pat, kaip visuomet in 
sinuacijos keliu priveda, kad 
mes esame priešingi ŪSO ir 
Red Cross paramai.

Štai kaip tas redaktorius 
galvoja: jei kas nors įs?- 
briautų į tavo namus, pt 
vogtų $500.00 ir juos nune
šęs išdalintų Russian War 
Relief, China War Relief ir 
ŪSO fondams, tai tas būtų 
labai geras pasielgimas ir 
net patriotiškas. Gi tie, ku
rie tam pasielgimui būtų 
priešingi, jie būtų nepatri- 
jotai, net “fašistai”, verti 
pasmerkimo. Lygiai pamašią 
insinuaciją draugas A. da
ro su mano pasakymu, kad 
iš kultūros ratelio valdybos 
buvo tikrai kiauliškas pa
sielgimas išplėšti iš narių 
kašą ir Ją “pariEtfStyti įvai
riems fondams. Aš ir nevie
nas negali būti priešinga?, 
k.ad Vilnies redaktorius ar 
kitas savo uždirbtus pinigus 
skirtų kokiam nors fondui 
— tas yra jo asmeniškas 
dalykas. Gi 60 narių uždirb
tus piniigus keli valdybos 
nariai su jiems pritarian 
čiais slaptame susirinkime 
nutarus negali paskirstyti 
iždo, jei kiti tam yra prie
šingi. Valdyba neatsiklausė 
tų narių, kurie yra armijo
je, nekvietė į susirinkimą tų
narių, kurie tuos pinigus už-✓
dirbo ir kurie save dar ir 
šiandien tebelaiko šio rate
lio nariais ir tebeturi pas 
save čarterį. Tik komunis
tams tas ratelis jau pasida
rė nebereikalingas, ir nuta
rė jo pinigus panaudoti, kur 
jiems patinka.

Vilnis visuomet ieško pro- 
gų< kaip savo angliškame 
skyriuje pašmeižti kitus 
laikraščius, ypač Draugą ir 
Naujienas, taigi ir šį kartą 
savo vedamuose išpyškino, 
kad “Draugas* eina prieš 
ŪSO ir Red Cross teikiamą 
paramą. Taigi panaudojo sa
vo klaidingą insinuaciją 
šmeižimui lietuvių spaudos.

S. K.

Deguonies palapinėje

— Kaip jautėtės, kai bu
vote apdengtas palapine ir 
kvėpavote deguonį?

— Neblogai. Oras labai 
malonus, šviežias, bet vėsus. 
Nakčia gerai apklodavo. Mie 
godavau gerai, bet vis daž
niausia sapnuodavau, kad 
keliuos, einu kur, ir tik nu
budęs pajuntu, kad man už
drausta ir koją iš lovos iš
kelti. Kai nuėmė deguonies 
palapinę ir teko alsuoti pa
prastas oras, didelio skirtu
mo nejaučiau. Ligoninėje jau 
gana gerai jaučiuosi. Tik 
vieną kartą sunkumas buvo 
užėjęs, šiaip, atrodo viskas 
gerai, rodos, atsikelčiau ir 
eičiau, o gal ir tektų sukris
ti, tai laikausi daktaro įsa
kymų šventai.

— Ar perdaug nenuka- 
nraoja lankytojai?

— Jų būna, vieną dieną 
berods apie 18 Kartais 
jiems teleidžia būti tik po 
vieną minutę, mano slaugy
tojai žiūri, kad nuovargis 
nepablogintų padėties.

— Kaip praleisit Kalėdas?
— Gulėsiu lovojefS Tada. 

jau sueis 3 savaitės, kaip 
ligoninėje, tai gal būt gydy
tojas leis tokioje gulimoje 
kėdėje nuvažiuoti korido
riais ir išklausyti koplyčio
je šv. Mišių. Tai būtų dide
lis džiaugsmas. Daug paguo
dos man suteikia ir labai 
malonus ligoninės kapelio
nas, geros seselės kazimie- 
rietės.

Ligonį lanko ir besveiks- 
tantieji kun. Valuckas ir 
kun. Dambrauskas.

Besikalbant atnešė į ligo
nio kambarį stirtą laiškų. 
Džiaugsmai ir rūpesčiai

— Kasdien jų gausiai atei
na, — kalbėjo ligonis, — ir 
aš taip labai visiems dėkin
gas už tokią didelę užuojau
tą ir parodomą prielanku
mą. Tas įneša daug džiaugs
mo ligos nesmagumuose. 
Man tik rūpestis, kad pats 
negaliu visiems padėkoti, 
visiems savo sveikinimus pa
siųsti. Perduokite, taigi, 
nors per laikraštį mano ge
riausius sveikinimus ir lin
kėjimus tiems visiems ge
riesiems žmonėms.

— Kokius planus turite, 

kai iš ligoninės išeisite?

— Dabar turiu ramiai lai
kytis ir jokių rūpesčių dėl 
ateities planų neturėti. Pats 
Dievulis suplanuos. Gerai 
bus, jei išėjęs iš ligoninės 
galėsiu dirbti, bet jei ne, jei 
jokios naudos iš manęs — 
kas iš to. Liga tikrai ypa
tinga — tik gulėt ir daugiau 
nieko. Pora “pilsų” į dieną 
nuryji, ir viskas. Bet ma
nau, kad išeis į gerą: dieta 
numuš svorį, nuo to gal ir 
kraujo spaudimas sumažės, 
taip, kad galiu dar sveikes
nis išeiti. Be to liga — sa
votiškas susikaupimas, me
ditacija, taigi turiu gerų vil
čių, kad viskas išeis į nau
dą...”

h. i I‘

Colombia kongresas 
patvirtino konkordatą 
su Šventuoju Sostu

BOGOTA. Columbia. gr. 
21. — Vakar uždaryta Co
lombia respublikos kongre
so speciali sesija, kuri pat
virtino pertaisytą konkorda 
tą su Šventuoju Sostu.
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Linksmų Švenčių
Linkėjimai!

Nuo JUOZO F. BUDRIKO
RADIO, JEH’ELRY IR RAKANDŲ

KRAUTUVES, 3241 S. Halsted St.

Budriko Graži, Moderniška Krautuvė, Bridgeporte

KALĖDŲ DOVANOS! 
Didelis pasirinkimas Deiman

tų, Laikrodėlių, Parior Setų, Lo
vų, Matrasų, Miegamojo Kamba
rio setų, Gazinių Pečių, Radijų, 
Radio Kombinacijų, ‘Cameras’ ir 
daug kitų gražių dovanų.

REKORDAI! — Nauji, populiarūs lietuviški rekordai, po 75 
centus vienas. Siunčiant į aitus miestus — supakavimas ir pa
siuntimas nuo 1 iki ti reaordų kainuoja vieną uolerį. Atvažiavu
siems į krautuvę ir peraantiems ti rekordus, rekordams Albu
mas duodamas visiškai dykai. Taipgi primename, kad mokame 
cash 2 centus už senus rekordus, už VICTOR rekordus iki lt) 
centų, o už COLUMBIA rekordus vieną centą. Seni erkordai 
jTa reikalineikaten,, k*™ Tajgi, pehUkyklte senų
rekordų bet atneškite Juos | mūsų krautuvę.

500-
501 —
502 -
503

14028- 
14058- 
1S140 - 
16:22— 
16073- 
16136 — 
16141— 
16162- 
16192 - 
l»20J)-
16204
16214
16239
16245- 
16258- 
16261 - 
16212 
16247- 
16266- 
16269 
16270- 
16373- 
16293- 
16229-
26023-
26028
26039-
26045
26047-
26048-
26056-
26063
26065
26071
26074
TH068-
26077-
26078-
26080-
26082
26085
26087 
26098- 
26100 
26107
26088
14064
14065
14066

3001
3002

r-ikagiečii polka ir Stasytės polka.
-Močiutė mane barė ir Mylėjau mergelę.
-Jaunoji mergelė ir Plaukia mano laivelis.
Gegutės polka ir Vestuvių polka.
•deginos polka ir Aukso žuvytė (polka).
-Lietuvių Padio Melodijos lr' Dzūkų polka, 

l i riksmas Amerikietis ir šalčiai lr merginos, 
liūmea pilka ir Tėvuko polka.
-J-eįkla topt, pirma ir antra dalis.
-Neišpildomas prašymas ir Piršlybos Amerikoj 
•Gui šiandienų ir Sveikas Jėzau Mažiausia.
Pasaulis stovi ir Man tik rodosi. -

- KJo Mikei tr Trauk simniski.
-geni duok taboko ir Eiva boba pupų kult.
-Polka Jovalas r 1,2,3 BUK. .^ruplėtai.
- Marsaliete ir Sudiev, panaltėle.
- ,žiedukas (vaitas) ir Tykiai, tykiai.
-•Širdele mano (tango) ir Tavo saldžių mylonių (tango). 
—Skudutis (valcaa) ir Šarkis Galijotas.'

Svetima padange ir Studento sdpnas.
Pupų senis ir Augo miške baravykas.

- š:s-tas (dialogas) ir Dumblas (dialogas).
—Aižuodnl,.: pamatai Ir Mokslas, darbas, žygių šuoliai.
- Kur tas šaltinėlis ir Prirodino seni žmonės.
—I urkų vestuvės ir Rytų daina.
—Kaukazo vaizdelis, 1 lr 2 dalis.
—Tekėk dukra už čigono tr Ar aš ne jauna, ar nevainikuota? 
—Tyliųjų nakt| lr Angelai gied Danguje (Christmas).
—Gui šiandienų ir Atsllankoni Betllcjun (ChtIštinus).
-Dul-dul, dūdele ir Berneli nesvoliok.

—Nepagelbės mergužėle gailios ašarėlės ir Sėdžiu po langeliu. 
--Pusiauoaktj tnušus baugiai ir Blusas.
- Dzinguliukai ir Prašau pasakyti.
—Kad galėčiau ir Varguolis.
—Visiems tinka (polka) ir Sesulė (valcae).
- Žvaigiduto (one st«p) ir Mano brangioji (vr.’cas).
- ,<azbek ir SusgodOjau uS godeles.
—Gaidys (karo laikų polka) ir Klaipėdos vairus.
—Pas malūnėli (vaicas) lr Ant kiemedo (polkų).
--Dislm grybauti Ir Karvelėlis.
—Kam šėrei žirgeli lr Iš rytų šalelės.
- l'anemūnės vaDas Ir Pilkas kuip tilvikas.
--('rėdąs maiše lr Godelės.• •
- Suktinis ir Tai gtažumėlls dukrelės.

Kuku va’cas ir Teisybės polka.
- Bernužėli, nevesk pačios ir Sibiro tremtinys.
- Darooryte nos, irina ir Alutis ir žemės rcjvs.
- Busiu vyru (kom. scena) Ir Ant laivo (kom. rcena)
- Džiaugsme- valandos (mazurka) lr Kratė (.tiku).
—Pnruklėj vainikėlis ir Kur Nemunas Ir Dauguva.
—Rudens pasaka (siow fox) Ir Veltui prašysi (tango)
- -Vyrai OŽKim (fox trot) ir Paskutinis sekinti'.* ienis (tango). 
--Nepamiršk manęs (anglų vaitai) ir Ruduo (lango).
—Htptynlo3 pačios ir Daktaro daina.
--Meilės Karalaitis lr Keturi ratai.

KRAUTUVE ATDARA: kiekvieną vakarą iki 10 tai., « sek
mad lenkais ild St vai. popiet. Pasinaudokite jums patogiu laiku.

Jos F.
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Teisingam radio pataisymui patelefonuokite: CALumet 4237

BUDRIKI) RADIO ERtKiRAMAI:
Wf.EL 1000 k. Betonini Irtu o vakari* 9 vrilnmtii 
W H.F.C. 1450 k. KetvIttaUk'iilaia 7 valandų vakare

DIENRAŠTIS DRAUGAS
as

CHICAGOJE IR APYtiNKESf
i Kalėdinis vaidinimasH. M. Bendradarbiu 

susirinkimai ir jų 
valdybų rinkimai

Brighton Park. — Praei
tą sekmadienj, gruodžio 20 
d., tuoj po pamaldų įvyko 
Tėvų Marijonų Bendradar- , 
bių 35 skyriaus susirinki- , 
mas, kuris nors buvo neskait ’ 
lingas, bet gyvas gražiais ir 
svarbiais nutarimais. Į susi-Į 
rinkimą, dėka klebono kun. 
A. Briškos, atsilankė kun. 
A. Sandys, MIC., Antanas 
M. Phillips, centro pirminin-; 
kas ir kiti.

Susirinkimą pradėjo pirm.! 
Jonas Armonas, nutarimus' 
perskaitė raštininkė Ona 
Jasper, kurie buvo priimti.

Visų pirma susirinkime 
paaiškėjo, kad skyrius jau 
pilnai įsirašė į a. a. kun. dr. 
Jono Navicko Fondą, sumo
kėdami savo kvotą ir atmin 
čiai gavo gražų diplomą. Po 
to sekė pasitarimai kas link 
artėjančio vakaro, kuris į- 
vyks gruodžio 27 d., tuoj po 
Kalėdų. Pasirodė, kad stro 
piai rengiamasi, ir tikimasi, 
kad M. Navickienės namai 
adresu 4358 S. Washtenaw 
Avė., vargu besutalpins vi
sus svečius.

Buvo kalbėta ir apie visą 
eilę kitų parengimų, kurie 
galutinai palikti kitam su
sirinkimui.

Po gražių ir turiningų pa 
sitarimų sekė valdybos rin 
kimas, į kurią paliko veik 
visi tie patys, išskiriant vice 
pirmininkę, būtent: pirm. —i 

Jonas Armonas. vice pirmi
ninkė Pulcherija Vaicekaus
kienė, raštininkė Ona Jas I 
per, iždininkė Teodora At Į 
roškienė, iždo globėja Mar
cijona Navickienė. Tai gabi 
ir darbšti valdyba, kuri kaip 
praeity, taip ir sekančiais 
metais savo pareigas puikiau 
šiai atliks. Sveikiname darbš 
čią valdybą, skyriaus narius 
ir linkime visiems bendrai, 
gražiai tęsti gražų katalikiš 
ką ir labdaringą darbą.

J. K.

Bridgeport. — Gruodžio 
20 d. parapijos mokyklos 
vaikučių įvyko žavingas, 
triūsu mokytojų sesučių Ka
zimieriečių ir varg. prof. A. 
Pociaus, vakaras-vaidinimas.

Publikos buvo pilna sve
tainė.

Publiką jaudino vaizdas 
‘‘Prie kapo”... Tėvas kare, 
motinėlė mirus. Vaikučiai 
našlaičiai. Vyresnieji rami
na mažesnius ir visi karš
tai prašo dangaus Karalie
nės Šv. Marijos, kad laimin
gai sugrįžtų iš karo jų tė
velis...

Marija palikus savo Kū
dikėlį Jėzų prakartėje tarp 
dangaus galybių angelų ir 
šventųjų, ateina prie naš
laičių. Paima juos į savo 
globą ir žada našlaičiams 
grąžinti jų tėvelį sveiką.

d
Vaidinimo pabaigoje tė

vas iš karo grįžta jau gene
rolu su atžymėjimais.i Vai 
kučiuose džiaugsmas neap
sakomas.

4tKur gi jūsų mamytė”? 
klausia tėvas. Vaikai papa
sakoja, kad mamytė mirus... 

j Su vaikučiais jis nueina ant 

kapinių ir sukniumba ant 
žmonos kapo. Tą momentą

niekas negalėjo susilaikyti 
nuo ašarų!...

Tarpais griežė Kalėdų 
giesmes mokyklos vaikučių 
orkestras prof. A. S. Po
ciaus puikiai išlavintas. Gar 
be Bridgeportu,

Vakaro vedėju buvo pats 
prelatas M. L. Krušas.

J. Šliogeris

Wesf Pullmano 

naujienos
Gruodžio 13 d. parap. sa 

Įėję 3 vai. popiet ir 7 vai. 
vakare buvo rodoma judo- 
mieji paveikslai iš šv. Jone 
Bosco gyvenimo ir šauniai 
pavyko. Abu kartu žmonių 
buvo pilna salė ir gėrėjosi' 
pamokinančiais paveikslais

Tuomi pasidarbavo moky
tojos Šv. kazimiero seselės.

tys nežino dėlko džiaugiasi 
ir sako (THerry Christmas) 
Yra kuo džiaugtis, nes mi 
nima Kristaus užg imi mc 
šventė, kuris atnešė žmc 
nėms ramybę, šviesą ir lai
mę.

Mūsų bažnyčioje Kalėdose 
Bernelių šv. Mišios bus 12 
vai. vidurnaktyje. Kitos šv. 
Mišios bus: 6 vai. ryto, 8, 9. 
10, 12 vai. vidudienį. Para
pijos choras vedamas varg. 
Alfonso Kriščiūno yra pa
sirengęs giedoti Kalėdose 
naujas mišias ir daug kalė
dinių giesmių. Rap.

SKAITYKITE “DRAUGI

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

f?

Grįžo iš ligoninės po sun 
kios operacijos pasveikusi 
Julija Andruškaitė. Ji yra 
žymi veikėja chore, Sodali- 
cijoj ir parapijos darbe. Vi
si džiaugiamės.

Kalėdos, tai metinė a' vie 
na didžiųjų švenčių, kuriat 
visas pasaulis švenčia. Džiau 
giasi ir sveikina vieni kitut 
krikščionys katalikai, džiau 
giasi ir kitų sektų žmonės, 

1 džiaugiasi ir tie, kurie pa

*8.65

*9.20

*10.50

CRANE 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:.

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run -- labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..

(Kos kainos perkant 4 tonus ar pavirš
5»32 SO. LONG AVĖ. TEI,. PORTSMOUTH 9022

% ..................... ę, . ■ ■ . .................. , ----------0

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

I Pirkite Kalėdinės 
DOVANAS-

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

Didelis 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
LAIKRODININKAŠ 

5219 Wst 2E«h Street, Cicero
Phone: Cicero 4617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cennak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

BURNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KATNOMTS

Labai geros rtiSles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotli kotai parsiduida nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. «7th St. Yards 2o88
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Federacijos vakaras 

jaa čia pal
'Cicero. — Jau čia pat 

gruodžio 27 d ir seniai lau
kiamas Federacijos 12 sky
riaus vakaras Skyrius pra
eityje visuomet dėjosi prie 
visų draugijų parengimų. 
Nėra buvę seimo, kad 12 
skyrius neprieidėtų a u k a. 
Visuomet atstovavo ir ne 
tuščiomis. Per desėtką me
tų kitus rėmė. Dabar nuo 
širdžiai kviečia lietuvių vi
suomenę 1 atsilankyti į sky 
riaus vakarą. Programa buf 
graži ir įdomi. Dalyvaus Bal 
tramiejus su (acilija. Bus 
pilnas maišas juokų.

Įžanga 40 ce-itų.
Taigi, padarykime “date 

gruodžio 27 d. 4:30 vai. po
piet. Kas atsilankys, nesi
gailės. Rengimo komisija 
lauks visų.

Komisija kviečia ir bui- 
variškius, čikagiečius ir mel- 
roseparkiečius. R. K

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

IfG NORKUS, k
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia X Nectar
BEERS

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir hi
tas Ištaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0806

■ į
NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —j 

AB VAŽINEJAN LAUKUOSE — VJSA CHICAGOS IR 
APYLINKES UETUVHA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI: ■

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintčlis ir Smagia"usias

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje

— VIENUOLIKTI METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehlll 2212

WHFC-l450kil.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER•
Dtidng Room Sete — Parior, 

■ >— Bedroom Sete — Haga 
Radis* — Refrigerators —

Natioaally advertiaed itema.

AlfX ALESAUSKAS and 50HS
FACTORY REPRESENTATIVE

6346 South Western Avenue. Chicago
TttefOMM — REPUBLIC ROSI

Į M 00,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMAS
TAI eu dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 £ n o nn 

vertės “elose eut” kaina ................................................
Pirkite dabar lr sutaupykite pinigų.

Įvyru žieminiai ocoats, eui Cn
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ui ......................... 4>1Q.OU

(OTERŲtR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Puikiai portų ti. Tikra vertė nua$15D0dtn HC iVi <1 C 
1U $55.00. Parsiduoda dabar nao.. IKI OiO./O

JR COATS, $75.00 vertės, COQ HO
ParsMaoda po Ūktai .........................................................3>Z3.UU

fAIKŲ DRABUHAL Valkams 4 ftmetų tfC QC r_ tf-O at vilnoniai siOtal, $15 vert auiemit. kaina K 3>ČUJ0

lOIŲ KOTAI lr DREBEH NEPAPRASTAI NUŽEMIN-
'TOMIS KAINOMIS. Dreaėe vertos $5.95, parsiduo- d*1 qo 
da po tiktai ............................................................................

1115.00 vertės KOTAL nr
parsiduoda po tiktai ......................................................... 5>O./y

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMA DIENIAIS
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G DTENKASTTS DRAUGAS t reėladienia, gruod. 23, 1942

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

U. S. NAVY LIETUVIS KAPELIONAS 
DĖDĖS ŠAMO TARNYBOJE

GAUS DOVANŲ CHICAGOS PASTAS SUMUŠĖ 
KALĖDINIU SIUNTINIU REKORDĄ z.

Lt. kun. J. J. Erikas

U. S. Laivyno kapelionas 

kun. Juozapas J. Reikas, gi
męs 1907 metais, vasario 8 
dieną, Chicagoje, Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijoje, 
baigė Šv. Antano lietuvių pa 
rapijos pradinę mokyklą, 
Ciceroje, III., šv. Ritos Auk
štąją mokyklą su pasižymė
jimu visose mokslo srityse, 
ypač pasižymėjo football 
sporte.

U. S. Laivyno kapelionas 
kun. Juozapas Reikas dve
jus metus lankė De paul 
Universitetą. Baigė Šv. Mei- ' 
nrado seminariją, St. Mein- 
rad, Indiana. Juozapas ku
nigu liko įšventintas 1939 
metais, gegužės 30 dieną. 
Jis ėjo įvairias kunigiškas 
pareigas Wichita, Kansas.j 

diocezijoje: buvo Šv. Juoza
po seserų kapelionu, Šv. Ma- 
rijos parapijoje, Pittsburgh,' 
Kansas, vikaru ir taip pat 
mokytojavo high sehool.

i
Kunigas Juozapas Reikas 

į U. S. Amerikos Laivyną 
laisvanoriai kapelionu 1942 
m., balandžio mėnesį ir ka-Į 

peliono pareigose pradėjo; 
dirbti 1942 m., birželio 25 d. 
ir dabar sėkmingai šiose pa! 
reigose dirba U. S. Navy 
Yard, Mare Island, Califor
nia.

Kunigo kapeliono Juozapo 
Reiko tėvai, Jonas ir Ona, 
gyvena Ciceroje, Šv. Antano 
lietuvių parapijoje.

< ««<
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Kareiviu., sailorai ir marinai lauką tris Chicagos Ser
vice Men’s centrus gaus Kalėdų dovanas, gruodžio 25 d.

Indaitminti už didelę Pasmerktųjų išdaviku
apgavystę apelacija

Žuvo penkiolikos metų jūrininkas
TĖVAS SUTIKO, KAD SCNUS ĮSIRAŠYTŲ Į NAVY 

SU SĄLYGA. KAD KARUI PASIBAIGUS JIS BAIGTŲ 

HIGH SCHOOL.

aukščio ir atrodė senesnis, 
negu 15 metų ‘ amžiaus. Jis 
1943 m., vasario 25 d., būtų 
turėjęs 16 metų amžiaus. 
Jaunuolis į Navy įsirašė per 
eitą pavasarį.
Jaunuoliai nuslepia amžių 

The Navy pareiškė, kad
kai kurie jaunuoliai kartais 
savo amžių nuslepia įsirašy 
mo laiku, nes reikalaujama, 
kad bent 17 metų amžiaus 
turėtų tas, kuris rašosi į jū
rininkus.

APELACIJOS ŽODINIAI

ARGUMENTAI BUS

IŠKLAUSYTI KOVO

2 DIENŲ, 1943 M. 

Chicagoje, Federal District 
Court, prieš kibk laiko buvo 
teisiami šeši chicagiečiai, vo 
kiškos kilmės. Jie buvo kal
tinami, kad turėjo ryšių su 
Herbertu Hauptu, nacių šni 
pu. Herbert Haupt buvo at
vežtas į Ameriką nacių sub 
marino ir jis rengės sprog
dinti Amerikos karo fabri
kus. Herbert Haupt rugpiū
čio mėnesį už išdavikiškus 
darbus buvo pasodintas į 
mirties kėdę, su kitais savo 
sėbrais. Teismas rado, kad 
šeši chicagiečiai turėjo ryšį 
su Herbertu Hauptu, šio 
krašto išdaviku.

Iš Fort Wayne, Ind., pra
neša, kad pereitą pirmadie
nį federalinė valdžia ėmės 
griežtų žygių prieš Anacon- 
da Wire ir Cable Co. ir pen 
kis pareigūnus. Anaconda 
Wire ir Cable kompanija ir 
ir penki fabriko pareigūnai 
kaltinami konspiracija ap
gauti federalinę valdžią. Sa
koma. kad fabrikas parda
vęs už šešis milijonus nege
rai pagamintos vielos kabe
lių. Toji viela ir kabeliai bu 
vo naudojama armijai, Na
vy ir siunčiama, pagal lend- 
lease, į Rusiją.

Pereitą rugpiūčio mėnesį 
kompanija, kurios didžiau
sias fabrikas yra

Chicagos paštas pereitą 
šeštadienį sumušė Kalėdinių 
siuntinių rekordą.

Pereitą šeštadienį, gruo
džio 19 dieną, iš Chicagos 
pašto buvo išsiųsta 15,213,- 
686 pirmos klasės siunti
niai, vienu milijonu siunti
nių daugiau, negu 1941 me
tais* Į Chicagą atėjo 100,- 

158,999 pirmos klasės siunti
nių (pieces), o pereitais me 
tais, gruodžio 19 dieną į 
Chicagą atėjo 83.204,043 
siuntiniai.

Reguliarūs ir extra darbi 
ninkai priėmė 395,531 Sacks 
of parcel post, apie 37.000 
maišių (sacks) daugiau, ne
gu buvo 1941 metais.

Chicagos pašto viršinin
kas Ernest J. Kruetgen pa
reiškė, kad siuntiniai dėžutė 
se bus pristatyti Kalėdų ry
tą, bet Kalėdų dieną nebus 
pristatyta į namus pirmos 
klasės paštas (siuntiniai).

mu

Ugnis 30 asmenų 
išvarė j gatvę

Chicagoje, 220 S. Peoria 
str. (rcoming house), vakar 
kilo gaisras. Gaisras dau
giau kaip 30 asmenų išvarė 
į gatvę. Vienas vyras, 65 me 
tų amžiaus, susižeidė, kada 
jis šoko iš trečio aukšto per 
langą į gaisrininkų laikomą 
tinklą. Kitas vyras apdegė.

Septyni Asmenys, įskai

tant motiną su mažu vaiku,
Marion buvo gaisrininkų nuleisti že 

myn kopėčiomis.
Gaisras sukėlė $1,000 nuo 

stolių.

Respublikonu
kandidatas į mayorus

Respublikonų partija į 
Chicagos mayorus kandida
tu stato Roger M. Faherty. 
Chicagos mayoro rinkimai 
įvyks 1943 m., balandžio
mėnesį.

Nori sukelti $250,000
Cook kauntėje kovai su 

infantiliniu paralyžiumi sky 
rius varo vajų ir nori sukel
ti $250,000. Kovai su infan
tiliniu paralyžiumi skyrius 
vajų varys iki 1943 m., sau
sio 30 dienos, prezidento 
Roosevelto gimtadienio.

Pranešama, kad Pacifiko 
kovose žuvo penkiolikos me 
tų Amerikos jūrininkas. Ma 
noma, kad tai yra jauniau
sias Amerikos jūrininkas. 
Jo vardas — Guy Chase. 
Pirmiau jis gyveno Auroro
je.

Ką pasakoja tetulė

Žuvusio kovose jauno jūri 
ninko tetulė, Mr3. Robert A. 
Hillock, 509 Talma str., Au
rora, sako, kad jaunuolis po 
Pearl Harbor užpuolimo pra 
šęs savo tėvų, kad jie leistų 
jam įsirašyti į Navy. Galų 
gale tėvai sutiko, kad jų sū
nus Guy įsirašytų į Navy, 
bet tik su sąlyga, kad pasi
baigus karui jis baigtų high 
sehool.

Mrs. Hillock pasakė, kad 
Guy buvo netoli šešių pėdų

Plėšikai kimba prie 
Kalėdinių dovanu

Chicagoje plėšikai prieš 
Kalėdas ėmė užpuldinėti ir 
apiplėšti trokus, kuriais ve
žama Kalėdų dovanos.

Žmona išlaisvino 
prieš Kalėdas vyrą
■ VIS

Apvogė namus žmo
nių akivaizdoje

Summerdale miestelyje 
prieš trejetą dienų žmonės 
pastebėjo vieną asmenį, ku
ris iš daktaro namo nešė 
daiktus. Praeiviai pamanė, 
kad tai yra koks expres 
kompanijos vyras, kuris 
.krausto daiktus kitur. Pra
eiviai į šį žmogų nekreipė dė 
mesio. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad tai būta. vagio, kuris iš 
daktaro namų pagrobė įvai
rių už 1,200 vertės daiktų.

Chicagoje susikivirčijo dėl 
darbo žmona su vyru. Žmo
na turi 36 m. amž., o vyras 
50 metų. Jų ginčas atsidūrė 
teisme. Pereitą penktadienį 
vyras buvo nuteistas pen
kiom dienom į kauntės kalė
jimą.

Nuteisto vyro žmona dir
ba mieste krautuvėje, mote
rų rūbų skyriuje. Prieš Ka
lėdas daug darbo, žmona pa 
noro, kad vyras jar padėtų 
prieš Kalėdas. Todėl ji pap 
rašė, kad jos vyrą anksčiau 
išleistų iš kalėjimo. Teisė
jas dviem dienom aukščiau 
išleido vyrą iš kalėjimo.

Išleistas vyras iš kalėjimo 
nieko nepasakė ar jis pirks 
Kalėdinių dovanų savo žmo
nai. Mat žmona nori gyven
ti atskirai.

mieste, Ind., laimėjo Navy 
“E” (produkcijos pirmeny
bę). Čia dirba apie 1,400 
darbininkų. Anaconda Cop- 
per Co. turi blzniškų ryšių 
su ana kaltinama kompani
ja, bet Anaconda Copper 

Hauptu Į qo | v ngra įveita,

ir|jos vardas neminimas, 
jiems mirties bausmė ture-
jo būti įvykdyta 1943 m., i Apgavystes bylon įtraukti
sausio 22 dieną. Pasmerktų-'ne tik Penki Pareigūnai bet 

jų mirtimi vyrų žmonos bu- ir 19 jaunų darbininkų. Dar- 
vo nuteistos kalėjiman po bininkai laikomi kaipo kons- 
25 metus. piratonų pagelbininkai.

Pasmerktieji padavė ape- __________________
lacijas. Apelacijos žodiniai
argumentai bus išklausyti i< i • i" L L J
kovo mėnesį 2 dieną. ms j Italai bijo bombarda-
m. Pasmerktųjų vyrų žmo- vimii jt nrn
nos irgi apeliavo.

Pranešama, kad Italijoje! 

žmonės ėmė uoliai lankyti 
bažnyčias ir melstis, kad ko 
greičiausia įvyktų taika. 
Ypač meldžiasi italai už tai- 

Chicaga ir jos apylinkės jka tuo8e miestuose, kurie są 
per 19 dienų gruodžio mėne jungininkų yra bombarduo
si išpirko už $10,229,000,000 jami iS oro- Šiokiadieniais ir 
karo bonų. Iždo departamen kai_ kuriose bažnyčiose 
tas Chicagai ir jos apylin- Pi,na žmonių

kei buvo numatęs per gruo
džio mėnesį kvotą devynis 
bilijonus karo bonų.

Chicagos federalinis tei- 
mas Hans Max Haupt, Her
bert Haupt tėvą; Walter 
Froeling, šnipo dėdę ir Otto 
Richard Wergin, 
draugą, pasmerkė mirti ir;

Per 19 dienė išpildė 
savo kvotą

WHOLESALE
IJQUOR 
ĮSTAIGA

UvHln|*me 
po »L«ą 
Ohlragok

Chicagoje 1872 metais 
Kūčiose temperatūra 
buvo 23 laipsniai ‘
žemiau zero ,

k
1851 metais, gruodžio 23 

dieną buvo pradėti kasimo 
darbai Illinois Central gele-j 
žinkeliui Chicagoje.

1872 metais, gruodžio 24 
dieną, Chicagos istorijoje 
buvo šalčiausia diena. Tem
peratūra nukrito iki 23 laips 
nių žemiau nulio (zero).

Chicagoje konfiskuota 
14 tūkstančiu 
dėžių likerio

E. C. Yellowley, district 
supervisor of the unit, per
eitą pirmadienį,, pareiškė, 
kad agentai of the Treasury 
Department alcohol tax 
unit, nuo gruodžio 1 dienos, 
konfiskavo 14,000 dėžių li
kerio, vertės $400.000 Li
kerio, buvo paimtas iš 20 
pardavėjų, kurie kaltinami 
falsifikavimu inventoriaus, 
kada pradėjo veikti naujos 
taksos, nuo lapkričio 1 ^die
nos.

SKELBKITES "DRAUGE’

mopp/m?MKiepr

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MfSI 
MILŽINIŠKO STAKO MIZ.IKA-

I.IN'H INS1 ltI MENTI

PAŠINAI DOkIT PROGA D AR AR 
kOl, DAR NEIŠPARDUOTI.

TŪBOS. ('LAKINĖTAI, TROM
BONAI. SAXAPD(»NES. I’I.ITES 
su "rases" - $35.00, $37.50.
$45.00 ir $75 00. Visi garant loti

; lengvam grojimui.

KONCERTUI GI ĮTAKAI. SPA- 
NI.šKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMPIKOS. TENOR BANJOS 
$6.50. $3.50. $12.50 iki $35,00,
STRIUNINIAI BASKAI $60.00.
$125.00 ir $150,(0. BASO PŽ- 
DENOAI.AS — $12.00 ŠMUGE
LIAI SMUIKOMS. STRII NI.NI- 
AMS BASAMS, ViOI.AS IR UE'lz- 
IX) — $1.50. $3 00, $5 00, $10.n0 
Ir $15.00. Striūnos rl»'-I visų virS- 
mimtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS— $13.50. $23 50. 
$85.00 ir $50u0. PKDAUS, III- 
BOVS. UYMBOLS. ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
tirass ir "reed" Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Ularine- 
tams. TriOboms, Saxaphones ir 
taipgi Smulkoms Ir Gultarams.

GOLDSTEIN’S MUŠIU SHOP 
914 Maxwcll St., Ulihugn

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU!
REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
STATYBAI

9nAaAjcd, 
Protcction 

lor vour 

falKTl SUfA.

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse yra 2,900 skyrių ko 
vai su infantiliniu paraly
žiumi.

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, MP
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.

TelernoM: BOITLKVARD 0014

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rflpeetingaJ globo
jami ir ligi $5.000 00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I ——

“Keistuto“ savings and loan association
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED 8T.

X Kimi. A. Šaudys, MIC., 

“Laivo” redaktorius, gavo 
sveikinimą Kalėdoms nuo 
Pvt. J. Sabaliausko, buvu
sio studento Marianapolio 
Kolegijoj, kuris šiuo metu 
randasi Hawaii saloae.

X Kun. J. Dambrauskas, 

MIC., Aušros Vartų parap. 
klebonas jau grįžo iš ligo
ninės, bet gydytojo įsakyta 
dar silsėtis ir dėl to savo 
pareigų pilnai Kalėdose eiti 
negalės.

X Povilas Baltinis, Chi
cagos universiteto studen
tas, priskirtas infanterijos 
medicinos skyriun. Jis da
bar yra: Med Dep. 410th 
Inf., A. P. O., 103, Camp 
Claiborne, La.

X Prof. K. Pakšto išleis
tuvės bus sekmadienį, gruo
džio 27 d., 5 vai. Patria res
torane, North Are. ir Damen 
Avė. Norintieji dalyvauti, 
praneškite tuojau, nes rezer
vacijos bus priimamos tik 
iki ketvirtadienio vidurdie
nio.

X Adomų ir Ievų vardi
nės pripuola kūčiose. Ap
link mus randasi daug A- 
domų ir Ievų, daug visuo
menės veikėjų, švietimo ir 
kultūrinių įstaigų rėmėjų ir 
daug mūs dienraščio bičiu
lių. Visus ir visas nuošir
džiai sveikiname.

X Juozas Gribauskas, St. 
Anthony Savings and Loan 
Assn. (Cicero) sekęetorius, 
U. S. Coast Guard rezervis
tas, gavo įsakymą nustaty
tą dieną atvykti į paskirtą 
vietą. Užvakar tad išvyko 
į Baltimore, Md. Sekreto
riaus pareigose jį laikinai 
pavaduoja jo žmona.

X Kun. S. Valuckas, Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos vikaras, tiki
si iš ligoninės išeiti prieš 
Kalėdas, bet savo pareigų 
dar negalės eiti. Tai gydy
tojo įsakymas ir reikia klau 
syti, jei nori greit pasveik
ti.

X Marilyn Blažina. lietu
vaitė, Morris B. Saks kan
didatė “All Winner” radio 
programoje, laimėjo antrą 
garbės vietą. Jai įteikta 
brangus rankinis laikrodėlis 
ir $46.00 pinigais. Be to, 
šventėms turi pakvietimų 
keliose vietose būti garbės 
viešnia.

X Jonas Balackas, 3448 
W. 61 St., kuris buvo su
žeistas darbe, jau grįžo iš 
ligoninės namo ir džiaugia
si, kad Kalėdų šventes ga
lės švęsti šeimos ratelyje.

> X TT. Marijonų Bendra
darbių 35 skyriaus “bunco 
party’’ įvyks gruodžio 27 d, 
tuoj po Kalėdų, Marcijonos 
Navickienės, name, 4538 S. 
Washtenaw Avė., 2:30 vai. 
popiet. Bus gražių dovanų ir 
vaišių. Norintieji paremti 
gražų darbą, prašomi daly
vauti.
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