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GEN. DE GAULLE ATVYKS AMERIKON
Tarsis su prezidentu Rooseveltu 
prancūzu vienybės reikalu

Po to jis vyks į Afriką tartis 
su generolu Henri Giraud
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LONDONAS, gr. 28.—Pra 
nešta, kad kovojančiųjų 
prancūzų vadas gen. Charles 
de Gaulle esąs patenkintas 
gen. Giraud, kurs išrinktas 
prancūzų Afrikos komisio- 
nierium.

Naujas komisionierios 
gen. Giraud kviečia 
prancūzus vienybėn

ALGIERS, gr. 28. — Są
jungininkų jėgų vyriausias 
vadas Šiaurinėj Afrikoj Įeit. 
gen. Eisenhower didžiai pa
tenkintas, kad gen. Giraud 
sutiko užimti nužudyto adm. 
Darlan vietą. Leit. gen. Ei- 
senhower didžiai įvertina 
gen. Giraud darbavimąsi są
jungininkų naudai Afrikoje.

Savo rėžtu gen. Giraud, 
kurs dabar prancūzų Afri
ką kolonijose eina karines

, ir civilines pareigas, atsišau ! 
kia į visus prancūzus,, kad 
jie teiktųsi su sąjunginin
kais ir vieningai darbuotųsi 
už Ppancūzijos išlaisvinimą. 
Jis užtikrina prancūzus, kad 
kai Prancūzija bus išlaisvin
ta, ji nepraras savo buvusių 
kolonijų.

U. S. lakūnai vis 
smarkiau atakuoja 
ašį Tunisijoje

Kalbama, kad gen. Gaulle 
vyksiąs į Washingtoną pa
sitarti su prez. Rooseveltu. 
Jis pareiškia, kad prez. Roo- 
sevelto pastangomis pran
cūzų tauta bus patraukta 
vienybėn ir bendrai su są
jungininkais sieks išlaisvin
ti ne tik Prancūziją, bet vi
są pasaulį.

Sakoma, kad gen. Gaulle 
iš Washingtono vyksiąs Af- 
rikon pasitarimams su gen. 
Giraud.

MULAS NEPRARADO SAVO VERTES 
...........—

< *'Drouga«'' Actne teiepnuvu

Kai kuriose vietose jeepe negali pavaduoti mulo. Armijos mulas ir šiandien turi sa-
Spėjiama, kad gen. Gaulle Į vo reikšmę kalnuotose vietoee. Čia matome artileristą žengiantį į aukštumą, Fort Siel,

nuvykus Afrikon, ten bus 
pasidarbuota sudaryti tikrą 
ją prancūzų vyriausybę, ka
dangi Vichy vyriausybė yra 
nacių kontroliuojama ir ji 
toliau jau negali atstovauti 
Prancūzijos respublikos.

Gen. Gaulle tikisi į savo 
rankas paimti visą naujos 
prancūzų vyriausybės vairą 
ir visą prancūzų valdomą 
Afriką sumobilizuoti kovai 
su ašimi.

Buvusio Prancūzijos par
lamento kai kurie nariai, 
kurie pabėgę į Afriką, gal 
bus pakviesti į savo funkci
jas.

Petain atžymėjo 
laivyno vada

LONDONAS, gr. 28. —,

Okla. Jis prisilaiko už mulo uodegos.

Paskelbta, kad artimoj ateity bus 
racijonuojami kenuoti vaisiai

WASH*INGTON, gr. 28.— 
Maisto administr a t o r i u 8 
Claude R. Wickard vakar 
per radiją pranešė, kad atei
nantį vasario mėnesį bus 
vykdomas komerciniai pro
cesuotų įvairių rūšių vaisių 
ir daržovių, taip pat kenuo- 
tų įvairių sriubų ir skysčių 
racijonavimas.

Lavalis pasižada 
remti Hitlerį

LONDONAS, gr. 28. — 
Gauta žinių, kad Vichy vy-

rolą Jean de la Borde, Tou- 
SĄJUNGINTNKŲ ŠTA- jono prancūzų laivyno ko- 

BAS Šiaurinėj Afrikoj, gr. men(jantą, kurio įsakymu 
?8’-U- ,S didieji bombone-I toje prieplaukoje nuekan- 
šioi susimetė atkakliai ata- jinti prancūzų karo laivai, 
kuoti ašį Bizerte ir ,Sfax j Atžymėtas admirolas pas- 
bazėse tikslu jas ko labiau-' kiau Lavaliu pietav0. 
šia išgriauti ir sukoneveikti

Vichy radijo šiandie ryt, Į ri b5s premjera8 Lava. 
paskelbė, kad maršalas Pe
tain vakar dekoravo admi

ten priešo atsparumą. Ne
paisant nuolatinio smarkaus 
lietaus, U. S. lakūnai savo 
žygius prieš ašį planingai

Užėmę Touloną vokiečiai 
areštavo adm. de la Borde. 
Paskiau jis išlaisvintas.

Kai amerikiečiai įsiveržė
atlieka ir kaskart vis dau-1 prancūzų Afrikon, de laBor 
giau apkarpo ir mažina jos d« vienas pirmutinių pareiš- 
jėgas.

Seniau minėtose bazėse 
dideli išnaikinimai sukelti.
Dabar dar daugiau to pada
ryta. Nelengva įsivaizduoti, j 
kaip ilgai ašis atsilaikys to 
se apgriautose bazėse.

Ašiai pagalba iš Europos vyru bus pašaukta
Tunisijoje mažėja dėka bri- , .... « ■
tų4hivyn-o, ypač submarinų, drdltU 194, RlCldlS 
veiksmams Viduržemio jū
roje WASHINGTON, gr. 28.--

Sąjungi ninku kariu o m e- j Karinės vyrų konskripcijos 
nės žygiams Tunisijoje šį! pareigūnai apakai č i u o j a, 
kartą kenkia nuolatinis lie-' kad 1943 metais drafto ke
tus. Visa žemė visur pabliu- liu karo tarnybon bus pa

kė savo ištikimybę marša* 
lui Petain.

NEW DELHT — Japonų 
lakūnai atakavo Calcutta.

lis pasižadėjo su ašimi koo
peruoti visuose joe žygiuo
se. Be kitko, Lavalis žada 
ašiai net prancūzų kariuome 
rę, jei būtų gyvas reikalas 
padėti.

Hitleris, skkoma, už. tai 
žada su Prancūzija padaryti 
taiką, kurios ratifikavimas 
tačiau turėtų įvykti tiktai 
po karo. ‘

Hitleris dar sako, kad 
Italija po karo negalės gauti 
Nice provincijos ir Korsika 
salos, jei Vichy vyriausybė 
pasiliks ašiai ištikima.

NEW YORK.— Amerikos 
vokiečiai denuncijuoja na
cius dėl žydų persekiojimo.

Trys ir pusė milijono

rusi. žygiavimai kai kur sta 
čiai neįmanomi.

šaukta daugiau kaip pusket 
virto milijono vyrų 18 iki 37

m. amžiaus imtinai. Kas 
kiekvieną mėnesį bus šau
kiama nuo 250,000 iki 300,- 
000 vyrų.

Iki 1944 m. sausis 1 d. 
planuojama turėti šį skai
čių vyrų ginkluotose jėgo
se:

Armijoje—pusaštuttto mi
lijono, laivyne — pusantro 
milijono, marynuose—400,- 
000 ir pakrančių sargyboje 
—300,000.

Administratorius apskai
čiuoja, kad tuę jracjjonąvi- 
nau tų vaisių ir daržovių ci
viliniams vartojimas 1943 
metais bus apie vienu treč
daliu mažesnis—apie 13 sva 
rų per metus kiekvienam 
asmeniui mažiau, negu pa
prastai.

Racijonavimas bus vyk
domas su “War ration book 
No. 2.”

Adm. Wickard atsišaukia 
ypač į šeimininkes, kad jos 
iki racijon&vimo vykdymo 
nesoisimestų tų procesuotų 
vaisių ir daržovių pirkti ir 
krauti. Tas nebūtų ne tik pa 
trijotinga, bet kitiems žmo
nėms to visa įsigyti pritrūk
tų.

Anot administratoriaus, 
maisto pakaks daugiau, ne
gu reikia, visiems civili
niams. . Racijonavimu bus 
tas užtikrintai, nes tuo keliu 
maistas tinkamiau bus pas
kirstytas.

Trys U. S. lėktuvai 
nusileido Portugalijoj

LISABONA, gr. 28. — 
Trys U. S. lėktuvai—du ko
viniai ir vienas bombonešis, 
buvo priversti vakar nusilei
sti Portugalijoje.

Sakoma, kad kovinių lėk
tuvų skridikai bandę sunai- 

| kinti aavo mašinas, kai 
jiems po nusileidimo neleis
ta iš naujo pakilti oran. 
Bombonešis niisileisda mas 
sugadintas.

Visi lakūnai internuoti.

WASHINGTON. — Arti
moj ateity radijo priimtuvų 
savininkai pirkdami naujas 
Gubas turės grąžinti seną-

Rusai taiso naciams 
kitos spąstus 
išilgai Dono upės

MASKVA, gr. 28.—Rusų 
kariuomenė veržiasi pietų 
link vidurinio Dono upės 
fronto daly ir yra vos tik už 
45 mailių nito kitos rusų ka
riuomenės, kuri sėkmingai 
stumiasi pietvakarų link 
nuo Stalingrado. Sovietų va
dovybė tikisi, kad šių abie
jų kariuomenių kyliai greit 
padarys kontaktą ir tada 
jau tikrai vokiečių gausin
gos jėgos bus uždugnytos 
Stalingrado srityje. Be to, 
ir Kaukazo fronte veiklą 
vokiečiai tada pakliūtų į 
pavojų, iš kurio išsisukimas 
vargiai būtų galimas.

Sovietų vadovybės prane
šimais, rusų armijos pasku
tinėmis dienomis tiek pažan 
gos padariusios, kad atsidū 
rusios jau tik už 90 mailių 
nuo Rostovo miesto.

T • 1 3 -s c T

Vokiečiams rusų fronte 
visiškai nesiseka. Jie palauž 
ti. Rusai kai kiškius visur 
šaudo ir novija. Per pusny-

KMm.*

Britai vis dar pliekia bėgančia 
per Tripolitanija Rommelio armija

Ašies liekanos artinasi prie
I .

Misurata ir gal bandys tenai apsistoti
LONDONAS, gr. 28. — 

Gen. Rommelio armijos lie
kanas britai toliau visu ryž
tingumu vejasi ir pliekia 
kiek tik priemonių turima

U. S. lakūnai N. 
Gvinėjoj numušė 
15 japonu lėktuvu

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 28.— 
12 amerikiečių kovinių lėk 
tuvų Būna fronte, N. Gvinė
joj,-vakar susirėmė su 4C 
japonų kovinių lėktuvų ii 
kovą laimėjo, čia paskelbto 
specialiuoju komunikatu, lf 
japonų lėktuvų numušta i j 
tik vienas amerikoniškas sv 
gadintas. Kiek anksčiau kit: 
keturi japonų lėktuvai buvo 
numušti. „ J , •/

Sausžemy vyksta aršūs 
susirėmimai. Sąjungininkai 
palaipsniui triuškina japonų 
pozicijas.

BUY
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Pasižada japonus
iv av !/• ■ •išvyti is Kinijos

. SU U. S. ORO JĖGOMIS 
Kinijoje, gr. 23 (suvėlinta). 
—U. S. oro jėgų vadas Ki

nus pabėgimas apsunkintas., nijoje, brig. gen. Claire L.
Chennault, patsai ir ameri
koniškų oro jėgų Kinijoje 
vardu šiandie viešai pasiža
dėjo visus japonus iš Kini
jos išvyti, arba juos išnai
kinti.

Generolas tai pareiškė de
koruodamas 13 savo lakūnų 
karininkų ir eilinių skridikų 
už jų narsą ir pasižymėji
mus kovose su priešu.

Kanada neplanuoja 

racijonuoti vaisiu
OTTAWA, Ont., gr. 28.— 

Kanados maisto administra
torius J. G. Taggart vakar 
pareiškė, kad Kanadoj kol 
kas neplanuojama racijonuo 
<i kenuotus ir džiovintus 
vaisius. Pirmiausia dėl to, 
kad to visa mažai turima ir 
Kanada neturi lend-lease 
programos.

WASHINGTON. — Iške
liama aikštėn, kad Guadal
canal saloje japonams karo 
reikmenys ir medžiaga pa
rašiutais iš lėktuvų išmeta
ma.

LONDONAS. — Iš vokie
čių kontroliuojamos Pary
žiaus radijo stoties praneša, 
kad Ispaniją mobilizuoja 
karo laivyną. -

WASHINGTON. — Laivy 
nas praneša, kad U. S. lakū
nai atakavo japonus Kiška 

saloje, Aleutians.

Pranešta, kad liekanos 
Tripoli tani jos pajūriu spar
čiai artinasi prie Misurata.

Britai yra nuomonės, kad 
rasi, tenai tos liekanos ap
sistos ir griebsis gintis nuo 
britų. Bet jei to nepadarys, 
tada ašies liekanos visiškai 
išsižadės Tripolitanijos ir 
persimes į Tunisiją, kur su
sijungs su to krašto ašies 
jėgomis ir tenai ^ovos su 
sąjungininkais.

Žiniomis iš Tunisijos, vei
kianti prieš ašį prancūzų 
kariuomenė saugo dešiuįu 
sąjungininkų sparną pieti
nėj Tunisijoj. Ir gen. Rom
melio kariuomenei teks ten 
susikirsti su prancūzais, jei 
vokiečiams pasiseks pasiek
ti Tunisijos pasienį. Pranęų- 
zų kariuomenė tenai įsitvir
tina. ....... . . "h.,
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Tikrasis karas
vos tik prasideda, 
sako japonu vadas

NEW YORK, gr. 28.—Per 
radiją pranešta, kad japonų 
parlamento atstovų rūmuo
se kalbėjo japonų karo mi
nistras Tojo. Tarp kitko jis 
pareiškė, kad tikrasis karas 
vos tik dabar prasidėjo ir 
reikią laukti didelių įvykių 
kovų zonose. Jis įspėjo ja
ponus, kad sąjungininkai 
dabar yra pasirengę smar-

z
kiau užsimoti prieš Japoni
ją. Tad reikia laukti ir ne- , 
pasisekimų kovose.

Nepaisant to. sakė minis
tras, Japonija jau šiandie 
savo pergalėmis naudojasi. 
Iš užkariautų Olandijos In
di jų japonai apturi daug 
karui reikalingos žaliavos. 
Tai esąs didelis pliusas.

Paskiau laivyno ministras 
Shimada kalbėdamas pada
vė skaičius, kaip daug są
jungininkų Laivynas nuken
tėjęs nuo japonų smūgių. 
Anot jo, 1,100,000 tonų są
jungininkų karo laivų nus
kandinta.

WASHING70N. — Per 
lapkričio mėnesį U. S. mruni- 
čijos gamyba buvo rekordi
nė. Apie tai pranešė karo 
gamybos boardo pirm. Nel- 
son.

\ •

ALMONTE, Ont., Kana
da. — Kareivinis traukinys 
ties stotimi sudaužė stovė
jusį keleivinį traukinį. 33 
asm. žuvo ir 114 sužeista.

.•Z-
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
$2,512.09 NUKENTEJU5IEMS NUO KARO 
LIETUVIAMS ŠELPTI

Keturiose lietuviu kataliku parapijose 
surinkta i1,512.00.
Brooklyn, N. V. — Brook-1512.00 suma, kuri paaugta

lyno vyskupijos lietuviai ku- fiv. Tėvui, kad išdalintų nu
tiigai paprašė eavo vyskupo kentėjusiems nuo karo lie
sutikimo specialiai rinklia
vai lietuvių bažnyčiose Lie
tuvai sušelpti, gruodžio 6 d. 
š. m.

tuviams.
Garbė minėtų parapijų 

klebonams: kun. N. Pakai' 
ntui (Apreiškimo), kun. J.

Garbingasis Ganytojas ne | Balkunui (Maspetho — At
tik nutiko, ne tik parašė ' simainymo), kun. K. Paulo- 
reikšmingą laišką, bet ir nhii Jurgio) ir kun. J.
pats paaukojo Lietuvos šel
pimo reikalams tūkstantį 
($1,000.00) dolerių.

Gruodžio 6 d įvyko rink
liava šiose lietuvių parapi
ją bažnyčiose: Apreiškimo 
(surinkta $512.00); Angelų 
Karalienės (surinkta $300); 
Sv. Jurgio (surinkta $300); 
ir Maspetho — V. J. Atsi
mainymo (surinkta $400).

Visose keturioae bažnyčio 
se surinkta $1.512.00. Pri
dėjus J. E. vyskupo Moloy 
tūkstantinę, susidarė $2-

Aleksiūnui (Angelų Karalie 
nės) už rūpestingumą, o vi
sos mūsų tautos nuoširdžiau 
šia padėka Garbingajam Ga

DnęWWAftTW DRATTOA*

NAL'IAS PRANCŪZŲ VADAS A. ATOKOJE}* CHICAGOJE
Kur sutiksit
Naujus Mfthr?

Mažai kas iš jaunimo A- 
merikoj Naujus Metus su
tinka lovoje — visi mėgsta 
tą naktį kur išeiti. Vidur- 
mįeetis b&aa prigrūstas, nota 
taa nieko naujo nepatiekia 
ir nors viskas dešimteriopai 
kainuoja Yra guriausia Nau

Hcllywood salėje, 2417 W. 
43 St. rengia tekį privatinį 
ir jaukų Naujųjų Metų su
tikimą. Tad paskirkite tenai 

’ pasimatymą savo pažįsta
miems! Rengėjai gali jus už
tikrinti, kad turėsite smagų 
laiką. Visą latką skamhės 
lietuviška dain:, bus šoka
mi lietuviški šokiai ir pra
vedami lietuvių liaudies žai
dimai. Ir visa tai beveik dy
kai, — jums tik kainuos gė
rimai ir užkandžiai. A. S

jus Metus sutikti draugiš
koje nuotaikoje, kur nors 
lietuviškame parengime. Štai 
šiemet Ateitininkų draugo
vė, gruodžio 31 d. 8 v. v.

milk S1LUIU
I945 tiesi Street

8KELBKITBS “DRAUGE’

DOCTOR SELMA

SODEIKA. O. D.
AKIS ISTIRtNBJA

AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba ueuštonka.

VALAJTOOS:
Kuo 10 iki S vai. kas dienų 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. MAR1ON STREET 
Oak PmA, HUseis

(prie ikampo L*ke St.) 
ine: —Telepho EUCLID 906

— *EZU>1WOUA —
1441 So. 50th Avev Cleero, III.

Tel. Cicero 7681

Šviesi šeima

Gen. Henri Giraud (dešinėje) su adm. Jean D&rlan ke- Į DR. G. SERNER 
lėtą savaičių prieš jo nužudymą būvą susitiks pamtarti. lietuvis akių gydytojas 
Dabar adm. Darlan vietą šiaurės Afrikoje užėmė žymus Į 25 Metų; Patyrimo

nytojui, vyskupui Thomas prancūzų generolas Henri Giraud, kuris yna pabėgus iš i
L. Molloy uz aiką Lietuvai „AirUiAiii nuiūiovac don irom*, /inKar vra wrimi-Molloy už auką 
ir už reikšmingą mūsų tau 
tai užuojautą ir pritarimą.

K

Worcester, Mass. — Pet
ras Karalius sėkmingai iš
laikė kvotimus ‘post gradu- 
ate” kurso Boston School1 “ai 
of Anatomy and Embalm 
ing. Šią mokyklą (laidotu 
vių direktoriaus skyrių) jis 
baigė su pasižymėjimu 193( 
metais. Tuo nepasitenkino 
Šių metų pradžioj vėl įsto 
jo, kad pasiekus bals'amuo 
tojo laipsnį. Jis dabar yn 
ne tik laidotuvių direkto ’ 
rius, bet ir balsamuotojas 
P. Karalius gyvena su sav< 
mamyte.

Pravartu pažymėti, kad 
jo mamytė lietuvių tarpe 
daug veikia. Priklauso prie 
abiejų parapijų draugijų ii 
niekuomet neatsisako remti, 
lietuvių reikalus.

Jo sesutė Matilda (slau
gi), kuri valdžios buvo pa
mušta 4 paaaulio pagarsė 
jusį Mayo Institutą, Roches
ter, Minn., speciliam kursui, 
taipgi šiomis dienomis bai
gė mokslą. Koresp.

l)VAS(EI) PHOltM.I IHi 

iiUKST POSMUI K PKK ES

IIOM. I %FA7 Ki li >13 ADVOKATAS

WHIINEY E TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

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

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

Koom 2014 Tel. STAte 75*72

A. A. SLAKIS -
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, o 

i kitomis valandomis pagal sutartį.

vokiečių nelaisvės. Gen. Henri Giraud dabar yra vyriau
sias prancūzų vadas š. Afrikoje.

mus aplankė bei gausiai ap
dovanojo. Reikia stebėtis, 
kad toks mažas būrelis ga
lėjo tokį milžinišką darbą 
nuveikti, šią valandą čionai 
randasi 150 lietuvių ir visi 
gavo po dolerį pinigais, pc 
pakelį tabako, ,po pakelį ci
garetų, po gabalą gero mui
lo, taipgi Grandžių, obuolių, 
vynuogių, -drabužių, jįSevery- 
kų įr 1J5 pančių rubbingal- 
kohol. Tas yra padėtas ofi
se. S. Bartkus sakė: kuriems 
reikia, gali pasiimti? š‘. Jftirt- 
kus atvežė Janui Rusteikai 
dovanų $1 nuo moters, ku
rios pavardę pamiršo. Tariu 
tai moteriai ačiū. William 
Yašmantas atvežė keletą ka
lendorių, o A. Urbonas davė 
man ant štampų ir popieroe. 
Labai jiems ačiū.

Reikia nepamiršti, kad tos 
mūsų darbščios moterys tu- 

Oak FomsI, III. ’ _ Mes, ~j° 8Unkiai dirhti; °

Ruošias minėti 
Lietuvos nepilki, 
sukakti

Bridgeport, Genu. — Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimas įvyks vasario 14 d., 
parapijos svetainėj. Progra 
ma bus graži. Bus suvaidin
ta ‘‘Laisvos Lietuves Atgar- 

” su liaudies muzika ir 
dainomis; bus kalbų, dainų 
ir šokiai. Taipgi tą vakarą 
bus pardavinėjami Karo Bo 
nai ir Štampai. Visi Bridge
porto lietuviai ir apylinkės 
turėtų tą dieną atsilankyti
į šį parengimą.

Oak Forest senelių 
padėka

O.

šios prieglaudos lietuviai į- 
namiai, dėkojam dienraščio 
“Draugo” administracijai už 
laikraštį. Ypač, kurie guli 
ligoninėse, gavę laikraštį, 
turi didžiausio malonumo.

Šia proga norim viešai pa
dėkoti Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių moterų vienetui, va
dovybėj Sofijos Bartkus, kt 
rios sumanumu vienetas su 
rinko aukų šios prieglaudos 
lietuviams ir 1P d. gruodžio

kiek aš jas privarginau, kol 
apėjom šios milžiniškos prie
glaudos ligonines, kurių yra 
254tios Skirtingais vardais. 
Vargšės tiek privargo, kad 
jau nebnOrėjo į kitas eiti.

,5” i

WHOLESALE

Sei.: YABds 1889
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Immi lr Akiniu Dirbtuvė
Met jom visas lr eta ! »“h “ree‘” • • j____ Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8
radom lietuvių ir ŪMUS įy- -Jp^ad. ir Sekmad. pagal sutartį, 
giai apdovanojo. Garbė mū
sų darbščioms bitelėms. Šia
ndie visi senukai yra links
mi ir turi centą savo pažįs
tamiems parašyti “Linksmų 
Šventų Kalėdų”.

Dainų programa pradėta 
su Amerikos Kimnųir gies
me “Sveikas Jėzau mažiau
sias”. Chorui akompanavo 
pianu A. Pociai?-, Šv. Jurgio 
parapijos varg.

fJonas Rusteika;'
Inst W«rd sfc,

Oak Forest, Hl.

Malonūs 
SAVO AKIMS!

T* vt*aa Bėra aklų tisam <y- 
vaatmal. Saugokit* Jas. leisdami 
Msftminuntl Tss moderoltkiausis 
metodo, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti 
MEKU FATYMMO 

pririnkime alrtntų, kurte pašalina

Br. John J. Smetona 
Br. IHmeUna. Jr-
IMI Sa. AsUand Avennt

• tos
(MM. Ctricogt

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
ataakomingai ir už 
prieinamą kainą.

IOS. F. BUDRIK
• KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS;

Calumet 4591
OftL KABIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 8088.

LIETUVIAI DAKTARAI
tampos lS-tos 
CAVAL

»i«0 a. SS- Iki -tiM p. m 
Mttad. t:S0 a. m.

t.iąuos
IŠTAIGA

UreMeJame

RKMKITB 
seną

LJBTUVrU 
DKAUD4-

s, uima ea*.
MUTUAL UQU0R CO. 

4707 So. Halsted St.
SBM

8LIP C O VE B S 
PADAUOAU VA0AL UttAKYMA

Apsaugokite *avo senus rakan
du* lr paruoftkltc, kad atrodytų 
kaip nauji. Didelis pastrtnklrosa 
visokių spalvų Ir "dust- proof’ 
m ster tolų.

ArKAINAVIMAS VELTUI

CUSTOM uuiur %
VENETIAN BUNDS

Kodiniai •»t»tZ 
eatrl.ų spalvų, au

pasirinkimas Į- 
tonuitUko tvat-

•Sgį Trinti/vIX'° p2^l‘

Šis paveikslas rodo susiraukusį belaisvį vokietį oficie- 
rį, kuris nenoriai duodasi, kad būtų nutrauktas jo paveiks
las. Vokietį belaisvį fotografuoja lt. Robert Longini (de
šinėje), kuris užrekorduoja į foto aparatą belaisvius. Vė
liava ant Longini rankos rodo vietos gyventojams, kad 
jis amerikietis.

Drapes
V

’S DEPT. 
«Ę. jEc.

3t2t-25 a Salmted 81. 
Phene: YARDS 4778

B

f? 
’ V-Į *4 a.’■ k * > * X k ,*

VICTORY HOSPITAL
J>o nauja vadovyste?
828 W. 35th PLACE 
Phone YARda 2223 

24 vai. patarnavimas

ipfcone: "YABDS UUS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priedas- 
ties spalvų neregė jimo — (oolor 
blindnesB), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

SRIKD

I

-Būnant namie ar darbe gulite 
gauti gydymp patarnavimą, lank
ant mūsų ligoninės klinikų. ’KU- 
nlko valandos nuo 2 vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. šin patarnavimas 
telkiama* aužemlntmnl* kainomis.

rengta* Mediko* DeparS- 
^dymul^vlaoklų Ilgų -

Įrengta* ObbraagUoe D*- 
kur svarbios lr ma-

eporaoUas atlieka atsako- 1
minsi Cainngni DMrtnrąi.

įrengta PtiysiotticNų>7 De- . 
■Sos prlskaitant Dtather- 

y, Ultra Vtolet Ray, Slnusoidal 
tr kttve moSevnttku* metodus 
gydymo.

Įrengto* X-Ray Dcport- . 
daktarams ir pacientams.

Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų,

.gydymo* Ir priežiūra, 
mokesčių, nusitarsime.

Jnst* ko b
KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ IUKTARŲ DRLVOHOS NARIAI
Ofiso tel. VlRginia .oe>6 

Biezidancijes teki BDVerly 8244

OR. T, DUMS
GYDYTOJAS Z8 GAIKUBGAS

4157 Archer Avenue
Oliso vai.; 1—3 w 0—P. M.

Trečindleniais pagal sutarti

Ros. 6968 So. Jalman ATS. 
Ros. Yel. OROreklll 9617 
Offis* UI. BEHteok 4849

GYDYTOJAS JR OfflRDRGAS
V»L: J2-4 it M 

KetvtrUd. ir NedėUomb .ausitanui 
We»t Matųuctte Ud.

f st •tARd« 8921?
Jlos.: K£»waod W07.

BR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR 0HIRU1GA8
J ' - r * ' • L v’r r< IOfiSo „viii.: į nuo 1-3; uoo ą,-30*8rS0

756 West 39tb Street

Tel. CANai 8122

Oi BIEŽIS
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad.. Trečiad ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

UEZIDENULIA
884d We«t 66th Pl»oe 

TaL AEPubllc 7888

BR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

BR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniam 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest Sfith Street1 • . , I . \ ,
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

Ofiso Tel...................VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4804 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

Tel. OANal 0267
Ree. tel.: PROspeet 6059

ra.RZ.IAlAIBR'S
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

1821 So. Halsted Street 
BesMeoeija: 6600 8a Artesian Ave.

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

Tel. TARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

Telefonas IIEMtook 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avc.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Iki 3 vai.; vak. 7*9; 
o nedaliomis pagal sutartį.

Tel. Cicero 1484

OR. 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.

>Ret>. 1625 So. SOth Avenue
Tel. Cicero 1481

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRUROAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAEayette 3810 
Rej. Tel. LAEayette 0094 

Jeigu Neatslliepama — 
šaukite KEDrie 2868

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

w4729 So^ Ashland Ave.
(2-tro* lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki-š:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dier

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

Taipgi jtagal sutartį.
Ofiso telefonas: PROspeet 673 
Namų telefonas: VlRginia 242

PLATINKITE DRAUGĄ*

VALANDOJ:

Yeąkt., ūešUd. 8;80 iki 9:90 vak. 
8eluB*dįeQį*i* pagal ‘ųf‘fąr'10%

Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki V vak.

Kas laisvę branflna, tas 
perka War Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuoae pirmutinis dalyl
— ttnnuaJmink.
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KA PASAKOJA ŽMOGUS GIMĘS BE ABIEJŲ 
RANKU

- Elgeta išėjęs kolegiją. - Kaip jis rašo koja.
- Kodėl jis nemėgsta "bigšaty”. - Kroatas 
lietuvius randa labai gailestingais. - Ir jam 
atsius Kalėdų dovaną. - Koja rašytas laiškas.

(Pabaiga) (

CLASSIFIED ADS

Biednuomenė greičiau 

_ pamato vargšą

— Ką aš namie sėdėsiu, 
nesinori, tai ir atvažiavau į 
didesnį miestą. Žinoma, ki
taip kol kas nėra kaip pra
gyventi, reikia žmonių pra
syti, bet tas man sunku, ne
patinka...

— Ar ne reikšmingas da- 
. lykas, — vėl kalbu į jį. —
’ Kas ieško išmaldos nesusto

ja prie bankų, kur vaikšto' 
turtingesnieji, nestovi prie 
teatrų, kur rodosi daugiau

- pasitaikytų žmonių, turin
čių atliekamą pinigą, bet 
stoja' prie bažnyčių, kur ei
na žmonės au tikėjimu nu- 
skaidrintomis širdimis.

Berankis jaunas elgeta, 
kurs turi liūdną kelių de
šimtų metų patyrimą, pra
šneko:

— Turtingi neduoda, jie 
tik ima. “Bigšatai” ir karą 
sukėlė... Biednuomenė — pa- 
ti vargo mačiusi, žino — di-

— dėlių pinigų nesukraus, tai 
jiems centas čia, ar čia — 
didelio skirtumo nesudaro, 
jie ir vargšą greičiau pama
to..
Kurie gailestingesni

, — Pasakykite dar, kokios 
tautos žmonės parodo dau
giau gailestingumo?

— Lietuviai ir lenkai. Jūs 
mane matote dažnai stovint 
prie Šv. Jurgio bažnyčios 
durų. Kad nebūtų geri žmo- 
nės, aš čia nestovėčiau, ei- 
čiau kitur. Dabar gi aš tu
riu ir kuo už kambarį užsi
mokėti, ir už ką pavalgyti.

— Ar Jums atsiųs kas 
nors Kalėdų dovaną?

— Turiu savo motinėlę, 
ji manęs niekada neužmirš-

~ ta.
Jis nemėgsta laukti 

iš kitų...

— Klausykite, o jei aš da- 
r , bar jūsų gyvenimo istoriją 

paduočiau į laikraštį, žmo- 
*' •“ nės pažins, daugiau atjaus...

-----------------------------------------
€

+
KAZIMIERAS

BUMRLIAUSKAS
Mirė Gruodžio 25. 1 942. su
laukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Tel
šių apskr.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteris — Wlnifred ir 
žentą Juozapą Kaspar. Justi
ną ir žentą i’rlvate Edward 
Modesto; sūnų Kazimiera ir 
marčią Stanls'avą. penkR a- 
nukus ir daug kitų giminių 
bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
8. Lituanica Avė.

Laidotuvės Jvyks trečiadie
ni rruod. 30. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus itlydėtas J Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioj* Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas I šv. Ka- 
(imiaro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažysta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę mikterys. lentai. Sūnau. Marti. Anūkai Ir Gl-

Latdotuvlų Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 4toa.

Oi*

— Ne, nenoriu. Jie man 
ir taip labai geri, aš nieko 
iš jų daugiau nenoriu. Man 
pačiam sunku čia stovėti ii 
iš kitų laukti. Aš bandau 
susirasti sau kokį nors dar
bą. Tik tos mano rankos — 
pečiai, taip kaip kelis, rankų 
nei žymės nėra. Bet aš ti
kiuos susirasiu kokį pragy
venimą, ir tada išnyksiu iš 
žmonių akių. Jie man dabar 
duoda, o kai nebūsiu, tegu 
mane užmiršta..

Tas nelaimingas vyras 
šnekėjo su tokiu persiėmi- 
mu ir atvirumu, jis atrodė 
toks supratingas ir inteli
gentiškas, kokio visai nesi
tikėjau. Gaila tokio jauno 
vyro. Vistiek norėjosi to 
vargšo turtingą sielą paro
dyti, ir ėmiau jį spirti, kad 
nesipriešintų dėl parašymo 
į laikraštį.

Pagaliau jis pratarė:
— Tiek to, gerai. Bet dar 

pirma aš pats Jums para
šysiu. .
Koja rašytas laiškas

Ir iš tiesų praėjo kiek 
dienų ir gaunu tokį mašinė’ 
le angliškai rašytą laišką, 
kur štai ką jisai apie save 
sako:

— Aš gimiau be rankų,

Briedžiu mėsa
neturtingiesiems

Iš Washington praneša, 
kad iš Yellowstone Park pa 
skirtą neapibrėžtas kiekis 
briedžių mėsos Montana re- 
lief komisijai išdalinti ne
turtingiems valstybės žmo
nėms.

Vienas reikalingas antro. 

Kiekvienas reikalingas visų 

kitų. (Heilo).

Jei gali, duok išmaldą; jei 

; negali duoti išmaldos, pasa

kyk nors švelnų, malonų io- 
i dį. (Herrick).

Kaip atleidimas yra kil

nios dvasios ženklas, taip 

kerštas yra žvėriškos dva

sios ženklas. (Pitakas).

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNISKO8 KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonu CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonu Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitu, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamu.

PREZIDENTO ROOSEVELTO SVEIKINIMAI

Prezidentas Roosevelt kalba iš Baltųjų Rūmų Kalėdų proga ir siunčia sveikinimus 
visiems amerikiečiams, esantiems namie, ginkluotoms karo jėgoms, kur jos bebūtų, 
ir visiems dėvintiems Jungtinių Tautų .uniformą. Prezidentas pareiškė, kad šios Kalė
dos yra linksmos, nes sąjungininkai turi didelių laimėjimų.

šeimoje, kur buvome 10 vai
kų. Gimiau netoli Clevelan
do, Ohio. Baigiau High 
School ir kolegiją. Rašau ko
ja. Ir šis mašinėle rašytas 
laiškas yra koja rašytas. 
Koja galiu mesti, pagauti 
ir mušti (bat) bolę. Du ma
no broliai U. S. kariuome
nėje, o kitu du greit išeis.

Pagaliau jisai sveikina pa 
rapijos kunigus ir prideda:

— Pasakykite, kad aš vi
siems jūsų parapijos žmo
nėms linkiu linksmų Kalė
dų ir Laimingų Naujų Me
tų.”

Pabaigoje laiško pieštuku 
jo paties pasirašyta. Tai 
pirmas laiškas, kurį aš sa
vo gyvenime gavau iš žmo

A.
JONAS MEKNIS

Mirė Gruodž'o 28. 1942 m., 
9:00 vai. ryto sulaukęs pus- 
amžlaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Ma
žeikių apskričio, Žtdikių para
pijos kaimo. Amerikoje išgy
veno 2 9 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
8eser| Albertą Dishiene, sesers 
dukterį Oną Stučinskas. brolj 
Juozapą, brolienę Domicėlę ir 
Krikšto sūnų Juozapą Seattle. 
Wash.. sesers sūnų Antaną 
Viskis ir daug kitų.

Kūnas paSarvotas Lachawicz 
Koplyčioj. 2314 West 23rd 
Place. laidotuvės Jvyks Kct- 
vlrtadienj, Gruodžio 31 d. IS 
Koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas J Aušros Vartų para
pijos bažnyčią. kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam UR-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. ,, .
Nuliūdę:

Sesuo, Biwls. Sesers Duktė,
Sesers Sūnu.s Ir Giminės.

Laidotuvių- direktorius:
Larhawlcz ir Sūnal, Telef.: 

Canal 2516.

VALANDOJE

gaus be rankų ir kursai bu
vo rašytas koja.

Nors tie jo linkėjimai ir 
sveikinimai buvo mašinėle 
išrašyti kojų pirštais, bet, 
tikėkite, jie ėjo iš širdies.

K. J. Prauskis

A.
JUOZAPAS POŠKA

Oyv.: 3717 8. Union Avė.
Mirė gruod. 26 d., 1 942 m. 

1:45 vai. popiet, sulaukęs pu 
sės amžiaus.

Gimęs Uetuvoje. Kilo 1? 
Panevėžio apskr.. Biržų pai*. 
Biržų kaimo.’

Paliko dideliame nuliūdime: 
podukrę Bronis'avą ir žentą 
Petrą Lengvenus:- posūnj Ka
zimierą Baitis ir marčią An
geline; ’S anūkus; ir daug ki
lų giminių, draugų ir pažįs
tamų t

Uetuvoie paliko , 2 broliu?
-----Petrą ir Jo»ą.x J ' seseris - —
Oną ir Anelią, ir kitas gimi
nes. '

Kūnas pašarvotas Ant. M.. 
Phillips koplyčioj. 3 307 South 
Lituanica Avė Laidotuvės i- 
vyks trečiad.. gruod. 30 d. T? 
koplyčios 9 vai. *rvto bus at
lydėtas J šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje ’ ivyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta? 
j ŠV Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mos dalyvauti laidotuvėse.

Nutildė: Podukrė, Posūnis,
itent-s, Marti, Anūkai, Ir Gl- 
m'res.

TAld. direkt.: Ant M. Phil
lips. telefonas YARds 4908.

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 Nakų

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAPayette 0727

RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 
ii stoties WGES (1800), au Povilu Saltimleru.

“Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethe).

Nieko nėra, kas galėtų su

laikyti žmogų, didvyriškai 

pasiryžusį ką nors didingo 

nuveikti.

A. t
GABRIELIUS KĖKŠTAS
Gyveno: 1908 S. Union Avė

Mirė gruod. 28 d.. 1942 m.,
1 :20 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Uetuvoje, Kilo i? 
Švenčionių apskr., Tverečiaus 
parap ,. Didysio kaimo.

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime:

2 sūnus—Richard (kuris tar
nauja Air Corps kaipo 2-tra* 
lieutenantas) ir Clarence; se
serį Amiliją Kekštaitė: ir dau
gelį kilų giminių, draugų ir 
pažįstamų.- "Lietuvoje palike 
brolj Boleslovą ir jo šeimą, ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Sim. M. 
Skudo koplyčioj. 718 W. 18th 
St. Tjaidotuvės Jvyks ketvirtad , 
gruod. 31 d. Tš koplyčios 8:00 
va1, ryto bus atlydėtas J Dievo 
Apveizdos par. bažnyč ą, ku
rioje ivyks gedulingos namal- 
dos už velionio s’elą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į švento 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečame visus 
gimines draugus Ir ražjsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę: Sūnal, Sesuo Ir fil
minės.

Laidotuvių direkt. Sim. M. 
Skudas, tel. MONroe 3377.

“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 048H-B4K9

HEI.P WANTFD — VYRAI

T O O I, NI A KERS 
Prie Defense darbu. Atsišaukite ont 
7-to aukšto Heknnčiai —

DFSPLAINER MTG. COMPANY 
480 So. Green Street

LRKSČTV PIZIVRJAI ir PORTE
RIAI. Patyrę prie lėkščių plovimo 
mašinų.

BARNEY’S MARKF.T CUB 
* 741 W. Randolph Street

REIKIA VYRŲ

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

DIE CAST MACHINE OPERATO
RIAI. Aukščiausia rata mokama ir 
piece work. Užtenkamai overtime.

NATIONAL DIF CASTING CO. 
600 N. Albany.

PAINT RPRAYERR
Svnthetic Enamel Patyrė. Aukščiau
sia mokestis ir piece work. Užtekti
nai overtime.

NATIONAL DIF CASTING CO. 
600 N. Albany.

VYRAI IR MOTERYS

MERGINOS — Abelniem lengviem 
dirbtuvės darbam. Patyrimas nerei
kalingas.
VYRAI — vienas vyras mekaniškal 
palinkęs. Viduramžio ar senyvas 
prie mainlenance dnrbo. Taipgi rei
kalingi paprasti darbininkai. Atsi
šaukite tarpe 8 Ir 10 vai. ryte.

DEARBORN GLASS CO.
2414 W. 2 lst Street

PACKING HOUSE BUFERIAI, pa- 
tyrusieji. Taipgi Hand Trlmmers ir 
Sklnners. Belly Tr'mmers ir Cu- 
ring Ccllar Paprasti Darbininkai.

WM. DAVIES CO.
4101 S. Union

MACHIMSTAI 

PRIE ABELNŲ DARBŲ

Turi turėt savo įrankius
ARIDOR COMPANY 

3428 W. 48(h Place

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Labai Jdomus darbas. Dieną lr nak
tj shiftal. 40 centai Į valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas Jsidlrbi- 
Mas. Kreipkitės J —

PLASTTC! BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

MERGINOS reikalingos — gera mo
kestis — geri valgiai. Atsišaukite J 
laundry dept.

GRANT HOSPITAL 
525 Grant l’lai-e

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

REIKIA MOTERĮ,’ Patyrimas nerei
kalinga. 48 valandų savaitė, laikas 
ir pusė mokama už overtime, — 
BOYNTON A CO., 1725 N. Rosuortb 
(viena gatvė J rytus nuo Ashland 

ir 1 Mt blokas nuo North Avė )

DIRBTUVEI MERGINOS reikalin
gos nuolatiniems darbams. Pasimai
nanti diena ar naktj shiftal ar nuo- 
lutlnlai naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. INilaskl Rojui

MERGINOS 
Prie lengvų dirbtuvės darbų-. Turė
kit gimimo Rūdijimus.

WTLSON-4ONFS CO.
8300 l'ranklin Bivd.

DIRBTUVEI MERGINOS — 18 iki 
35 metų. naktimis darbas. Atsineš- 
kit gimimo liūdijimą ar pilietybės 
popierius.

BORDO PRODUCTS CO. . 
350 F. 2 lst St.

MOTERYS — Kiaulienos Trlmmers, 
Dešrų Vynlotojos ir Supiaustytų La
šinių Pakerkos reikalingos.

WM. DAVIES CO.
4101 So. Union

MERGINOS
MOTERYS
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktj Darbai 
VALANDOS

7:15 ryte iki 3:45 popiet 
3:45 popiet iki 12:15 ryte 
11:15 vak iki 7:15 ryte.

Patyrimas Nereikalinga

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerą. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liū
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.

4600 Diversey 
Employment Dept.
Atdara šeš’adienj.

MERGINOS reikalingos skirstymui 
darbams lankstomo popieros baksi) 
dirbtuvėje.

IMPF.RIAL BOX CO.
1566 \V. Carroll Avė.

MERGINOS
MOTERYS

Nuolatiniai darbai, lengvi dirbtuvės 
darbai.
STANDARD COIL PRODUCTS CO. 

4910 Kl<Miniing<laJ<‘ Avė.

Vieni žmonės darbuojasi, 

kaip bitės rinkdamos medų 

nuo kiekvienos gėlės, o kiti

Be kentėjimo laimingu

mas būtų vėjas, kurio nepa

justų žmogaus veidas.

r
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Įvykiai prancūzų Afrikoje
Kelis kartus šioje vietoje esame rašę apie admirolą 

Jean Darlaną. įvertindami jo nuopelnus Jungtinėms 
Tautoms. Rašant šiuos žodžius, adm. Darlano jau ne
bėra gyvųjų tarpe. Jo gyvybę atėmė priešo kulka.

Neabejojame kad istorikai, rašydami apie velionį 
admirolą ir vertindami jo nuopelnus savajai tautai, 
aiškiai pasakys, kad jo gyvenimo paskutinės dienas 
(apie pusantro mėnesio) Prancūzijai buvo naudingiau
sios.

Jei tuoj po sėkmingo amerikiečių karo jėgų žygio į 
Šiaurės Afriką prancūzų kolonialinės armijos atsisuko 
kariauti prieš nacius ir fašistus, tai yra didelis adm. 
Darlano nuopelnas. Jei ne jis, kaip daug kas teigia, 
tos armijos būtų kariavusios prieš amerikiečius ir an
glus. Darlano perėjimas Jungtinių Tautų pusėn, ame
rikiečiams sutaupė kelis mėnesius laiko daug karo 
amunicijos ir išvengė daug kraujo praliej.mo.

Buvo žmonių, kurie gana aštriai kritikavo gen. Eisen- 
howerį, Amentos vyriausįjį karo vadą Afrikoje, kad 
jis pave-Jė prancūzų Afrikos vadovybę adm. Darlanui. 
Toji kritika buvo*be jokio pagrindo. Vargu kuris ki
tas prancūzų vadas būtų pajėgęs pasukti Šiaurės Afri
kos kolonijas e-antarvininkų pusėn. Darlanui tai pavy
ko. Dėl to didelė garbė jam priklauso. Ir, netenka abe
joti, ateis laikai, kuomet ir prancūzų tauta ir net san
tarvininkai adm. Darlano pagarbai ir dėkingumui už 
jo nuopelnus statys paminklus. Jis to užsipelnė.

Adm. Darlano vieton aukštuoju Afrikos komisionie- 
rium išrinktas gen. Henri Honore Giraud. Jį išrinko 
Šiaurės ir Vakarų Afrikos gubernatoriai ir kiti aukšti 
pareigūnai. Tuo išrinkimu, gaunamomis žiniomis, yra 
patenkinti ir patys prancūzai ir Jungtinės Tautos. Nors 
gen. Giraud tų aukštų pareigų nenorėjo prisiimti, ta
čiau daugumos valiai jis nesipriešino. Jis yra genialus 
karo vadas. Tokio šiuo metu kaip tik ir reikia, nes 
dabar pats svarbiausias ir vyriausias uždavinys yra 
— visai išvyti nacius ir fašistus iš Afrikos ir po to 
tuoj pradėti kitus žygius, kad išlaisvinti Prancūziją 
ir kitas nacių pavergtas tautas.

Popiežiaus kalba
Šv. Kalėdų proga Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII 

pasakė šaunią kalba, kurioj, tarp kitų daiykų, nurodė 
šaltinius iš kurių išplaukia pasaulio konfliktai, kri
zės, karai. Dar kartą žmonėms priminta, kad yra di
džiausia klaida valstybių autoritetą iškelti aukščiau 
Dievo.

Nors, tiesa, Jo Šventenybė savo kalboj neminėjo nei 
valstybių nei jų valdovų vardų, tačiau buvo aišku, kad 
Jis smerkia totalitarines valstybes, kurių vyriausybės, 
arha teisingiau — diktatoriai paneigia Dievą ir pačios 
save dievina.

Popiežius karštai paragino pasaulio geros valios žmo
nes didžiausiu pasiaukojimu darbuotis, kad visur įgy
vendinti socialinį teisingumą, įvesti Dievo autoritetu 
ir žmogaus asmenine savigarba paremtą santvarką.

Prieš keletą metų (taip pat Kalėdų proga) Popiežius 
Pijus XII paskelbė pasaulio taikos planą. Jei po šio 
karo tisai planas būtų įgyvendintas, išnyktų karai, 
žmonija susilauktų pastovios ir teisingos taikos, visur 
lygybė ir socialinis teisingumas užviešpatautų.

Jie stato reikalavimus, o mes?.,.
Chicagos lenkai mayorui Edvvard J. Kelly stato są

lygą: jei jia išpildys jų reikalavimus, jie, lenkai rems jo 
kandidatūrą 1943 metų rinkimuose.

Lenkai per savo spaudą reikalauja, kad jų tautietis 
teisėjas \Valter I.a Buy būtų rekomenduojamas Prezi
dentui Rooseveltui į Jungtinių Valstybių d?strikto teis
mo iUliaoifl valstybėj). teisėjo vietą.

JL > *

DIENRAŠTIS DRAUGAS

Nėra abejonės, kad mayoraa Kelly ir kiti Chicagos 
demokratų partijos šulai skaitysis su lenkų reikalavi
mais ir stengsis juos patenkinti.

Kokius reikalavimus politinių partijų viršūhėms sta
tys Chicagos lietuviai!

Jau laikas dėl to rimčiau pagalvoti, pasitarti ir pa
daryti atitinkamų žygių.

Reiktų kitaip pasitvarkyti
Ir spėlioti nereikia, kad 1943 metais sulauksime žy

miai daugiau įvairių gyvenimo reikmenų apribavimo 
arba racionavimo. Spėlioti nereiks todėl, kad patys 
įvairių valdžios departamentų vadai apie tai skelbia.

Tuos visus vadinamuosius racionavimus visuomenė 
priima be ypatingo pasipriešinimo, nes žino, kad tai 
yra būtinai reikalingą. Kiekvienas savo kraštą mylin
tis žmogus mielai išsižada vieno ar kito dalyko, kad 
tik daugiau tektų kariuomenei, kad karą greičiau lai
mėti.

Tik ar nedaroma klaida tuo atžvilgiu, kad apie vie
nų ar kitų daiktų racionayimo planus skelbiama iš 
anksto. Tuo būdu sudaroma kai kuriuose žmonėse lyg 
ir paniką, žinoma, laikiną. Jie skuba į krautuves, kad 
prisipirkti vienų ar kitų dalykų ir tuo būdu laikinai su
sidaro nenormalumai.

Žymus spaudos darbininkas
Prieš keletą dienų mirė plačiai žinomas laikraštinih- 

kas Edvsard Scott Beck, išdirbęs Chicago Daily Tribūne 
redakcijoj veik penkiasdešimts metų. Jo, kaipo laik
raštininko, nuopelnus aukštai vertina ne tik to laik
raščio, kuriam jis dirbo, vadovybė, bet visi ir šio ir ki
tų miestų žurnalistai.

Vienu atveju, kai Ed. Beck buvo Tribūno redakto
rium (managing editor), ir šiuos žodžius rašantis tu
rėjo progos su juo susitikti ir paprašyti jo malonės 
pagarsinti lietuvių reikalus. Įsitikinęs, kad tasai rei
kalas yra lietuviams svarhus ir kad jis turi tinkamą 
svorį kaipo žinią, mielai prašymą išpildė ir tą lietu
vių reikalą išgarsino.

Velionies asmeny Amerikos laikraštininkija neteko 
žymaus žmogaus ir didelio spaudos darbininko.

Ministro V. Čarneckio sukaktis
Buvęs Lietuvos atstovas Vašingtone Voldemaras-Vy 

tautas Čarneckis yra gimęs 1893 m. sausio 9 d. Dabar, 
kaip žinome, jisai yra ištremtas ir savo 59 m. sukaktį, 
jei dar gyvas, švęs kur nors šaltame Sibi e. Čarneckis 
yra studijavęs elektrotechnikos institute Petrapily, bu
vo Rusijoje nariu lietuvių komiteto šelpti nukentėju
siems nuo karo, vėliau buvo nariu komiteto grąžinimui 
tremtinių ir belaisvių. Atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę ėjo aukštas pareigas: buvo Valstybės Tarybos 
narys, susisiekimo ministeris, seimo narys, Chargė d’Af- 
faires pne mūsų atstovybės Londone, užsienio reikalų 
ministeris, vėliau Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Italijoje.

SPAUDOS APŽVALGA

Tiesos balsai
į

“Amerika” rašo:
“Pokarinio pasaulio ateitis visur labai gyvai svars

toma ir planuojama. Tuo klausimu girdėti įvairiau
sių balsų. Smagu, kad tie balsai vis stipriau ir drą
siau stoja uz tiesą, už mažas valstybes.

Štai Užsienio Santykių Tarybos direktorius, kelių 
tarptautinių draugijų narys Frank Altschul gruo- • 
džio 20 d. “Nevv York Times’’ skiltyse nurodo, kad 
ateičiai kurti reikalingas labai išmintingas valsty
bingumas. Jis pažymi, kad Atlanto Čarterio dėsniai 
šaukiati didesnio išaiškinimo ir visų Jungtinių Tau
tų šeimos narių vienodo supratimo.

Akseliui klausia: “Ar Rusija laiko save įparei
gota atstatyti Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepri
klausomybę’’.

Lietuvos ir jos seseriškų šiaurės kaimynių Latvi
jos ir Estijos vardai nepamirštami, šie trys vardai 
nuolat primena atsakingiems pareigūnams, kad pa
saulines dorovės dėsniai, dėl kurių šiandie Jungtinės 
Tautos kovoja, turi būti visiems taikomi.

Mums tiesiog keista, kodėl dar visu įniršimu Ame
rikos lietuvių bolševikiška spauda prikemšama lie
tuvių tautos sūnų. palaidūnų propaganda. Juk tai pro
paganda, kuri visai nesiderina noi su Atlanto čarte- 
riu, nei su Keturiomis Laisvėmis. Tai propaganda, 
kurios tikslas skleisti netiesą apie lietuvių tautos 
siekius.

Liotuva, kaip ir kiti kraštai, nenori jokių vergovių. 
Jos žmonės laukia Jungtinių Tautų pergalė*. kuri 
leis Lietuvai stsisteigti nepriklausoma valstybe'*.

Praėjusį sekmadienį gru
pė rinktinių Chicagos lietu
vių susirinko į “Patria” res
toraną, kad atsisveikinti su 
prof. K. Pakštu, Lietuvių 
Kultūrinio Instituto direkto
rium ir Lietuvių Tautinės 
Tarybos generaliniu sekreto
rium, kuris keliasi Nevv Yor- 
kan, kur ir toliau tęs savo 
pradėtus dirbti darbus.

Išvažiuojiančiam palinkė
ta geriausio pasisekimo ir 
tinkamai įvertinta jo praei
ties darbų nuopelnai.

Prof. K. Pakštas, atsaky
damas į susirinkusių svei
kinimus ir linkėjimus, pa
sakė išsamią ir įdomią kal
bą.

Tarp kitų dalykų, jisai 
aiškiais faktais įrodė, kad 
Lietuvos žmonės nuo seniau
sių laikų buvo ir yra nusi
statę prieš vokiečius.

Lietuvos inteligentija, y- 
pač nepriklaus'.mo gyveni
mo laikotarpiu, stengėsi pa 
laikyti kultūrinius, sociali
nius ir net ekonominius san
tykius su visomis tautomis, 
bet labai vengė vokiečių. 
Beveik iš visų Lietuvos gim
nazijų buvo išnykęs vokie
čių kalbos dėstymas, kuo
met mokiniai noriai mokėsi 
prancūzų ir anglų kalbos.

Lietuviai iš seno nemėgo 
vokiečių pasipūtimo, jų žiau 
rūmo* jų nusistatymo kitus 
niekinti , pajuokti.

Lietuvos žmonės į vokie
čius visuomet žiūrėjo su di
deliu nepasitikėjimu. Tas ne
pasitikėjimas ypač padidė
jo, kai Hitleris Vokietijoj 
įsigalėjo. O ką jau ir bekal
bėti apie tai, kaip lietuviai 
žiūrėjo į nacius, kai Hitle
ris Klaipėdą r.uo Lietuvos- 
atplėšė.

Dabar, kuomet visa Lie
tuva yra vokiečių pavergta, 
aišku, lietuvių tautos ir jos 
vadų nusistatymas prieš na
cius yra nepaprastai didelis.

Dėl to visos komunistų 
zaunos, kad visi Lietuvos 
tremtiniai yra pro-naciai, y-
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Po svielę pasidairius
Vokiečių prof. Arnold as, 

sakoma, kalbėdamas Kaune 
pareiškęs:

“Šis kraštas gamina pui
kų sviestą, lašinus, linus, 
grūdus/..” . .

Nenuostabu, kad Lietuvos 
kaimynai — vokiečiai ir ru
sai per amžius stengėsi ir 
dabar stengiasi pavergti 
Lietuvą, kad mitus jos ska
niu sviestu, lašiniais, Nei 
vienas kraštas neturi tokių 
biaurių — plėšikiškų, galva 
žudiškų kaimynų, kaip Lie
tuva. Kad jie prasmegtų!

Aną dien du bedieviai su
griebė kataliką pasiginčyti 
tikėjimo dalykuose. Bet pa
taikė ant gerokai susipratu
sio, kuris bedievius pradėjo 
varyti į ožio ragą. Negalė
dami nieku kitu atsispirti 
prieš kataliką, bedieviai jam 
pastatę tokį klausimą:

— Kas tu esi: kvailys, ar

— Aš tau rėšiu tuo stik
lu!

— Von, von, — pasigirdo 
iš kairės.

— Pašaukite daktarą! — 
vėl šaukia Adžemov.

Pusiškevičius stveria už 
stiklą ir sviedžia. Stiklas 
sibira į šmotelius. Visa Du
rna sukila prieš Puriškevi- 
čių.

— Paleisiu į jus ąsotį! — 
šaukia Puriškevičius.

— Atimkite nuo jo ąsotį, 
— šaukia iš kaires.

— Kunigaikštis Viaeems- 
kis skubina prie stalo, ir, dėl 
visa ko atima ąsoti su van
deniu.

Puriškevičių prašalinus iš 
Durnos, opozicija pareikala
vo parūpinti daktarą, kad 
patikrintų Puriškevičiaus 
proto sveikumą. (Ž, 1910 j.

Vėliavoje 120 
žvaigždžių

Rosęlande, Visą< Šventųjų 
asilas, kad taip ątkaklįa’, Ui •lietusių., bažnyčlo-
kai savo?

— Nežinau, — atsakė ka
talikas, — kas aš osu, tik 
žinau, kad priešais savo ma 
tau ir kvailį ir asilą.

Kaip lai senovėje būta
Peterburgas. Dūmos posė

dyje Puriškevičius pradėjo 
plūsti lenkus. Besarabijos 
atstovas Adžemov sušuko:

— Pašaukite daktarą!
Puriškevičius griebia nuo 

prezidento staliuko stiklą ir 
užsimoja ant prof. Miliuko- 
vo. Mat, jam nusidavė, kao 
Miliukovas reikalavo dakta
ro.

je, pereitą sekmadienį, kun. 
J. Paškauskas pašventino 
Amerikos vėliavą. Vėliavoje 
yra 120 žvaigždžių pažymė
ta, tai pažymi lietuvius jau 
nuolius, tarnaujančius Dė
dės Šamo armijoje. Iš šios 
parapijbs daug daugiau yra 
Dėdės Šamo armijoje, negu 
120 vyrų, bet dar nevisi na
miškiai įteikė vardua ir pa
vardes karių, tarnaujančių 
Dėdės Šamo armijoje.

Vėliavą padovanojo erabo- 
rius Lechavičius.

ra didžiausias melas, begė
diškiausias šmeižtas.

Jie nekenčia nacių oku
pantų, jie visu griežtumu 
stovi už laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą.

Mokyto jų suvažiavimas
Vakar Springfield’e, III., 

prasidėjo mokytojų suvažia 
vimas. Suvažiavime dalyvau 
ja virš 800 delegatų. Suva
žiavime atstovaujama dau
giau kaip 43,000 Ulinois val 
stybės mokytojų. Suvažiavi
mas baigsis rytoj.

KALNO SKEVELDRA Už MUŠft 22 ŽMONES

t-

Gelbėtojai darbininkai prie autobuso kita strofos. 200 tonų akmuo nusirito nuo kalno 
ir palietė autobusą au keleiviais, netoli Aliqmppa. Pa. Tik penki išliko gyvi, o 22 kelei
viai buvo užmušti. Daugiausia tame autobuse buvo plieuo fabriko darbininku.

v
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Antanas Valonis

BRITAI BOMBARDliOJA JAPONUS

rrLietuvos Ūkininko" 
dr-jos pirmininkas

Draugija rengiu si daugiau 
Karo Bonų pirkti. Narius 
išvykusius į kariuomenę, 
nutarta laikyti nariais

Gruodžio 20 d. įvyko prieš 
metinis susirinkimas dr-jos 
“Lietuvos Ūkininkas”. Na
rių prisirinko pilna svetai
nė. Matyt, jų buvo net ir iš 
kitų miestų.

Baigus svarstyti senus 
reikalus, išrinkta 1943 m. 
valdyba iš šių narių: pirm. 
— Antanas Valonis, vice 
pirm. — J. žurkauskas, II 
vice pirm. — Isabel Urbutis. 
rašt. — Antanas Linkus, 
fin. rašt. — Ieva Lukošiūtė, 
kont. rašt. — S. Žičkus, kon. 
rašt. — Juozas Kopūsčius, 
iždo globėjas — Kazimieras 
Davis, iždininkas — W. Duo
ba, teisėjas — B. Kazanaus- 
kas, daktaras-k vot. — dr. S. 
Biežis, koresp — Ieva Lu
košiūtė, maršalka — Adol
fas Bladikas, knygų patikri
nimo komisija: B. Kasanaus 
kas, D. Alis, J. Žurkauskas.

Rengs vaAurą
Dr-joe pirmininkas, A. Va

lonis, visiems nuoširdžiai dė 
kojo už skaitlingą susirin
kimą, Budai už vaišes ir lin
kėjo visiems linksmų Kalė
dų ir laimingiausių Naujų 
Metų.

Apie War Bonds pirkimą 
ir rengiamą draugijos vaka
rą bus vėliau pranešta.

Finansų rašt.

INDIA
ALCUTTJ

IV J AK , MUŠT i
BUI

OLD 
BU* MA"

KNOALAY

CHINA

INDO-CHINA

THAILAND

Nauju Metu nutikimo 

programa
Šiandie, antradienj, 7 va

landą vakare iš stoties WG 
ES bus speciali Naujų Me
tų sutikimo programa. Da
lyvaus radio granadieriai, 
bus smagios muzikos, Nau- 

, jų Metų proga sveikinimai ir 
kiti įdomūs dalykai. Prog
ramų leidėjai — Peoples 
Fumiture Co. krautuvė, ža
da visus palinksminti.

Rep. XXX

Susirinkimai
Bridgeport. — Lietuvai 

Gelbėti Fondo 1 skyriaus 
susirinkimas įvyks šį vaka
rą 7:30 valandą parapijos 
mokyklos kambaryje. Visi

nariai kviečiami susirii 
nes yra keletas svarbių 
kalų svarstymui. Vak

Sodaliečių giesmės 
linksmina ligonius

Brighton Purk. — Šv. Ki /
žiau3 ir Loretto ligoninių 
kasdieninė tvarka buvo tru
puti pertraukta, ir tas švel 
nūs tylumas, kuris randas,' 
kiekvienoje ligoninėje, tar
tum subyrėjo Vada pasigir 
do švelnūs sodaliečių dainos 
grupės narių balseliai. Kiek
vienas kampelis, nežiūrint 
kur būtų užsisukęs, akam 
bėjo Kalėdų g;esmėmis. Li
gonių lankytojai, seselės, gy 
dytojai ir slaugės greit įsi
domėjo giesmininkėmis ir a- 
tydžiai klausėsi visiems ge
rai žinomų giesmių.

Sodalietėms teko ir ap
lankyti kun. S. Valuckj, vie-

MU

SIN<
Sll

1 bV r.v.1 V
Kada žemės ir oro jėgos kovoja Indijos-Bunnos pakraš

čiuose, tuo pat laiku Carrier-Borne British navai aircraft 
sunkiai sužalojo japonų laivyną ir kuro bazę Sabang, Su
matra.

Po susirinkimo svetainės ną parapijos vikarų, ir kun. 
savininkas Budas pavaišino J. Dambrauską. Aušros Var- 
visus narius alum, lietuviš-1 tų parapijos kleboną, • kurie 
ku užJ0ą^ju.^ +Xtuo laiku gulėjo Šv. Kry-j

žiaus ligoninėj, ir jiems ypa
tingai pagiedota Schuberto 
“Ave Maria”.

Sodaliečių gražus giedoji
mas ir meilus ūpas visiems 
klausytojams patiko, o jos 
pačios džiaugiasi, kad jos 
nors tuo būdu palinksmino 
sergančiuosius ir atnešė 
jiems kalėdinės dvasios.

Khsmmbss■MR

DRAUGO
Gabby

H METINIAME 

KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETE

^Lietuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

Mūsų karimai
Lietuvių Piliečių Darbinin 

kų Pašalpos Klūbo pirmas 
narys, išvykęs į Am. J. Val
stybių kariuomenę, yra Mar
tinas Aldonis, 1322 So. 49th 
Ave., Cicero. Šikantis buvc 
klūbo pirmininkas Domink 
Varnas. Jis dabar yra stu 
dentas į oficienus. Jam ga
lima rašyti adresuojant O. 
C. Dominic Varnas, Seventh 
Company, Seccnd Student 
Training Regiment, Fort 
Benning, Georgia.

Dabar išvyko ir narys Joe 
Spaitis, 4559 3. Justine St 
Serga šie nariai

Povilas Rimkus, 4348 So. 
Artesian Ave.- Augustinas 
Statkus, 4519 S. Hermitage 
Ave.; Petras Stravinskas, 
3241 So. Green St.; Karolis 
Steponavičius, 5739 S. Mor
gan St.: Jurgis Petrikėnas. 
2352 S. Oakley Ave.; Myko-

J7

las Degutis, 1305 So. 51st 
Ave., Cicero, III, išvežtas li
goninėn operacijai. Koresp.

REMKITE “DRAUGI’

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

Pirkite Kalėdinės 
DOVANAS-

Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
už labai žemas 
kalnas — mūsų 
Jeivelry 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
LAIKRODININKAS 

5219 VVst 2čth Street, Cicero 
Phone: Cicero 4617

PRADĖKITE

TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREM
SAVINGS and LO1 

ASSOCIATION

DABARTINE 
DIVIDKNTV 
KATA

1751 W. 47th Stre<

Jr

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

M V KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Labui K<*ruM rfiAlea moVenj kailiniai, kailiukais |W»|*ioAtaL« arba ! 
clolli kotai parsHIulila uuh'iiilntoiiila kainomis.

ATEIKITE m PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mis. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAllNfiJAN LAUKUOSE — VISĄ CHICAGOS IR 

APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

lUPCtlTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlia ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS I ’val. p. |>. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. ^ak. . 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GliOvehilI 2212

WHFC-l450kil.

. . <* e

Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestre
Frank S. Kuzmarskis turi pas žmone 

išsidirbęs gerą vardą ir įgijęs jųjų pasitikė 
jimą. Kaipo geras muzikantas, jis atlieką! 
jam pavestą darbą sąžiningai ir nebrangiai!

Dabar, kaip žinote, yra tas sezonas 
kuomet būna daug įvairių pramogų, koncertų 
vaidinimų, balių, vestuvių ir šiaip parių. Tn

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

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlning Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Wa»hera — Mangels — and 

Stovės.

Natianally advertised Itema.

Jr- jt; J

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicac
Telefonas — REPUBLIC 6051

f
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirl 
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardij 
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuc 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.|
DISTR1BUTOR 

OF

Ambrosia & Nedai
BEERS

%

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kij 
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 080!

f
CRANE COAL CO.!

WEST VIRGINIA GENUINE 
POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas dar neišpard 
tas, ir neturėdami vilties gauti dauj 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geli 
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..

knli»»> pertuutt 4 tonim ar Mivlr*
W32 80. DONO AVE. TEL. PORTSMOUTH



BTOTRA2TO pRAUGAS Anfraijienls, gruotl 29, 1942

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

PIRMAS SUBMARINAS

SŪNUS IR ŽENTAS DĖDĖS ŠAMO 

KARIUOMENĖJE

-e-

Scrgt. Bruno J u šas

Sergt. Bruno J ūsas jau du 
metai kaip tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėje. Šiomis 
dienomis pranešė savo na
miškiams, kad Kalėdose ne* 
galės jų aplankyti. Jo žmo
na Bronislava Jušas (kai 
mergaitė buvo — vadinosi 
Bernice Čerko) išvyko ap
lankyti savo vyro.

Sergt. Bruno yra plačiai 
I Westidiečiams žinomo “kar- 
penterio” Chalio Jušo sū- 

|nus. Chalis Jušas gyvena 
12223 W. 23 pi.

Sergt. Bruno Jušas, bai
gęs Harisson aukštesnę mo
kyklą, įstojo į Illinois Na- 

, tional guard 33 division, ten 
| tarnavo tris metus kaipo kor 
poralas, ir tuo pačiu laiku 
dirbo Ryerson Steel Co. .
Sergt. Bruno Jušas, atėjus

registracijai, įstojo į reguli
arią kariuomenę.

Ryerson Steel kompanija 
įvertindama Bruno Juškos 
darbą, išvykus į armiją, per 
ištisus metus jam mokėjo 
pilną algą. Ir dabar kartas 
nuo karto kompanija Bruno 
Jušai pasiunčia dovanėlių.

Sergt. Bruno Jušas yra gi 
męs Amerikoje. Dabar Bru
no turi 29 metus amžiaus.

Louis Vaiski
Louis Vaiski, vedęs Char- 

lio Jušo jauniausią dukterį 
Adelę, grįžo Kalėdų šven
tėms ir žada Chicagoje sve
čiuotis 10 dienų. Po atosto
gų Louis Volski grįžta į 
New Jersey valstybę, kur 
tarnauja kaipo šoferis.

Volskiai gyvena Archer 
avė., ir ten turi savo biznį.

Lietuvaičių daina žavėjo Chicagų
LIETUVAITES AKADEMIKĖS SU DAINA IR 
GIESMĖ APLANKE ĮVAIRIAS VIETAS. JŲ DAINA 
VISUOSE PALIKO GILŲ ĮSPŪDĮ.

Prieš Kalėdų šventes Šv. i keleiviai taip buvo sužavėti 
JKazimiero akademijos stu- dainų aidais, kad net kai ku 
dentes lietuvaitės savo dai- rie pravažiavo savo išlipimo

>mis ir giesmėmis Chicagą 
■avėjo.

Atstovavo lietuvius
Sv. Kazimiero akademi

kės lietuvaitės giedojo ir 
dainavo Cook kauntės ligo
ninėje, Cook kauntės kalėji- 

ir Museum of Science 
įd Industry, Jackson Park. 
tademikės atstovavo lie- 

ivius ir jos buvo visur ma
udai ir šiltai priimtos. Taip 

pat lietuvius A. R. Kryžiuje 
atstovavo p. Daužvardienė,

etuvos konsulo žmona.

vietas.

Fotografai pavėlavo 
į redakcijas

Lietuvaitės akademikės 
nuvyko į Museum of Science 
ir Industry. Čia jos visus ir 
gi sužavėjo savo daina. Jau 
4 valanda, reikia uždaryti 
muziejus, bet publika nesis- 
kirsto, nes mergaičių daina 
ją sulaiko. Fotografams rei 
kia skubėti į laikraščių re
dakcijas, bet fotografai taip 
buvo sužavėti lietuvaičių 
balsais, kad jie padėję foto

Čia tenka paminėti kai ku i aparatus į šalį klausės ma 
rias smulkmenas, kurios yra' lonių jų balsų.
Įdomios.

Lietuviška daina 
g&tvėkaryje

Kada šv. Kazimiero Aka
demijos ietuvaitės važiavo 
gatvėkariais, viena iš aka
demikių tyliai užniūniavo 
dainelę. Tada keleivis tarė* 
“balsiau”. Mergaitės užtrau 
kė lietuvišką dainą. Kelei
viai sužiuro ir atydžiai klau 
sės. Gatvėkario vairuotojas 
ir konduktorius taip pat li
ko sužavėti. Mergaitės gat- 
vėkaryje sudainavo ir an- 
angliškų dainų. Keleiviai ir 

duktoriug net nenorėjo 
rgaičių išleisti, nes norė

jo klausyti gražių dainų ir 
giesmių meliodijų. Kai kurie

Pirkite
štampas.

C "Draugas" Acme teiepnoen

The U. S. S. Peto, pirmasis U. S. navy submarinas pastatytas Great Lakęs, šis subma
rinas padėtas ant nuleidžiamų rąstų, Lockport, III šis submarinas buvo pastatytas 
Manitivvocj Wis., jis jau Illinois ir Mississipi upėmis iškeliavo į jūrą. ,:

Lietuviai yra nacių priešai
ŠAUNI VAKARIENE. PROF. K. PAKŠTAS PATEKO 
Į VOKIEČIŲ NEMALONĘ UŽ TAI, KAD JIS KOVO
JA UŽ LIETUVIŲ TEISES BŪTI LAISVAIS IR NE
PRIKLAUSOMAIS.

Pereitą sekmadienį Patria 
Hali, 2011 W. North avė., 
Chicagoje, įvyko šauni va
karienė. Vakarienė buvo su
ruošta pagerbti prof. K. 
Pakštui, Lietuvių kultūrinio 
Instituto direktoriui, kuris 
1943 m. pradžioje išvyksta 
į New York, ten ir Lietuvių 
Kultūrinis Institutas perke
liamas.

Nemažas būrys. .............

Į prof. K. Pakšto išleistu
ves susirinko nemažas bū
rys žmonių, kurie keletą va 
landų praleido laiką jaukio
je ir draugiškoje nuotaikoje. 
Susirinkusiųjų tarpe matės

fakto. Komunistiška spauda 
prof. K. Pakštą ir kitus lie
tuvius pavardžiuoja pro vo
kiečiais ar pronaciais. Tai 
yra didžiausias melas ir ne
sąmonė. Visi lietuviai yra ne 
provokiečiai, bet šimtu pro
centu proamerikiečiai, kitaip 
sakant prosąjungininkai. 
Prof. K. Pakštas yra vienas 
iš tų, kuris jau nuo studen
tavimo laikų pasireiškė kai
po vokiečių priešas. Kada 
prof. Pakštas gyveno Švei
carijoje, tai jis Visa savo jė
ga kovojo, kad Lietuva turi

NELAIME CICEROJE
Vakar Cicero, III., J. J 

Baršausko dirbtuvėj, adresu 
4707 W. 15th PI., eksploda- 
vo transliteris, kuris geležis 
virina. 42 darbininkai su
žeisti, iš jų du pavojingai. 
Atrodo, kad sužeistųjų tar
pe yra du lietuviai: Edward 
Daunaris ir Chas. Tarulis 
Po pirmos pagalbos jie ga
lėjo grįžti namo.

Įvykusi nelaimė sukrėtė 
visą Ciceros apylinkę.

Naujas submarinas 
praplaukė pro Chicaga

Manitovvoc mieste, Wiscon 
sin valstybėje, buvo pastaty 
tas naujas Amerikos subma 
rinas. Submarino vardas — 
Peto. šis submarinas kaš-: 
tuoja $7,500,000. Submari-1 
nas Peto pereitą šeštadienį 
praplaukė pro Chicagą.

Pateko į vokiečių nemalonę

Lietuvoje yra buvę įvai
rių draugijų, kaip amerikie
čių, anglų, vokiečių, prancū
zų ir kitų tautų. Bet vienin
telė draugija, kuri Lietuvo
je negalėjo prigyti, tai buvo 
vokiečių draugija. Vokiečių 
Draugija Lietuvoje susilikvi 
davo prieš Hitleriui ateinant 
į valdžią. Vokiečių draugija 
Lietuvoje neprigijo, nes lie
tuviai ją boikotavo. Prof. K.
Pakštas yra daug prisidėjęs
prie vokiečių boikotavimo. vadovavo kun. B. Grinis. 
Užtat prof. K. Pakštas yra Antan° Kancevičiaus pa-
užsitraiAęs vokiečių nemalo'laikai PaSarvoti Bukausko 

' koplyčioje. Laidotuvės šian
dien.

Prof. K. Pakštas yra daug 
prisidėjęs per Geografų drau 
giją ir Politinį Klubą, kad 
vokiečių kalba iš Lietuvos 
mokyklų būtų išstumta iš

mu
X M. Daugirdas,-1612 N. 

Wolcott St., s^nas Šv. My
kolo parapijos ir draugijų 
veikėjas, šiomis dienomis 
grįžo iš ligoninės jr kasdien 
eina sveikyn.

X No. Side lietuviai lau
kia “Draugo” specialaus va
jaus. Jau iš anksto keliama 
obalsis: kiekvieno kataliko 
name dienraštis “Draugas“.

X Dr. J. Simonaitis, turįs 
ofisą adresu 2423 W. Mar
ąuette Rd., sausio mėn. 1943 
m. išvyksta į kariuomenę 
Išsyk pakeliamas į kapito
no laipsnį.

X A. Plėnis patapo nau
ju Town of Lake apylinkėje 
biznierium. Jo puikiai įreng-

Roselande, Visų šventųjų valgomųjų daiktų krau- 
tuvė randasi adresu 1814 
West 47 St.

Gražus pavyzdys

lietuvių parapijoje, mirė

X Barbora Kraulidis, 4348 
S. Hermitage Avė., jau de
šimts metų, kaip paralyžiaus

Antanas Kancevičius, 23 me 
tų amžiaus. Tai buvo šau
nus ir pavyzdingas vyras.
Jis buvo Šv. Vardo narys.

Pereitą šeštadienį apie 60 užgauta serga ir gydoma na* 
Šv. Vardo draugijos narių mie stropioj savo vyro prie- 
atsilankė prie Antano Kan- žiūroj. Nežiūrint tokios li- 
cėvičiaus karsto ir bendrai gos, nuotaika ligonės visuo- 
sukalbėjo rožančių. Maldai met gera.

X Šv. Vardo Draugija Šv. 
Kryžiaus parapijoj prieš Ka
lėdas yra pasiuntus savo ko
lonijos vaikinams U. S. į* 
vairiose kariuomenės daly
se 147 kartūnus (cartons) 
cigaretų.

l
X Jonas Kudirka ir adv. 

V. Tarutis, sako, bile dieną 
tikisi gauti pranešimą vyk
ti į kariuomenę. Abu nese
niai vedę ir, suprantama, 
sunku bus skirtis su jauno
mis žmonomis

X P. čižauskas, 5357 S. 
Arteaian Avė., žinomas Chi
cago lietuvių veikėjas, pra
eitą sekmadienį išrinktas 
LRKSA Chicatro apskrities 
pirmininku. Veikimui pagy
vinti, apskrities valdyba pa
didinta keturi? i s vice pir
mininkais ir sekr. padėjėju.

X Motinų Kareivių Klu
bas Town of Lake savo ko
lonijos lietuviams karei
viams pasiuntė viso 60 dė
žių įvairių dovanų Kalė
doms. Labai naudinga kiek
vieno kareivio motinai arba 
žmonai priklausyti prie šio 
klūbo.

X K. Rubinas, J. Enčeris 
ri R. Baliauskas. žinomi LR 
KSA veikėjai, praeitą sek
madienį LRKSA Chicago 
apskrities susirinkime išrink 
ti vajaus rajonų organizato
riais. Tos organizacijos nau
jų narių vajus eina nuo lap 
kričio mėnesio, šių metų.

X Katai. spaudos vajaus 
pradžia Town of Lake rodo 
gražių vaisių. E. Kogenavi- 
čiūtė, J. Kanus, T. Labuc- 
kas, O. Pocaitė, K. Pleikai- 
tė, Martinkienė, Stanešaus- 
kaitė, P. Vendzelis, Rutkaus 
kienė — pirmieji vajaus me
tu vieni atnaujinę prenume- 
rataa, kiti skaitę pavieniais 
numerai s, dabar užsiprenu
meravę metama.

Prisidėsi prie pergalės
išeiti į jūras, kad Lietuvai
nereikia jokios vokiškos glo Į pirmos vietos, jos vietą už- 
bos. Užtat 1919 metais vo- įmtų prancūzų ir anglų kal- 

L. šimutis, Dr. Grigaitis,1 kiečiai prof. K. Pakštui pu-j bos. 1934 metais tai ir įvy- įoĮ* pergalės" 
Lietuvos konsulas P. Dauž- sę metų nedavė vizos parva ko. 1
vardis su žmona, žumalis-, žiuoti per Vokietiją į Lietu-
tas Pieža, Dr. Atkočiūnas, t vą.
Jonas Kazanauskas su žmo-

Kovos už jūrąna, p. Nausėdienė, kapelio
nas kun. Urba, kun. J. 
Prunskis, Rugytė-Bulotienė, 
Juzėlėnaitė ir kiti. , Buvo 
daug kalbų ir graži muzika 
lė programa, šauniai ir me 
niškai smuiką pagrojo p-lė 
Čepukaitė, o' Armonika visą 
vakarą svėčiufe linksmino 
p-lė Lucija JRimkūnaitė.

jaii
Pasidalint# svarbiomis 
mintimis *

šioje vakarienėje buvo pa 
sidalinta aktualiomis minti
mis. šiame lietuvių susirin-

1925 metais susitvėrė Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos

karo bonus ir

Už Amerikos pergalę ir 
Lietuvos nepriklausomybę

Jei kas turite atliekamą 
seną metalą — atiduokite 
karo produkcijai. Tuo savo 
žygiu prisidėsi prie Ameri-

Lietuvių visa laika buvo 
simpatijos Amerikai, Pran
cūzijai ir Anglijai, nes čia

draugija. Prof. Pakštas yrą lietuviai rasdavo daugiausia
buvęs tos draugijos kurį lai
ką pirmininku. Vėliau ši 
draugija pasivadino Vakarų 
draugija ir jki pirmininkavo 
p. Sidzikauskas. Jei šiandien 
Sidzikauskas yra

užtarėjų Klaipėdos reikaluo
se.

Šiandien Lietuva yra na
cių pavergta. Prof. K. Pakš- 

I tas ir kiti lietuviai ' visomis
, v x , j jėgomis dirba už Amerikoskalėjime, tai tik uz tai, kad , . . , x T . .J. . . , . , . pergalę ir kartu už Lietuvos
jis pirmininkavo tai draugi
ai. Tiek Mažosios ir Didžio
sios Lietuvos, tiek vėliau 
pasvadimuri ši draugija Va
karų draugija, jos

kime buvo iškelta daug įdo- buvo Lietuvai išsikovoti tei 
mių klausimų. Negalima ne- sės į jūras. Vokiečiams tos 
paminėti šia proga svarbaus draugijos tikslas nepatiko.

išlaisvinimą iš po vokiečių 
jungo. ? i '

šia proga tenka paminėti 
tikslas kad išleistuves prof. , K. 

Pakštui suruošė p. p. Gab
riai Jokubauskai, ir P. Ale- 
liūnienė.

•DIDELIS IfiPARDAVtMAS MOŠŲ 
MILŽINIŠKO STARO Ml’ZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTU

PARTNAUDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIftPARDUOTI.

TIJBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI. SAXAPHONES. FI.ITTES 
su ‘‘cases" — $35.00, $37,50.
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA-
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $35.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.00. BA8O U2- 
DENGALAS — $12.00. 8MIČE-
LIAI SMUIKOMS. 8TRIITNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL
LO — $1.50, $3 00. $5.00, $10.00 
ir $1(5.00. Striūnos dėl visų vlrS
minėtų instrumentų, BASS ir 
8NARE DRUMS — $18.60. $23.50, 
$85.00 ir $50 00. PEDALS, HI- 
BOYS. CYMBOIS, i r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

DK8PERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų darinė
tam*. TrlOboms, Saxaphones ir 
taipgi Smulkoma ir Oultarams.

GOLDSTEIN’R MU8IC SHOP 
•14 M«xwdl St., Chicago

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINIUS ŽEMOMS 

nuošimčio ratoms. f •

T AUKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOmTi
TADU AITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami lr ligi 15,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokama 8^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB tYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Mocerls, Sec’y. S2S8 8a HALSTED ST.

VnAu/Lcd 
Proteetion 
lor vour

efrvii

VALGYKITE

PIETŲ LAIKO 
UŽKANDIS 
10:80 Iki 8

85c Ir aakMIaa

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

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANU VYNŲ IR KITŲ 
GF.RYMŲ PUOŠNIAME

OOCKTAIL LOUNGE
—Spagettl lr Ravioll Nfleų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta 
mo trumpam laikui ii karluomenis . . . atsiveskite jj į puikų 
CHILETTI’S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir girymų. . .
nes čia atdara visose valandose.

na-

Chiletti's Restaurant

%

2485 S.WESTERN A VE. HAYmarket 9732
O. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.


