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kovos Tunisijoje
Londone turima žinių, kad abejose 
pusėse yra dideli nuostoliai

Dukart ašies jėgos atblokštos; 
reikia laukti lemiamųjų kovų

Japonai susilaukė naujo smūgio 
Guadalcanal zonoje, Solomons

Nuskandinta 9 japonų laivai - 
6 karo, 2 transportai, 1 prekinis

LONDONAS, gr. 4. —
Žiniomis iš Šiaurinės Afri
kos, amerikiečių ir britų ko 
riuomenės šiandie rengiasi į 
lemiamąją kovą su ašimi 
Tunisijoje.

Dvi ašies kontratakos vos 
pasibaigė Bizerte ir Tunis 
fronte. Atmušus vieną ašies 
kontrataką, ji greit sukėlė 
dar kitą, daug didesnę. Il
giau kaip per dvi paras vy
ko kruvinos kovos Djedeida, 
Tebourba ir Mateur trikam-

t

pėje linijoje. '
Ašis pralošė. Kai kovų 

laukai išsiblaivė, rasta galy
bės sudaužytų ašies tankų 
ir kitų karo pabūklų.

Sąjungininkų atstovas pa 
reiškia, kad abejose pusėse 
yra dideli nuostoliai.

Daug ašies kareiviu 
žuvo jūroje - -i

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS, 'šiaurinėj Afrikoj, gr.
4. — Britų laivyno karinin
kai pasakoja, kad antradie
nio naktį britų laivynas 
tarp Sicilijos ir Tunisijos,
Viduržemio jūroje, nuskan
dino tris ašies naikintuvus 
ir keturis prekinius laivus,
Britai nė vieno laivo nepra
rado.

Daug vokiečių kareivių 
prigėrė, sako karininkai. Bri 
tai bandė juos vaduoti. Bet 
ašies submarinai neleido tai 
daryti.

Bernas ir Sofija 
tarėjo orinius aliarmus

NEW YORK, gr. 4. —
Vokiečių radijo praneša, 
kad vakar vakarą buvo pas- PEARL HARBOR. — Ap- 
kelbti orinių atakų aliar-, skaičiuota, kad šio karo me- 
mai Bernas, Šveicarijoje, ir į tu Pacifike japonai prarado
Sofijoj, Bulgarijoje. Tačiau 
nei vienur nei kitur atakų 
neįvyko.

Aiškinama, kad per Švei
cariją, regis, britų bombone I Japonai keičia 
šiai skrido atakuoti Italijos
karo pramonių centrus.

Maršalas Petain 
yra be valdžios

NEW YORK, gr. 4. —
Asą. Press painformuota, 
kad Vichy vyriausybės gal
va maršalas Petain neteko 
jokios valdžios Prancūzijoje. 
Vokiečiai iš jo atėmė turėtą 
jo autoritetą ir maršalas 
yra tikras vokiečių kalinys. 
Regis,^Lavaliui bus leista su 
daryti naują “vyriausybę”.

LONDONAS, gr. 4. —Ži
niomis iš Tunisijos, šiauri
nės Afrikos, tenai sąjungi
ninkų kariuomenė, kuri ap- 
siautusi Bizerte ir Tunis ba 
zes, atmušė antrąją didelio 
apėmio ašies ataką Tebour
ba srityje. Ašis atsimetė su 
dideliais nuostoliais.

Be to, britų karo laivai 
Viduržemio jūroje atakuoja 
ašies konvojus, kuriais siun 
čiama pagalba ir parama sa 
viškiems Tunisijoje. Daug 
Laivų nuskandinama.

Kadangi sąjungininkų jė
gos vis smarkiau ima spau
sti minėtas bazes, ašis pa
sijunta, kad jai darosi ten 
ankšta. Todėl susimeta gin
tis — sukelia kontratakas.* /

Kaip pirmiau, taip ir šį 
kartą ašis kontratakomis ne 
paprastai skaudžiai nuken
tėjo. Jos mechanizuotos ei
kite perdėm sutriuškintos. 
Paskiau priešo jėgos papil
dytos atsargomis ir prasidė
jo naujos kovos, ypač Ma
teur apylinkėse, apie už 28 
mailių nuo Bizerte, kur su
sikryžiuoja svarbūs geležin
keliai.

Halifaxe nukrito 
lėktuvas; penki žuvo

HALIFAX, Nova Scotia, 1 
gr. 4. — čia į Point Plea
sant parką nukrito ir sulū
žo lėktuvas. Penki asmenys 
žuvo. j

Tarp žuvusiųjų yra dvi 
mergaitės, kurioms buvo 
pripažinta lėktuvu pasivaži
nėjimas už jų nuopelnus bo
nų pardavinėjimo kampani
joje. .

nemažiau kaip, 2,000 lėktu
vų.

Indokinijos kontrolę
CHUNGKING, Kinija, gr. 

4. Gauta žinių, kad japonai 
smarkiau suveržia Indokini
jos kontrolę.

Japonai pirmiau planavo 
prancūzų Indokiniją padalin 
ti į keturis rajonus ir vieną 
rajoną pavesti kontroliuoti 
prancūzams.to

Kadangi Vichy vyriausy
bė susmuko ir prancūzų lai
vynas Toulone sunaikintas, 
japonai nusprendė nepaduo
ti prancūzų kontrolei nė vie 
no Indokinijos rajono.

TIKRAI MERGAITE

t "OrMUKtuf” Acine teleunou»

Linda tikrai yra mergytė, duktė Mr. ir Mrs. Harold Peterson, iš Bronx, N. Y., ku
rios atvaizdas buvo paimtas dėl 16,000 karo bonų apgarsinimų ir išplatinti po visą kraš
tą. Bet tuose garsinimų lakštuose mergaitė pavadinta berniuku, dėl to The Treasury 
Department teko gerokai parausti. Linda dabar yra beveik 2 metų (kairėje).

Italija negali gauti progos išeiti 
iš dabartinio skaudaus karo

Nacių policija ir kariuomenė

visą Italiją laiko sužnybusi

BERNAS, Šveicarija, gr. Tačiau Italija neturi pro- 
4. — Svetimų šalių politi
niai stebėtojai randa, kad 
Italija smarkiai sukrėsta po 
paskutinių britų lakūnų ata 
kų prieš jos miestus ir 
kaip gyventojai, taip pati 
vyriausybė yra linkusi ko
ktu nors būdu siekti taikos 
su sąjungininkais.

Klūbo gaisre būta 
nuodingųjų duju

BOSTON, Mass., gr. 4. —
Aiškinama, kad Cocoanut 
Grove klūbo gaisre turėjo 
būti kokių nors nuodingųjų 
dujų, jei tiek daug žmonių 
žuvo. Žinovai tvirtina, kad 
nuo liepsnų ir dūmų negalė-
jo toks žmonių skaičius žū- tose. Neturima pakankamai 

butų. Tas dar daugiau slopi
na italų dvasią. Niekur ne
simato nė mažiausio entuzi- 
jazmo. Žmonės vargsta ir 
kenčia. Laukia laikų pagėrė 
jimo.

ti. Gal vidaus sienos buvo 
nudažytos kokiais nors nuo
dingais dažais, ar kitkas. 
Tai norima susekti.

Prezidentas liepė 
likviduoti WPA

WASHINGTON, gr. 4. — 
Prez. Rooseveltas šiandien 
įsakė visoj šaly visiškai lik
viduoti Work Projects Ad- 
ministration (WPA) pro
gramą.

Nurodyta, kad visi federa 
liniai projektai būtų uždary
ti iki 1943 m. vasario 1 d.

WPA programa buvo 
1035 m. iškelta ir iki šio lai
ko išleista apie pusvienuo- 
likto bilijono dol. Milijo
nams bedarbių duota progos 
pasidaryti gyvenimą.

Stalingrado fronte 
sunaikinta 40 naciu 
oriniu transportu

MASKVA, gr. 4. — So
vietų karo vadovybė šiandie 
rytą paskelbė, kad rusų ka
riuomenė Stalingrado fron
te sunaikino 40 vokiečių ori-

gos išeiti iš karo ir laikosi njų transportų, paėmė stra- 
kiek galėdama. Progos ne- teginę aukštumą kairią j am 
gali gauti, nes visą šalį vo- Dono upės šone (vakaruose 
kiečių kariuomenė ir polici- , nT10 Stalingrado) ir vakaruo 

se nuo Rževo (Maskvos 
fronte) naujoj vietoj įlaužė 
vokiečių liniją.

Daugiau kaip 3,100 vo
kiečių vakar nukauta. Tad 
šios ofensyvos metu apie 
170,000 vokiečių nukautą ir 
nelaisvėn paimta.

Sunaikintais oriniais tran 
noma, tas veikiai nuslopinta I sportais buvo gabenama vo-

ja yra apnykusi ir stebi 
kiekvieną italų žingsnį, pa
sirengusi slopinti visokį 
prieškarinį pasireiškimą.

Gauta žinių, kad Romoje 
lapkričio 4, 9 ir 10 dienomis 
įvykusios mažos italų de
monstracijos dėl taikos prie 
šais vokiečių ambasadą. Ži-

ir vadai areštuoti.
Iš visų didesnių miestų ir 

iš Romos daug gyventojų 
iškeliama ir siunčiama į pro 
vincijas. Vyriausybė susidų 
ria su sunkumais tuos žmo
nes įgyvendinti naujose vie-

Žemės drebėjimas 
N. Zelandijoje

WELLINGTON, N. Z., gr. 
4. — Smarkus žemės drebė
jimas užvakar čia pasveiki
no atvykusią J. A. Valsty
bių kariuomenės ekspedici jos amunicijos fabrikuose 
J,. Ta. Jvyko dl.no. metu. moterlnis darblninMm.
Moži nuostoliai sukelti.

/
NEW YORK. — Kinų 

ambasadorius pareiškia, kad 
japonus suklupdyti sąjungi
ninkams reikia Kinijoje įs
teigti savo bazes.

kiečių kariuomenė į Stalin
grado koridorių, kurs dar 
neuždarytas.

Už plepėjime
pakliuvo kalėjiman

LONDONAS, gr. 4. — Li- 
verpoolio teismas nuteisė po 
rai savaičių prie sunkiųjų 
darbų kalėti vieno ameriko
nišką laivo virėją, kurs an
dai grįžo iš Afrikos pakraš
čių ir viešai pranešė, kad 
Amerikos ekspedicija Afri
koje turinti didelius nuosto
lius.

Tas virėjas yra William 
Edwin Stull, 42 m. amž. Jis 
prisipažino kaltu. Sakė, kad 
be reikalo apie tuos nuosto
lius viešai prasitaręs.

LONDONAS. — Britanl-

didintas atlyginimas iki 10 
dol. už savaitės darbą.

W ASHINGTON. — Iške
liama aikštėn, kad milžiniš
kos išlaidos karo programai 
mažina miestų skolas.

WASHINGTON, gr. 4. — 
Laivyno departamentas pa
skelbė, kad praeitą pirma
dienį Guadalcanal salo3 zo
noje, Solomons, japonų lai
vai susimetė dar kartą iš
bandyti ten savo laimę. Vie
toje laimės susilaukė antro
jo didelio smūgio.

Gen. MacNider 
sužeistas Guadalcanal

KAŽKUR N. GVINĖJOJ, 
lapkr. 24 (suvėlinta). — 
Brig. gen. Hanford MacNi
der, buvęs karo sekreto
riaus asistentas, sužeistas 
Būna fronte, Naujoj Gvinė
joj. Vakar vakarą ties gene
rolu susprogo priešo grana
ta ir jam padaryta net 8 
žaizdos. Tuo metu jis buvo 
su amerikiečiais fronte ata
kuojant japonus.

Sužeistas generolas'paim
tas į amerikiečių ligoninę 
Australijoje. Iš tenai pra
nešta, kad jo žaizdos nėra 
pavojingos ir tikisi greit 
pasveikti.

Planuoja registruoti 
14 metą berniukus

COLUMBIA, S. C., gr. 4. 
— Šios valstybės karinės 
vyrų konskripcijos viršinin
kas maj. L. K. Brice prane
šė, kad yra planuojama ka
rinė jaunuoliams registraci
ja numažinti iki 14 metų 
amžiaus.

Maj. Brice sako, kad vi
sus berniukus iki 18 m. 
amž. norima pilnai supažin
dinti su karine mankšta.

Šiam sumanymui reika
lingas kongreso sutikimas.

BRISTOL, Tenn., gr. 4. 
—Naktį sudegė iš rąstų ka
binas (stubelė), kuriam gy
veno Dana H. Maye, 30 m. 
amž., su septyniais savo vai 
kais. Tik vienos vaikas išli
ko gyvas.

Kaune atidarytas 
"Vokiečiu darbo 
banko" skyrius

“Kauener Zeitung” (IX
1,) rašo, kad Kaune, Lietu
voje, atidaręs savo skyrių 
“Vokiečių Darbo bankas” 
kuris jau anksčiau turėjo sa 
vo skyrių Rygoje., Bankas, 
įsteigtas nacionalsocializmo 
laikais, esąs vienas didžiau
sių Vokietijos bankų, Jo me

Jie susidūrė su U. S. lai
vynu ir bombonešiais. Įvy
ko kova. Amerika laimėjo!

Devyni japonų laivai nu
garmėjo jūros dugnan. Ame 
rikiečiai prarado tik vieną 
savo kruizerį.

Nuskandinta japonų; šeši 
karo laivai, du transportai 
su kariuomene ir vienas di
delis prekinis laivas, kuriuo 
gabenta karo reikmenys ir 
medžiaga. Spėjama, kad jū
ros bangose žuvo tūkstan
čiai japonų kareivių, kuriais 
norėta papildyti savo prare
tintas jėgas Guadalcanal sa 
loję.

Savo rėžtu Guadalcanal 
saloje kovos su japonais tę
siamos. Vienur ir kitur daug 
japonų nukaujama. Netoli 
tas Laikas, kai saloje neliks 
nė vieno japono.

450 japonų
nukauta N. Gvinėjoj

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 4. — 
Gona japonų bazės srityje, 
Naujojoj Gvinėjoj, sąjungi
ninkų kariuomenė nukovė 
450 japonų. Anot gautų ži
nių, sąjungininkų nuostoliai 
yra maži.

Amerikiečiai Liberijoj 
įsigijo airportas

MONROVIJA, Liberija, 
gr. 4. — Šioj negrų respub
likoj, Afrikoj, J. A. Valsty
bių negrų kariuomenės eks
pedicija pagaliau įsigijo sau 
reikalingus airportus.
• Liberijos vyriausybė nus
prendė visomis priemonė
mis kooperuoti su sąjungi
ninkais šiame kare.

NEW YORK. — New 
Yorko legislatūroje iškeltas 
sumanymas 18 m. amž. jau
nuoliams pripažinti balsavi
mo teises. Sako, jei jie tin
kami kariauti, tad tinkamiI
ir balsuoti.

tinis balansas prašokąs 3 bi 
lionus markių. Jis esąs įstei 
gęs savo pagalbinę bankinę 
instituciją Olandijoje, be to, 
turįs skyrius Belgijoje, 
Prancūzijoje ir Rumunijoje.

Lietuvoje įsteigtu vokie
čių banku, pasak laikraščio, 
galį pasinaudoti “visi ekono
miniai sluoksniai”. Jis savo 
kapitalus panaudosiąs ir Lie 
tuvos “generalinės srities 
ūkinei naujajai santvarkai, 
kuri stovi ypatingai sunkių 
uždavinių akivaizdoje”.

i
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VISO PASAULIO ŽYDŲ VADAS UZ 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Specialaus "Draugo“ korespondento«
pranešimas it Wftterbury, Conn.

Minta yta lhbai malonu 
patiekti “Draugo’’ skaityto
jam a vieno Žymiausio Ame
rikos rašytojo ir paskaiti
ninko Dr. Stephen S. Wise 
mintis. Dr. Wise skaitomas 
steigėju garsiosios žydų 
Free Synangogue of New 
York City ir jo3 rabinu yra 
nuo 1907 m Jis taip pat yra 
pirmininkas American Jew- 
ish Congress, The World 
Jewish Congress ir pirmi
ninkas bendro komiteto, ku
riame dalyvauja visų svar
biausių Amerikos žydų or
ganizacijų atstovai. Todėl 
mes galime drąsiai skaityti 
Dr. Wise kaipo svarbiausią 
žydų nuomonės reiškėją 
Amerikoje ir dabartinėmis

taiką demokratijos bus pri
verstoj labai stipriai laiky
tis, kad buvusieji antidemo
kratiniai režimai nesubruz
dėtų ir nebandytų dar kartą 
kelti gąlvas ir skelbti nau
jus karus. Baigdamas savo 
labai įdomia paskaitą Dr. 
Wise pareiškė, kad jis tvir
tai Ūki į' gražesnį, krikščio
nišką, civįjizuotą, ir demo
kratinį pasaulį.

žydų vadas užtikrina, kad 
Lietuva bus vėl 
nepriklausoma

Po įvykusios paskaitos 
Draūgo Spec. Koresponden
tas asmeniškai pasveikinęs 
garbingą prelegentą paklau
sė: ar Tamsta Pone Dakta-

Dr.

aplinkybėmis ka.po viso pa- -,re nesiteiktumet taiposgi pa 
Saulio žydų vadą.

žudomi mokslo vyrai
S. m. lapkričio mėn. 29 d.

Stephen S. Vvise lydi- 
rabinų WiiLam P.

Gernfeld ir David Ponsh at
vyko į Waterbury Conn., 
paskaitai, kurią jis jau se
nai buvo pažadėjęs 1000 rink 
tinių Svečių Waierburio Fo- 
ihim auditorijai. Žymusis pa
skaitininkas skaitė tema 
“America Faees the World”.
Savo paskaitoje prelegentas 

. vaizdžiai išdėstė Amerikos 
Vyriausybės pažiūras į da
bartinio karo tesimą ir po
karinius planus. Taip pat 
Jis papasakojo savo asme
niškus atsiminimu* iš pasi
kalbėjimų su Prezidentu 
Vhbsonu ir autoritetingai nu 
rodė 1919 metų klaida*. Pa
skaitininkas pareiškė, kad 
jis tik ką sugrįžo iŠ Wa-

h n A r n

KAS GIRDH WAUKEGANE
Kalėdų puota kini* 
viams-jūreiviams

Pavtsngomis Nekalto Pr. 
Panelė*' šv. draugijos, visų 
parapijonų ir kitų draugijų 
parama, rengiama puota ka
reiviams ir jūreiviams, Ka
lėdų dieną, Katalikų Centre, 
U. S. O. patalpose, Wauke- 
gane. Didžiuma kareivių bu* 
iš Great Lakęs ir Fort She- 
ridan stočių. Mąnoma turėti 
apie 600 kareivių, kurie ne
galės grįžti į savo namu*, 
ir džiaugtis brangiomis Ka
lėdų šventėmis. Taigi, mer
gaitės, Alicei Vaitekūnaitei 
pirmininkaujant, ir Lucy 
Dragūnaitei padedant šį gra
žų darbą sėkmingai varo pir
myn. Draugijos ne tik pa
lankiai atsiliepė, bet ir au
koja. Taip pat ir pavieniai1 
asmenys, biznieriai ir profe
sionalai. Nemažai ir ūkinin
kų prisideda, nes tokiam 
skaičiui kareivių, reikės 
daug valgomų produktų ir 
dar po dovanėlę įteikti. Tai
gi nemažai kainuos. Romi

reikšti keletą savo minčių 
mūsų visų lietuvių širdžiai 
labai artimais klausimais.
“Su mielu noru”, atsakė Dr.
Wise. Jeigu taip, tai kaip 
Tamsta Pone daktare žiūri
te į didvyriškus Lietuvos 
Metropolito ir Kauno Arki
vyskupo Skviretcko žygiu*. Alice. Vaitekūnas

oj' i į
Jai tas sekasi. Nemažai yra 
darbu prisidėjus prie “Lie-. 
tuvių Dienos? ; kuri šįmet 
buvo vieha sėkmingiausių. 
Organizuojant Altoriaus Puo 
Šimo draugiją, ruošiant ‘sho- 
wer’ seserims it* kituose dar
buose pasišventusiai dirbs. 
Mums, lietuviams garbė sa
vo tarpe turėti ją ir kitas 
panašias lietuvaites, čia gi
musias, augusias. Prie pro
gos reikia priminti, jog E- 
milija yra Waukegano mies
to majoro sekretorė. Spau
džiu jai dešinę.

/.v
Nuoširdi padėka

dv. Kazimiero seseyų ‘eho- 
wer’ praeitą sekmadienį bu
vo sėkminga. Sekančios Uio- 
terys ir mergaitės aukopo: 
vienos pinigais, kitos dova
nų:

A. Bokienė, M. Žekienė, A. 
Bačkienė, Sr., F. Janutienė, 
A. Bačkienė, Jr., G. Kara- 
š&uskienė, A. Vasilienė, E. 
Stulginskienė, T. Podžiūnas, 
J. Meleškienė, J. dimulynie- 
nė, M. Garolienė, J. Norkie-

SeStadienis, gruod. 5 d., 1942

ląlčienė, D. Gedvilienė, S. Vasilienė, P. Bastienė, J. Moteitienė, N. Adams, B. 
Rayunienė, Sr., E. Skyrienė, Raudonienė, M. Navickienė, Hagen, V. Kuhar, A. Baro- 
P. Baniūtė, Ą. Nftvardaus- M. Motekaitienė,£ A. Akrą- nienė, A. Petruškienė, J. Ra
ki®1^, M. Bujanauskienė, B. mienė, J. Maleiienė, J. Kai- činskienė, P. Banienė, A. Ju- 

(Nukeltą 3 puškiJurgaitienė, J. Bukan^ienįė, raitienė, M. Jakaitienė, V. 
p. Bvinskienė, A. Grigutie- J Kasilė, B. Ditzig. A. Mazri-
nė, Sr1., A. Gngutienė, Jr., 
A. Kaminskienė, R. Truš- 
kauskienė, J. Salata, A. Vbr- 
dauakienė, A. Paluckienė, A. 
Venclauskienė, A. Sutkienė, 
E. Gladkienė, E. Šeštokienė, 
A. Rumšienė, O. Gilbartienė, 

; E. Špokienė, E. Urbai tienė. 
H. Butkienė, A. šn&ukštie- 
nė, U. Kanaverskienė, A. 
Vander Vert, D. Horen, Z. 
Žekienė, A. Jonaitienė, A.

mienė, M. Valentikonienė, V. 
Ashmienė. Jr., V. Ashmienė, 
Sr., A. Butkienė, A. Blan- 
chard, C. Švažienė, A. Be- 
linskienė, B. Petraitienė, M.' 
Butkienė, M. Junevičienė, D. 
Rayunienė, M. Kibortienė, M.

4-

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

sija prašo: kas nori prisidė-. nė, A. Račienė, V. Galinienė,

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tft viso* pom Aklų rts.ru <y 
TSnlmnl. Saucoktt. Jas, Istsdaml 
tžssaamlnuotl Jas modernUklausla 
metodą, kuris rstėjltno moksla> 

<al1 tutelktl
Ii KUTAI fATTRniO 

pririnkime akiniu, kurte paiallna 
«SS» aklu pampintų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.
1801 So.

orroaamusTAi
Avenue

Kampas 11-ko.
M OAKAZ 0M», Cbioagc

onSO VAIaAKDOS: 
Kasdien »:»# a. m. Iki • p. na. 

Trečiad. lr Mtad t:SO a. m.
‘  Uį. 1'-9$ >• m

DR. SELMA SODEIKA,
O. o.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisyme 

metodų įrengimai akimi, ku
rioms akinių pagelba neužtenka

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas diena

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

187 No. Marion Street 
Oak Park, Dllnois 

(Prie kampo Lake Bt.)
Telephone: — EITCLID SSA 

— REZIDENCIJA —
(441 So. SOtb Ava. Cicero, HI 

Tek: Cicero 7881

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 
DIVIDKNTV 
RATA

1751 W. 47th Street

ADVOKATAS

ginant Lietuvos šydus nuo 
brutališkų nacių persekioji- 
mų4ks*ąugAi*Qš- -vienlsIįaitĮ 
ir svarbiausią šydų mokslo 
įstaigą pasaulyje “Slabot- 
ker Jashibot. (Kauno prie
miestyje Viltampdyje buvo 
garsiausia žydų dvasininkų 
seminarija, kur suvažiuoda
vo žydai iš viso pasaulio 
semtis Talmudo išminčių. 
Prieš bolševikų okupacija 
Seminarija lankė kandidatai 
į žydų rabinus iš visų žy
mesnių pasaulio centrų. 
Red.) “Žinau puikiai ir di
džiai vertinu tas kilnes lie

ti auka1 (neskaitant tų, ku
rie jau gausiai aukojo), pra- 
neškit komisijos pirmininkei, 

telefonas 
North Chicago 1227J. 

Emilija Kučinskaitė — 

pirmininkė Nek, ’ Prsėidėji-

B. Aleksandravičienė, A. A 
kusevičienė, D. Burbienė, A. 
Bakšienė, V. Aidikonienė, M. 
Kuzmickienė, D. Jakaitienė.
J. Valibttė, J. Genevičienė, E. 
Mikalauskienė, E. Vasilienė,r ’
K. Leonaitienė, P. Augusta- 
vičienė, P. Jurgaitienė, S. Jo

DR. O. SERNER
LIET L VIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Ttl. Yards 182» 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis

mo P. Sv. draugijos yra pa- naitienė, A. Kovarsky,
vyzdinga lietuvaitė, nenuils
tantį darbuotoja. Jos suma

Každelevičienė, M. Petruš
kienė, A. ^aitekūnienė, B.

shingtono, kur turėjo ilgus tuvių dvasios vado pastan- 
gasikalbėjimus State De- ga®”» atsakė Dr. Wi»e, “ir 
partment ir kur jam daug užtikrinu jus, kad, žydų Uu 
liūdnų žinių buvo patvirtin- ta nepasiliks nedėkinga”.* 
ta. Būtent, kad naciai visa-j O kaip Pone Daktare Tam- 
mš Europos kontinente ve- žiūriu į Lietuvos atri
ša negailestingą žydų, o tį? Į Ui garbingas žydų vy- 
drauge ir kiekvieno Euro-! ritualas vadas nei sekundei 
pos krašto patrijotų perse- nesuabejojęs, tvirtu balsu 
klojimą ir žudynes. Tokių atsakė; “Galite būti viMdra- 
nelaimingų aukų priskaito- mUs- Lietuva bus laisva Ir 
ma milijonai. Bet Labiausiai
protagentas norįs atkreipti 
Amerikos visuomenės dėme

tepriklausoma. Ir ari Rusi
ją, ari Vokietija, nri Lenki
ja niekuomet ir jokiomis są-

sį į šlykščiausią nuožmiųjų 
diktatūrų pasireiškimo for
mą, kai pirmoje eilėje tre
miami ir žudomi mokslo ir 
dvasios vadai. Nes daryda
mi tai nuožmūs kraugeriai 
žino, kad jie daro kiekvie
nai tautai labai sunkiai ati
taisomą skriaudą, nes dva
sios ir mokslo vadai nedygs 
ta' kaip grybai po lietauš.

tik *
Bn* grafaml* ir 
krikščioniškas gyverima*

Kalbėdamas apie buvusią 
Tautų Sąjungą, kur ir Dr. 
Wise keliolika kartų buvo 
aplankęs Ženevoje, jis parei- l 
škė, kad tai nebuvo nuošir
di tautų bendravimo buvei
nė, bet šlykšti didžiųjų vals
tybių suokalbių vieša plat
forma. Po šio karo reiks 
leisti dūmams ir rūkams iŠ 
karo laukų nusistovėti h* 
prieš sudarydamos galutiną

vienintele Lietuviu 
Wholesale Liquor 
ištaiga Chicagoje

jrtuotu

numu buvo atlikt—.ine -nie-j tepaitiaųo, Čepaitienė, if.
nas svarbus darbas. Kaip( ....... ....
paprastai darbuotojams pri
seina daug padirbėti, kad1 
tas darbas būtų sėkmingas.

lygomis bei aplinkybėmis ne 
įstengs jos pavergti”.

Dėkoju labai Tamstai, Po
pe DakUre už toki malonų, 
aišku, tvirtą ir neabejotiną 
atsakymą. Mums lietuviams 
Lietuvos laisves ir Nepri
klausomybes klausimas yra

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvi*

aktų įtempimų, kur* 
galvos skaudėjimo, 
aptemimo, nervtoo- 

.w, skaudama aidų karttį, stital- 
trumparegystę it toliregystę.

pats svarbiausias ir jį išs- J^SftiktouaSl^ii
prendę mes lengvai iepręeim JSStos’u.’ST’speciaiė atyda 
V1SU8 likuriu*. kreipiama ) mokyklos vaikui.

Pasikeitęs dar keliomis valandos: ^5 SPTyuTEd • u. 
mintis, nuo savęs palinkėjau tStSų. *
garbingam Daktarui gero* faĮBiifa
sveikatos ir dar ilgai sek- _A_ f**a.

mingai dirbti žydų tautos ir SOMth AflMRlfed A.V.
visos žmonijos naudai. (

• Df. P, Neris, i
me: YARDS 18T8 »

oliai, kurie nepriima* 
aviacijos skyrius U pr

manęs

i -

L

'*tz,

1

Tiktai Tsvemaaa. 
Užsakymai UveBojami 

Sekančią Dieną.
Š IM 8 P. N.

FRANK VIZGARD. fiav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
424G48 60. CALIFORNIA AVE,

Tel. REPubllc 1588—0

Ofisas h- Akinių DirbtnvS 
8401 SO. HALSTED ST.

kampas S4th St.

VALANDOS: nuo 10 iki 4, 6 iki 8 
ir Sekmadieniais pagal sutartį.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikins akiniu* 
a t s a k o minga) už 
prieinama ka^a

JOS F. BUDRIK
KBADTUVBJE

3241 So. Halsted Si.
> 7 Telefonas:
Calumet 4591

D*L BADIO PATAISYMO 
PASADAITK:

V ARDA MM

WHITNEY E. 1 AKUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

8133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-moe iki 8-trs 
valandos vakare. 

Telefonas CALomet 0877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2814 Tol. STASo 7B7>

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230

Ofiso TsL Central 1824 
Valandos: 9 ryto .iki ,4 popiet 

KltoiSis v^landodBC- pagal *utart}

NEW VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.
828 W. S5th PLACE
Phone: YARda 2380

24 vol. patarnavimas
Būnant namie ar darbe gatlte 
gauti gydyme patarnavimų, lank
ant mūsų ll«onlt|to kliniką.. KH- 
niko valandos nu\> 2 vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.

cydvmnl visokių
I Ir ' - ■UsUlklnlų.

i**ee De-
ltUr svarbias lr ma

žesnes operacijas atlieka atsako- 
mlngl Ckirurgai-Daktaral.

Pilnai Įrengta Pliysiolhcrąpy l)e- 
partiMNrtAs priskaitant IMatber- 
my, Ultra Violet Ray, Slnusoidal 
Ir kitus modernlžkus metodus 
gydymo.
Pilnai {rengtas X-Ray l>epart- 
smMus daktarams Ir pacientams.
N* vienam vertam U«OWu< ne- 

dffl stokos pinigų, 
kj^Apaaks Ir pržažmra. 
mokesčių, susftarsfane,
kams kokad Mtų 

KALBAM LIETUVIŠKAI

LIlTVVrŲ DAKTARŲ DRAUGUOS VARIAI

Ol*o M.

DR. T. OUNOUIIS
•TDTT0JA* S OnBVBOJ 

4157 Archer Avenue
<>fioo vaL: I—S 

TraJiadisriais
* *-eao P
P<8>I lulATl|.

Ros, *8*8 S. Talnaa A v®.
Bm. Tek GAOvoMU M17 
Office ToL HEMiock 4848

DR. J. J, SHMMMITiS
vrMTbJrii n osmmoKi

Vkl.: 2-4 ir T-8 rok.
Ket išBkt. * AoMENsm* sokitam 
2423 VVest Marąuette Rd.

Tai OAVal 0188

DR. S. BIEŽIS
gydytojas n omnoiB 
2201 West Cermak Rd.

Valandos: 1-8 popiet k 7-8 r. rak. 
Sekmad., Trečiad. ir Mtad. ra

kantis oftsss atdarytas. 
REZIDENTU A:

8241 Weri 66th Place 
Tel SBPntAe TM8

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAH AND 8UR0N0N 

4845 So. Ashland Avenue
OTISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal autartį.

Office tel YARda 4787 
Namų tel PROapect 1880

D1. P, ATKOEIDNAS ’
DAMTSSTAf

1446 So. 49th Court, Cicero
Aitradinuau, Ketvirtadieniais 

ir PenkUdiemau
Valandoe: 10-12 ryte, 2-6. 7-8 P.1L 
1147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniai*, Trettadiemaia 
ir Sežtadiimiai*

Vamndoa: 3 — 8 popiet,
TeL YABds 2240

DR. C. VEŽKIS
DANTISTAS .

4645 So. Ashland Avenue 
St* 47th Btrest

*sL: auo 9 vaL ryto iki S vaL vak 
Seredoj pagal sutartj.

Telefonas: HEMIoek 8049

DR. PHf RI. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHUIUROAS

6757 80. Western Ave. 
OFISO VALANDO8:

Popiet nuo 1 Dd 3 vaL Vak 7 Ud S

TSL YAB* 0140

DR. V. A. ŠIMKUS
OHraUROAS 
PBETAHO 

744 We»t 85th Street
11-13; 2-4 tr 0:30-8:30 

Plrmadieiuaifl tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ofiso ToL ........... VIWgMs 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB 0HIBUBGAS 

4204 Archer Avenoe
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. lr Safcmad. tik euaitariua.

TaL TARds MSI. 
*ki KSHknnl ROT.

AL
•YDYTOJAS H 

Ofiso vai šuo 1 i min fl 10 « fld

756 VVest 85th Street

teL: PROspeet MM

DR. F. 2. ZAMTORIS
gydytoja* b ohirveoah 

1821 So. Halsted Street 

RmUsadJat 8600 flo. Artesian ArS.
VALANDOS: U ▼. ryto iki 8 papis* 

6 iki 0 rai. vakare

T«L CMeoro 1484

DR. S. R. PAUITSIS
GYDYTOJA* D OHIRUMA0

Karup. 15tos gat ir 4Mh Ct 
OFISO VALANDOS:

B Bl 4 SS0M 7 Bl 0 vakare, 
ir pagal aatariį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel Cicero 1404

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenoe
OOso Te!. LAFayette 3210 

0004Ras. TsL LAFa; 
Jeigu Neatsil:

yette 001 
lepia —

SKAITYKITE “DBAUO4“

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vaK. 
Penkt. Seitad. 8:30 Iki 9:30 vak.

•YDYIOJAf H 
IB AKDflDB

08. CMJUHfS SEGU
GYDYTOJAS OI CBDUJBGAS

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

TeL MIDway 2880 Chlcago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 8 
vai. popiet ir nuo 7 Ud 8:80 v. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. A. JENKINS
(lietuvi*)

•YDYTOJAS IR OOTtURGAB 
2506 Wsri 63rd Street

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Ofiso telefonas PROspeet 6787 
Namų telefonas VIRginla 2421

rts.ru
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Kas girdėt WauReęan’e
(Atkelta iš 2 pusi.)

nevičienė, A. Wells, A. Jan
kauskienė, E. Kuzmickienė, 
A. Bukantienė, E. Kačins
kaitė, M. Zavaskienė, F. Tau- 
čienė, M. Akusevičiūtė, V. 
Gustienė, M. Buksienė, Jr., 
A. Didjurgienė, A. Stanulie
nė, M. žiaugrienė, Z. Marti
naitienė, E. Frazier, B. Alks- 
niūtė, W. Niemi, A. Lulienė,
M. Rose, J. Bičkauskienė, G. 
Lutviniūtė, I. Povilaitienė, 
C. Akusevičienė, A. Urbonie
nė, A. Brazauskienė, A. But
kienė, A. Howell, V. Krikšti- 
navičiūtė, M. Mantvilienė, A. 
Lutvinienė, A. Salučkienė, R. 
Žuraitienė, A. Verpečinskie- 
nė, J. Grikšienė, P. Butkie
nė, B. Žakienė, M. Česniūtė, 
A. Bagdonienė, A. Mickienė, 
A. Žylienė, J. Petruškienė,
N. Šidlauskienė, P. Pavilio
nienė, M. Grigutienė, M. Dra- 
gūnienė, B. Drubienė, A. 
Stulginskienė, P. Daujotie
nė, Jr., A. Mašotienė, A. Ži- 
gienė, M. Kvederienė, Sr., Z. 
Aleksonienė, M. Karpienė, J. 
Kundrotienė, E. Liudienė, E. 
Zakarauskienė, G. Leonaitie- 
nė, H. Van Paryš, V. Pet
ruškienė, M. Adamskienė, F. 
Petruškienė, V. Krapf, R. Ja
kutienė, M. Mačiulienė, A. 
Augustavičienė, J. Dikšienė, 
H. Kuzmickienė, V. Petruš
kienė, V. Junevičienė, M

Buksienė, Sr., B. Yakienė, A. 
Marcinkienė, A. Šiaulienė, O. 
Remeikienė, P. Mesec, M. Ne 
verdauskienė, E. Mugerdit- 
chian, C. Dagienė, V. And- 
rulienė, A. McMahon, R. I- 
vinskienė, T. Matulėnienė, A. 
Matulėnienė, A. Zaborskienė, 
B. Nagode, M. Jasukaitienė, 
A. Vaitekūnaitė, S. Pazerec- 
kienė, M. Bakšienė, C. Je- 
rušaitienė, ir O. Petrošienė.

Rengimo komisiją sudarė: 
M. Akusevičiūtė, Ona Bu
kantienė, Ver. Gustienė, E- 
milija Kačinskaitė, E. Kuz
mickienė, Pr. Ta.učienė ir M. 
Zavaskienė.

Kalėdų dovana Sibiran 
ištremtiesiems

(LKFSB) Vokiečiams užė
mus didelę dali Ukrainos ir 
nuteriojus kitas sritis iš kur 
Rusija gaudavo daug mais
to ir akmens anglių, šią žie- 
mk, kaip rašo Amerikos laik 
raščiai, Rusijoje daug kas 
turės kentėti ir šaltį ir ba
dą. Suprantama, kad tą y- 
pač turės pajusti tremtiniai, 
jų tarpe ir tūkstančiai į Si
biro gilumas išvežtų lietu

vių, kaip žinome tarp jų yra 
keletas vienuolių ir 10 kuni
gų. Dviejų kunigų adresus 
turime: kun. J. Vailokaičio 
(62 m.) ir kun P. Prunskio 
(69 m.). Prieš Kalėdas, kiek 
sąlygos leis, jiems bus iš
siųsta pinigų ir numatoma 
išsiųsti ąiuntinėlių, nors la
hai sunkiomis sąlygomis, bet 
siuntinėlius į Sibirą dar pri

ima World Tourist, inc., 1123 
Broadvvay, corner 25 str., 
Nevv York, N. Y.. Kas norė
tų prie tos Kalėdų dovanos 
baisiajan Sibiran ištrem
tiems mūsų broliams prisi
dėti, malonėkite tuojau sa
vo auką įteikti Kunigų Vie
nybės ar Katalikų Federa
cijos centro valdybos na
riams.

UŽUOJAUTA
Moterų Sąjungos 3-čioji kuopa reiškia gilią užuo

jautą ANTANINAI NAUSfiDIENEI, Moterų Sąjungos 
organizatorei, ir Nausėdų šeimai, netekusiai savo' vyro 
ir šeimos tėvo, Izidoriaus.

I » »
LEOKADIJA SABONIENfi, Pirmininkė 
VERONIKA GALNAITE, Raštininkė.

4^

.this cheese 
fooJ ihai’s digestibte 

as milk itselfl

SPREADS! SLICES! TOASTSl 
' MELTS PERFECTLY! *

RED-ITCH Y-SCALY

ECZEMA
Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture!
Fint appllcation, of wondarful aooth- 
ing meaicated Žemo—a doctor’a formula 
—promptly relieve the intenae itch
ing aoreneM and start at once to help 
heal tbe rad, scaly skin. Amazingly sue- 
eaaaful for over 80 yearsl First trial of 
marvelous clean, stalnleaa lit/uid Žemo 
convinceel All drug<W» . ŽEMO

t
POVILAS BRAZAUSKAS
Mirė gruodžio 3 d., 1932 m. 

4:10 v. p. p., eu'auve. 4 R m.
Gimęs Lietuvoje. Kilo ift Ra

seinių apskr, Kauno Redybos, 
Alialta parap., Gūbrių kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 28 m "tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Mikoltng (po tėvais 
fivelkausk&ltė); 2 sūnus Ray
mond Ir Povilą Jr.: btolj An
taną lr brolienę Rozaliją tr Jų 
Aeimą; seserę Veroniką Urbo
nienę ir Joe vyrą Joną ir Jų 
šeimą; 3 pusseseres; Domlcū'ę, 
Veroniką, lr Barborą lr Jų Sei
mas lr daug kitų giminių Ir 
pažjstamų. Lietuvoj paliko bro
lj Pranciškų lr 2 sese rea, Ma
rijoną Ir Oną lr Jų Seimas. ,

Kūnas paAarvuotas namuose 
7030 R.Maplewood, PRO, R898.

Laidotuvės Jvyks Antradien), 
gruod. 8 d., 1942 m. 14 namų 
9:80 vai. ryto bus atlydytas J 
Gimimo Pan. švč. parap. baž
nyčią. kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą Pp 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines.

NuoAlrdžIai kviečiame visus 
gimines, drnugut-gen Ir pa- 
ŽJstamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris; Sūnūs:
Brolis, BmlIenP, Sesuo, Pusse
serės, ir Giminės.

Laidotuvės direktorius, A. B. 
Petkus, Tel. Orovehlll 0142.

Visoms aukotojoms šiuo 
reiškiama padėka. Enrikas

UŽUOJAUTA

Mirus Izidoriui Nausėdai, šioje nuliūdimo val
andoje, PONIAI ANTANINAI NAUSfiDIENEI, ir 
josios šeimai bei giminėms, reiškiame gilią užuo

jautą.

ŠV. KAZIMIERO AKAD. RfiM. 6-tas Sk. 

(Brighton Park)
1

X

A. T A.
ELZBIETA JAKŠEVICIENE

(PO TĖVAIS MAKARAUSKAITE)

Mirė Gruodžio 3 d., 1942 m., sulaukus pusės amžiaus.
Gimus Lifetuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Naujamiesčio 

parap., Kairiu kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Petrą; seserį ir švo

gerį Karoliną tr Stanislovą Misiunskius ir jų šeimą; 7 seserų 
dukteris — Oną Mankus ir jos šeimą, Stelia Kohler ir jos šei
mą, Julia Šiaudikienę ir jos šeimą, Martha Ambrose ir jos 
šeimą ir St. Charles, Bronislavą Vingelevičienę ir jos vyrą iš 
Elgin, Stelia Norvilienę ir jps šeimą, ir Betty Hammer ir jos 
vyrą; 4 seserų sūnus — Juozapą Žilvitį ir jo šeimą, Juozapą 
Eringis ir jo moterj, Stanislovą Eringis, ir Steponą Grakaus
ką; švogerką Justiną Pečiukienę ir jos šeimą; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Šv. Petronėlės draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose 507 West 81st Street.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Gruodžio 7 d. Iš namų 9:00 

vai. ryto bus atlydėta į St. Leo’s parap. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta- 
: mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Ssesuo, Švogeris, Švogerką, Seserų Duk
terys, Seserų Sūnai, ir Giminės.

x ! Laidotuvių direktoriai: Mažeika ir Evanauskas, telefo
nas YARds 1138 — 1139.

UŽUOJAUTA
Moterų Sąjungos organizatorės ANTANINOS NAU- 

SEDIENES vyrui, Izidoriui mirus, 1-oji Moterų Sąjungos 
kuopa reiškia gilią užuojautą kuopos įsteigėjai ir raštin
inkei, ANTANINAI NAUSfiDIENEI, joe šeimai ir jų 
giminėms.

ELENA NEDVARIENfi, Pirmininkė 
BRONfi BYTAUTIENfi, Iždininkė.

■J

UŽUOJAUTA
Akademijos Rėmėjų 5-tas skyrius nuoširdžiai užjau

čia Centro Pirmininkę — Akademijos Rėmėjų draugijos 
steigėją — ANTANINĄ NAUSfiDIENĘ, šioje liūdesio 
valandoje, dėl mirties jos vyro, Izidoriaus.

ONA KALAS, Pirmininkė 
VERONIKA GALNAITE, Raštininkė.

*• + *•

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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Izidoriui Nausėdai mirus. Švento 

Kazimiero Akademijos Rėm. Drau
gijos Centras, šioje skausmo valan

doje, reiškia giliausią užuojautą sa

vo liūdiančiai pirmininkei, Izidoriaus 

žmonai - ANTANINAI NAUSEDIE- 

NEI, Nausėdų šeimai ir jų visai gimi

NULIŪDIMO VALANDOJE

1 r»

nei.

VERONIKA GALNAITE, 
Centro Raštininkė.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS• • 'L' -z ■

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

IZIDORIUS M. NAUSĖDA
(Gyveno: 917 W. 33rd St., tel. Yards,0834)

Mirė Gruodžio 3 d., 1942 m., 10:30 valandą ryte.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kauno redybos, Raseinių 

apskričio, Pajūrės Jomantų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Antaniną; 2 duk

teris — Bronislavą Šegždą ir žentą Juozapą, ir Felicia 
Gilmore jr žentą Joną; 2 sūnus — Izidorių ir Edwardą; 
2 anūkus — Lorettą ir Joseph Šegždą; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie S.L.R.K.A. 15-los kuopos Ir 
S.L.A. 36-tos kuopos. ' -«t- ,

Kūnas pašarvotas Mažeikio koplyčioje, 3319 Li
tuanica Avenue. Laidotuvės įvyks pirmadienį, Gruodžio 
7 d. Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Žentai, Sūnūs, Anūkai 
ir visi kiti Giminės. v

Lajd. direkt. Mažeika ir Evanauskas, YAR. 1138-39.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PEIER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas —
Ai Firma Viri RO Metų 

Ton Padas Aelmon 
Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

Workmanship and Mateliai TJnexcelled — 

and Obtainable at Lowest Prices.

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVING!

mniPKITIB PRIE LDETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
MODERNI IlvtdtnS PARODA:! REZIDENCUA:
4685 W. Washington Blvd- 6919 South Troy SL

TeL ESTebrook 8646 Į Tel. REPublio 4298 

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Aeitad. lr Sekm. 9-8 vaL

OARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

ir ’l i J PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

4348 SO. CALIFORNIA AVE.
J. LIULEVICIUS

Phone LAFAYETTE 3578

■.

8304 80. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

I

Telephone YARDS 1419
710 W. 18th STREET

I. I. ZOLP
1846 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 9727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
iš stotie. WGES (1390), au Povilu Šaltimieru.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2814 VVEST 28 r d PLACE

Tel. PULLMAN 1278 
Phone CANAI, 2518

L BUKAUSKAS
18821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9881

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA ZVENUE Phone YARDS 4988
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hubM-riptMto: One Year $$.<*( SU MbhtRs — $3.50; Three
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DRAUGAS
ISeina kasdieni ilskyrue sekmadienius.
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tams — $6.00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
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*— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris 3e.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Tik padidintomis pastangomis 
pagreitinsime pergalę

• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei fte-

Kima tai padąryti ir neprisiunčiama tam tikslui pulto ženklų.
kclju pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

traktus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon- 
dentų prašome rąžyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją ma- 
žinele), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

l' ~ i? T i • -i.-
Karas visus dotniftii Kifo ttaudMAis viki kalba: Iš- r.j 

ro stffctegAi ft- Šiaip' elludėl Tilt įftlima pištė
beti, kad karo kbUMifiAie kūfd frtaatėgų kalba yra gink 
lų k Aibė.. Karo strategų kolbą daugiausia išgirstame 
frOnte Ir toji Kalba esti persunkta ryžtingumu ir drąsa.
Jų dėmesys yra eukoneeMPUotOM į laimėjimą. Retkar
čiais kare strategai eilinius žmones įspėja, kad perdaug 
nepasiduotų optimlttnui, kada išgirsti apie didesni lšh 

mftjimą, bet išlaikytų dvasios pusiausvyrą, nes visiškai 
pergalei dar teks daug aukų Atiduoti karo dievaičiui, 
dar teks daug aukotis, karas daug ko dar iš žmonių 
pareikalaus.

KAIP GALVOJA AMERIKIEČIAI

u

,<įfl
. KaTo ugnis Afrikos fron
te plinta.

Naciai padubto į tą fron
tą dadgiatt lėktuvų fr jų OUb- 

mariftAi lakiau ėmė šiaušti.
Santarvininkams tenka 

stipriau grumtis ir skubiau 
papildyti savo jėgas.

Priešai, matyti, užsimojo

Entered as second-Clase Matter March 31, 1916 at Chicago, IU.tatt
Under the Act of March 3, 1879.
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Maldos frontas
Pirmadienį, gruodžio 7 d. sueina lygiai metai, kai 

Japoniju iš pasalų užpuolė Amerikos teritoriją, Pearl 
Harbor uoste padarydšfiia Jungtinėms Valstybėms nuos
tolių ir pralieti aina amerikiečių kraują.

Apie šį įvykį plačiau parašysime pirmadienio laidai.
Šiandien norime žodį kitą parašyti apie vieną iš svar- 

biausių^frontų — Maldos Frontą.
Ir dvasiškoji ir svietiškoji valdžia kreipiasi į Ameri

kos visuomenę, khd ji ryt dieną pašvęstų susikaupimui 
maldai. Daugelyje bažnyčių susirinks karių motinos 
specialėms 'pamaldoms, kad prašyti Aukščiausiojo pa
laimos jų sūnams ir pergalės Amerikai.

Amer kos žmonės už daugelį dalykų turi būti dėkingi 
Dievui. Pirmoje vietoje turime būti dėkingi, kad mes 
čia turime laisvę Dievą garbinti taip, kaip tnūsų tikė
jimas moko ir sąžinė diktuoja. “Praise The Lord And 
pasš the ammunitibn’* galėjo būti atsitiktinas išsireiš
kimas, tačiau jis Virto kariaujančios Amerikos simbo
liu.

Mes kariaujame, kad ir toliau tą laisvę galėtume tu
rėti. Dėt to aukojasi karo frontuose mūsų sūnūs, vyrai, 
tėvai. Jie dėl to saro brangiausią turtą — kraują ir 
pačią gyvybę yra, pasiryžę atiduoti. Pagaliau, dažnai 
mes kalbame, kad kariaujame už amerikoniškąją, de
mokratiškąją santvarką, bet, atsiminkime, kad jei iš 
tos santvarkos išimtame laisvę Dievą garbinti, ji jau 
nebebūtų demokratiška, nebebūtų nė amerikoniška.

Jau metai kai Amerika kariauja. Ji kariauja ne vien 
tik dėl favęs, bet dėl viso pasaulio žmonių laisvės. Ji 
kariauja ir su žmonių priešais ir Su tais, kurie lyg kokie 
bepročiai Dievą norėtų iš šios žemės išvyti. Tad, susi
kaupkime rytoj gilioje maldoje, kad visiems žmonėms 
būtų laimėta laisve Dievą garbinti ir visos kiton lais
vės, kurios yra inkorporuotos į Atlanto Čarterio dės
nius.S . ■ : 1
Užjaučia vargstantiems mūsų broliams

Rytoj Brooklyn, N. Y., diecezijos lietuvių bažnyčiose 
bus rinkliava nuo karo nukehtėjusiems lietuviams šelp

ti. Tos diecezijos vyskupas Thomas E. Mollby ne tik 
leido daryti Šią rinkliavą, bet ir labai malonų if prie

lankų paraginimą padarė. “Aš puikiausiai suprantu Jū
sų vertingą pasiryžimą suteikti dvasinės ir medžiaginės 
pagalbos Jūsų kenčiantiems Europoje tautiečiams, ku

rie, liūdnoje pasaulinio karo pasekmėje, kaip ir kiti vi- 
bų Europos tautų žmonės, pergyvena didelį skurdą if 
kančias” — taip rašė J. E. vysk. Molloy lietuviams ku- 
higatns.

Toliau vienos iš didžiausiųjų diecezijų Amerikoje 
Ganytojas savo laiške rašo:

“At pasHikfa, kad Jūsų pampijhtflhl, įgimto If žmo
giško kraujo giminystės jausmo paskatinti ir viršgam- 
tinės meilės vedini, atsiliepsi į šį kreipimąsi palan
kiausiai ir dosniausiai.

Rflkite. prašau, tikri, lcad aš atsittilAsiu savo Mišio
se ir maldose ir Jūsų šiame garbingame darbe ufai- 
mnjlfrtrt bei veikią If Jūsų kenčianėim tautieėtus-^ 
ktinigtrt. vietadOlRm ir pasaulieėfa LlėtdtttfB.*

Reikia tik džiaugtis tokiu vyskupo palankumu, lie
tuvių tautos reikalams. Teko patirti, kad it kiti vys

kupai lr arkivyskupai yra labai palankūs mūsų tautai 
ir jos Šiandieniniams vargams. Ras kurj tik lietuviai 
kreipėsi rinkliavos bažnyčiose ir kitokiais lietuvių rei
kalais, prašymus išklausydavo ir kavo paramą suteik* 

davo.
Amerikos vyskupų tarpe Lietuva turi nuoširdžių prie- 

telių ir rėmėjų. .
|y» ’

11 Amerika” teisingai sako, kad rimtoji ^narikleŠių 
spauda visada palankiai rašo apie Lietuvą. Tik reikia 
daugiau tiakamoe literatūros paruošti

>fl£l ’CLSj

išsilaikyti likūsibj jų Val- 
Kai kurie žmonės, pagauti įvykių ūpo, perdėtai viską džioj AfrikbS dalyje If dėl 

įsivaizduoja. The National Opinion Research Center of to koncentruoja ten visas 
the University of Denver randa, kad Amerikoje treČ- savo jėgas.

dalia žmonių galvoja, kad šią baisui karas baigsis riję- Susirėmimas Su jais, aiš- 
tų laike. Yra geras galvojimas, bėt kariškos situacijos' kti, hus didelis, tačiau neabe- 

kalba yta kitokia. , ų , jojama, kad pergalė bus jung
Tiesa, sąjungininkai daug laimėjo. Karo būkle yra pa-(

sikeitusi Sąjungininkų naudai, sąjungininkai ir Antėri-r 
ka stovi pasikeitimo taške, bet dar ateis kieta ir krik-

» • ‘ f, t
jinga kova.

tidių tautų pusėje.

Afrika bus išvalyta nuo
našių ir fašistų.

Rasktutinėmis žiniomis net 
Italijod senatoriai kreipėsi į 

^karalių, prašydami pašalin

ti Mussolinį, išlaisvinti kraš
tą iš vokiečių dominacijos 
ir daryti atskirą taiką su 
santarvininkais.

Tačiau - spėjama, kad to
kia žingsniai daryti' jau per
♦ėjų. ,ir

1 *
Naciai tefi perdaug įsiga- 

Įėjo ir, be to, eina gandai,

KOVOS TIK PRASIDĖJO
** ’ - '' ' *
Kovoj tik dabar prasidėjo. Amerika ir sąjungininkai 

plačiame pasauly pradėjo ofėnsyvą ir šitoji ofensyva, reipė į ara ių i torą 
spaudžianti priešą prie jo namų širdies, Atneš pergalę, taOhuelį.

Paskutiniais mėnesiais karo iniciatyva perėjo į Jung
tinių Tautų rankas. Dar prj^š ofėnsyvą Šiaurės Afriko
je, naciai skubėjo rusų fronte (tas frontas ir dabar lai
bai svarbus), bet dabar naciai nebeskuba pirmyn, bet 
kai kur traukiasi, o kai kur stiprinasi išsilaikyti. Jei 
šiandien rusų fronte vyksta Vokiečių atsitraukimai, o 
kai kur sustojimai, tai reikia atsiminti, kad tas įvyksta 
dėl to, kad rusai vokiečiams nuleido daug kraujo, atsi
rado. didelis frontas if vokiečiai gerokai išsieikvojo, 
o pagaliau atėjo žiema. Tie dalykai prisidėjo prie rusų 

fronto tokios padėties, kokią šiandien turime.

Su rudėniu naciai pradėjo ruoštis žiemos karo kam
panijai, todėl kaip pereitą žiemą, taip ir Šiąžieifią daug kad visa Italija, kaip ir Prito 
naciai savo ‘ kariuomenės atitraukė iš Rusijos fronto čūšija, netrukus bus vokie- 
perorganizuoti ir pailsėti, šiandien rusų fronte nacių šių okupuota.
kariuomenės dalis tėra, o kiti perorganizuojami ir ii- • 

aiži. Apie tai rašo The NeW York Times, 1942 m. lap
kričio 30 dieną. Apie tuos ir panašius dalykus rašo 
Hanson W. Baldvrin. į

Šiandien rusai savo fronte yra paėmę iniciatyvą ir 
smarkiai atakuoja vokiečius. Rusų drąsa ir ryžtingu- ul^ų organizuotąją ve'iklą. 
mas gazdina nacius. Šią žiemą rusai gali labai skaudų h<fetraštis vadinsis — “ Ame- 
smūgį suduoti vokiečiams, kaip if ahą žiemą. Šią žiemą 

naciams gali būti kur kas blogiau, negu pereitą žiemą 
buvo.

Yra kalbama, kad Šią žiemą vokiečiai Rusijos frontą 
mano laikyti su 50 ar 70 divizijų kariuomenės ir dar 
su pagelbinėmis jėgomis.

Ši žiema bus sunki ne tik vokiečiams, bet ir rusams, 
nes rusai yra nustoję daug m&isto ir industrijos vietų.
Todėl aktualus darysis rusams maisto If Žaliavų klau
simas, jei' rusai negalės iš kitų savo krašto Vietų ar ki
tos šalies gauti maisto if žaliavų. Jei rusai nedateklius 
galės papildyti Iš kitų vietų, tai ttdl rusų reikalai dir 
Žymiau pagerės. jb. t »5-< rp
AFRIKOS FRONTAS '

Mussoliniu užsivylę Itali
jos žmonės, save akis at-

Po svieto pasidairius
štai kam geras ant 
svietą gyventi

*
Motiejus Pašlaminskas 

nesuko galvos svieto triube- 
liais^ nei vaina, nei kitais 
pripotkais. Ant laimės, jis 
turėjo tokią pat lengvų mįs
lių, linksmų Vidurių prise
gą, raudonskruostę drutas- 
prandę Magdę. Tad abu 
linksmai gyvena. Jie žinojo 
fabrikę, namus ir pakely 
linksmą Martišiūno pasto

gę-
Kartą Pašlaminskas su 

sava prietelka pas Martišiū- 
hą išrovė keletą stikliukų 
linksmybės aleksyro ir trau
kia kiek persiauru strytu 
namo rankomis susikibę. 
Pašlaminskas atrakino ir 
plačiai atidarė duris. Storil- 
tė Magdė pūškuodama įsi- 
briovė į auzą ir už durų klem 
kos užkliuvus nuardė petį sa 
vo senos sermėgos, nusiėmė

skrybėlę kuri, kaip sako, bu
vus nuo patapo metų ir atsi
lošus krėslė pūtavo — ilsėjo
si. Motiejus str dideliu sam
čiu pasimaišė po puodus ant 
pečiaus kur pliaukšnojo kaž
koks skystimas. Įėjęs J pen 
tfę pasidairė if koja pasky
rė tankuota pudynę atsisė
do šalę savo magdutės.

— Na, padainiuokim, bo
ba.

— Na gera, gera, tu praš- 
tarduk, vuo aš tah pritar- 
siuo. Ir tuojau vienas užtar
davo, o kitas pritaria.

Vilks vuožį piovė 
Kraujas tekėjo,
Per krūmus vilko, 
Skūra tratėja.

Dieds bobą plakė,
Žemė drebėjo,
Už čiupras tansė 
Ir negailėjo.

Kiekvienas žmogus — sau 
daug reiškia.

vitoai sUėąiėjMogileve gene
rolą DukhoAiną, įsisodino 
traukinyn ir greit traukiniui 
važiuojant išmetė jį lauk iš 
vagono.

Kunigų Vienybė ir vėl lei
džia metraštį. Tai bos dido
ka knyga, gana plačiai api
manti Amerikos lietuvių ka^

(Iš “Draugo’ 1917 metų 

gruodžio 5 d.)

Karas Austrijai..., Prezi
dentas Wilsonas skaitė svar-

Vokiečiai bus sumušti....
Gen. Pershing, kuris vado
vauja Amerikos karo jėgoms 
Europoj, pareiškė, kad vo
kiečiai turi būti nugalėti ir 
bus nugalėti.

bų pranešimą kon g f e s u i. 
filtos Lietuvių Katalikų Dar- Tarp kitų dalykų jis siūlė, 
bai*- kad Jungtinės Valstybės tuo

Išeis prieš pat Kalėdas. jau paskelbtų karą Austro- galutinai atsiskyrė nuo Eu- 
ftlą knygą turėtų įsigyti Vengrijai. ropos Rusijos. Vyriausybė

ne tik kunigai, bet visi lie- • sudaryta Tomske. Jos pre-
tūvfų katalikų veikėjai. Nužudė gettetoh^.. Bolše- mieras M. Potapin.

Sibiras atsiskyrė.. Sibiras

PfeNKt tJ. R. TftANBPORTAI NUSKENDO AFRIKOJE

P - Ms os
M? ■v* -

SO
V:

Amerikiečių įžengimas į šiaurės Afriką karta supuolė 
su anglų laimėjimais Egipte ir šios progos buvo panau
dotos iniciatyvai Viduržemio jūroje ir Rusijos fronte.
Bet Tunisas dar nėra laimėtas, maršalas Romutei dar 
nėra visai sutriuškintas, o ir Ispanija gali įsivelti karan.

Kampanija Algerijoje ir MoroccO buvo dauginu poli
tinė kampanija, o ne militafiškos “blitikrieg”. Ameri
kos kariuomenė parodė daug dfąsUmo ir sumanumo ko
vose, bet Amerikos kariuomenė tik dabar įsljadina fli- 
diesiems militarihiams žygiams. Bus kitoks vaizdas A- 
Merikos jia/udai

Nors vokiečių armija yra gerokai nukentėjusi Rusi
jos fronte, bet ji dar nėra Visai palaužta. Sakoma, kad 
dabartiniu metu vokiečių armija siekia apie 325 divizi
jas, įvairaus tipo. einoma toji atmija nėra visa rink 
tinė, į tų divizijų skaičių įeina garnizonai ir antros li

nijos kariOotaVnė, bet vis tiek daf yra rimti kario jėga.
Todėl su vokiečiais sąjungininkams teks rimtai Susi
grumti. Žinoma, galutina pergalė bus sąjungininkų ran
kose, bet tam reikės didelio jėgų įtempimo.

IŠVADOS *
Mes tikime Jungtinių Tautų pergale. Todėl mes turi

me trigubai daugiau visomis jėgomis aukotis Amerikos _____
krašto reikalams, kad karks greičiau baigtųsi. Išlaiky- Laivyno oficieris nuo U. S. transportinio laivo, Hug L. Scott, prieš keletą minučių, 
kime dvasios pusiausvyrą ir šaltai žiūrėkime į įvykius, kai šis laivas buv© bombarduotas, nutraukė subtnarlno torpedą, kada į transportini lai- 
o karštai remkime Amerikos pastangas karą laimėti. vą Edward Rutledge prie Fedala, French Morocco, buvo ’ paleista torpeda. Žemai mato- 

K. h aie išįaiuuuao laivus įr laivelius, kurie gelb.-’i suturoeduotu Uluj vyrus
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Šeštadienis, gruod. 0 d., 1942 DRAUGAS

IS KELIONES EGIPTAN
Prof. K. Pakštas

• , " *••• !<,~ j •" i j į ' ■<
(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų “Aplink Afriką”, 

antras tomas, 133-221 pusi. KAunaS, 1936 m.)
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(Tęsinys)

Pirmieji Kairo įspūdžiai

. faluose retai kur pamtaiko. 
Let reikia pasakyti, kad Kai
ras sparčiai statosi, auga, 

Į Kairą patekau šeštadie-1 nauji ir moderniški namai 
nio vakare ir apsistojau Lu- išstumia senoviškas storų
na Park Hotel pire Mldan 
Kantaret ei — Dikka (Mi- 
dan — aikštė). Tai antros 
ar trečios rūšies viešbutis, 
kur už 60 piastrų galima ge

sienų lūšnas.

Mieste gausiai cirkuliuoja 
elektros tramvajai ir auto
busai. Yra daug taksi ir ve
žikų. šie pastarieji patar<

rai pragyventi dieną: gauti j nAuj& publikai dv,em 
visibkai gerą valgį, kamba-'^^ arknaįs įr dailia kari- 
rį, kuriame yra prausykla I eta kurion atsisėdęs gali 

su šaltu ir šiltu vandeniu ir pagijai bevaidinąa turtlh- 
kiti būtiniausi įtaisymai bei gą orišką dvarponį, 
baldai. Viešbučio savinin-!
kas graikas. Jo gyventojai ; Mieste yra keletas puoš- 
įvairių tautų: yra keletas -“M Parkll> P“*1“8 >r didelis 
augių, vienas olandas ar- zoologijos daržas ir šiek

cheologas, dvi panelės iš 
Vengrijos. Prie talų girdėti 
kalbančių prancūziškai ir 
ispaniškai. Gyvena čia ir 
trejetas rusų artistų: p. 
Drozdov ir dvi artistės. Bet. 
apskritai, šiemet čia, kaip 
ir Palestinoje, labai maža 
turistų, neq pasaulio ekono
minis krizis yra palietas 
daugelį tautų ir užveržęs 
taupumo siūlu kiše’nes.

Sekmadienio rytą einu pa 
sivaikščioti ir susiieškoti 
bažnyčios. Šventės ūpo ma
žai čia jaučiama, nes šven
čių atžvilgiu gyventojai pa
siskirsto į tris grupės: mu
sulmonai, kurių čia pet 900,- 
000, švenčia penktadienį, žy 
dai (40.000) šeštadienį, o 
krikščionys (arti 200,000) 
sekmadienį, Prekyboje vis 
dėlto dominuoja krikščio
nys, tai sekmadienį, uždarų 
krautuvių truputį daugiau, 
negu kitomis šventėmis. Bet 
Valdiškos įstaigos uždaro
mos tik penktadienį, viešpa- 
taujančiis religijos šventė
je. Bet prekyboje, ir apskri
tai, ekonominiame gyveni
me čia švenčių mažai paiso
ma: kai kurios krautuvės 
turi visų trijų tikybų tart&u 
tojus, o musulmonai, kad lr 
fanatiški religijos atžvilgiu, 
bet savo maldingumą dau
giausia pašvenčia biznieriš
kiems reikalams, jeigu tik 
numatoma pelno.

Kairas turi senoviškų ir 
moderniškų dailų, kvartalų. 
Moderniškuose kvartaluose 
dideli ir puošnūs namai, po 
5—7 gyvenimus, su moder
niškais patogumais. Gatvės 
gana tiesios ir vidutiniško 
platumo. Gatvių parašai 
arabiški ir greta prancūziš
ki arba angliški. Gatvė ara
biškai — šarė, aikštė — mi
dau, kelias — darb, miesto 
kvartalas — hara. Kairą ne 
galima pavadinti visai šva
riu miestu, nors europlškos 
dalys nėra labai užterštos, 
kad ir dulkėtos;, čia beveik 
visos gatvės gerai išcemem 

tuotos.%
Kas kita senoviškuose 

krabų kvartaluose, kurių ne 
labai daug beužsiliko. Čia 
tai didelis šiukšlynas, sun
kiai pakenčiami kvapai, 
aiaurutėB gatvelės lr menki 
namai. Aaligatvia. k eemen 
tinis grindinys šiuose kvar-

STOP - THINK, -

LIETUVIU KULTŪRINIO INSTITUTO VEIKLA
Nepaprastai įdomi knyga, kaičio) prisidėjo dardu nau-

Kiekvienas lietnvia gaiiti-'P’ im«k5dami Po O00.00! 

ketis iš svetimtaučių pakišu- kun' J Valantiejus ir kun. 
Simo apie mūsų kalbos U - dr' X : neaor^8 8av° P8' 
me ir jos giminystes. Bet vardSa 8kelbtt Vl8lema 
labai retas gali į tuos kiau- “8 nariam8 inslitut0 v8rdtt 

simus tiksliai atskyli. Šit, Uriu Ubai didal‘ a{lū: ** M 
varg, palengvinti teisi ly-'8ausl08 Paramos instituto 

miauslas lietuvių kalbos spe-' daraaB jau dabar sustotų. 
cSallstas prof. dr. , Altred 1Instlt,ut0 d»rbas ..eis ne p*l- 
Senn ii Penn.ylvat.ijo. uni-l "»• bet 8tambų nuotoli; ps- 

versiteto. Ui savaitės jo kny- MmoB Jla 8auna tlk 18 re’ 
gėlė iieis ii spaudos. Joa t0 ansipratusio lietuvio.

• leidžiama tik 2000. Vėliau Su dėkingumu turime pa-
užsisakę jos gali nebegauti, minėti ir naujus narius rė- 
Dr. Senno “The Lithuanian mėjus, pastaruoju laiku įmo- 
Langnage” daugjumai bus kėjusius po $10,00. Tai: kun.

tiek medžiais nusodintų ale 
jų. Tarp parkų didžiausias 
Ezbekijos daržas, stropiai 
prižiūrimas ir prisodintas re ' 
to gražumo ir įvairumo me- į 
džių.

Einant į bažnyčią, man 
rūpėjo pabūti rytų apeigų 

bažnyčiose, kurių mūsų kra 
stuose netenka matyti. Pa
tekau į armėnų katalikų 
bažnyčią. Armėnų Kaire esą 
keletas tūkstančių, o katali
kų jų tarpe apie 700, ir jie 
turi kuklią, bet švarią ir 
dailią bažhyčią, kurią pasta 
tė vienas turtingas armė
nas. Kunigų prie jos yra 
bent trys: visi - armėniškų 
apeigų, su tankiomis juodo
mis barzdomis. Mišios Čia 
laikomos Armėnų kalba, ir 
ceremonijos bei rūbai ge
rokai skiriasi nuo lotyniškų 
jų. Vietoje arnoto per mi
šias jie dėvi kapą su aukšto 
kai pakilusia savotiška api

i : . before you buy another new dress! 
It’s awfal pretty, etai blame you for want- 
iag it. Būt wkat about Johnay? He’s out 
there, someWbere io the Pacific. Has he

got all the fighting equipmeot he needs to 
cit those tricky so-and-so’s? (

How about another round of achmunitlon? 
Think what it might mean to lohnny. 
Suppose he doesn’t get it just when ne needs 
it? You wouldn’t need tne bew dress then. 
You wouldn’t be stepping out with him 
again.

War Bonds buy your fighter the tools he’s 
got to bave te do his job. It’s our job to 
give ’em te him. Sopot etery eent of your 
extra money into War Bonds. Buy ’em 
through the Pay-Roll Savings Plan. At 
least 10 % ofyour salary every pay day. 
Not 6%, oT 7%, ot 8%— būt at least lOjfe. 
And more, if posSible.

Many Americans who onght to be buying 
War Bonds through the Pay-Roll Savings 
Plan every pay jday, orm’t. They just

haven’t yet STOPPED to THINK what it 
means to JohhAy.
Don’t be likę that, lady. Invest your 10% 
vvith Uncle Sam—pay day after pay day. 
You’Ii get a big kiek out of it. Knowing 
that you, pertonally, are sending Johflny 
the guna, plane*, bombs, tanks—vvhatever 
it is, he needs!

WMAT YOU SHOULB DO:
If you are . . .
1. Already investing 10% of ydur pay io War 

Bonds through the Pay-Roll Savings Plan—boost 
that 10% if you can.

2. Worlting in a plant where the Blan is in- 
stalled, būt haven’t signed up yet—siga up 
tomam*.

3. Wofking in a plant vrhere the Pay-Roll 
Savings Plan hasn’t been installed, talk to vour 
union head, foremao, or plant manager—and see 
if it can’t be installed right away. The local bank 
*111 be glad to help.4. Unable to get in on the Pay-Roll Savings 
Plan, for any reason, go to your local Bank, or 
vvherever Bonds are sold. They will be glad to 
help you start a Plan of your owo.

“TOP THAT 10% BY 
NEW YEAR’S!’'

. ---------- •--------- --------------o*-L

BUY U. $ WAR BONDS 
THROUGH THE 

PAY-ROLL SAVINGS PLAN

"Litovskij Kaiak” Pasaulio Didžiuose Teatruose-oaMt —s'j.r izrr.♦, .. . .,1M x.... .. -r. .

Ruošimasis kvotimams, 
kelionė į Berlyną, 

persišaldymas

Toks staigus pasiūlymas 
begalo paveikė į jauną Kos
tą. Klek beįmanydamas pra- 

k&kle. Teko su šitais kimi- ! dėjo rengtis prie .numatyto

gaiš truputį pasikalbėti, ir 
iš karto buvau pamanęs, 
kad jie prancūzai, nes taip 
gerai prancūziškai kalba, 

kad nuo tikro prancūzo be
veik ir negalima jų atskirti. 
Bet jie pasisakė, kad Pran
cūzijoje nė nebuvę. Matyt, 
jų mokykyklose kalbų mok
slas puikiai sutvarkytas.

Kaip prie stočių ir muiti
nių šioj šaly tenka kovoti 
su vėšikais, taip gatvėse nė 
minutės negauni ramybės 
nuo gatvinių pardavėjų ir 
gidų arba vadovų. Pardavė-

kvotimo jis tik ir svajojo 
kaip greičiau patekus. Nors 
tikrumoje neilgai teko lauk
ti oficialaus pakvietimo, vis
tiek jam atrodė tas laiko
tarpis lygus metams. Išau
šo lauktoji diena, anksti, pa
vakario ryte, 198T m. Kos
tas vyksta Berlynan bako

tikrai sensacinga knygelė. 
Gerb. kūn. J. ftvagždys, su
sipažinęs su jos turiniu, tie
siog pasakė: ‘ Nuodėmė bū
tų lietuviui jos neturėti ir 
neperskaityti atydžiai”. Kun.

Narbutas iš Brocktono, kun. 
V. Puidokas iš Westfieldo, 
kun. J. Jutkevičius iš Wor- 
cesterio, kompozitorius A. 
Aleksis iš Waterburio, kun. 
J. Kidykas iš Philadėlphijos,

J. Bakšys jos jau užsakė sa-; Apanavičius iš Elizabeth ir 
vo parapijai 200 egz., kun.
K. Pauionia 50 egz. Skubiai 
Laukiama daugiau stambių 
užsakymų. Vieno egz. kaina i *"vca"u“a^
bus 40c, ogi 50 egz. ar dau-1 tikrai įdomi ir reikalinga 
giau — po 25c. Knyga turės i mums knygelė, bet jos nuoe- 
48 pusi. ir 4 iliustracijastabiai maža perka mūsų žmo 
žemėlapius, kalbininkų foto-; nės. Ogi jos kaina tik 40 
g rafijas. centų egz., už 50 egz. ar dau-

‘ giau — tik po 25c. Cekhis 
Nanji garbės nariai . geriau rašyti dr. K. Pakšto

Prie seniau paskelbtų gar- vardu ir užsakymus jam 
bes narių (kunigų Igno Va- siųsti į: 2334 South Oakley 
lančiūno, J. Vaitekūno. Pr. Avė., Chicago, III. dr. K.
Juto, J. švagždžio ir Pr. Juš- Pakštas, direktorius.• • M • ’«i .d.S. , - l. S>‘

J. M. Šaltenis iš Chicagos.

Vaičiulaičio ** Lithuanian
Lite ratu re”

kas leidžia, laike koncertų atsilankę į kazokų choro kofi 
kelionės, sueina su lietuviais, certą (yra kitas kazokų cho- 
solo partijas atlieka mūsų nas, vedamas Platoff’o), bet
Koetas. Kai kurios yra įre 
korduotos Columbia Co. (‘A-1 

ve Maria’, “Vakarinis var*. 
pas”, arija ir kt. po 1938 
m.). To choro paprotys yra 

Jokių savo solistų vardų ne
skelbti, nes jie savo tarpe 
skaitosi visi lygiais, tat pro-

(Tęsinys)
V; ’ ’’ ‘ *

Kelionėje praeisaldė, prie lenkia. Šiandien Kostas cho- 
to didelis nervų įtempimas,' to pažiba, jis to choro rie* . 
debiutas nenusisekė, kaip bu- nas žymiųjų solistų, jis jaift' 
vo Kostas prisirengęs — už-! pelno laurų vainikus ir gan* 
kimo kiek balsas. Vistiek di- bę, o mums, lietuviam*,
rigan‘a8 t J*roM aa 1 "ia“gBmąir P88^11*™“* gram08e vardai neskelbiami, 
nekreips deme«o .r Košt,; Jo draugs. gers. lino. kai T kM £u
priėmė pilnateisiu nariu «a-| jis lietuvis, jį mėgsta, geri p F J
vo pagarsėjusio choro. Tą bia ir dažnai jį kviečia pa-

aš kalbu apie chorą, vedamą 

Jaroffo. Daugelis neatskiria) 

ir pasistengtų su juo susi- 

’rj pažinti. Kaštui tas suteiks 

daug malonumo nuolat sve

timtaučių tarpe besisukinė
jant. sykiu ir džiaugsmo ža

vus tautiečius pamatyti.

dieną, kurioje Kostas išgir 
do galutiną žodį, Jog jį pri
ima eboran ir pasirašė su
tartį, liko atmintina iki mir
ties. Kurgi: jaunas vyrukas 
turės galimybės nevien tik

mose “The Cossak SLory”, 
kuri 1941-2 m. sezoro buvo 
filmuota Warner Bros. floiy- 

,, , ^ . ... , woodostudijose ten irgi Kos
J 4* ° tas 9 minutes dainuoja solo

dainuoti jiems lietuviškas 
dainas, kurių nesupranta,

ir prašo jų tekstus jiems iš
versti, — tai JvykBta kelio
nėje ar šiaip laisvose valan
dose. Paprastai jį vadina

RHEUMA fISM
P«fa»—Agftny Suirta T» L«**« Uk 

24 Houra
H*0py D*/b AhtaZ for Yo»
Think of lt—ho# thia old 

doe» make proareee—now comes a 
preecrtptlort whtch it knqwn to phar- 
tnaclet* ae Allenru ahd įdUilft 41 
bottra after roa etart te tahe thii 
*<fft aetint formula j»ln, atony and 
Inffammatlnn cauoed by exceM urlo 
scM hab etarted tė dėrėrt.

Allenru doee Just wbat it.le m.tice 
Uite it *in do—it » ebarantėėd. Y«0 
can get one geoerm.e bottle at lead- 
Ing dmgetereg everywtmra Itor M 
cente and ir lt dnenn't Vrlng the Joy- 
MM reeultft ytvu eapeel—yėaf »o-iey 
ėhele hearterttr r®lur»i*A •

su choru. Taip pat jo yra 
įdainuota vienoje filmoje Ve 
kietijoj, 1939 metais solo av 
choru, žodžiu, jis yra to cho 
ro pažiba ir pasididžiavimas, i

Būtų malonu, jei lietuviai

tokiame garsiame chore dai-
huoti ir giedoti ir tai did-' savo tarpe “litovskij kazak” 

išbandymui. Tuosyk Kazokų, tniesčių didžiausiuose tekt-; (lietuviškas kazokas), 
choras buvo Berlyne ir “U-Įmjoge, bet pamatyti platų'

fa kompanijos teatre fil- pasaulį. Sunku buvo skirtis Visur ir visuomet save 
su mokykla, kurioje turėjo lietuviu skaito 

stipendiją, gerai sekėsi moks Kostas visur ir visuomet 
las, visi lėmė jam gražią a-' save skaito lietuviu ir tuo 

tėitį, bet negalėjo atsilaiky- Ypatingai mėgsta giedoti 
ti prieš tokį netikėtą pasiū- bažnyčioje “Avė Maria0, 
lymą. Tuo laiku jis veikė kur jis nekartą šių žodžių

mavo veikalą “Anna Karie 
hina”, kuriame svarbiausią 
rolę vaidina Pola Negri, o 
Kazokų choras dainavo.

jai gatvėse nuo’at šliaužto- ■ ~ 7. T.r 7 77
js ir turi Ivsirisu. ų dsly- J‘« nuortsbisl gre.t

i ą i Btak|rin nuo nuolatinių mieskų. Vadovai siūlosi visokias 
miMto žemesnes vietas pa
rodyti ir rodo savo liūdljl- 
mus, kad jie Iš tikrųjų yra 
vaidilos įstaigų pripažinti 
gidai lr ui tam tikrą gana 
gerą atlygiu'mą vedAloja 
(dažniausiai anglu* ir ame
rikiečius) po miesto žymes- 
nybe* ir garsiai a’ftkina, 
kaip seniai, prie kokio fara
ono ar kalifo toks ar kltokB 
dalykas pastatytas ir kiek 
milijonų kaštavęs (tai la
biausiai patenkina amerikie 
čių smalsumą). Pabandyk 
leistis J kalbas su šitais gi
dais arba gatviniais parda
vėjais — pamatysi, kaip 
sunku bus jais atsikratyti: 
jie seks tave pusvalandį ir 
vaiaadą, įkyriai kalbės ir bū 
tinai tikėsis pelnyti. Naują

to gyventojų. Kaip tik iškel 
Si koją ift viešbučio, tuojau 
kelią pastos keli batų valy
tojai, paikiau gidai ir par
davėjai. tft pradžių jie tave 
prakalbins prancūziškai, tai 
pagal tai, kaip jiems atro
dysi : labiau anglu ar pran
cūzu. Kad lengv’au atsikra
tyčiau, aš apsimesdavau ši
tų kalbų visai nesuprantąs. 
Tada jie bandydavo kalbinti 
ltaliftkai, ispaniškai, vokiš
kai. Vienas atsirado, kuris 
prakalbino lr ma lkai. Bet

Rygoje sų "Lietuvių Skau 
tų Būreliu”, ir buvo aktyvus 
narys. Verkdamas skiriasi 
su Rygos lietuviais ir mo
kykla ir nuo 1937 m. pra 
dėjo klajoklio gyvenimą po 
platųjį pasaulį.

' H
Pi nkus buvo Išpradžlų
darbas i.r

rašytojui yra pareiškęs: ‘nie 
ko man nėra malonesnio kai$ 
saulutei šviečiant per lan
gus bažnyčion, giedoti per 
pamaldas “Avė Maria”. Man 
rodos, — sako ji*. — jog aš 
eau Lietuvoje ir giedu Su
bačiaus bažnyčioje, kurioje 
pradėjau savo giesmę, vėliau 
tęsiau Rygoje, šv. Jokūbo

Jis ir čia greit buvo tln- katedroje’.

karnai įvertintas. Sunkiai'. .
pradžioj, teko jsm dirbti kol, f““8*" ka'8a« 
išsimokino taip didelį ir kom- Kuomet to choro končer- 
pilkuotą repertuarą. Taip ts skaitytojas girdėsite sole 

.t «««. «,♦ pat sunku prtptaiti prie nau- ehdwi “Art Mftrtėb,
» “VOU*k0 ‘P’ "Vl«

likdsvo gllisi nustebinti, ,“»kyW«. vKnok, ji. ..vo (Vsksrini. Vsrpu). “teJl*

DRAUGAS" 
Šiuomi Laiku Turi Labai Gražių 

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ

IR

1943 M. KALENDORIŲ

Dabar laikas įsigyti artistiškų kortelių
KALĖDOMS.

z/1

kad Europoje yra dar viena 
bene kokia nauja kalba, ku
rios jie dar nesupranta.

(Daugiau bus)

naujų draugų tarpe greitai jos daina“ iš operos “Sad* 
žengė pirmyn. Mūsų Kostas ko“, garsiąją Gliero ariją 
ne tik greit repertuarą ift- tenorui ir kitas, žinok,, kad 
mokau kuo geriausiai, bet didžiuojasi. Graliai kalba Us 
dąugelį savo draugų net pra- tuviškai ir noriai, jei tik lai-

Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo0 
IMS m, Kafondoriana! Siųskite užsaky
mus į "Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telės kalnuos Sl.90 UŽ 21 kortelę (14 lle- 
taviftkų Ir 7 angliškų). Vienas 1943 m. 
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam 
skaitytojui dykai I Neskaityto jas moka

• • r « V v * 4

Visos KalMIrtlų Sveikinimų Kortoiėn yru skirtingo* 
Ir graftssnės nsgn praeitais metais. Kalendorius irgi 
visiškai naujas!
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicago žinutės

KAM TEKS VALDYTI KEISTUČIO KLOBAS: 
mylimam LIETUVIAMS AR KOMUNISTAMS?

CLASSIFIED ADS

Dėkoj*

Sv. Teresėlės Sodalicija ta
ria nuogirdų ačiū visiems- 
oms, kurie atsilankė į meti
nę pramogą lapkr. 22 d. A- 
čiū kleb. kun. V. Cernauskui 
už visus patarimus ir pagal
bu parapijonams už išpir
kimą tikietų laimei, dovanų 
aukotojams: Masioki e n e i, 

..Trakšell, Pauhk, Security 
Food Market, K. Antanaitie
nei, Stabulionienei, V. Bal
tuškienei, živatkauskienei, 
Gudaitienei. S. Uschen, K. 
Witku8, virtuvės darbinin
kėms ir patarnautojoms prie 
baro, Sodalicijos narėms už 
visokeriopą paramą ir pasi
darbavimą, aukas ir dova
nas, o ypatingai rengimo 
komisijai, kuri stengėsi vi
sus patenkinti: M. Teličėnie- 

. nei, A. Cherry, H. Paulik, K. 
'Antanaitienei ir A. Snars- 
kienei. Kalakutus laimėjo — 
V. Domark, iš Cicero, ir Wag 
nėr iš Roselando. Ačiū Griš- 
kienei už stambią paramą.

•*«
Pakrikštijo

V Lapkr. 29 d. kun. V. Oer- 
nauskas pakrikštijo J. A.

, Pečiulių sūnelį vardais Sta- 
f nislovas-Antanas. Kūmais 
i buvo S. Vasiliauskas ir A. 
.Snarskienė. Krikštynų puo- 
. ta įvyko namuose 8715 Hous 
‘ ton Avė.
tė /

Susižiedavo
♦

. Elena Mažeikaitė, sesute 
•A. Sn&rskienės, šiomis die- 

nomis susižiedavo su corp.
• R. Fadner, iš California. Jau 
'.nuolis užima, svarbų darbą 
’ kariuomenės stovykloje. E- 
< Iena yra gabi mergaitė, na-
• rė Sv. Teresės Sodalicijos. 
; Sveikiname!

f Minės varduves 
•»

Mūsų veikėja, vyriausia 
piknikų šeimininkė virtuvėj, 
Barbora Vasiliauskienė, mi
nės savo varduves gruodžio 
4 d. Sveikiname ir linkime 

J sveikatos ir sulaukti daug 
linksmų vardinių. B. Vasl- 
Uauskienė yra duosni auko
toja parapijos it amžina na
rė įvairių katalikiškų įstai

rifų- <

Kviečiame dalyvauti

dvasinį bukietą
Chicago arkivyskupui Sa-i gį sekmadienį, 12:00 vai. 
muel A. Stritch. Kiekviena popiet, Hollywood svet., 2417,. _ _
parapija kviečiama tai pa-( \y 43fd St., įvyks Keistučio toli 1,500 narių, neturėtų ap
daryti. Mes, So. Chicago pa- Klūbo susirinkimas ir vai-1 sileisti tautos išdavikams, 
rapijos moterys, neatsilikąi-. dybos rinkimas.' Komunistai Bet čia yra narių dalykas, 

yra prisirengę užvaldyti šį
klūbą. Jiems užvaldžius kas
Žino kas atsitiks. Galima sunku sekmadienį išeiti iš 

S v. Teresės Sodalicijos su- tikėtis, kad Keistučio Klū-' namų ir praleisti keletą va- 
sirinkimas įvyks pirmadie- bas, jei ir gyvuos, tai ne na- landų susirinkime, tai buti
nio vakare, gruodžio 7 d.J rių if lietuvių naudai, betonai turėtų padaryti, nes tie 
7:30 vai. parapijos salėj. Vi-' komunistiškiems reikalams, šarlatanai nežiūri, ar oras 
sos narės kviečią mos daly-| Rodos, $30,000.00 turtas blogas, ar laiko yra, ar ne, 
vauti, nes bus renkama nau-| turėtų būti svarbu visiems* Jie ateina susiorganizavę, 
ja valdyba. Kurios nėra at- nariams ir dėl to visi turėtų

atsilankyti į šį susirinkimą 
ir savo balsą atiduoti už ge
rus veikėjus, lietuvius, ir ne

čio Klūbas, kuris turi tiek 
pinigo, daug jaunuolių ir ne

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRArGAS” HEI.P WANTEI) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdolph 0488-0489

LUMBER HANDLERS
TALLY VYRAI

Laikas ir pusė mokama po 40 va
landų. Specialis aprokavimas pa- 
tyrusiems vyrams.
EDWARD HINES LUMBER CO. 

2431 So. Wolcott Avenue

me. Lauksime visų.

Sodalicijos priešmetinis 
susirinkimas

Jie turėtų apie tai pagalvo
ti ir, nežiūrint kaip būtų

HELP WANTED — VYRAI

LICENSED ENGINEER reikalingas 
veikti taipgi kaipo Apsaugotojas — 
watchman. Metų ištisus darbas. Ra
šykite sekančiai: Boi 0-979.

LITHVANIAN-DRAUGAS 
127 No. Dearbom St., Chicago

VAIKINAI — prie lengvų dirbtuvės 
darbų. Patyrimas nereikalingu. lai
bai jdomus darbas. Dienų ir naktj 
shiftai. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas Jsldirbimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman eit.

silyginusioe už /vairius tikie
tus, knygeles, malonėkite tai 
padaryti, kad būtų galima 
visus senus dalykus baigti.
Taipgi nepamirškite atsives-’ patriotus.
ti naujų narių.

Į pagalbą karo bom; 
komisijai

L. K.. Federacijos Konfe
rencijoj nutarta sudaryti U. 
S. War Bonds Lietuvių Ko
mitetą, kurį sudarys visų 
kolonijų atsto/ai. Mes, lie 
tuviai katalikai turime kuo 
daugiausiai pirkti bonų ir 
štampų ir pagelbėti Dėdei 
Šamui supliekti priešą. Šio 
komiteto steigiamas susirin
kimas įvyks šj vakarą Da- 
rius-Girėnas salėj. Rap.

Didele Krautuve

RAKANDŲ, RADIO,
JEWELRY

Viskas po vienu stogu

JOS. F. BUDRIK.
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
, Tol. CALUMET 7237

BUDRIKO RADIO PROGRAIMAI: 
WCFL 1000 k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHFC 1450 k. ketvergais 7 v. v.

Lai Keistučio Klūbas pa
lieka lietuviams, klūbo na
riams ir jų reikalams! Bū-

už tuos rusiško komunizmo kite virinkime gruodžio 6
d., 12 vai. popiet.

Organizacija, kaip Kei3tu- Klūbietii?

VALGYKITE

PIETŲ LAIKO 
UŽKANDIS 
10:30 iki 3

35c ir aukščiau

Šį Vakarą ... CIIILETTI’S 
RESTARANE... Ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ V¥NIJ IR KITŲ 
GfiRYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE
—Spagetti ir Ravioli Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jj j puikų 
CHILETTI’S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

C h i I e + + i' s Restaurant
2435 S. WEŠTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLJ, Prop.

—~ f

*M

lobilius, 
kad 

1 išti-

NELAUKITE- 
; Rytoj Gali Būti

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. •* 
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL 'ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

TARIU UŽUOJAU
1

f j 4

Sv. Juozapo parap. mote- 
rya ir mergaitės kviečiamos 
bu S v. Teresės Sodalicijos 

£ narėmis dalyvauti “in cor
pore” šv. Kcmiinijoj sekma
dienį, gruodžio 6 d., 8 vai. 
ryto. Tuo būdu ruteiksim

k šunį
sti biu ir Sh..t

MODLKN 
uoMPinr. 
iliuvni I f
loUtS’1 ••< 1 iF rtl< KB v .

PHOM fcTTK >lt

SLI P C O Y E R S
PADAROMA PACAI- UŽSAKYMĄ I

Apsaugokite savo .prus rakan
dui Ir paruoškite, kad atrodvtų 
kaip nauji. Dideli* paalrinklmas 
vlaoklų spalvų ir “duat-proof 
materlolų. ,

APKAINAVIMAS VELTUI

CUSTOM BUII.T
VENETIAN BLINDS

Mediniai ‘alata*. pasirinkimas Į- 
vairių spalvų, automatiško tvar
kymo, — taipgi vėllaualo pa viri
nimo. Jrenglma.i Veltui. ftftui Pėdų ........................ JZc

Drapce Pa.tar.rrm Page' Užsek r- 
mą VH«-il. T irime Pilnų Eilę 
Klijnnkių Ir I-ovom Reikmenų.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

8221-25 S. HALSTED 8T.
Phone: YARD8 4778

REIKALINGI BENCH ir MACHINE 
MOLDERIAI prte breso. Taipgi lr 
Grinders. Atsišaukite j —

DEI,TA STAR ELECTRIC CO. 
1122 W. Fulton St.

VYRAI REIKALINGI
Išmėsinėti jautienų lr veršienų. Pa
togios darbo sųlygos, labai šviesia
me. švariame, grindinio aukšto šal
dytuve. Nuolatini darbai, su geriau
siu užmokesčiu. Lengvas privažiavi
mas gatvekaru ar busu.

SWIFT & COMPANY 
2618 W. Madison

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

REIKIA TUOIAUS
PORTERIŲ
VALYTOJŲ
STOCKMEN

Pilnam laikui ir nuolatini darbai. 
Puikios darbo sąlygos, valandos ir 
mokestis. Atsišaukite į Personnel 
Departmentą.

Sears, Roebuck and Co.
63rd ir Halsted Streets

MERGINOS IR MOTERYS 
Vedusios sr na. 17 iki 4 0 metų am
žiaus, reikalingos prie abui svarbių 
lr jdomių Defense darbų. Patyrimas 
nereikalinga. Aukštesnės mokyklos 
mokslas nerelkalngas. Mes apsiima - 
me Išmokinti. Tiktai dienos laike 
darbai. Gera pradinė alga su regu- 
arinlu algos pakėlimu lr bonai. Pul
ki proga jsidirbti. Geros darbo sų
lygos. Gera transportacija. Atsineš
kite gimimo metrikus arba piliety
bės popleras.

BEAUMONT CRYSTAL CO. 
1319 S. Michigan Avė., 7 aukštas

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORS 
Single lr Douole Needle

Prie Defense lr civilinių darbų. Tu
ri būti patyrusios. Nuolatini darbai, 
gera užmokestis. Kreipkitės sekan
čiai —

O’CEDAR CORPORATION 
4501 So. \Vestern Avenue

MERGINOS PRIE DIRBTUVES 
DARBŲ reikalingos. Patyrimas ne
reikalingas.

MANDELL MFG. CO.
352 W. Ohio Street

ŽODĮ !
į j J iįhįt iii41

PONIAI ANTANINAI NAŪfcfiDIENEI ir j<i
. 7}

sios šeimai, šioje nuliūdimo valandoje, mirus jųjų■ > -i*.*

mylimai šeimos galvai, a. a. Izidoriui Nausėdai.

BARBORA BALIENE.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU. MORGIČIU I
8TATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvu Mėnesinių Išmokėjimų 1
čniu/icd. 
Protection 
lot your

PANAUDOKITE PROGĄ D AB AKTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mOsy ištaigoje. Jūnų indeliai rūpestingai globa- 
Jami ir ligi S8.0M.M apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 81/j pinigai greitai limoka-
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVTŲ FINANSINIU fETAIflA 

— 4A Metei Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 41 IR Joa. M. Mozeris, Sec’y. R2M SO. HALSTED ST.

DOCKMEN. FREIGHT HANDLERS 
Matykite M r. Hoff, po 10-tos va- 
andos ryte.
INTERSTATE MOTOP FREIGHT 

SYSTEM, 1833 S. (Vnal St.

CABINET MAKERS ir taipgi BOR- ] 
ING MACHINE HANDS reikalingi 
prie novelty rakandų lr krėslų, 
AMERICAN WOOD CARVING CO.

2337 No. Greenvlew

FREIGHT HANDLERS 
Gere. užmokestis.

Atsišaukite prie Door 5. House 3:
NATIONAL CARLOADING CORP. 

ISth ami Clark Sts.

FACTORY VYRAI — prie abelnų 
darbų. Patyrimas nereikalinga. Nuo
latini darbai, gera užmokestis. Atsi
šaukite J —

TRICO STAMF1NGS, INC.
2505 W. (’ennak Komi

WOODWORKERS — patyrę su J 
rankiais, prie lengvų assembly dar
bų. Taipgi reikalingi vyrai, kurie y- 
ra patyrę prie Ripsaw. Bandsaw Ir 
kitų mašinų. Taipgi Pakeris. Atdara 
Šeštadieni.

THE HARMONY COMPANY 
3033 So. Raetne

DOCK HANDS Ir FREIGHT HAND
LERS reikalingi, su ar be patyrimo. 
Gera užmokestis. Kreipkitės j —

ASSOCIATED TRUCK LINES 
509 W. Roosevelt Road

LABORERS
— Reikalingi dirbti prie Loading 
Platformo. Nuolatini darbai Uni
on mokestis. Kreipkitės sekan
čiai —

KEESHIN MOTORS 
221 W. Roosevelt Road

C U T T E R S
Reikalingi prie išdirbinio pirštinių. 
AtsiSaukite prte —

J A I>UBOW MFG. CO.
1007 Mlluauke Avenue

REIKIA TUOIAUS
APVALYMUI

PLOVIMUI
DŽENITORAVIMUI

Pilnam laikui ir nuolatini darbai 
Puikios darbo sąlygos, valandos ir 
mokestis. Atsišaukite į Personnel 
Departmentą.

Sears, Roebuck and Co.
63rd ir Halsted Streets

MERGINO8 — pr.e lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga, 
laibai Įdomus darbas. Dienų ir nak
tį shiftai. 4« centai į valandų moka
ma laike mokinimo. Greitas jsidirbi- 
mas. Kreipkitės )—

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

\GENTA8 reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti pr numeratas li 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lab U geras At- 
sišauk’te J “DRAUGO” RAŠTINĘ, 
2334 So. Oakley Avc.. Gh'oago, IU..

REMKITE “DRAUGĄ”

DOCK MEN tr FREIGHT HAND
LERS, stiprūs vyrai, nuolatini nak
timis darbai, unlon mokestis. Atsi
šaukite tarp 8 ir 10 vai. ryto.

ERED OLSON * SON MOTOR 
SERVICE. 4724 W. Walton

DOCK M E N 
Dienų lr naktj shiftai. Union mokes
tis. AtsiSaukite 8 vai. ryte.

TRAN8-AMERICAN FREIGHT 
IJNES, 1130 W. Cermak Kišui

HELP WANTED MOTERYS

OPERATORRS — ' dingi e needle, pa
tvrusios prie marškoninių ir rayon 
dresių. Taipgi PRESSERS. BUTTON 
ir BUTTON HOLE OPERATORRS. 
Gera užmokestis, bonai ir atostogos. 

KORACH BROS.
913 VV. Vau Bureh St.

MOTERYS tr MERGINOS reikalin
gos išskirstyti avių lr kiaulių žar
nas (kilbasų gaminime). Patyrimas 
nereikalinga. Atsišaunite prie —

S. OPI’ENHEIMER * CO.
024 Koot Street

MOTERYS reikalingos išimti vidu
rius iš paukštienos lr supakuoti 
prirengtus kepimui. Patogi ir švari 
darbo vieta. Atsišaukite tarp 8 vai. 
ryto ir 12 vai. pietų, šeštadieni, 
gruodžlo-Dec. Stų dienų.

PETER PO.V SONS COMPANY 
1122 W. Fulton St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVft
Randasi geroj vietoj, netoli McKInley 
Park. Labai geri (rengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. VValter Nutow. 2200 W. 37th SU 
Cbk-ago. Iii., lel. LAFsyette 0008

REAL ESTATE

PARSIDUODA — 6 kambarių mūr. 
bungalow; garadžius. beismentas ir 
furniso šiluma. Kaina $3.500, Tiktai 
reikia $1.000 Įnešti. Kreipkitės prie 
Savininko sekančiai -rr-

1810 SO. SPRINGFIELD AVĖ.

Kas laisvę brangina, 
perka War Bonds.

tas

SIŲSKITE UŽSAKYMUS!
LIETUVIŠKOS-KATALIKIŠKOS 

KALĖDINĖS KORTELĖS
DABAR PARDUODAMOS 

visiškai skirtingos nuo praeitų metų

21 KORTELE UŽ $1.00
(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje 
Amerikoje.

“Draugo*’ spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas 
Kalėdines Korteles.

SKUBIAI SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

"DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

i/#

Chicago, Illinois
-z.
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Šeštadienis, gruod. S d., 1M> n r a r a a s

n. MARIJONŲ BENDRADARBIU CHICAGOS 
APSKR. VAKARIENE.GUS TRADICINE

1 i 1 l : t . Ų, Ir
.. Kada, Chicagos TĮ*. Mari- į paruošti atitinkamus, moky- 

,. jonų Bendtadarbių kuopos tus, išauklėtus vadus,; kurie

atstovai nutarė turėti api 
krities vakarienę gruodžio 
13 d., jis davė pradžią labai 
gražiai tradicijai Įsigyventi.
Kaip teko girdėti iš daugelio 
atstovų, kad tikslas šios va
karienės yra geresnis Mari
jonų Bendradarbių susipaži
nimas, glaudesnis darbuotės 
apaipažinimaa. Vietoj pasta
bos, nes kaip tik tokia pro
ga galima arčiau susipažin
ti, pasikalbėti ir net pasi
tarti svarbesniais klausi
mais. Juk pietų ir vakarie
nių metu ne vienas svarbus 
istorijos klausimas, bei tau
tų likimu klausimai buvo iš
rišti. Senovės krikščionys 
panašiu būdu susirinkdavo 
ir taip laiką karts nuo kar
to praleisdavo, aptardavo į- 
vairius pašalpos klausimus, 
savitarpės pagalbos būdus.
Panašiai dabar ir kilnieji 
bendradarbiai susirinks gruo 
džio 13 d. Ten ne tiktai pa
sisotins skaniais valgiais, ir 
pasiklausys gražios muzika
lės programos, kuria rūpi
nasi varg. muz. Juozas Bra
zaitis, bet taip pat pasitars 
įvairiais klausimais, pasida
lins mintimis, gal net ir pra
ves vieną kitą nutarimą, ku
rį patieks ateinančiam TT.
Marijonų BėndriMažbių oši

mui, kuris įvykę vasario 7 
d., 1943 metais. Gruodžio 6 d., sekmadie-

Visų bendradarbių ūpą ke- nio vakare, 9 vai. Chicagos 
ila faktas, kad vakarienės, laiku, Juozas Budrikas trans

vėliau paaiavęe Dievui, Baž
nyčiai ir lietuviškos visuo
menės labui.
- Tikietų platinimas smar

kiai eina. Tai matyti iš to, 
kad Druktenis, apskrities pir 

mininkas, atėjęs redakcijon 
prašė dar daugiau tikietų. 
Ciceroj, Bridgeporte ir Mar- 
ąuette Parke tikietai spar
čiai parduodami.

Valio, bendradarbiai už to
kį gražų pasidarbavimą.

SPA.

L. U. C. metinė iškyla
Šeštadienį, gruodžio 5 d., 

7:30 vai. vakare M Little Bo- 
hemia” svetainėje, 1722 S. 
Loomis Avė. įvyksta LietiUr 
vių Studentų Klūbo tradici
nė metinė iškyla.

Iškylos metu klūhui pri
sistatys naujai išrinkta val
dyba. Šia proga bus įteikta 
stipendija (seholarship), ku
rią kiekvienais metais L. U. 
C. skiria nepasiturintiems 
studentams. Stipendijos ko
misijai pristačius, šių metų 
stipendija $150.00 bus įteik
ta studentei Kundrotaitei.

Vakarienė $1.50. Dalyvau
ja nariai ir kviesti svečiai.

Atlaidai Sv. Antano 

bažnyčioje % ?
Ateinantį sekipadienį gruo 

džio 6 d., iškilmingoms, Mi
šioms šv. * ir procesija šv. 
Antano 'bažnyčioje prasidės 
40 valandų' atlaidai, kurie 
pasibaigs antradienį šv. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo 
šventėje. Pamaldų tvarka 
bus sekanti: kas vakarą bus 

iškilmingi mišparai su -pa
mokslu ir pirmadienį bei ant
radienį šv. Mišios bus laiko
mos 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 vai. I 

su pamokslais. Išpažinčių Į 

bus klausoma, rytais ir va
karais. Pamokstu* sakys sek
madienį ryte kun. J. Jančius, 
MIC., vakare kun. V. Urba; 
pirmadienį ryte kun. B. Gri
nius, vakare kun. S. Gau
čias; antradienį ryte kun. A. 
Zakarauskas ir vakare kun. 
K. Barauskas.

Šitomis ypatingų Dievo 
malonių dienomis ciceriečiai 
kviečiami yra pasinaudoti.

begalo daug, ir tUc atsilan
kę rytoj tai patirsite. Užtat, 
visi parapijiečiai Įvertinki
me jų pastangas, atsilanky
kime kuo skaitlingiausiai į

tklkimnkais. Drąsiai sakau, • .. « , . 7?
. , . , i nėj. Susirinkimas yra svar
kad gerųjų svečių iš kitų konl, .
■ • • J. L , , bus, todėl kiekvienas narys
lomjų, klebono kuu. J?Dam- . ,• f .
. . . . . privalo būtinai atsilankyti,
brausko prietelių irgi bus . .. .. ,
daug. Na, tai ką jau bekal-, . . _ ; ... ..
,_t. , • xi ■ . svarstymui. Be to, reikės įs-

' rinkti valdyba 1943 metams.
Pasilikę su mokesčiais pa
sirūpinkite apsimokėti pil- , 
nai uš šiuos metus.

Susirinkimai
Simono Daukanto draugi 

jos priešmotinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio, 6 jĄ, la vai., Čhicagos 

Aiįltbrij! 

inklmas

dienį, gruodžio 6 d. Visos 
narės turėtų būtinai atsilan
kyti, nes yra kiekvienos na

rės priedermė dalyvauti rin-
I i i i • *

kimuose f. naujos »valdybos 
Kadangi rinkimai.;oW U- 

gesnį laiką, tai narės pra-
’ • U ’ 1 I /f j . • I* -

šomoe atsilankyti laiku, t. 

y. 1 vai. po piet. Susirinki

mas turi užsibaigti kbj “bin- 
go ’ ’ žaidimas heprasidės mū
sų salėse.

P Jei kėlias 
--- sCeia jaučiasi pa 
laimingu nebijo skausmą lr 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

“V

—

Budriko radio valanda

metu bus dalinami a. a. kun. 
dr. Jono Navicko Fondo dip
lomai tiems, kurie tapo to 
fondo garbės nariais, t. y., 
aukojo $100.00. Vėliau as
menų ir kuopų vardai auko
jusių $100 a. a. kun. dr. Jo
no Navicko Fondui bus laik
raštyje paskelbti.

Ištikrųjų, tikrai buvo svei 
kas ir vaisingas nutarimas 
turėti apskrities vakarienę. 
Tai įrodo, kad visos kuopos 
darbuojas! ir gyvai atjau
čia Tėvų Marijonų reikalus, 
kurie savo ruožtu stengiasi

Vargdieniu Seserų 
Gildos susirinkimas

Pirmadienį, gruodžio 7 d., 
tuoj po pamaldų įvyks Varg
dienių Seserų Gildos susirin
kimas Aušros Vartų parap. 
salėj. Susirinkimas svarbus, 
nes jis bus prieš pat paren
gimą. kuris įvyks gruodžio 
13 d., J. ir A Mikolinų na
muose, 6810 So. Artesian av. 
2 vai. po pietų.

šiame susirinkime išgirsi* 
te piltų raportą iŠ dvasios 
vado kun. J. Dambgausko, 
kuris praeitą mėnesį lankė
si Rytuose ir ta proga Ap
lankė Nekalto Prasidėjimo 
šv. P. Marijos seserų vienuo
liją. Užtat prašomi atstovai 
bei atstovės iš visų kolonijų 
atvykti kuo skaitlingiausiai. 
Taip pat primenu, jei karia 
iš narių galėtų paaukoti do
vaną parengimui, būtų la
bai gerai, kad atvežturaėte 
į šį susirinkimą arba sekan
čiomis dienomis pėduotumė
te dvasios vadui kun. Dam 
brauskui į kleboniją, už ką 

būsime labai dėkingi. J. K.

liuos lietuvišką radio prog
ramą iš galingos WCFL — 
1000 kil. radio stoties. Prog
ramoje dalyvauja žymus ba
ritonas ir Budriko radio or
kestras, kurie išpildys liau
dies ir klasiškas dainas. Jau 
nuo 1929 m. gruodžio mėn. 
iš WCFL stoties leidžia lie
tuviškas radio programas be 
svetimtaučių skelbimų, vien 
tik lietuvių pirkėjų parama 
Kita Budriko radio progra
ma yra nuolatos leidžiama 
ketvirtadieniais 7 vai. vak. 
iš WHFC — 1450 kil. radio 

stoties.
Gražių kalėdinių dovanų, 

kaip tai: rakandų, auksinių 
dalykų, rašomųjų mašinėlių 
ir kitų galite gauti Jos. F. 
Budriko krautuvėse: 3241 ir 
3409 S. Halsted St.

Rytoj pamatysime 
kaip jaunos moterys 
pasirodys salėje

West Side — Rytoj ."gruo
džio 6 diena. Tai diena, ku
rioj įvyks West Side jaunų, 
moterų rengiamoji ‘’bunco 
party” Aušros Vartų para
pijos salėj 7 vai. vakare. O 
jau tų dovanų, — visokių — 
puikių ir brangių, kurių už
teks visiems atsilankiusiems. 
Ne be reikalo mūsų jauno
sios moterėlės rengėsi dau
giau mėnesį laiko. Jos dirbo

DIDELIS IAPARDAVLJA8MTSŲmuabtmko stako muzika-
UH1V INSTRUMENTŲ. 

rascvarmoaiT proga dabar
KOL, DAR VKUPARDIJOTI
TŪBOS, CLA.RINETAL TROM- 

RONAI. BAJCA.PHOMBS, FKU- 
TES au “caMtr* — <«.«•. «7.l#, 
<46 •• lr <71.00. VUI garantuoti 
lengvam grojimai

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NI&KI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJO8 — 
|4.50, ».B0, $12.10 tkl <15.00.
STRIUNINIAI BASAI — <50.06. 
>121.00 tr <110.00. BASO U«- 
DBNOADAS — <12.00. RMICE- 
LAI SMUIKOMS. STRIUNIN1- 
NIAMS RAKAMA VIOLAS Ir 
CELLO — <1.10, <2,00, <«.«•. 
<10.00 lr <15.6*. StrtUM M Vi
ta virlmlnOtų Invtrammtij. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - UM0, 
<<>.10. ttt.66, »6.66. PEDALS. 
MI ROTA CTMBOLA DRUM 
HEADS patalaoml Juma palan
kiam. MOUTH PIECE vMaata 
braaa Ir “read” inatrammtama
prltalkanol Maa ittsoi EKSPERl^V,EK8PE
PKOMOORAPH 

Atatatrmaa vlat>

AS VICTOR IR 
a.
Clarne-

nenorėkime, kad svečiai pa
sirodytų gausiegesni, tikrai 
būtų labai negražu.

Taigi, mieli parapijiečiai, 
rytoj tenelieka nė vienas sa
vo namuose sėdintis prie šil
to pečiaus, parapijos salėj 
bus daug šilčiau ir maloniau 
svečiuotis ir žaisti su savo 
draugais ir draugėmis, o jei 
kas nenorės žaisti, galės pi
nok^ pamušti, o jei ir to ne

norės, tai prie bufeto tikrai 
norite pabūti. Juk gerai ti
note, kad Aušros Vaj& pa
rapijos parengimuose vaišių 

sta, mūsų klebonas 
o mes jo parapi

jiečiai irgi neprastesni.

Sveiki, paaimatyslme ry
toj, kaip mūsų jaunosios mo
terėlės pasirodys salėje. P.

P. K., sekr.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopa laikys 
svarbų susirinkimą sekma-

n

Vlenas reikalingas antro. 
Kiekvienas reikalingas visų 
kitų. (Heilo).

WHOLESALE
LIQU0R 

IŠTAKIA

ttreftojame
T

RKMKITELiETrinj 

DRAUGA.
N. KANTER, MV.
MUTUAL UQUOR OO. 

4767 So. Halsted St.

TeMMM: BOULEVARD 60 M

i'Mrirni nihiiiT m i i

JŪS IR JCSŲ VISI DRAUGAI ESATE
MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI į

PALM GARDEN 
TAVERN

4177 Archer Avenue

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan
***•♦ Absociation 

or chicago

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. i. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi

no NB0TAR. Bis Alos
pirmos niBiM proauKtų.

yra pagamintas II Importuotų

8mulkoma Ir Oultarama. 
GOLDUI U1M'H MI7MC

• 14

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsl’ankydami 

’ - Modemišką Lietuvių įstaigą!

Ultra-Violet Sunahlne ir Infra Red Light 
Radiatione, Sarediah Maseage Ir Movementa.

Telefonas: VIRginia MUS 
A P. CZESNA, savininkas

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

CRANE COAL CO.I
WE8T VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas dar neišparduo 
tas, lr neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iž geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, f n z r
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0*03 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikrai Bergenas.............
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri I|A CA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV*OV 

k*l«n« pnrkant 4 tunu, nr miivIt* "
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

•9.20

A * *•"A z ii

v.

UO NORKUS, Jr.
(I DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Ceimok Rd. Tel. Monroe 0808

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Dtnlag Ros*
Srts — Bedroom Seto — Būga 
— Radios — ReMgenton —

NatfemaBy

AL£X ALESAUSKAS and SONS
FAOTORT REPRESENTATIVE

6343 South Wostom Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Grand Opening
Šeštad. ir Sekmad., Gruod. 5 ir 6, 1942

Bus skanių valgių, gėrymų ir taipgi gros gera 
orkestrą šokiams. Visiems atsilankusiems bus smagu 
dalyvauti Grand Opening iškilmėse su mumis. 

Nuoširdžiai kviečia:

Domicėlė Grigaiiūnaitė ir Stanley Draus, sav.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SEKMEGV —

SICTŲ IR KAILIŲ
I -i. srt’ ..i • . .. . M
Jaunavedėms šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labai rlKlca motėm kadllnial, kailiu kat* paimoštalo arba
Hotlt kotai parstdukla nuo-iatiitmuts ka<Boml».

ATLIKITE IB PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES aOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471h SL Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
i * — n-........ . . ■ ■ Jp*

NEMCUNT KŪB BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
ŽB VAMNAIANT LAUKUOSE — VMA CH10A<>OS B

amiMKIS TJKTOVUA AAMHKN SU ATYDA KLAU8OM:

mAPCUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenlnttlla tr Smaglauslaa
Vakarlnla Lietuvių Programas 

Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! -
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienouča 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v. 4

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

GROvehiU 2242

|$10Q.od0 STOCK LIOUIPATIOH PARDAVIMAS
ISICTAI cm dvejomis kelnlmin, 100% lito Milą i. |SA00 COO nfi 

vertos “dom aat” kates ................... .. ..............e... M>^A.UU
HrMto ėahar Ir sutaupykite pinigų*

I VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, tf-1 1 Ch
$20.50 vertos, parsiduoda dabar ui ........................ $14.uU

|MOTERĮ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT OOATS,
J” 7«1 IH $16.75 

„.ęjnKa,................. ..............................$29JW

ĮTAIKŲ DRABUŽIAI, Valkams 4 tartų QC I. e p QC 
Ulnonial slfltal, $13 vert atoheiit kaina *0*^0 I* 00.30

Į MERGAIČIŲ KOTAI Ir DUMS NEPAPRASTAI NUCEM IN
TOMIS KAINOMIS. Diesls vartos l&M, parslduo <a qq

|$13.00 verta BUTAI, mg
parstouMa po Ūktai .................................................... ...............

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 MoxweU St

ATDARA KAS VAKARAS IR VISA DIENA SEKMADIENIAIS



—
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draug

PARODA VALGIŲ
MaJtadienis, gruod. 5 d., 1942

* ' J s -
Rengia - Švento Jurgio Parapijos Mergaičių Sodalicija.

GAMINIMO PAMOKOS!!
Trečiadienį Gruodžio (Dec.) 9 d., 1942 m. - lygiai 7:30 vai. vakare.

Paroda ir Pamokos rengiamos po vadovyste Mary Mar- 

tensen, Herald American Namų Ruošos Skyriaus rašytojos ir 

ir jos štabo. ,

ĮVYKSTA ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS AUDITORIJOJE 

32nd Place ir Lituanica Avė. Įžanga tik 28 centai.
(Taip, tik dvidešimts aštuoni centai.)

Tai bus tik vienų dieną ir pirmas toks pasirodymas lie

tuvių tarpe. Bus ir graži programa. Visi gaus progos laimėti 
gražių dovanų ir bus suteikta valgių gaminimo sąrašai.

J

MŪSŲ MALDOS IR DARBAI 
AMERIKOS KOVU PERGALEI

Prisiminkime žuvusius kovose,** k '

melskimės už savo karius, esančius 

karo fronte.

Chicaga ruošiasi susikau- 
pymo ir susitelkimo dienai, 
gruodžio 7 dienai. Tą dieną 
sueina metai kaip klastin
gas priešas užpuolė Pearl 
Harbor ir Amerika buvo iš
šaukta į karą. Tos metinės 
bus paminėtos ne džiaugs
mui išreikšti, bet dar stip
riau ir galingiau^ pasigrįžti 
padėti Amerikos pastan
goms karą laimėti. 

Paminėjimas miesto salėje

Chicagoje, miesto salėje 
Stadium — bus paminėtas 
gruodžio 7 dienos įvykis ir 
ta pačia proga pagerbtos 
motinos, kurių sūnūs yra 
Dėdės Šamo armijoje, • taip 
pat bus pagerbtos tos mote
rys, kurių vyrai yra Dėdės 
Šamo kariuomenėje. Ypač 
bus pagerbtos tos motinos, 
kurių sūnus žuvo karo fron
te už Amerikos laisvę ir pa
vergtųjų tautų išlaisvinimą.

Gruodžio 7 dienos paminė 
jime dalyvaus taip pat 55 
Australijos lakūnai, kurie 
dabar vizituoja Chicagą. 

Pamaldos bažnyčioje

Chicagos arkivyskupas S. 
A. Stritch ragina visus žmo 
nes melstis už Amerikos per

galę. Specialios pamaldos už 
Amerikos pergalę katalikų 
bažnyčiose vyks per tris die 
nas, gruodžio 6, 7 ir 8 die
ną. Iškilmingiausios pamal
dos katalikų bažnyčiose bus 
gruodžio 8 dieną, Šv, Pane
lės Nekalto Prasidėjimo 
šventėje. Tą dieną Chicagos 
arkivyskupas Stritch ragina 
visas moteris eiti prie šv. 
Komunijos organizuotai (in 
corpore) arba pavieniai. Ar
kivyskupas ragina moteris 
aukoti, Šv. Komuniją už sa
vo sūnus, vyrus ir brolius, 
esančius karo lauke ir už 
Amerikos pergalę.

Tegul mūsų maldos ir dar 
bai prisideda prie Amerikos 
karo pergalės.

Išsiurbė iš automobilio 
Gazoline

Chicagoje, West Madison, 
vienam automobilistui, per
eito trečiadienio vakare, kas 
tai iš jo automobilio išsiur

bė gazolino. Tai pirmoji ga

zolino vagystė buvo repor- 

tuota, kai Chicagoje įvestas 

gazolino racionavimas.

MOKINE IŠKILO Į ŽVAIGŽDES

("DraucuT* acme telephoto)

Marie Wilkins, Lawrence, Kas., šeimininkė, sulaukė pa
lankios kr?tikos dėl jos dainavimo, pavaduojant Lily Pons, 
“Laknes” operoje, The Metropolitan Opera House, New 
York, kada žvaigždė Lily Pons sirgo šalčiu.
-.......................... . , ............

Jauno marino kova su japonais
Pvt. George L. Turzai, ma 

rinas, 330 Buchanan str., 
Gary, Ind., dabar guli Great 
Lakęs Navai Training sta
tion ligoninėje, jis buvo su
žeistas į kaklą japonų kul
kos. George Turzai, prieš 
jo sužeidimą, užmušė aštuo
nius japonus.

Jaunas marinas priešo 

pozicijoje
1

Marinas Turzai turėjo 17• — • • * • -
metų, kai pereitą vasario

Rūkytojai linksta prie

mėnesį įsirašė j marinus. 
Turzai su kitaip . marinais, 
rugpiūčio 7 dieną, išvyko už 
imti japonų laikomą, Hen- 
derson Field, . Guadalcanal. 

Turzai ir kiti marinai pasie 
kė krantą ir tuojau: japonai 
iš džiungulių ėmė į juos 
šaudyti.

, «
The Navy apie Turzai ko

vas taip sako: Su šautuvu, 
durtuvu ir rankinėmis gra
natomis I Turzai prasiskynė 
sau kelią į džiungles, kur 
buvo japonų poziciją. Kada 
jis žengė į džiungles, už ko
kios 50 pėdų iš krūmų šaudė 
japonas snaiperis. Japonas 
taip buvo pasislėpęs, kad 
sunku buvo jis pamatyti. 
Turzai atidengė ugnį ir po

Turbūt, vėl moterys 
gurkšnos prie bary

Pereitą vasarą Chicagoje 
buvo išleistas miesto, įsta
tymas, kuris draudžia mote
rims sėdėti tavemuose prie 
baro ir gurkšnuoti. Dabar 
svarstomas šis klausimas ir 
norima nubalsuoti, kad mo
terys galėtų gurkšnuoti alų 
ar kitą kokį ‘skystimėlį’ su 
savo kompanijonu, palydo
vu. Kaip greitai moterys 
vėl galės gurkšnuot prie barų 
— priklausys nuo tam tikrų 
teisinių formalumų atliki
mo. Šis klausimas bus per- 
balsuotas tavernų prižiūrė
tojų.

Nekels miesto taksy
- Edward Kelly, Chicagos

mayoras, šiomis dienomis 
pareiškė, kad 1943 m. nebus 
galima sumažinti 'Chicagos 
miesto taksų.

Chicagos mayoras savo 
pareiškime davė suprasti, 
kad miesto taksos kitais 
metais nebus keliamo?.

imu

asi*

CIGARETŲ

GERKLES ERZINANČIŲ SAVYBIŲ 

TARS AND RESINS
• t

~ P~Uryta de'

im** • <•?.. > ’į . >. -
Reader’s Digest
ar UUcelti viriygtę P»**vi»ą Old Gold,
paskelbi nesenai savo*m^? ? 7 UWrtų, kada
Be to. lie tyrimai idom^?’^ *** llok cl<aPetM ištyrimo 
paskelbimo 4io atrai^o ^J *•“*«*» *nn 
Gold. Bandykite ir Palinko

>*• JUg °ld GoM — Bandlen'

pasiklausykite NKUwn KI>l)y _

po 
prie Old

P. Iaortllard Company- 
EsUMlshed 17««

DAINUOJANT PER WBBM 7 VAL. TREČIADIENIAIS.

Kryžiui. Dabar jos nori pa
dėti bandažų vyniojimo dar
be. Renkasi kas antradienį 
10 vai. ryto į Darius-Girė- 
nas salę ir ten dirba visą 
dieną. Apylinkėj gyvenančios 
moterys kviečiamos ateiti į 
talką.

X Kun. A. Sandy s, MIC., 
“Laivo” redaktorius, ir Ig
nas Sakalas, "Draugo” re
dakcijos narys, gruodžio 8 
d., Šv. Jurgio parapijos sa
lėj skaitys paskaitas apie 
katalikišką spaudą. Be to, 
bus vaidinimas. Įžanga ne
mokama. Visi dalyvaukite 
tame spaudos vakare. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

X Kareivių motinos ir 
žmonos Marųuette Park ko
lonijoj šiuo kviečiamos sek
madienį, gruodžio 6 d. daly
vauti bendroje Šv. Komuni
joj per sumą 10:45 Gimimo 
Panelės šv. bažnyčioje. Vi
sos prašomos susirinkt 10:30 
į parapijos salę. Po Mišių 
parap. salėj bus Užkandis ir 
pasikalbėjimas.

X Juozas Ūsas, Aušros 
Vartų parapijos choro na
rys, mechanikas Eicor dirb
tuvės, kuri gamina svarbias 
dalis lėktuvų radijams, lai
mėjo pirmą dovaną — $5.00 
konteste tos diibtuvės šūkiui 
(slogan) sugalvoti. Premi
juotas jo šūkis yra toks: 
“Eicor’s Hurry Is Hitler’s 
Worry”. Kontestą vedė dirb
tuvės laikraštėlis.

t
X Vladas Šimonis, sūnus 

Uršulės ir Kazimiero Laura 

navičių, gyv. nuosavam na
me 2452 West 69 St., pa
šauktas į kariuomenę. Po 
indukcijos, praleidęs porą 
rą savaičių namie, tėvų ly
dimas išvyko į stovyklą. Tė 
vai, giminės ir draugai bu
vo suruošė išleistuvių puo
tą, per! kurią palinkėta jam 
laimės ir pasisekimo.

X Marilyn Btazina, lietu
vaitė, gyv. 6507 S. Francis
co Avė., ruošiamam “All 
Winner” kalėdiniam J*adio 
“show”, kuris bus sekma 
dienį, gruodžio 6 d., tarpe 5 
ir 6 vai. vakare, Civic Ope
ra House, bus kandidatė iš
rinkta Morris B. Sacks krau
tuvės. Programa bus trans
liuojama per radio stotį WE 
NR. Norintieji padėti lietu
vaitei šiame konteste laimė
ti pirmą dovaną, sayo bai 
■us atvirutėmis, ar telefo
nais, *prašomi paduoti į M. 

R. Sacks krautuvę, 6638 S. 
Halsted St.

i X Ona Ramanauskienė,
4353 S. Fairfield Avė., nuo
latos remianti parapijos ir 
draugijų veikimą, šiomis die 
nomis serga. Gydosi namie.

X A. Žvirblis, Ieva Maci
jauskienė, M. Kanatauslde-i 

nė, E. Volbas, J. Giobis — 
nauji vardai Brighton Parke 
katalikiškos spaudos fronte 
prieš bedieviškąją spaudą. 
Tas frontas plečiasi ir kas
dien sulaukiama naujų jėgų 
— naujų skaitytojų.

X Kazimierą Grigaitį, gy
venusį adresu 1357 S. Mor
gan St., prašo atsišaukti The 
Immigration Protective Lea- 
giue, 537 S. Dearborn Str. 
Siųstas jam svarbus Lygos 
laiškas grįžo atgal.

X Dau jo tai, ilgamečiai Ci
cero gyventojai, džiaugiasi 
tapę ‘ ‘ granpa ” ir ‘ ‘granma 
Jų sūnus ir žmona didžiuo
jasi sveiku, diktu sūneliu. 
Dau jotai yra nuolatiniai dnr.’ 
“Draugo” skaitytojai.

X Kraujeliemė, Vilčauskie- 
nė, Kraujely tė, West Side; 
biznierkos Barboros, taip pat 
ir visa eilė kitų šiandie ir 
rytoj sulauks daug sveikini
mų ir dovanų savo varda
dienio proga.

X M. Paulauskienė, 3530 
S. Union Avė., jau antra sa
vaitė, kaip sunkiai serga šir
dies liga. Ji priklauso prie 
Kareivių Motinų Klubo. Jau
niausias jos sūnus Petras 
tarnauja kariuomenėj.

X Teresė Snarskytė, duk
relė stambių So. Chicago vei 
kėjų P. ir A. Snarskių, jau 
antra savaitė kaip serga ir 
negali lankyti mokyklos. Gu
li namie daktaro priežiūroj.

X Darius-Girėno posto mo
terų skyrius daug dirba R.

Dar septyni vokiečiai 
areštuota

Chicagoje pereito ketvir

tadienio vakare F.B.L parei 

gūnai areštavo septynius 

svetimšalius vokiečius.

Dabar Chicagos area yra 

areštuota 212 svetimšalių 

priešų, iš jų 198 vokiečiai, 

aštuoni japonai- ir šeši ita

lai.

Fondas padidėjo

The Chicago Community 
Fund kampanijoje šiais me
tais surinko $3,777,337. Su
rinkta $27,374 daugiau, ne- 
ku buvo numatyta.

Palmer House per pietus 
surinkta $771,925.

Turzai, šiek tiek pasitrau
kia į šalį, du bėgančius ja
ponus perveria durtuvu. Ka 
da Turzai! puolė į likusį ja
poną, tai jis įkrito į paslėp
tą skylę. Vėliau japonas.

kulką į 
kaklą.

Turzai draugai paėmė jį iš 

tos skylės ir nunešė į kitą 

slaptą urvą ir suteikė jam 

pirmąją pagalbą. Po aštuo- 

nių valandų sužeistąjį Tur

zai draugai nugabeno į už

pakalines linijas.
, ..\ .. 

Japonai atakuoja 

naikintuvą

Turzai laimingai išsigelbė 

jo iš priešo nagų mūšio lai

ke, bet kitą kartą jis vėl bu 

vo priešo puolamas. Rugpiū 

čio 22 dieną Turzai ir kiti 

sužeisti marinai ' buvo nai

kintuvu vežami į ligoninę. 

Naikintuvas jūrose iš preki

nio laivo gavo reikalingų 

dalykų. Kada naikintuvas 

baigė pasiimti aliejaus iš 

prekinio laivo, tai japonų 

submarinas paleido dvi tor

pedas į naikintuvą, kuriame 

buvo sužeistas Turzai ir ki

ti marinai. Viena japonų 

torpeda praėjo už kokių 6

penkių Mviq japonas Ukri- paleido 1

to ii medžio. Turzai ir suieidė *>

; .M
Vyktį* ątakos <
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atakųs tęsiasi, 

kiti marinai Į>er 

smėlį slenka pilvu į priešo 

poziciją. Turzai ir kiti ma

rinai sviedžia į japonų ma

chine gun aavo rankines gra 

natas. Japonų machine gun 

ir jos operuotojai liko iš

mesti į orą.

Marinai užėmė airdromą 

ir stipriai įsikasę atlaikė ja 

ponų spaudimą. Po septynių 

kovos dienų japonai pakeitė 

kovos taktiką

Aštuoni japonai 

puola su durtuvais

t • < ‘‘.V '
Toliau the Navy taip sa

ko apie Tunai kovai: Tarp 

medžių Tunai pamatė aš

tuonius japonus, jie su dur

tuvais bėgo į jį. Penki japo

nai krito nuo Turzai šautu

vo kulkų. Trys likę japonai pėdų nuo naikintuvo, o kita

Nukrito garvežys
f >*v y <

puola į Tunai su durtuvais. už kokios 10 pėdų.

Pereitą ketvirtadienį ne

toli Rockford, UL, kolegijos 

nukrito nuo bėgių traukinio 

garvežys. Garvežys traukė 

tuščius vagonus, jis nukri

to.nuo bėgių, nes bėgiai bu

vo paplauti vandens.
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