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BRITAI SMOGIA GN.ROMMELIO ARMIJAI
Kelias nuklotas kareivių lavonais, 
sudaužytais suniežimais

Britams padeda amerikiečiai 
lakūnai iš Tunisijos fronto

77-ASis kongresas Sąjungininkų lakūnai bombomis
UŽBAIGĖ SAVO DARBA... ■ u r ■ •blaško išlaipintus japonus N. Gvinėjoj

Amerikiečiai su australais atakuoja 
išsisklaidžiusius apie Būna priešus

Londonas, gr. 16. — 
Aštuntoji britų armija visu 
galimu greitumu vejasi bė
gančią gen. Rommelio ašies 
armiją—jos liekanas —Tri- 
politanijos keliu, Vidurže
mio jūros pakraščiais.

Lakūnai bombomis ją plie 
kia, kiek tik įmanoma.

Gautomis žiniomis, kelias 
nuklotas vokiečių kareivių 
lavonais, sudaužytais sunk
vežimiais, tankais ir kitais 
karo pabūklais

Pranešta, kad ašies lieka
nos j.au už kokių šimto mai
lių nuo EI Agheila atsidūru- 
8ios. Artinasi prie Zauta en 
Nofilia.

Rommelio liekanoms nelai 
mė tuo nesibaigia. Jos prie
šakines eiles daužo ameri
kiečiai lakūna; bombone
šiais nuskridę iš Tunisijos 
fronto.

Armijos jaunesnieji karininkai yra 
siunčiami aktyvion tarnybon

WASHINGTON, gr. 16. 
—Karo sekretorius Stimson 
išleido įsakymą, kad visi 
jaunesnieji kaip 28 m. amž. 
karininkai iki sausio 31 d. 
apleistų turimas Washing-

Gautas amerikiečiu 
karo nelaisviu 
Filipinuose sąrašas

WASHINGTON, gr. 16 — 
Karo departamentas paskel
bė sąrašą amerikiečių karo 
nelaisviu Filipinų salose. 
Sąraše yra 197 karininkai 
ir eiliniai kareiviai. Tai pri
statė japonų vvriausybė per 
Raudonąjį Kryžių.

Iš jų 22 yra iš Illinois 
valstybės (8 iš Chicago ir 
apylinkių). Kiti nelaisviai 
yra iš kitų 42 valstybių.

Paskelbtas pečiu 
racijonavimas

WASHINGTON, gr. 16 — 
Kainų administracijos ofi
sas paskelbė, kad ateinantį 
penktadienį 30 valstybių 
bus pradėtas vykdyti angli
nių ir aliejinių pečių racijo
navimas privačioms butams.

Sakoma, tuo būdu nori
ma, kad žmonės savo alieji
nius pečius pakeistų angli
niais butų apšildymui. Alie
jinių pečių pardavimas bus 
kuone visiškai sulaikytas. 
Tačiau bus lengva įsigyti

Bėgąs priešas neturi prie
monių gintis. Neturi lėktu
vų ir labai mažai priešlėk
tuvinių patrankų.

Britai pasiryžę visiškai 
sunaikinti šias ašies lieka
nas, kurios praeitą vasarą 
buvo įsiverpusios net Egip
tan.

Tunisijos fronte vyksta 
antraeiliai susikirtimai. Lie
tingas prastas oras nelei
džia nė vienai pusei padidin 
ti akcijos.

Tačiau sąjungininkų laku 
nai velka didelę naštą. Jie 
sėkmingai atakuoja akies 
orinius transportus, iš Eu
ropos siunčiamus Tunisijon. 
Daug transportų numuša
ma Viduržemio jūron. Dar 
ir ašies laivų nuskandina
ma.

tone karo ofisuose pozicijas 
ir išvyktų aktyvion tarny
bon. O iki birželio 30 d. ak
tyvion tarnybon turi išeiti 
visi iki 35 m. amž. karinin
kai.

Vienų ir kitų vietas užims 
senesni karininkai, kurie fi
ziškai netinkami nešti sun
kumus aktyvioj tarnyboj.

Daug jaunesniųjų kari
ninkų seniau patys apleido 
ofisus, kad jie nebūtų vadi
nami išsisukinėtojais.

100,000 vyrų serbu 
patrijotų armijoje

WASHINGTON, gr. 16.— 
Jugoslavijos oro jėgų vadas 
pulk. Svetozar Dimitrijevič 
praneša, kad šiandien Jugo
slavijoje prieš ašį veikia 
100,000 serbų patrijotų ar
mija, kuriai vadovauja gen. 
Draja Michailovič.

Anot pulk. Dimitrijevičio, 
prireikus, gen. Michailovič 
gali sudaryti pusės milijono 
vyrų armiją.

Draflo keliu šauks 
darbininkus j kasyklas

LONDONAS, gr. 16. — 
Anglių kasykloms Britani
joje trumpa daugiau kaip 
15,000 darbininkų. Vyriau
sybė planuoja drafto keliu 
pašaukti reikiamą skaičių 
darbininkų. Nes anglies rei
kia ir turi būti kasama.

PIRMOJI FOTOGRAFIJA IŠ KINIJOS

Atm. teiettnou,.t ’L/ru.utfu*'

Pirmoji lotografija atsiųsta iš Chunking Kinijos sos
tinės, į Los Angeles. Matome gen. Claire L. Chenault, ku
ris atsisveikina su maj. Edward Rector (kairėje), Marshal, 
N. C. ir Major David “Tex” Hill (dešinėje), Hunt, Texas, 
grįžtančiais į Ameriką Kalėdų šventėms.

Laivyno departamentas ištirs, kaip 
nuskendo transportas Pres. Coolidge

WASHINGTON, gr. 16. 
— American Piesident lai
vų linijos pareigūnai sako, 
kad transportas President 
Coolidge, 21,936 tonų, pieti
niam Pacifike nuskendo smo 
gęs į amerikoniškas povan
denines minas.

Rusai atsiėmė dvi 
sodybas vakaru 
link nuo Maskvos

MASKVA, gr 16—Sovie
tų vadovybė paskelbė, kad 
Rževo vakaruose. Maskvos 
fronte, rusai atsiėmė iš vo
kiečių dvi sodybas nukovę 
apie 400 vokiečių.

Kiek anksčiau vienu ko
munikatu pripažinta, kad 
kai kuriose vietose Maskvos 
fronte ir Stalingrado šone 
\ okiečiai pakarto jam o m i s 
kontratakomis suturi rusų 
žygius.

Rževo vakaruose be 400 
vokiečių nukautųjų rusai 
sunaikino dar ir 40 vokiečių 
tankų ir 10 lėktuvų.

Kitose fronto dalyse apie 
600 vokiečių nukauta.

Pačiam Stalingrado mies
te mūšiai taip pat vyksta. 
Rusai via daugiau priešo 
pozicijų užima

Britu arsenalas 
komu laukuose

LONDONAS, gr. 16. — 
Iškeliama aikštėn, kad Bri
tanija pasistadynusi didelį 
arsenalą kažkur šiauriuose 

' —stačiai kornų laukuose, 
kad priešas iš dausų nega
lėtų nužvelgti.

Tame arsenale gaminami 
I nuo mažiausiųjų iki didžiau 
šiųjų karo pabūklai, pradė
jus šautuvais ir baigus di
delėmis patrankomis.

Minėtos linijas direkto
rius J. Hugh Jackson pasa
koja, kad nuskendusio tran
sporto kapitonas prieš įplau 
kiant į vieną Pietinio Pad
ūko prieplauką klausęs ten 
sutiktų dviejų amerikoniš
kų naikintuvų, ar prieplau
koje nėra pavojaus. Jam at
sakyta, kad ten viskas tvar
koje. Tad kapitonas ir įve
dęs laivą prieplaukon. Ne
trukus President Coolidge, 
kuriuo transportuota apie 
4,000 kariuomenės, smogęs 
į vieną ir paskiau į kitą nū* 
ną.

Iš kareivių ir laivo įgulos 
tik 4 vyrai žuvo. Kiti suspė
jo išsivaduoti.

Laivyno sekretorius 
Frank Knox pranešė, kad 
tas dalykas bus ištirtas. Jis 
nenorėtų tikėti kad laivas 
būtų nuskendęs nuo ameri
koniškų minų.

LONDONAS. — Praneš
ta, kad Britanijoje karo ga
myba bus žymiai padidinta.

AFRIKOS KARO FRONTAS

|"Dr*urM" Acme telcptioto,

Romme’to armija bėga skersai Libiją į Missurata, 100 
mailių į rytus nuo svarbiausios priešo bazės Tripolyje. 
Sąjungininkai smarkiai bombarduoja 4‘ašies” uostus Tu- 
nisijoje.

WASHINGTON, gr. 16.— 
77-asis kongresas šiandien 
uždaro paskutinę sesiją. 
Daug abiejų rūmų atstovų 
jau ir Washingtoną apleidę. 
Paskutinis kongreso darbas 
— padidino algas federali- 
niams civiliniams tarnauto
jams.

Naujas 78-asis kongresas 
susirinks sausio 6 d. Sausio 
7 d. abiejų rūmų bendram 
susirinkime prezidentas Roo 
seveltas skaitys savo prane
šimą.

77-ojo kongreso nuveikti 
svarbieji finansiniai darbai 
yra šie:

Paskyrė: 58 bilijonus do
lerių 1941 m,. 147 bilijonus 
1942 m.

Autorizavo kontra k t u s: 
3,500 milijonų dol. 1941 m. 
ir 19 bilijonų 1942 m., dau
giausia karo ir prekybos 
laivams.

Taksai: 3,55S milijonus 
dol. padidino i 941 m. ir 6,- 
881 milijonus dol. 1942 m.

Kanada planuoja 
šaukti ved?'(uosius

0TTAWA, Ont., gr. 16.— 
Darbo ministras S. Mitchell 
pranešė, kad Kanados vy
riausybė pataisė vyrų kari
nės konskripcijos įstatymą 
taip, kad galėtų drafto ke
liu karo tarnybon pašaukti 
vedusius vyrus tarp 19 ir 25 
m. amž. Regis, jie bus šau
kiami sausio mėnesį, 
anglinius pečius.

Britai atakavo
nacius Prancūzijoje

LONDONAS gr. 16. — 
Britų lakūnai nraeitą naktį 
atakavo nacius Belgijoje ir 
Prancūzijoje. Sunaikinta ei
lė garvežių ir keletas trau
kinių, pranešė britų oro mi
nisterija.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 16.— 
Nepaisant smarkaus sąjun
gininkų lakūnų veikimo ir 
japonams sukeltų didelių 
nuostolių bandant išlaipinti 
daugiau kariuomenės į Nau
jąją Gvinėją, tarpe Lae ir 
Būna bazių, apie 1,000 japo
nų pavyko pasiekti sausže- 
mį valtimis.

U. S. misija Sovietu 
Rusijon gumos reikale

WASHINGTON, gr. 16.— 
Jau kelinti metai sovietų 
Rusijoje sėkmingai gamina
ma sintetinė guma. U. S. 
gumos direktorius W. M. 
Jeffers praneša, kad Rusi
jon pasiųsta iš 4 asmenų 
misija patirti, kaip ten ta 
guma gaminama ir kiek 
daug ji yra verta.

Amerikai guma labai rei
kalinga. Šis klausimas pir
miau čia buvo labai apleis
tas, o dabar supainiotas. 
Tad norima gauti sovietų 
parama.

Japonai nesipriešina 
U. 5. lakūnams

WASHINGTON, gr. 16.— ! 
Laivyno departamentas skel 
kia, kad U. S. lakūnai smar- Į 
kiai atakavo japonų bazę 
Buin, Bougainville saloje, | 
Solomons. Ir ten nesusidūrė 
su japonų priešinimosi. Nie
kas kol kas negali išaiškin
ti toki© nepaprasto įvykio,

Buin bazė yra apie už 
275 mailių nuo Guadalcanal

Už ka naciai
žmones baudžia

LONDONAS, gr. 16. — 
Gauta žinia, kad Briusely, 
Belgijoj, vienas tėvas savo 
kūdikiui davė “Winston” 
vardą. Nacių autoritetai tą 
žmogų nubaudė. “Winston” 
yra britų ministro pirminin
ko Churchillio vardas.

BOSTON, Mass.—Gaisras 
ištiko penkių aukštų Amory 
namus. Sužeista apiex65 ug
niagesiai ir pakrančių sar
gybos nariai. Dideli nuosto
liai.

ST. LOUIS. Mo.—Netoli 
čia nukrito armijos bombo
nešis, 7 vyrai žuvo.

Kaip anksčiau pranešta, 
kareiviai buvo laipinami iš 
penkių japonų karo laivų— 
dviejų kruizerių ir trijų nai 
kintuvų—ties Mambare .u- 
pės žiotimis. Sąjungininkų 
lakūnai daugumą valčių su
skaldė ir tūkstančiai japo
nų prigėrė. Tačiau per tą 
orinių bombų krušą dauge
lis valčių pavyko pasiekti 
pakrantes.

Dabar tuos išlaipintus 
japonus lakūnai daužo. Jų 
dalis išsislapstė artimuose 
raistuose. Ims laiko juos vi
sus išgaudyti

Savo rėžtu amerikiečiai 
su australais valo Būna so
dybos ir kitas apylinkes.

Pranešta, kad japonų la
kūnai atakavo Port Mores- 
by. Bet nesukelti jokie nuo
stoliai. w »

Vakaruose kyla 
dideliu sunkumu 
su maisto produktais

LOS ANGELES, Cal., gr. 
16. — Pietinėj Kalifornijoj 
didėja maisto krizė. Žmonės 
susimetė supirkinėti ir krau 
ti kenuotus ir kitus maisto 
produktus.

Pakeriai, pieninių produk 
tų gamintojai, farmeriai ir 
tarpininkai susijungė su 
krautuvininkais ir vartoto
jais tikslu nuslopinti kilusią 
krizę. Ar tas duos kokių 
nors gerų rezultatų, nežino
ma. Tik žinoma, kad dauge
liui šiemet Kalėdos nebus 
jaukios: daug kam truks 
maisto produktų.

Žinovai tvirtina, kad atei
tis apsiblaususi Nėra kiek 
reikiant sviesto, kiaušinių ir 
net margarino. Nėra švie
žios mėsos, mažai paukštie
nos, džiovintų vaisių ir pa
galiau racijonuojamo cuk
raus ir kavos.

Šiandie daug kas supirki
nėja įvairių rūšių muilą. 
Greit nebus lengva gauti ir 
sviesto. O šviežių daržovių 
kainos didėja. Pranešta, kad 
gali pritrūkti ir paties pie
no.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
8U DTENR. “DRAUGU”

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite J 3-člo puslapio “Clas- 
sifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą {vairių, 
gerai apmokamų darbų!
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MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
5OT.ros*.Ptsncis- “'„‘i“:,,S"';.“'"
T sa savo Širdimi remia įsga-
k«s sesenj misijoms ningus darbus, kaip misijas. 
w .. 1 Iš 86861114 laiškų gautų iš
DHIZliijOj! Brazilijos tenka dažnai kar/
Gelttti Misijoms yra šven- tuJu j0“ .ver.ktį * H 

tu ir tfeaninras daH)as I »*■*> grtrdo «rtant Misijų ■išganingas 
Dievo Sūnus pats nužengi 
iš dangaus, kad neštų išga
nymą žmonijai, ir kad pa
lenktų savo valdžiai visus 
sutvėri&uš. Jo didžiausias 
noras yra amžina ir visuo-... ... .. . . t jūsų finansinė parama pa-
trrtė karalystė, tiesos ir gy- kacĮ jų dalbas ir pte.-
vybės karalystė, šventumo
ir malonės karalystė, teisy
bes meilės ir taikos kara-; negtį sunkenyDes patirtas jų 
lystė. Kristaus karalystė tu darbuotėje
ri būti amžina ir visuotinė,
«tt ji turi prasidėti čia že- Džko’u ™iem9 iS Mrdies ' 
^gje Į Melsimės už jus kasdien prie

Šv. Jurgio parapija, Chi-
Dievo altoriaus prašydamos 
kad Dievulis Jūsų duosnią 

cago, su juo kilniu dvasios ranką pripildytų su sai^u 
vadu prelatu M. L. Krušu, Į visokiomis malonėmis, 
suprasdams misijų svarbą,
nutarė ateiti į pagelbą lietu
vaitėms Šv. Pranciškaus Se
serims, kurios darbuojasi 
lietuvių tarpe Brazilijoje. 
Suruoštas didingas vakaras/ 
kuris atnešė $500.00 pelno 
Brazilijos misijoms paremti!. 
Be to prel. M. L. Krušas pk 
aukojo tam tikslui $100.00. 
Garbinga šioji parapija, gar 
bingas jos vadas! Jų para-1

Pažadai
nia seše’ės galės ir toliau 1942 metai jau baigiasi, lojalumą savo šeimoms, fų
dirbti jiSįganinga ipisiju dar
bą? • ' '

šv. Pranciškaus Seserys 
•Brazilijoj jau darbuojasi 
nuo 1938 m. Jų 
apima pradžios mokyklą, kū
rloje mokomi 800 vai^Jų.! toWiau dvaafniame
Mokyklos patalpos buvo per
nai statytos 'taip Įptft Amo-, stokime jr paklauskime „a. 
riko. -Lietuvių dėka. Sjmet vę8. Ar aš iš!aikiau aavCl 
apdarytas novicijatas. Pir-, prižadu8, Ar esu žteganį ar. 
mos naujokės buvo įvilktos: 5iau Diev0 arba tolia.4 nB0 
š. m. gruodžio 11 d. Iškilmės Jo negu buvau Jei.
dalyvavo patsai Sao Paulo įgpiidžiau '--vo prižadus, 
vyskupas. Seselių Pranciš- tai e8U ant tolybės kelio, 
kiečių veikimą labai įverti- Jei ne manc darbai, ma
na net ir patys brazilai. j no pažadai yra tuščias dafk- 

Kffnfns žmones gerbiąs

j gyvenime. Todėl, dkbar su-

Dėkoja už stambias

misijoms remti

sakymą: “Negalimas daik
tas tapti tobulu/’ Tai netie
sa. Jei žmogus suranda sa
vyje kokią nors silpnybę ii
nori jos atsikratyti, jam rei- armijoj, taip vadinamos pa- 

Neseniai gavau dvi stafn-jkia tik dyi€^ dalykų: Pfr- ^tridtiflės draugystės ir du
bias aukas šv. Pranciškaus mas. padaryti stiprų prad- likai, kurie atlieka draugyŠ- Į 
Seserų misijoms remti Bra- metų Pa8irY*iTn^ veng- I biaurius darbus,
zilijoj. Viena auka buvo iš tos silpnybes (nubdėinfe) Sukilimas jaunų kaririin- 
kun. J. Valantiejaus, šv. Jpa* ir taip daryti Per ’^tisus kų prieš, jų VyreBn.us įvyko 
zapo parapijos, Waterbury, fmetw}- Met»i Sale Jau būsi
Conn., klebono. • kuris tam! atprat«a nuo t08 ^Pra
tiksiu! padarė kolektą savo'Antras’ vietoj nuodėmės.
parapijos bažnyčioje ir su
rinko $220.33. Kita stambi 
auka gauta iš prelato M. L. 
Kruša, Šv. Jurgio parapijos, 
ČJbteago, JU., klebohč. &i su- 
ma — tai pelnas surengto 
vakaro ir kun. prelato as
meninė kuka $100.00.

Negalit šuprast’i, kaip ma
ne džiugina, kad Amerikos 
lietuvių tarpe atsiranda to-

M — -

s ra?

im^s

DIENRAŠTIS DRAUGAS
- ... —

Teisėjo zurio inauguracija

v" •

darbą. Jos atskirtos nUo sa
vo tėvų, nuo savd gimtines, 
nuo draugių Bešalių aukoja 
savo jaunystę, savo gabu
mus, gyvenimo džiaugsmus 
kitų sielų išganymui. Tat Teisėj a.o jt/uin aiau.u^^.racijos ceiemonijose, jvynuoiuce i,Auuieipal

teisme, Chicagoje. Iš kairės į dešinę: Al. Kumskis, pres. Lith. Dem. League; kun. A. 
Baltutis, Šv. Panelės Gimimo parap. klebonas; Joseph Kibort, commander Darius-Gi- 

siaukojimas yra įvertinamas1 rėtoaapost; Mrs. Anna Juozaitis, Al. Nielsen, pres. S. West Civic Fed.; Mayor Ed. J. 
ir joms bus daug lengviau1Keily, Mrs. John T. Zuris; R. A. VaSalle, Asst. Corp. Council; teisėjas Zuris; teisėjas 

Frank DonOghue; John Juozaitis, Personai Bailiff to judge Zuris; J. P. Varkala, sec’y 
Chamber of Commerce; Michael Vaidyia, '“Sandaros” redaktorius; Pijur. Grigaitis.

Naujienų” redaktorius; kun P. Cinikas, “Draugo” administratorius; Paul šaltimie 
ras, director Lith. hour; Ant. Kasper, pasteommand. Darius-Girėnas post.

litinius žmon s užmušė už 
pinigus, p. Byas sako, kad

Kalėdų švenčių proga vi
siems linkiu Kūdikėlio Jė
zaus palaimos.

Jums dėkinga,

Motina M. Dovydą,

do 23 metus Jap~mjoj kaipo 
•Amerikos laikrašti..inkas, 
savo nesenei iš eistoje kny-

Šv. Pranciškaus vienuo- &°je’ Government by Assa- 
lyno vyresnioji, ssination”, įrodo, kad jis vis

Įdomu žinoti kiekvienam sa- artistiškumą. Bet dabartinė
vo dvasinį stovį. Kiekvienas 
iš mūsų metų pradžioj mėgi
nome daryti pašižadus ta 
prasme: mėginsiu daryt vi
sus dalykus gėriau, fnėgtn- 
siu atlikti savo priedermes

Dažnai girdime tokį pa-1 ga yra labai įdomi todėl,

stengtis savo širdyje auklė 
ti priešingą jai dorybę. ,

14-tam šimtmetyje Pran
cūzijoj gyveno turtingas, mr 
k yta s ir dievotas lranigaikš 
tis. Ilgus metus jis buvę 
rūpestingas apskrities vir
šininkas. Kartą jis atsisakė 
nuo valdiško darbo ir -įsto 
jo į Trapistų vienuolyną. Gi
minės ir kiti valdininkai gun 
dė jį mesti vienuolyną ir už
imti savo garbingą vietą. 
Jis atsakė: “Ne, ką aš Die
vui pažadėjau, tat nei tur
tai, nei garbė, nei aukšta 
vieta manęs neatkalbės”.

KtfntgfrtHtis tŠtkikė savo 
Į prižadą ir tapo laimingu.

i Taip ir mes išlaikykimfe 
e avo gerus pasiŽadus ir to- 

1 kiu būdu tapsime tobules- 
I niais. S. V. Skripkus

Jauni Japonijos karininkai sios šalies 
žmones įtraukė ikarą

Hugh Byas, kuris praiei- į 1936 m., kad jų bū iai su sa 
vo pulkais užpuo.ė D et’o 
(seimo) rūmus ir k.tas vie
šas vietas Tokyjo m este, 
susekdami ir užmušdami 
k.ek tik galėjo surasti Japo 
nijos aukštų valdžios vaidi
ninkų. Byla pr.eš juos įrodė, 
kad jų 'tiksiąs buvo pavers
ti ciViiių vfeldžią at'Astaty- 
dinti ir įvesti milu arinę koh 
trolę visoj šaly. Nepasiten
kinimas kap talistine kon-

Ipusiškai pažįstą tą šalį. 
Geresnėse dienoje Hugh

Byas rašė apie jap nų žmo
nes: apie jų darbštumą, jų

knyga apibudina šių dienų 
gyvenimą Japonijoje, ypa- trole šalies ir noras “apvaly 
tingai plėšikus ir nacionalis
tus, kurie veikia užkulisyje 
ir stumia Japoniją į jos da
bartinį užkariavimo kursą.

u
Jauni karininkai

ti” šalies politiką buvo prie
žastis tokio pasielgimo. Bet 
jie tikrai no. ėjo visiškai pra 
šalinti nėt likučius repre- 
zentatlnės valdžios ir pa
vesti ekonominę ir politišką

Amerikiečiai labai mažai , kontrolę militaris, ams ir tu
zino kokiais keliais Japonija reti galingą imperatorių, ku į 
per paskutinius 12 metų ris faktinai bus jų įrankis, 
buvo įstumta karan tam tik
rų vidujinių jėgų. Amerikie
čiams gal teko matyti davi- ' Iš visų “patriotų”, biau- 
nlus Japonijos miiitarizmo, j riausi buvo žulikai, kurie po
bet jie ligi šiol nežinojo ko-................. .. .............................
kibs grupės žmonių ir įstai
gų tai nustatė. P. Byas kny

kad ji aprašo istoriją 3 įta
kingų grupių, galima sakyti 
japonų “undervvoi ld”. Tų 
grupių yra jauni karin'nkai

DR. Vi OPT. —L
ADfcfcRtKOfc Lm*nmv DAKTARŲ draugijos nariat

kkn,

tunto •kauduną aklą 
ir
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romaa
•gauti Ina vimaed*- 

ptrocanni m>- 
,«ria» atyda W 
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■KTcIvTO U JI CITluSrmiM. 
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I feMtfkffiių aky« atstato- 
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471Ž South Ashland At.
Photte: YARDS 11TVS

Jaunuoliai, kurie nepriimami 'į 
karo aviacijoa skyrius ifi priežas
ties spalvų neregėjimo — (cOlor 
blindilesa), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

O

. -A,

Atnešė karą į Tolimų Rytus

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

rik viens pore eklq vttenn 
■rpnuauL Saugokite jaa, leledam 
Gegearalnuoti Jaa tnodernUfclauHit. 
metodą, kurte reg*1lmo mokslą

gali eutelktl. 
gs METAI FAT YRIMO 

prtrtukluH- aalnlij. klirlc pnUIIOfaktu įuroplnig.

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

OlTUMJLTKlKTAl
1801 So. Ashland Aveniu 

g.itipn lg-toe
tulrUkMiiriaMAL OSUS. Chioag* 

OFISO VALAMDORt 
Kasdien 1:10 a. m. iki l:l> K m 

Tredtsd. lr Settad l:S0 a m. 
Iki T 0> p m

Ofiso td. VIRrvua 0036 
Rcridėftcijea 'M: BEVerly 8244

SR. Ii «JN00dS
GYMttOJAS IR CHlkURGAS

4457 Archer Avdiue
Ofiso Vai.: -r-3 ‘įr 6^8:30 P. M 

sutartį

Res. 60S8 So. Talpiau Ave.
Mm. Tri. OKO^sbtll WH7 
ORlės tel. HEMiock 1848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHiRVRGAS

Vai.: 2-4 ir 7—0 vak. 
Ki'tfi/tatl. ir NedčliOiitis sunitam
2423 Wtet Martftiette Rd.

J«L YARd« Wi.

Ros.: KENivood 5107.

. DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Otiso vai.: nuo 1-3; uito 0:30*8:J0

756 VVest 35th Street

:•> v •f'&ftfc !

DOCTOR SELMA
SODEIKA. O. D.

AKIS ISTIRINEJA

AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną. 
'Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
187 N. MARION STREET 

Oak Park, Illinois

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

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

Tel. Cicero 7681

N E W VICTORY 
HOSPITAL

Po nauja vadovyste.

828 W. 36th PLACE 
Phone: ¥AKds 2330 

24 Vai. patarnavimas
Būnant namiu ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavitp<1 lank
ant musų ligonines kumktj. Kll- 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
Filmu Įrengtas Metūkos IK-part- 
OMuiaa gydymui vivuatų ilgų — 
Smarkių ir liglaikinių.
Filmu Ireugltte Clnrurgiyue D«* 
paiUiM iium, kui svai Olas ir ma- 
teenes operacijas atlieka atkako- 
unngl Chn urgal-O.ikt^ral.
Filmu freugla Fh.vsiothvrajiy De- 
jNUUiiviiian pr.sKiiitaui i>iamer- 
uiy, Ultra Violet Ray, Slnusoidal 
ir kitus moderniškus metodus 
gydymo.
Fllnai Ji-engta.-. X-ltny Di-part- 
■ueuiae daktarams ir pacientams.
•Nė vienam vertam ligoniui nc- 
ous atsliiiiita, <loi »uiko» jiiingy, 
geriausia-, gydymas ir priežiūra, 
aus link moausciti, šusiiarsline, 
aad butų jums ko pahigiansia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

rei. CANai 6122

DR, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
alandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v

Jekmad., Trečiad ir fiefttadienio 
vakarais ofisa3 uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPnblIc 7868

Tai. CANai 0257
Rez. tel.: PROspeet 6659

DR. f. Z, ZALATOR ’S
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

1821 So. Halsted Street
Rogldonrija: 6600 So. Artelian Ave.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ’

jie sekė pavyzdį būrelio dar 
bininkų, kur e nešdavo jų 
feodąliškų ponų turtą kas

i metinėj procesijoj j Tokyjo.
I
| P. Byas knyga turi klai
dų, jis gal per greitai sudė
jo kartu at kirus straips
nius. Bet ji siūlo geriausią 
aprašymą tos patriotinės 

i “underwor d”, kuri užmuš- 
dama Japonijos libsriškiau- 
sius vauus tik ai atnešė ka
rą i Telmus Rytus. Fl’%

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo

Tel.: YARds 1839
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DLL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIK0L1S
PHYSiUIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

1 Office tel. YARds 4787 
į Namų tel. PROspeet 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Fauktadicniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
* DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 4v th Street

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

Telefonas HEMIoek 5849

DR. m T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Ave.

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

o nedėliomis pagal sutartį.

Tel. Cicero 1484

DR. S, R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. T5tos gat. Ir 40th Ct.
OFISO VALANDOS:

2 iki 1 v. popiet; 7 iki 9 v. vak.; 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tol. Oleetf) 1484.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4416 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFUyctte 3210 
Rez. Tel. LAFayotte 0094 

Jeigu Ncatsilicpamu — 
Saukite KfclDzic 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., SeAtnd. H:80 Iki 9:30 vnk. 
Sekmadieniais pagal susitarimą

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

♦♦♦♦♦♦♦♦

SUPREME
SAVINGS aini LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE 

IHVIDENTt 

RATA

1751 W. 47th Street

ABVOKATA

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
Valandos: nuo 1-mos iki 8-tos

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

Room 2014 Tel. STAte 7577

A. A. SLAKIS
ADVOKATA S

7 So. Dearborn Stree^
Room 1230

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

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Ofiso Tel.................. VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR, CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MIDway 2880 Chicago, III.
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vnl. jioplct ir rttio 7 iki 8:30 vai. vnk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaF. dieną

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

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

Tnii>gi pagal sutartį.
Ofiso telefonas: PROs|>e<-t 6737 
Namų telefonas: YTRginla 2421

Kao laisve brangina, tas 

perka War Banda.

Uiditausiuosc gyvenimo 
k r iz tuose pirmutinis dalykus 

1— nenusimink. (Ililty).
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S

KOJŲ TINIMAS

Sveikam žmogui kojos ne
privalo tinti.

Kojų sutinimas savaimi 
nėra liga, o tiktai kokios 
nors ligos simptomas. Tai 
reiškia kad kur nors kūne 
susidarė užsitvenkimas, kad 
kraujo plazma necirkuliuo- 
ja tinkamai, ir prasiveržusi 
plazma pro kapiliarijas sto
vi vietoje.

Kojų tinimas gali pasi
reikšti įvairiais laipsniais. 
Vieniems gali tik viena ko
ja sutinti, o kitiems abi. 
Vieniems sutinusios kojos 
gali skaudėti, o kitiems ne
skaudėti. Vieniems gali pa
tinti tik kojų pėdos, o ki
tiems nuo pėdos iki kelio 
ir net aukščiau. Juo dides
nis yra sutinimas, juo gali 
būti pavojingiau. Žmonės y- 
ra įsitikinę, kad jei sutini
mas siekia virš kelių — tai 
gręsia mirties pavojus.

Priežastys dėl kurių ko
jos tinsta, gali būti įvairios. 
Bet dažniausia pasitaiko 
šios: 1. Mechaniška obstruk
cija — užveržimas raikš
čiais, tjumeriai, nėštumo ne
normalumai; 2 Traumati- 
niai įvykiai — nikstelėji- 
mas, sutrenkimas, sužeidi
mas; 3. Vidujinės ligos — 
ar širdies, ar kepenų, ar ink
stų ligos; 4. Infekcijos; 5. 
Tūli nuodai; 6. Blogas mais
tas ir t.t.

Karo metu, ten kur žmo
nės badauja, ypač jei pakan
kamai negauna mėsos, tai 
netiktai kojos, bet ir visas 
kūnas sutinksta. Net ir A- 
merikoje pasitaiko tokių 
keistuolių, kurie pasiryžta 
būtinai suplonėti badavimo 
būdu (be daktaro priežiū
ros), ir tokie gan dažnai su
gadina savo sveikatą; vie
ton suplonėti, tai jų kojos 
pradeda tinti ir net visas 
kūnas gali sutinti. Lietuvių 
inteligentų tarpe pasitaiko 
kartais taip vadinamų “ve- 
getarijonų”, kurie prisiskai
tę pseudomoksliškų straips
nių visokių naprapatų, na- 
turopatų, chiropraktų b e i

. Archer Ave., Chicago

kitokių šundaktarių, — nu
taria gyventi vegetarijoniš- 
kai, prisiekia daugiau savo 
gyvenime nevalgyti nei mė
sos, nei sviesto, nei pieno... 
Neretai vegetarijonams svei 
kata nusilpsta kojose suti
nimai atsiranda.

Nėščioms moterims daž
nai kojos sutinsta. Nėščios 
motinos kūne įvyksta ne tik 
tai mechaniškos obstrukci
jos, bet ir fizijologiniai bei 
maistingumo pakitimai. Neš 
čios moterys, kurioms kojos 
labai sutinsta, privalo eiti 
pas daktarą, nes tokioms 
gali būti įvairių pavojų. To
kioms gali įsigalėti inkstų 
liga; arba gali kojose ne 
tiktai varikosinės venos at
sirasti, bet ir sunkiai už- 
gydomi ulceriai ant kojos 
gali atsiverti. |

Kurių darbas reikalauja 
daug vaikščiojimo, tai tiems 
vakarop kojos papiršta, bet 
rytmety jos vėl atsileidžia. 
Prie darbo papratus, kojos 
neprivalo tinti. Ir jei kojos 
nuolatos vis tinsta kasdien, 
net po keletos mėnesių, tai 
verta nueiti pas daktarą ir 
patikrinti ar kartais nesi
randa širdies liga, ar kepe
nų liga, ar inkstų liga, ar 
kokie kiti nenormalumai.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas J. O. — Jeigu 
jūsų 18 metų amžiaus mer
gaitė patapo labai nervuo- 
ta prieš pčra metų, tai at
rodytų, jog jos sistemoje en
dokrininės liaukos (galbūt 
ovarinės liaukos) nefunkci- 
jonuoja normaliai. Patar
čiau ją gydyti stropaus dak
taro priežiūroje Yra viltis, 
kad jos ligūstą maniją (ką 
nors mušti) galima pagy
dyti.

Atsakymas A U. — Žmo
gaus laimei, per odą nesusi
geria į kūną vandeniniai 
skiediniai. Bet aliejus, rie
balai ir riebaluose ištirpin
ti .chemikalai dalinai gal; 
susigerti; o tai kartais gali 
pakenkti sveikatai. Dėl at-

siradusių žaizdų ant tams
tos rankų, nežinant plates
nių smulkmenų, jokių pata
rimų negalima suteikti. Pa- i 
tariu eiti pas daktarą.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

BALTRAMIEJUS ŠEPUTIS
Jau sukako 2 metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį Baltramiejų Šeputį.
Netekome savo mylimojo gruodžio 17 d., 1940 metais.
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už jo sielą 
gruodžio 17 d., 1942 m., Šv. Antano parap. bažnyčioje, Cice
roje — 7:45 valandą ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Baltramiejaus Šepučio sielą. ,

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnai, Dukterys, Žentai, Marčios, 
Anūkai, Švogeris, Pusbrolis ir kitos Giminės.

VALGYKITE

PIETŲ LAIKO 
UŽKANDIS 
10:30 iki 3

t
35c ir aukščiau

ftį Vakarą ... CHILETTI’S 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės VVest Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMftGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GftRYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE

IIBERTY UMtfflCKS

Said an offiee boy, Danny 
McMaster,

”We’d oughta buy Var 
Bonds much faster—

Shoot one buck in ten 
At Adolph, and then

He’ll wish he’d ’a stuck to 
bis plaster!”

Be on the job for Unele 
Sam every pay day. Bonds 
or Štampe—it doeen’t 
matter •«» long as you in
vest to your limit—regu- 

Urly!

U. S. Trtatury Deparlmtnt, J

A.
LUDVIKAS JASNAUSKAS

Gyv.: 837 West 33rd St.
Mirė gruod. 15 d., 1942 m., 

10:05 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Panevėžio apskr.. Naujamies
čio par., Deglonlų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterj Catherine Petkus ir 
žentų Antanų: sūnų Louis: 2 
anūkes — Relen Ir. Catherine 
Petkus: brolį Kazimierų; lr 
daug kitų giminių, draugų lr 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje: 3319 Lituanica A- 
venue. I^idctuvės įvyks penk
tadienį. gruod. 18 d. Jš ko
plyčios 8 vai. ryto bua atlydė
tas į ŠV. Jurgio par. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio stelų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:—• Duktė, Žentas, 
Sūnus, Anūkas, Brolio, Ir Gi
minės.

laid. direkt.: Mažeika Ir 
Evanauskas, Yards 1138-39.

*• + A
IGNACAS ZAKARAUSKAS 

(ZAKAR)

Mirė gruod. 15 d., 1942 m., 
10:20 vai. vak.

Gimęs Lietuvoje. Kilo IŠ 
Panevėžio apskr.. šadavos pa
rapijos. Sidabravo kaimo.

Amerikoj išgyveno 40 tn.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Veronikų (po tėvais 
Povilaičiūtė); 4 dukteris — O- 
nų Lenks, Agnts ir žentų Jo
nų Patpolų, Stelia ir žentų Al
bert Wiese, Chartotte ir žen
tų John Mark: 3 sūnus — 
\Valter ir marč'ų Onų. Jonų 
ir marčių Nellle;, Kazimierų 
ir marčių Bernice; 7 anūkus; 
2 švogerius — Kazimierų Po
vilaitį ir jo šeimų lr Mykolų 
lr švogerkų Anelę Povilaičius 
ir jų šeimų; ir daug kiti, gi
minių, draugų ir pažįstami).

Kūnas pašarvotas namuose: 
5757 So. Crpenter St., tel. 
NORmal 04 53.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruod. 19 d. Iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Vis'ta- 
tlon pač bažnyčių, Garfield 
Rlvd ir S Peoria St.. kurioj (- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę- Moteris. Dukterys, 
Žent’l, Sūnal. Marčios, Anū
kai, švogerial, švogerką Ir Gi
minės.

T-ai d direkt.: A-tanas M. 
Phillips, tel. YARda 4908.

ONA VAITKIENE
(įk) tėvais Mockaitė)

Gyv.: 7027 S. California A- 
venue, tel. Prospect 37 8 5.

Mirė gruod. 15 d , 1 942 m., 
1:45 v. ryte, sulaukus pusamž.

Gimus Lietuvoj. Kilo iš 
Tauragės apskr., Kauno redy
bos, Vainuto par. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

Paliko dide lame nuliūdime: 
vyrų Petrų; augintinį Dr. Jo
nų Šimkų ir Jo moterį Stefani
ją ir jų šeimų; sesers sūnų 
Kun. Juozapų Senkų, O.S A.; 
sesers dukterį Marijonų Alek
sandravičienę, jos vyrų Pran
ciškų ir jų Seimų; pusbrolį 
Stanislovų Raštutį lr jo mote
rį Anastaziją Ir Jų šeimų; pus
seserę Marijonų Galdikienę ir 
jos vyrų Juozapų ir Jų šeimų; 
ir daug kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioj, 6812 So. 
Westem Ave. laidotuvės }- 
vyks pen k tad., gruod. 18 d. Iš 
koplyčios 8:30 v. ryto bus at
lydėta į Gimimo Šv. Pan. Ma
rijos par. bažnyč ų, kurioj |- 
vyka gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta J Šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiese laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Augntinla, 
Seserų Vaikei, Pusbrolis, Pus
seserė Ir Giminės.

Laid. direkt. Ant. B Pet
kus. tel. Grovehlli 0142.

“DRArdAS" HELP WA.NTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RAN dol ph 94K8 81K9

HEl.P WANTED — VYRAI

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas lr 
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai gems At
sišaukite į “DRAUCO” RAŠTINE, 
23.84 So. Oakley Ave.. Chicago. Dl..

VYRAI
Nuo 35 Iki 45 metų senumo. 

Naktimis arba dienomis darbams. 
Ateinąs darbas mėsos sandėlyje. 
Gera užmokestis. Atsišaukite as
meniškai.

NATIONAL TEA COMPANY 
Meat Commlssary, 310 N. Peoria

REIKIA TUOJAUS 

Dienomis Darbams
PILNO LAIKO — NUOLATINI 
PORTERS prie Valymo ir Stock 
Room darbų. Geros darbo cąlygos, 
valandos ir mokestis. Atsišaukit į 
Personnei Department — 

SEARS ROEBUCK CO.
63rd and Halsted Sts.

D O C K MEN
Vyrai reikalingi prie loading plat- 
formo, kraustyti tavorų. Unijos mo
kesties rata. Naktimis darbas. Turi 
mokėti skaityti Angliškai. Atsišau
kite tarp 9 vai. ryto ir 12 vai. pietų. 

KEESIIIN MOTORS 
221 W. Roosevelt Rd.

SKALBYKLOJE PAG EI,BININKAI, 
reikalingi. Shakers ir Feeders. At
sišaukite sekančiai:

BISMARCK HOTEL, IAUNDRY 
Randolph aini tVells Sts. 2

REIKALINGAS pagelbininkas kai
po namo sargas. Sąlygos lahai geros. 
Gali hflti vedęs ar ne. Atsišaukite j 
Kraučiu šapą sekančiai —

4002 SO. WOOD STREET 
Telefonas VIRglnia 1093

TRACK I.ABORERS 
Amžiaus 18 iki 55 m.

Tiesti rėles Chicagos aplellnkėje. 6 
dienos į savaitę. 55c į valandų. Pra
gyvenimas duodamas dykai.

PENNSYI.VANIA RAILROAD 
CHICAGO UNION STATION 

518 W. Adams St., Chicago, III.

ASSEMBLY — Lengvas, švarus lr 
labai lengvas darbas, prie Deeal- 
comanlas 40c į vai. pradedant. At
sišaukite sekančiai:

nntO-DF.fAli COMPANY 
822 W. lake Street

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
lAbai įdomus darbas. Dieno ir nak
tį shlffai. 40 centai j valandų moka
ma laike mokinimo. Greitas Įsidlrbl- 
Mas. Kreipkitės į —

PLASTIO BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

THE MAROUIS CO.
Turi vietos dėl 

VIRĖJU
COUNTER MERGINŲ 

BUS MERGINŲ
Mes išmokinsim jus viršminėtams 
darbams, mokant aukščiausią al
gos mokestį.
PASITARIMAI ANTR. IR KETV. 

NUO 9 IKI 11 VAL. RYTE.

2652 W. Montrose Ave.
NAKTIMIS DŽANITORES reikalin
gos. 6 valandos. 6 naktys i savaitę, 
4 8c į valanda, laikas ir pusė moka
ma už overtlme.

LA SALLE VACKER BLDG.
221 N. La Šalie Street

I.AUNDRY MERGINOS—prie abel- 
nu skalbykloje darbu. Patyrusios 
FEEDERS ir FOLDERS. Nuolatini 
darbai per visus metus su patrau
kiančiu mokesčiu ir darbo sąlygom. 
Atsikreipkite pas:

MR. KAY DRAKE HOTEL

PARDAVTMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVft
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prte: 
Mr. VValter Nntow. 2200 W. 37th SU 
Chicago. III., tel. LAFayette 009K.

PRADINIAI 
General Clerical

ir Mail Clerk Į
I

AMŽIAUS 17 IKI 25 *
Nuolatini darbai, 5 dienų savaitė.
SINCLAIR REFINING CO. 

2540 VV’. Cermak Road
LAUNDRY WASHMEN. RINGER 
MEN, LOADERS ir PULLERS rei
kalingi nuolatiniems darbams su 
patraukiančiu mokesčiu ir darbo 
sąlygomis. Atsikreipkite prie

MR. KAY DRAKF. HOTEL

FREIGHT HANDLI RS — mokestis 
nuo tonų. Gera užmokestis, patyri
mas nereikalingas Atsineškit Sočiai 
Security kortų.

ERIE RAILROAD 
14th and Clark Streets

PARSIDUODA

A. A. DR. MAURICE KAHN 
OHSO ĮRENGIMAI ir- ren- 
DliOJASI JO OFISAS. KREIP- 
KlTftS PRIE:

JOSEPH J GRISH
4631 SO. ARUI,AND AVENT E 

PHONE YARDS 10O1

Kur neįeina saulės švio- 
sa, ten dažnai lankosi gy
dytojas. (Prancūzų priežo
dis).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

BARNEY 1Y1LBERT
(vyras nesentai mirusios Mary 

Wllbert)
Oyv.: 2018 So. Unon Avenue.
MlrS gruod. 15 <1., 1042 m., 

1:20 vai. ryte. sulaukęs G2 me
tų amžiumi

Gimęs lAetmole. Kilo IŠ 
Kauno apskr.. Kauno miesto.

Amerikoj Išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime:

3 sūnus — Roliert Ir marčių 
Marle Ir Jų šeimų. Joseph Ir 
marčių Mareella Ir Jų šeimų, ir 
Corp Andrew (TT. S. kariuo
menėje); 4 dukteris — Mary 
lr Sentų Jonn MartlnonĮ lr jų 
šeimų, Anna Ir Sentų Stephen 
Rumlsbak Ir jų šeimų, Marga- 
ret lr Sentų Emil Prepellca lr 
Jų Seimų, lr Antolnette Ir S >n- 
tų Walter Stollstorff; Ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pažįsta- 
mų.

Priklausė prie Keistučio Pa
šei pos klūbo Ir prie Susivieni
jimo Rrollų lr Seserų dr-jos.

Kūnas pašarvotas Skudo ko
plyčioje, 718 W 18th St lai
dotuvės Įvyks nenktad., gruod. 
18 d. TŠ koplyčios 8 vai. rvto 
bus atlydėtas Į Dievo Apvelzdos 
par. bašnyčių, kurioj (vyks ge
dulingos pamaldos uš velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė- 
I* .) ftv Kazimiero kapines.

NuošIrdSIal kviečiame visus 
gimines, drnugus Ir paSIstamua 
dalyvauti šiose la'dotuvfiae.

Nuliūdę:— Sūnal, Marčios, 
žentai. Ir Glmlnčs.

Taid. direktorius S M Sku | 
das. tel. MONroe 3377.

—Spagetti ir Ravioli Mūsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomęnės . . . atsiveskite jį į puikų 
CHILETTI’S RĘST AR ANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

C h i I e 11 i' s Restaurant
2485 S. VVESTERN AVE. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.
% ■ ■■ ■

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Giedro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4885-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGE8 (1390). su Povilu ftaltlmieru.

I
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. J. ZOLP
1848 VVEST 48th STREET Pn»..^ <ARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS,
3319 LITUANICA AVE. Phonee YARDS 1138-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2314 WEST 2Srd PLACE Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9881

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
3S.M SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

/
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- «Vf « ■ 1Džiugus reiškimai

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
South Oakley Ave. Chicago, Illinois

Published Daily, excepi Sundays 
A member of the Catholic Press Association

Sakurriptions: One Year — $6.00; Six Montha — $3.50; Three 
Montha — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Bia Montha — $4.00. Single Copy — 3 centą.

Advertising in “Dranga*” brings best results.

DRAUGAS
Beina kasdien, i&skyma sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėšlams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumeratai Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne- 
ašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto • ženklų, 
edakcija. pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentu prašome rašyti trumpai Ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinyte), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencija® laikraštin ne
dedamos.

£R

Entered aa second-Class Matter Ma ch SI, 1010 st Chicago, U 
Under the Act of March 3, 1879-

Šeimos būklė
Sn&kA. tvarkinga,, dora šeima, tai tikroji tautos pa

laima.
Dėl to į šeimos gerovę reikia kreipti didžiausio dė 

mesi©.
Jei kada, ta; šiandien Amerikos šeima yra reikalin

ga pagalbos, apsaugos ir net gynimo, nes ii pergyve
na didelę krizę.

Be to. nereikia užmiršti, kad po šio didžiojo karo 
šeimos būklė gali pakrypti dar foiogesnėn pusėn.

Bet ir dabar jos padėtis, anaiptol, nėra džiuginanti.
Apskaičiuojama, kad tik per tris dešimtmečius — 

nuo 1906 iki 1936 metų Amerikoje buvo trys milijonai 
persiskyrimų — divorsų. Vadinas, trys milijonai šei
mų suardyta!

Paskutiniuoju laiku šiuo žvilgsniu padėtis nėra pa
gers jus*. Jungtinėse Valstybėse kasmet yra apie 250,000 
divorsų Tai liūdna ir skaudu.

Reikia neužmiršti, kad divorsas, tai yra paskutinis 
žingsnis daromas jau dizorganizuotoj ir iš tvarkos išė- 
jusioj šeimoj.

Skaudžiausia padėtis yrą tų dizorganizuotų, divor- 
suotų seimų vaikų. Nesunku yra įsivaizduoti, kokią 
įtaką į vaikus turi netvarkingas tėvų gyvenimas, ne
santaika tarp tėvo ir motinos ir, pagaliau, visiškas per- 
siskyrirr as. Vaikai nebeturi tėvuose gerų pavyzdžių, ne
begauna jie doro, krikščioniško auklėjimo. Kokia? ta
da yra ių ateitis? Ko gali susilaukti iš jų tauta arba 
valstybė?

Šių laikų šeimų gyvenimą graužia, lyg kokia gangre
na, žudymas dar negimusių kūdikių. Apskaičiuojama, 
kad tokių įvykių yra apie septyni šimtai tūkstančių į 
metus. Reikia sau įsivaizduoti, kiek tai kūdikių išžu
doma, kurie reikalingi kraštui, reikalingi žmonijai! Tuo 
labai skaudžiai nusidedamą ir Dievui ir valstybes.

žodžiu, šeima reikalinga pagalbos. Ją reikia grąžin
ti tam tikslui, kuriam ji yra. įsteigta. Reikia rūpintis, 
kad mažiau šeimų suirtų, kad jų gyvenimas būtų pa
kreiptas į tą kelią, kuris yra išganingas, kurį patsai 
Kristus yra nurodęs. Juo daugiau šeimų laikysis Kris
taus nivodymų, juo mažiau turėsime divorsų ir mažiau 
kitokių nusižengimų prieš krikščioniškos šelm** gyve
nimo n’iostatuc.

Meksikos žmonės jau turi daugiau religinės laisvės. 
Net spauda laisviau gali svarstyti tikėjimo dalykus.

Paskutiniuoju laiku Meksikos spauda plačiai svars
to reikalą, kad vyriausybė atnaujintų diplomatinius 
santykius su Šventuoju Sostu. “Nevedales”, Mexico 
City dienraštis, pabrėžia, kad visi pasaulio civilizuoti 
kraštai palaiko artimus ryšius su Vatikanu, dėl to ir 
Meksikai jau laikas juos užmegsti.

Kitame laikraštyje “Hoy”, Jose C. Valades, buvęs 
užsieniu reikalų ministro privatinis sekretorius, karš
tai ragina, kad prezidentas Camacho bent savo asme
ninį atstovą prie Vatikano paskirtų. Tam pavyzdį jis 
nurodo Prezidentą Rooseveltą, kuris toms pareigoms 
turi paskyręs Myroną Taylorą.

Kiti Meksikos laikraščiai kelia balsą, kad po karo 
prie pasaulio taikos konferencijos stalo būtinai būtų 
pakvies1 as ir Šventojo Tėvo atstovas ir kad konferen
cijos dalyviai neužmirštų Jo Šventenybė3 Popiežiaus 
Pijaus XII išganingųjų taikos plano punktų.

Šie ir visa eilė kitų reiškinių Meksikos gyvenime aiš
kiai rodo, kad ten katalikybė atgijo. Bažnyčia ir val
stybė pradeda sugyventi ir kooperupti. Neseniai pre
zidentas Camacho viešai ir atvirai džiaugėsi katalikų 
kunigų uolumu ir patrijotiškumu. Tuo reiškiniu džiau
giasi nc tik Meksikos, bet ir Jungtinių Valstybių ti
kintieji

x z. jB. . .
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Japoni) žiaurumas
Kun. Albert Detheye, olandas, pasiekęs amerikiečių 

militarinę buveinę Gųadalcanale. papasakojo šiurpulin
gi įvyki.

Mūšiuose japonai paėmę nelaisvėn du kunigus ir dvi 
vienuoles. Jie juos vertė grįžti į amerikiečių linijas ir 
pasakyti, kad japonams daugiau nebesipriešintų, nes 
tai būsiąs bergždžias darbas. Kai jie atsisakė tai pa
daryti, japonų kareiviai tuos katalikų kunigus ir vie
nuoles brutaliai nužudė.

Tai yra vienas iš japonų žiaurumo pavyzdžių, kuris 
trjri skatinti kiekvieną amerikietį didinti pastangas, 
kad gro čiau būtų galima sutriuškinti žiauriuosius ja
ponus.

Mm žymus laikraštininkas
Praėjusį mėnesį Vašingtone mirė Charles A. McMa- 

hon, “Catholic Action”, Amerikos Katalikų Veikimo 
Centro ,NCWC) mėnesinio žurnalo redaktorius. Tą 
vietą jisai .užėmė per dvidešimts rastų. Be to, jis yra 
parašęs ir išleidęs keletą naudingų knygų. Buvo ir poe
tas. Jo kūriniai papuošdavo žurnalus.

Velioi is labai svarbų vaidmenį suvaidino katalikų vi- 
auumenčfc gyvenime ir kaipo aanuihrtantie veikėjas 
Dąug ujsięeiat NCWC-ir kitoee kataliku organizacijose.

lenku veikla
Chicagon porai dienų atvyko Lenkijos premieras gen. 

Sikorskis. Vietos lenkai jį iškilmingai pasitinka. Mies
to valdžios ir visuomenės vadų taip pat yra priimamas. 
Jo atsilankymas ir spaudoj plačiai aprašomas.

Tie vui dalykai, neabejojame, išeina į naudą lenkų 
tautos jžsimojimams išlaisvinti nacių pavergtąją Len
kiją. Tai turi reikšmės ir vietos lenkų tautiniam gyve
nimui, nes tuo stiprinamas ir gyvinamas jų veikimas.

Nors ir pas lenkus, kaip mes dažnai įsivaizduojame, 
nėra vieningumo pilna ta žądžio prasme, bet turėjimas 
vyriausybės ištrėmime (in-exile) ir jos palaikomas ar
timas kontaktas su lenkų tremtiniais ir išeivijos vi
suomene, nustelbia pasitaikančius nesutikimus, išlygi
na nelygumus.

Nors I^enkijos padėtis tarptautiniu atžvilgiu, pavir
šutiniškai, žiūrint, yra geresnė negu Baltijos valstybių 
(Lietuves, Latvijos ir Estijos), bet nemanykime, kad 
jos vadų darbas yra lengvas. Ir jie turi sunkumų, truk
dymų. Ir Lenkija nėra be pavojų.

Chicagoje ir New Yorke jau susidarė stiprūs komi
tetai m’nėti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo si
dabrinę sukaktį 1943 metais. O kaip su kitomis lietu
vių kolonijomis?

SPAUDOS APŽVALGA
Amerikos visuomenė išsijudino

“DarK ninkas”, rašydamas apie Pearl Harbor trage
diją. tarp kitko sako:

“Bet antru vertus, Pearl Harbor tragedija turi ir 
teigiamą pusę. Ji pažadino ir išjudino Amerikos vi
suomenę. Pirmiau pas mus nebuvo vieningumo. Dau
gelis prisilaikė tos nuomonės, kad Amerikai šitas ka
ras nėra reikalingas, nes ji užtektinai didelė ir ga
linga pilną neitralumą išlaikyti. Jei tokios silpnos 
valstybės kaip Turkija ir Švedija, įterptos į ašies 
laimėjimų sritis, galėjo ligi šiol neitralumą išlaikyti, 
tai tuo labiau Amerika — plati, didinga, galinga, tur
tinga ir apdrausta milžiniškų vandenynų plotu. Tad 
gi visokios rūšies oportunistai, mažai teįsigihnę į 
tarptautinę politiką, buvo ąmarkiai nusistatę prieš 
Amerikos įsikišimą į antrąjį pasaulinį karą. Pirmo
jo, sakė mums .užteko. Turėjom tokią karčią pamo
ką, kf.d amžiams jos pakaks. Pearl Harbor kauty
nės visą tą argumentuotę sugriovė. Išdavikiškai pul
dami japonai kaip pereik sužadino apsnūdusį ame
rikiečių patriotizmą. Jiems, kaipo tikriems sportiš
kumo mėgėjams, be galo neskanus bet koas n ori tie- 
riškae ii pasalų puolimas. Amerikiečiai iš esmės ne
pakenčia tokio elgčsio, kurs atsiduoda nieksyste ir 
barbarizmu.

Paari Harboro tragedija sužadino Amerikos kariuo
menės narsą ir darbininkų ryžtingumą. Visa milži
niška produkcijos pajėga susimobilizavo ir šimterio
pai užpildo padarytus Pearl Harbore nuostolius. Ir 
kariuomenė griežtai pasiryžo pilnai su japonais atsi
skaityti. Nerikėtu puolimu japonai laikinai laimėjo, 
bet dalykai taip pakrypo, kad jie dabar gailisi Pearl 
Harbcro tragediją įvykdę. Psichologinis azijatų ma
tas netinka baltosios rasės psichikai matuoti. Azija
tai čia gadatė itaabią klaidą. ’’

Amerikiečiams kare su 
japonais vis labiau sekasi.

Naujoj Gvinėjoj paimta iš 
japonų Būna ir kitų pozici
jų laimėjimas yra stambus.

Bet nereikia sau įsivaiz
duoti, kad tie laimėjimai y- 
ra lengvai pasiekiami.

Kaip nekartą buvęs Jung
tinių Valstybių ambasado
rius Japonijai perspėjo, reiks 
daug jėgų sukoncentruoti vi
siškam japonų nugalėjimui.<

Japonai, galima sakyti, y- 
ra salų tauta. Jiems žinoma 
jų padėtis, moka jose įsigy
venti ir sugeba gintis.

Jie, japonai, prilimpa prie 
salų, lyg blakės prie matra
sų. Ir juos nelengva yra iš 
ten iškrapštyti.

Bet Amerika jau turi ge
rų priemonių Pacifiko salų 
apvalymui. Su laiku dar ge
resnių atsiras, kad tą “va
lymo darbą” pagreitinti.

Japonai, ar anksčiau ar 
vėliau, bus nugalėti.

•
Ar visi mūsų draugai skai 

to dienraštį “Draugą”?
Ar planuojame jiems pirk

ti Kalėdų dovanas?
Štai, puikus pasiūlymas: 

jei žinai, kuris iš tamstos 
draugų neskaito ‘ ‘Draugo’ 
užprenumeruok jam. Tai bus 
geriausia ir naudingiausia 
Kalėdų dovana. Ji kasdien 
per visus metus bus minima

Mūsų draugams “Drau
gas” geriausia dovana

•
“Moterų Dinos” kalėdi

nis numeris išėjo iš spau
dos ir gražus ir turiningas.

Šį mėnesinį Laikraštį lei
džia A. L. R. K. Moterų Są
junga — fraternalinė orga
nizacija. Jį redaguoja paty
rusi ir nusipelriiusi mūsų 
spaudos darbininkė Sofija 
Sakalienė.

(Iš “Draugo” 1917 metų 
gruodžio 17 d.)

“Dirva-’ bedievių ranko
se... Clevelando “Dirvos” lei 
dėjai, nepatenkinti Sakalaus
ko ir Zvingilailės redagavi
mu, juos pašalino ir pakvie
tė redaktoriais bedievius li
beralus: Gedminą, kuris pa
varytas iš “Vienybės Lie
tuvninkų” redaktoriaus vie
tos, ir “Tėvynės” zeceris K. 
Karpavičius.t

Latvijai autonomija*- Ka
reivių ir darbininkų organi
zacijos latvių apgyventose 
teritorijose įsteigė laikiną 
Latvijos tautinę tarybą 
mieste Valk. Taryba paskel
bė Latvijos autonomiją.

Suomiai badu marinami.. 
Suomijos žmonės kreipiasi į 
Skandinavijos šalis, prašy
dami greitos pagalbos. Jie 
skundžiasi, kad rusai juos 
badu- magina

nekes:
šiene papasakojo apie tai 
savo vyrai. Baigus klausią*: 

Jeigu jau meluoji, tai — Na, Juozeli, ar apseisi
nors galą pakavok — sako vienas namie per laip ilgą
seni lietuviai. laiką?

Kas-ne-kas, ale lietuviški — O, mano miela, nesirū-
balša vikai visai nemoka sa- pink, — atsakė vyras. — 
vo melų galus pakavoti. Jų Stengsiuos apseiti. Būk ra- 
melagysčių galai visuomet mi ir nesidėk to į savo gal- 
duria į akį. vą, kad neatsirastų dar dau

Čikagos lietuviškų baisa- dieglių,
vikų gazieta įdėjo apie “lie- O ar tau nebus nera-
tuvių atstovų mitingą Mas- mu dgu be manęs, tai yra 
kvoj” ir priedui pridėjo po- likus be savo pačiutės? 
tograpiją būrio kareivių, ku V®1 klausia žmona, 
rie būk į tą mitingą atvykę Visai ne, atsakė vy
tiesiog iš fronto. Daool. ras- ~ Aš kiek galėdamas

Tai kur čia kyšo galas to stengiuos nusiriųninti...
melo? paklausite. Ve kur. Ah> taip... palingavo

galvą žmona. — Tokiu būdu
“Lietuvių atstovų mitin

Po svietį pasidairius

gas” buvo gruodžio 11 d. 
Jūs atsimenat, kokie esti 
Lietuvoj šalčiai gruodžio 
mėnesį. “Tvoros pyška, sto
gai braška, šuva kieme kau
kia”, kaip sako vienas poe
tas. O Lietuvos šalčio nepri 
lyginsi prie šalčio aplink

aš pasiliksiu namie ir mė
ginsiu namie savo dieglius 
gydyti...

Kaip tai senovėje būta
Šimonėliai, Ukmergės 

apskr. Nors šiame nedidelis
me sodžiuje ūkininkauja 

MaskvįGi čia, brač. lietu- veįk vicn03 raoterys> vienok 
Viškrwn8aaftiiečians-pn» • r*, ki.
fronto vykdami į Maskvą
nusipotograpavo ant lauko... 
vienose rubaškose. Kad
nors kokį šinielių kuris bū

tiems sodžiams, daug dides
nėms. Apšvietimas stovi ne 
žemai, į kožną g’įČią parei
na keletas katalikiškų lai-

tų turėjęs. Noser. Vienose krtSiių.... dauguma moterų 
rubaškose! Be to, įdomu dar pl.isiraS5 prie Moterų Drau- 
’r !a8 raudonarmie- gįjos šiemet pavasarį ėmė
č*ai 1 mitingą atvyko su... skirstytis į viensėdžius —
raifeliais ir stykais

Jei kas turite kokią poto 
grapiją,. nežiūrint koriu lai

tai pirmas atsitikimas mūsų 
apygardoje. Jaunuomenė 
blaivi, padori. Mergaičių

ku ir kur nupotograpuotą, gražūs balsai skamba ir baž 
įduokite balšavikams: jie nyčioje, ir šiaip padoruose 
jas įdės į savo gazietas, prie vakaruose. (Viltis, 1910).
jų pritaikins korespondenci- ---------------
ją ir parduos savo raudon- Luokė, Šiaulių apskr. Nors 
durniams už gryną pinigą. miestelis nedidelis, bet deg-

- --------------- tinės žmonės išgeria daug
Pernai išgerta monopolyje 
už 30,000 rublių, o traktie
riuje už 20,000 rublių. Alu
des visuomet pilnos, šįmet 
per vieną jomarką išgerta 
monopolyje už 400 rublių. 
(V., 1910).

Vincei Mutušienei turint 
šone dieglį, vienatinė dak
taro buvo rodą — važiuoti į 
Hot Spring’sus. Kitaip, sa
kė, sunku bus tie diegliai 
išvaryti iš griešno kūno. 
Grįžus nuo daktaro Matu-

ri /'J
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IS KELIONES EGIPTAN
Prof. JL Pakštas

(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų “Apttnk Afriką”, 
antras tomas, 133-221 prusl. Kaunas, 1936 m.)

(Tęsinys)

Kai kam piramidės labai 
suimponuoja ir patinka, ki
tiems jos atrodo paprastos, 
net negražios, pikos... Man 
jos atrodo kaip medžiagos 
patvarumo simbolis, kaip ma 
sės atsparumas laiko ir jė
gos veikimui. Joe nei grą
žuos, nei negražios. Jo* kaž
kaip plikos, bet jas dengia 
ir maudo šviesos jūra, išsi
liejusi skaisčioje Egipto pa
dangėje. Jos neabejotinai di 
dingos ir imponuojančios, 
bet ne žavinčios. Jok verčia 
žmogų medituoti apie jo di 
dybę, ir drauge menkumą... 
Didybę — nes tai didis žmo 
gaus padaras. Menkumą — 
nes piramidė stovi jau ke
lius tūkstančiu3 melų ir dar 
kažin kiek stovČ3, o jos au
torių dukeles seniai vėjai iš 
nešiojo, žemės elementai su 
gėrė...

Netoli piramidžių guli išsi
tiesęs smėly ir sfinksas, ra
miai žiūrįs į galingojo Nilo 
slėnį. Tai miiž.niškas liūtas 
su žmogaus galva, apvaini
kuota karališkais ženklais 
ir žalčiu. Jis turi apie 50 
metrų ilgumo ir arti 20 me 
trų aukščio. Jį pastatė f ara 
onas Khefren, Cheopso įpė
dinis, iš akmens liekanų, ku

kitę ir suskirstyti a. skinsis 
periodais pagal jų senumą. 
Siame muziejuje didelė dau 
gybė faraonų mumijų, sar
kofagų, įvairių baldų, vazų, 
dramblio kaulo ir aukso dir
binių, poplrusų, statulų ir 
visokiausių pagražinimų, pa 
puošoių bei prašmatnybių. 
Ir vis tai dalykai, padaryti 
prieš 3-4 tūkstančius metų 
ir dar seniau. Vieną pusdie
nį šiame muziejuj praleidus, 
nėrą ką nei bandyti jo bran 
genybes aprašyti. Jei vien 
tik daiktų vardus bandy
tum surašyti, tai jau reiktų 
visą brošiūrą prirašyti, nes 
jų čia arti 6000. Man norisi 
tik kai ką atsitiktinai pami
nėti, kiek įmanoma kelioli
kos eilučių rašiny.

Kol akių pastabumas dar 
nepavargęs, tuojan nusisku 
binau tiesiai į antrą aukš
tą, į didelę salę. kurią pri
pildo daiktai, rasti vien tik 
neseniai pasaulį nustebinu
siame Tutankamono grabe. 
Jo grabą atrado Howard 
Carter 1922 m. Kol kas tik 
e p e pusę rastų daiktų rau- 
ziejun atgabenta, o kiti dar 
tebetyrinėjami Thebų labo
ratorijose. Bet ir išstatytų
jų jau visai pakanka, kad 
apkvaišintų dailiųjų daiktų

REDSKINS STOP BEARS, TAKE CHAMPIONSHIP ŠVEICARŲ LAIKRAŠTIS 
UŽSTOJA LIETUVIUS

šveicariečių laikraštis 
“Neue Zuericher Naihrich- 
ten” (katalikų organas) 
rugsėjo 30 d. paskelbė ve
damąjį straipsnį, kuriame 
kelia klausimą apie laisvo

tas tiktai vienas sąrašas, 
kurį, be to, Maskvos vyriau
sybė prieš tai rūpestingai 
išcenzūravo. Negalėjo būti 
jokios kalbos apie rinkimus, 
kaip juos suprantame mes-

1
tavęs šio CharterLo straips- 
nm». kūnais pareiškiama,

Gary Famiglietti, Bears’ f ullback, stopped after a sliort gain by Redskins Andy Far- kad “ Suvienytos Tautos” ne 
kas (arms around Famiglietti’b legs) and Bob Masterson (No. 28) during playoff for pripažįsta jokių teritoriali- 
National Pro-League title at Washington. The Redskins stopped the usually mighty,nių pakeitimų, neatitinka 
Bear attack and won 14 to 6

tautų apsisprendimo dėsnio feveiea rie čiai. sako autorius, 
taikymą Pabaltijo tautomis. Galima buvo pasisakyti tik- 
S raipmio autorius pabrė- tai “Už” arba iš viso susi- 

1 žia, kad Pabaltijo valstybių laikyti nuo bahavimo. Mies- 
. pasiuntinių teisių apkarpy- tuose gyventojai buvo ver
smas Londone beveik * supuo- čiami balsuoti. Tačiau net ir 
| lęs su Atlanto Charterio me- tokiuose “liaudies seipauose” 
tinėmis sukakuvėmis. Pači- susilaukta pasipriešinimo.

kai atstovams buvo praneš
ta, jog jų uždavinys yra lik
viduoti paskuūmus jų vals
tybių neprik’ausomybės li
kučius. 1940 m. liepos 20 d.

m “Laisvai gyventojų išreikš- : sovietai pareiškė per savo

Lietuvos atsto-
kus, pilnus smulkučių rū
pesčių ir interesų....

Moderniški archeologai, 
kaip kokie piratai, išrausė 
šitų dicLžiųnų grabus, išvar- 
tdiojo ir išgrobstė jų bran
genybes, pertraukė jų tūks
tantmetinį miegą, štai Tu- 
tankamonas prikeltas po 
3,500 metų... Ir nuostabiai 
jis keršija už sudrumstą ra
mybę ir papildytą šventva-
—gystę. Kobros užmušta 
vieno ekspedicijos nario ka
narėlė išpildė posakį: “gy
vatė užmušė paukštį”. Ltuk 
soro burmistras, teikęs eks
pedicijai paramą staigiai 
miršta. Kiti kuo nors pado

rios pasiliko &a Cheopso “ylgtojų akia Kokių gnožy-j ję ekspedicijai valdininkai 
bių, kokių brangenybių čia netenka savo vietų. Lordas 

” Baldai, aukso dirbi-

Naktinio įdubo 

gaisras padidino 

mirčių skaičių
Census bureau 

kad 87 didžiuose 
dėl gaisro mirčių

piramidę statant. Seniau jis 
buvo beveik visas smėlio 
apneštas, dabar jau visai at 
kastas.

nera:i t&aiaai, aunso airm- Carnavonas, ekspedicijos va 
niai nuo smulkiausių iki di- nepaklausęs skarabė-
džiausių savo artistiškumu jaus padėto ant karališkos 
pralenkia bet ką, kas iki šiol -tunikos, miršta tik šešiems

Kaip piramidės, taip ir atrasta. Visų pirma dėmesį 
sfinksas nepadarė man la- i patraukia, trys gryno aukso 
bai gilaus įspūdžio, gal iš mumijų pavidalo karaliaus t nuodingos 
dalies ir dei to, kad juos da- , grabai, viens į kitą įdedami. 1 
bar jau apsupa komercinė Vidurinis, t. y. mažiausias 
atmosfera. Kai tik išlipi iš grabas išlietas neapsakomai 
tramvajaus, tuojau čia tave 'puikiai tr išdidžiai. Ant jo
apsupa visokie gidai: vieni, kaktos vulturas ir žaltys,

karališki simboliai iš aukso 
ir lapis landi fajansu ap
supti. Grabas švelniai iš-

ir 
6*o 

•pa

siūlosi istoriškas paslaptis 
aiškinti, kiti siūlo savo asi
lus ar kupranugarius prie 
piramidžių prijoti apie parą braižytas parašais
likusių pėsčiam eiti kilooaet- Nepbtyeo pave 
rų. Vis tai šventųjų vietų grabo vien tik auksas 
žiurkės ir parazitai, kurių ria 31,500 svarų!
Rytuose visur pilna. Jie taip visokių kaklo 
moka suvulgarinti visą nuo auskarų, žiedų ir Utą ktto-

mėnesiams praslinkus po 
atidarymo grabo, įkastas 

musės. Viens po 
kito miršta daugiau pustu
zinio ekspedicijos narių ar 
tyrinėjimų dalyvių. Greičiau 
šia tai tik sutapimas, bet vis 
dėlto labai keistas sutapi
mas... Tartum tikrai šio jau 
no faraono vėlė keršytų jos 
grabo draskytojams. Viso
kių čia pasakų ir aiškinimų 
šia intencija čia cirkuliuoja, 
bet kas besupaisys.

(Bus daugiau) ,

taiką ir bespalviais dažais 
užtepti akis, kad paskui il
gą laiką negali pats aavo ti 
krųjų jausmų besurasti,

kių daileaybių sukėlė many 
gilų nusistebėjimą...

Ne kartą atsidusau pana

ši kaupti, kontempliuoti. Jie ii<i sutvėrimai palyginti su 
tais senovės meno milžinais, 
galybės kondensatoriais..

sunaikina visą pasigėrėjimą. 
Arti piramidžių jau stkiB

Mano ranka Begali 

rašinėti visų šitų 
šedevrų. Tam reikia apačia- 

lietų. Aš gi čia tiktai ir 
bėris temoku. Ir kaip 
tekėsi? Šios raumįjuM

alebastrinės

ta Kbefreno šventovė, trapo 
nuojanti savo formų pšp- 
rastumu ir harmoningumu.
Tęsiami ir kiti kasinėjimo 
darbai ir vis dar kai kas 
randama šituose Libijos dy 
kūmų pakraščiuose.

. ir marmurinės ir granitinės
Svečiuose pas Tutaikamon, b)u<ui

Vsame Egipte svarbių po kelių tūkstančių metų 
svarbiausia įstaiga — tai jo nakties ištraukti iš gilių po 
muziejus. Jame sukrautos žeminių tvirtovių ir aarkofa 
senųjų amžių neįkainoja- gų šiandien žvelgia į tave, 
mos brangenybės, kokių ne modernišką žmogų, kaip gy 

rasi jokiame kitame pašau- vi, išlaikę visas savo spal- 
lio muziejuje, šis muz.cjus vas ir blizgesį. Šitas jaunas, 
įsteigtas 1902 m. gigantiš- ! gražus ir ramus, aristokra- 
kuosc dviejų aukštų rūmuo- rišime Tutankaraono veidas 
se, kurie apima apie 1500 — kokį dailų ir gyvą žvilg- 
•kv. metrų. Sunkiausieji ete. i k snį jis meta į šituos mūsų 
Ut sukrauti pirmajame au- sūkuringus ir neramius lai-

BE ieo% 
vith your

---------- —------------------------- , tų norų”, autorius sako:,'“įgaliotinį
1,166 mirtys arba 13.8 prU^ “Jeigu prieš vienerius me- -.varas, kad kiekvienas kuris 
centai viršaus, negu buvv tus Lietuvos studentija,* pasipriešins Maskvos paruo- 

anos deklaracijos paveikta, ;štam prašymui priimti į So- 
surengė simpatijos dsmons-'.; vietų Rusiją, atsakys savo ir

praėjusią savaitę.

Išskyrus Bostone dėl gai
sro mirtis — padidėjimaš traciją už anglosaksus, ne 

praneša, mirčių dėl gaisro buvo pašo žiūrint vokiečių okupacijos šiai buvo Latvijoje ir Eati- 
rruestuose jęęg g 2 procento. Laike pra- tai ji tatai padarė joje.

padidėjo ėjusios savaites buvo 8,462 ne todėl, kad/ji botų trošku jjetWVa niekam nevergaut
13 procentų. Mirčių procen• mirtys. si “SovietU Rusijos” laikų:,
to padidėjimo kaltininkas demonstracija surengta to-
dalinai yra ir Boston, kur dėl, jog studentija laukė pa-
per naktinio klubo gaisrą Kaip gamta kultūros ne- runos iš anglosaksų, nes
žuvo netoli 500 asmenų. tvarkoma virsta neproduk- norėta pabrėžti, kad reikia

savo šeimos gyvybe. Pana-

Toliau au.orius sako, kad 
Pabaltijo valstybės nedavė 
jokio pagrindo agresijai 
prieš jas. Jos kruopščiai lai
kėsi neutralumo. Visos trysBiuxa« praneša, kad nues- tinga jėga, taip kultūra, nu atsispirti ne tik prieš vokie- 

tuose laikė savaitės, bai- stojusi religijos, tampa lyti- čių, bet ir prieš rusų pasikėttos .tūri aiškiai išryškin- 
giantis gruodi o 5 dieną, bu- mi be turinio. (“Rnomu-
vo 9,628 mirtys, padidėjo va”).

.---------- ■ -- - ■ -------------- -------- —------
Dabar laikas pasirinkti Kalėdines dovanas: laikrodėlius, i 

auksinius ir deimantinius žiedus, taipgi rousakališkus
instrumentus — LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

CASH arba C RE D IT

sinimui į laisvo apsispren- ^ tauUn* a*oonę ir kovojo 
dimo teist'’. priei 8vetha* okupuoją dar

carizmo laikais. Lietuviai 
praeityje atsispyrė ne tik 
prieš totorius bei moskovi- 
tus, bet ir prieš germanus.

Lietuva buvo prie Sovietų 
prievarta prijungt*

1‘uM.iis kak-ndnrhis UiKKlanta- 
il.rfcal imi lUekvkvu pirkiniu. 

I1RKIT All HAMILTON,

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

AMERIKOS IiABBO t«AIKI4001

JOHN A. KASS
NGMC a IEWELRY ŠTOKE — WATCH REPAIRING 

4216 Archer Avė., prie Sacramento Tel. LAFsyette 8617
% , ..................... ■ i '

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Ko) dabartinis atakas dar neiftparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog lė geležin
kelio karo jums:

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

<!<►. Imlu
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*tie kuinu- peliniu 4 Umne ar «nv|ri 
UWIi AVR T FA. MKTRMOI'TH

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvi) Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DAR ARTINAM** IMKIM*9nAaAc-d 

Protection 
lor your

NOMIMGIO BAUBI*
TAPKITE FINANSINIAI NTSPRIKL AUROM lt

TAUPYKITE mflaų įstaigoje. JQ«ų Indeliai rOpeetings.1 globo
jami tr Ugi S6.MO.OO apdrausti per Federal fterihga and Loan In 
•urance Corporation. Mokam* Kiru pinigai greitai
mi ant pareikalavimo

MENI AU«lA Ut 2YMIAUMIA UETPVIŲ PINANTI N f. IŠTAIGA 
j „ — tS M«i*l Sėkmingo Pataršai tam I —

KEISTUTO SAVINGS - and LOAN ASSOCIATION
. OAlUMK-r «nx jo*, m. ėaanli. Sec’y. so HAi.«TKn ht

Toliau straipsnyje išveda-' 
ma: “Be abejojimo, ir Lon-, 
donas supranta, jog jis davė 
pagrindą nusivylimui. Būtų 
absurdiška tvirtinti, jog an
glų vyriausybė laikytų įtiki
nama sovietų versiją, kad 
Pabaltijo gyventojai patys 
prašė priimti juos į Sovietų 
Sąjungą. Savo laiku ir Ang- 
bjoje būva pastebėta, ko
kiu būdu pasiekta minėto 
“prašymo”. ‘ ‘Parlamentai”, 
kurie turėjo prašyti inkor
poracijos, ' buvo “išrinkti” 
tiktai po to, kai tų trijų vai 
stybių okupacija riš raudo
nosios armijos puses buvo 
jau įvykdyta. Buvo iŠ3taty-

Nepriklausomybės kovų me 
tu lietuviai atsilaikė tiek 
prieš bolševikų invaziją, tiek 
prieš bermontininkus, tiek 
prieš lenkus. Pasak auto
riaus, netenka abejoti, kad 
Pabaltijo tautos neužmiršo 
20 metų nepriklausomybės 
laikotarpio, kurio metu jos 
tiek daug pasiekė. Jos viską 
paaukos, kad atgavus laisvę. 
Prasidėjus vokiečių karui su 
Sovietų Rusija, lietuvių tau 
ta sukilo prieš bolševikus ir 
paskelbė nepriklausomybę, 
dar prieš vokiečiams atei
siant.

HKAlTVKITr “!*•?* 1*0 A”

"DRAUGAS"t
Šiuomi Laiku Turi Labai Gražių 

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
' IR

1943 M. KALENDORIŲ

Dabar laikas įsigyti artistiškų kortelių 

KALĖDOMS.

Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo*’

LMS m. Kutendsrian*! Muškite užsaky
mus į "Draugo” raštinę. Kalėdinis kor

telės kalnuos 81.00 až 21 kortelę (14 Ue- 

tuviškų lr 7 angliškų). Vienas 1043 
kalendorius bus siunčiamas kiekvienan) 

Hkaltylojnl dykai! Neskattytojau moka 
25c.

Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos 
ir gražcsnėii segu praeitais metais. Kaiendorlns irgi 
visiškai aaujaa!

ti ..ui ■,.'i'i,,agagė«wis=s
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CHICAGOJF IR APYIINKESF
ATGARSIAI TT. MARIJONU BENDRADARBIŲ 

VAKARIENES

TRAUKINIO K ATASTROFA

- ' <:•:• ><&/
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Chicagoje ir kituose miestuose "Draugo"
agentų lenktynės sveikinimų rinkime

Kalėdos ir Nauji Metai , Cicero — naujas agentas 
jau čia pat. Visur judėjimas, j A. Slauteris.

Nežiūrint Salto oro ir ki- Muzikalinę piogramos pn 
L tų kliūčių, Aušros Vartų pa-( mąją dalį išpildė Loreta Bra

<<**♦*£

■A

zaitytė, varg. J. Brazaičic 
dukrele, padainuodama “K'i

•lapijos salėm gruodžio 13 d.
susirinko apie 200 žmonių.

’ Vakarą atidarė centro pir-1 velėli” ir ‘Indian Love Call’ 
mininkas Antanas Phillips, Publikai jauna dainininkė 

5 pakviesdamas kun. J. Ma-, taip patiko, kad pareikalavo 
• čiulionj, Tėvų Marijonų vice daugiau. Galima tikėtis iš

■ awi.

r . w*: ’.į • ♦ * n-.:

• provinciolą, sukalbėti mal- 
; dą. Pirmą kalbą pasakė A.
J Phillips. Joj apibudino a. a.

kun. Jono Navicko Fondą 
ir sveikino susirinkusius va- 
karienėn. Toliau pakvietė 
kun. K. Barauską būti va
karo vedėju. Įvedamoj savo 
kalboj vakaro vedėjas ap
gailestavo, kad vakarienėje 
negalėjo dalyvauti TT. M a

’ rijonų provincijolas, kun? dr 
K. Rėklaitis, ii apskrities 

i dvasios vadas, kun. J. Dam
brauskas. Priminė susirin-

į • kusiems, kad, ‘ ‘mes čia ne- 
’ atvykome vien valgyti ir pa-
• sidžiaugti, bet taip pat ap-
• tarti svarbius klausimus.”
• Savo kalboje prisiminė ir a-
• pie lietuvius karius, kovo-
J jančius už laisvės šalį Ame- uždavinį.

Loretos žymios diinininkės- 
artistės. West Side mergini’ 
sikstetas padainavo ‘‘Skam 
banČios stygos”, “Švint auš 
relė” ir “Kam mane meilė 
kankina”. Vėliau Ona Pie 
žienė, žymi mūsų artistė-dai 
nininkė sužavėjo visus savo 
darniu dainavimu. Pirmoji 
daina buvo ‘‘Kur bakūžė sa
manota”, antroji “Stasys”. 
Iššaukta dar padainavo ‘Ba-į 
bi’. Visi buvo patenkinti 0- 
nos Piežienės dainavimu. Į 
Prie progos reikia pažymė-! 
ti, kad O. Piežienė vaidins I 
svarbią rolę “Draugo” kon
certo operetėj “Lietuvaitė”. 
Garbė ir O. Metrikienei, ku
ri akompanavo pianu. Tik
rai artistiškai atliko savo

■ . ~ / m v. v

tei-

Nsrw * i

,.. “ x>:< of
» 'Dranga*
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AClUe itiirpuv

Kada the Pennsylvanii Road’s traukinys sudavė į prekinį traukinį, netoli Columbia 
City, Ind., inžinierius bu\o užmuštas, o gaisrininkas sužeistas. Vienas traukinio garve
žys apsivertė, o kitas nukrito nuo bėgių.

" riką, už pavergtųjų šalių 
‘laisvę; pabrėžė kad “Tėvai 
-Marijonai dirba katalikišką, 
lietuvišką ir amerikonišką 

“darbą. A. a. kun. Jonas Na
vickas liko to darbo auka ir 

i; jam savo gyvybę paaukojo. 
k Šiandien tas šventas vyras 

yra su mumis. Mes tuo ti- 
. kim. Gražu tad, kad susirin- 
.. kome jį pagerbti. Dieve duok 
♦. jam amžiną atilsį, ir prašy- 
’ Irime Dievo, kad kiti Tėvai 

į: Marijonai, kaip ir jis dirbtų 
j: lietuviškumo ir amerikoniš- 
į- kūmo darbą”; pagyrė susi- 
į; rinkusius už gražų pasidar- 
j« bavimą. “Yra žmonių”, sa- 
t kė kun. Barauskas, ‘ ‘kurie

X

I

> vien kalba apie veikimą; ki
lį ti rašo apie jį; bet yra tre - 
I-čia žmonių rūšis, būtent, ty

lių, kurie savo centais ir do-
Tleriais, ir šimtinėmis savo 
• darbu ir pasišventimu pa- 
•-Todo veikimą. Jūs esate tie 
"žmonės. Jums nuoširdus dė- 
: kui”.
t* Po to, sekė skyrių sveiki-

Pieža, Chicago Herald Ame 
rican raporteris, kuris vi
sais galimais atvejais virš 
minėtame laikraštyj rekla
muoja lietuvių reikalus ir 
kelia lietuvių vardą. Neuž- 
tektinai mes, lietuviai. įver 
tiname S. Piežos pastangas, 
kurias jis deda katalikybei 
ir lietuvybei. Jei lietuvių var 
das yra pakilęs kitataučių 
tarpe, daug kredito tenka 
S. Piežai.

Fabijonui už nuoširdų pa 
tarnavimą ir darbą.

Dėkojame Miliauskams i* 
Cicero už padovanotą duo 
ną visai vakarienei, Griške

bruzdėjimas. Kiekvienas per
ka dovanų saviškiams ir 
siunčia sveikinimus Švenčių 
proga.

Biznieriai ir profesionalai 
taip pat sykį į metus nori 
pasveikinti savo kostumerius 
ir klijentus. Jie negali kiek
vieno kostumerio sueiti, jam 
savo sveikinimą, savo linkė 
jimus pareikšti. Dėl to ge 
riausia priemone tam randa 
spaudą — laikraštį. Bet ir 
čia reikia valandėlė laiko 
pašvęsti — sveikinimui pa
rašyti, jį pasiųsti. O laikas 
biznyje ar profesijoj sutvar 
kytas taip, kad visos valan
dos paskirstytos, užimtos 
Taigi, biznieriams ir profe
sionalams tame į pagalbą 
ateina katalikiškos spaudos

VVest Side — Bro Vladas 
Cibulskis.

Roselande — M. Povilonis 
ir K. Draugelis.

So. Chicago — muz. K. 
Gaubia.

Gary, Ind. — J. Aukškal
nis.

Melrose Park — J., žvirb
lis.

RADIO
Pastangomis Lietuvių Pre 

kybos Buto (Lithuanian 
Chamber of Commerce of 
Illinois) ketvirtadienio va
kare, 17 d. gruodžio Joseph 
P. Varkala, valstybės regis 
truotas auditorius, kalbės 
per Budriko radio valandą 
(7:00 — 8:00 p. m.) iš sto
ties WHFC, incomp taksų 

agentai, “Draugo” platinto- klausimu. J. P. Varkala aiš-

Teko išgirsti ir kitą mū
sų tautietį artistą daininin
ką, Juozą Gudą, kuris pa
dainavo “Because”, “Neo- Kun. J. Mačiulionis, TT. 
politan nights” ir kitas. Vi- Marijonų vice provincijolas, 
siems labai patiko jo daina- sveikino ir dėkojo visiemsj 
vimas, nes tai buvo žymu iš, susirinkusiems ir ant galo

Ypatingą lietuvišką ačiū 
tariame C. Drukteniui, aps
krities pirmininkui už gražų 
pasidarbavimą. Tikietų pla
tinime daug pasidarbavo ir
Samsonaitė, Mozerienė (abi vičienei iš 18-tos už padova- 
iš Cicero), Ant. Phillips, C. notą jos rankų padirbtą kal- 
Druktenis, J. Kulikauskas, Į drą, kuri buvo išleista do

vanoms, vakarienės metu. 
Nuoširdžiai ačiū Brazai-I

čiui už paruoštą gražią mu 
zikos programą, artistams 
ir artistėms ir Panevėžio 
chorui.

Vakarienė baigėsi Ameri
kos ir Lietuvos himnais.

Kun. Ant. Sandys, M.I.C.

gausaus rankų plojimo. Juo
zas Gudas taip pat vaidins 
vieną svarbesnių rolių ope
retėj “Lietuvaitė”. J. Gu
dui akompanavo O. Metri- 
kienė.

Atlikus šią dainų progra
mos dalį, kalbėjo kun. Jo
nas Jančius. MIC 
TT. Marijonų namo 
ninkas. Sveikino susirinku
sius kun. dr. K. Rėklaičio, 
TT. Marijonų provincijolo 
vardu, kuris dabar yra Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Prane
šė, kad jis labai troško pra
leisti laiką su brangiais ben
dradarbiais ir gailėjos ne
galįs pats diplomų išdalin
ti. Jis mintyse yra su ben
dradarbiais.

Kun. J. Jančius taip pat 
sveikino visus bendradarbius

išdalino a. a. kun. Navicko 
Fondo garbės d’plomus: Ben 
dradarbių 35 skyriui; Ag
nietei Kaiašinskaitei, TT. 
Marijonų Bendr. 10 skyr.. 
TT. Marijonų Bendr. 2l sk. 
ir Martinai Varkalis. Dar 
15 diplomų liko išdalinti.

West Side Tai bus padaryta kita pro- 
virši- ga.

M. Bukantienė, P. Turskie- 
nė, P. Ivanauskienė.

Taip pat tariame ačiū vi
soms virėjoms Vaišvilienei, 
kuri nors sirgo, visvien rū
pinos vakarienės pasiseki
mu; V. Mozerienei už jos 
tokį krupoštų susirūpinimą 
ir vedimą;. Zebleckienei už 
virtuvės vedimą ir ruošą: 
Druktenienei, Šliogerienei. 
Bukauskienei, Jakštienei, C 
Samsonaitei, Bukantienei, 
Navickienei ir Okonienei.

Dėkui West -Side mergai
tėms už patarnavimą prie 
stalų; Kryževičiui, Soržic- 
kui, Urbonui, Benešiūnui, 
Juškai, Jankauskui ir Ant.

** WQIK STUDI
W45 35* Street

,'^le
MOST 
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Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestrą
A- O. Frank S. Kuzmarskia turi pas žmones

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

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

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

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

V
’v nimai. J. Kulikauskas iš 
: West Side sveikino susirin- kun. Juozo Dambrausko, aps , v 
;lcusiu8 ir pagyrė apskrities krities dvasios vado vardu — 
“bendradarbius už vakarie- kuris irgi yra ligoninėje 
t'nės suruošimą. V. Mozerie- Baigdamas, pranešė apie ka 
‘ nė sveikino susirinkusius pelioną kun. Ant. Švedą, ii 
t TT. Marijonų Bendradarbių ’ patiekė ištraukas iš jo laiš- 
>21 skyriaus, Cicero, vardu, kų. Prašė susirinkusių pri-

Atn'ANCEU rMlITOGRA/BV^j^HĮ
IOMEST PU*SIBt.B PRIMtfe'' ’ _ ■-I-IIOSE I.AFAYfHt FIT f ’ ”

jai. Jie jau pradėjo darbą. 
Tai daro dėl to, kad tie svei
kinimai būtų gražiai sutvar
kyti ir rastų geresnę vietą 
laikraštyje. O juk žinoma, 
kad pirmesnis yra visuomet 
geresnis, pirmesnis visuomet 
gauna geresnę vietą. Dėl to 
visose kolonijose “Draugo’ 
agentai jau lanko biznie
rius sveikinimo kostumerių 
ir klijentų švenčių proga

No. Side darbuojasi K. 
Šerpetis.

Dievo Apvaizdos parapijoj 
— P. Varakulis.

Bridgeporte — P. Gudas. 
Marąuette Park — S. Sta

niulis.
Brighton Park — F. Gu

bista.
Town of Lake — A. Venc

kus.

kins permainas income tak
sų teisių ir suteiks informa
cijas, kai reiks pildyti ra
portai praėjus šiems m

S L I P COVERS 
PADAROMA PAGAL. UŽNAKYM)

Apsaugokite savo senus rakan
dus ir paruoftklte. kad atrodyti} 
kaip nauji. Didelis pasirinkimas 
visokių spalvų ir “dust-proof" 
niateriolų.

APKAINAVIMAS VELTUI

CI.SU'OM
VENETIAN

BLII.T
BLINDS

Mediniai ‘slnts’. pasirinkimas J- 
vairių spalvų, autoinat.Sko tvar
kymo, — taipgi valiausio pageri 
nlmo. Įrengimas Veltui.
Dž Pėdų .................................... 32c
Drapes Padaroma Pagal Vžsaky- 
1114 Veltui. T irime Pilnų £llę 

KlIJonklų ir lx>vos Kelkmimų.

BECK'S DEPT. 
STORE, Ine.

3221-25 S. HALSTED ST. 
Pbone: YARDS 4778

r
SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

LIETUVISKOS-KATALIKISKOS 

KALĖDINĖS KORTELĖS

DABAR PARDUODAMOS 
visiškai skirtingos nuo praeitų metų

si mint i jį savo maldose. Pa
dėkojęs visiems už gražų 
pasidarbavimą y rašė visų ir 
toliau dėtis prie a. a. kun. 
Joiao Navicko Fondo.

Taip pat nuoširdžius svei-

t ir įteikė $13.00 auką. Be to 
įteikė $100.00 vienos žymios

»Cicero veikėjos, kuri tapo
* a. a. kun. Navicko Fondo
* garbės nare. Garbė Cicero 
, TT. Marijonų Bendradar-
* biams! Toliau sveikino Me’- kinimus ir linkėjimus sūdė 
‘ rose Park, III., TT. Marijo- jo'žynį! veikėja Pranciška

nų Bendradarbių skyriaus Ivanauskienė iš Dievo Ap 
J vardu A. švilpauskienė; O. vaizdos parapi i os, kuri paa- 
; Kazlauskaitė sveikino TT. taruoju laiku buvo susirgus,
* Marijonų 10 skyriaus, Bri- turėjo pasiduoti operacijai,

dgeport, vardu ir įteikė $8 
auką; taip pat sveikino ir

• įteikė dovaną $5.00 nuo šv.
* Kazimiero Akademijos Rė

mėjų 2 skyriaus.
West Side Panevėžio cho

ras syeikino ir įteikė $5.30 
I dovaną. Sulaukta sveikini- 
’ mų iš Brighton Parko, Town 

’ of Lake TT. Marijonų sky- 
, rių, o Marąuette Parko 5-to 

skyriaus vardu sveikino O.
į Kazragienė.

ir ačiū Dievui, dabar jau ei
na eveikyn ir pradeda lan
kytis į parengimus.

Kalbėjo ir apskrities pirm. 
Ciprijonas Druktenis. Padė
kojo visiems už bendradar
biavimą vakarienės paruo
šime, ragino remti šalį per
kant karo bonus. Turiningą 
kalbą pasakė kun. P. Cini
kas, MIC., “Draugo’’ admi
nistratorius, “Draugo” re
daktorius L. Šimutis, Stasys

AMERIKOJE PLAČIAUSIAI SKAITOMAS 
YRA

MĖNESINIS, RELIGINIS, PAVEIKSLUOTAS 
LAIKRAŠTIS

"SV. PRANCIŠKAUS VARPELIS
Pigiausias laikraštis 

yra

'VARPELIS

%

rr

Metams kainuoja 
tik — $1.00 

Kanadoje — $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių.

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenu
meratas, ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna vel
tui ir jį gali siuntinėti kam nori. Platintojai surin
kę daugiausia prenumeratų, gauną dovanų.

"VARPELIS ta

Duoda naujausių žinių iš Katalikų gyvenimo Ame
rikoje ir kituose kraštuose. Aprašo lietuvių kančias 
Lietuvoje. Talpina gražių aprašymų, pavyzdžių ir 
trumpų straipsnelių. .

Adresas;

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard SL ' Pittsburgh, Pa.

21 KORTELĖ UŽ $1.00
(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKO8)

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 Ave.

\ta

Chicago. Illinois
I

—4. inntatfr i J. iMm
Li
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'11ETUVA1TF’ BUS "DRAUGO” 1H)O1
Si graži liaudies operetė bas atvaidinta per 
metini koncertą vasario 21 d., 1943 m., :
šauni artistu grupė surinkta veikalui
Vasario 21 d/, 1043 m., žinomi ir nemažai yra vei- 

Sokol salėje, dienr. “Drau- kę parapijų Choruose. I 
gas’1 atgaivins vieną Chica- Banaitienės rolę dainuos 
go mėgiamiaus<ų operečių, ir vaidins Ona Budrikienė, 
‘‘Lietuvaitė’’. £» skambi iš Bridgeport Banaitienė 
liaudies operetė visam savo veikale yra “Lietuvaitės“, 
gražume bus atvaidinta per motina.
“Draugo’’ metinį koncertu. O “Lietuvaitės’’ draugė, 
Operetei atvaidinti “Drau- “Nasrfcutė’’ hus Ona Skutie-i 
gas’’ sutraukė geriausias nė taipgi iš Bridgeport. Ši 
Chicagos lietuvių meno jū- rolė priduoda veikalui daug 
gas. gyvumo dainomis ir veiks-

Operetė yra ’komp. Žile- mu.
vičiaus parašyta (žodžiai “Kulbienės“ rolę vaidins 
Steponaičio). Operetė visais Į.ir dainuos townoflakiečiams 
atžvilgiais tipinga Lietuvos, gerai žinoma Sofija Jurgai- 
gyvenime. Daines liaudiškos,
veikale mirga lietuviški UMi-1 
tiniai šakiai, kupina ska
naus juoko.

šauni artistų-čių grupė
Operetės roles atliks gru

pė Cnicago žymiausių dai
nininkių lietuvių tarpe. O- 
peretči vadovaus prof. An
tanas Pocius, Sv. Jurgio pa

te. ,

Jkn praktikuojama

Operetės praktikos ir jau. 
eina, po Kalėdų “Draugo“ 
skaitytojai bus plačiau su
pažindinti su veikėjais, dai
nininkais ir jų rolėmis.

Tikietai jau plaunami. 
Daugiau dėmesio į tai hus 
kreipiama po Kalėdų.

TA »-> q

Į Brighton Parko lietuvius šio 1 vai. popiet, parapijos 
mokyklos kambary.

iad, rezervuokite vasario yy^g sekančiais metais.

Mičkey MeCardle, Southėrn California back, making a 
first down m game wifh R. C. L. A. at Los Angeles. tJ. Č. 
L. A. won 14 to 7 and will represent the Coast in Rose 
Bowl game.

----- ---  - ---- - — - -—
Chicago lietuvių ruošimosi J. Lapinsko reikalu Laiš- 
prie bendro Lietuvos nepri- kas atidėtas svarstyti kitam 
klausomybės 25 metų su- susirinkimui.
kakties paminėjimo, kuris į- J A. Valančius

rapijos choro vedėjas. JRezi- 
sierius bus Ignas Sakalas,. 21 d., 1943 m. “Draugo” kon 
vienas “Drahgo” redaktorių., certui ir tosios dienos ope- 
Lievuviškų šokių vedėja bus retei “Lietuvaitė’’. XXX 
Lucija r'iiipony tė^aikįgnš, J i.. -r
A tortininlrn firSSęervvės nkta-' i

Platus buvo pranešimas iš P e tini n "fvinrn narto" 
Federacijos Chicago apskri- KCllyla „dllCO pjlly 
ties konferenciios. Susirin
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šiuo metu visose lietuvių rinkime, gruodžio 6 d., gy- 
kolonijose eina LRKSA nau vai svarstė, kaip padidinti 
jų narių prirašinėjimo va-j narių skaičių. Nemažai na- 
jus. Kuopos vis daugiau įsi-: rių pasiėmė aplikacijų blan- 
siūkuaja veikti, kad gauti kas ir pradės vajaus darbą, 
narių tai organizacijai. Taip j Buvo išrinkta darbšti vai
te turi būti. Juk senoji kar-j dyba, kuri pasižadėjo lan- 
ta miršta, su ja neturi mir-i kytis į apskrities susirinki- 
ti mūsų turtinga organiza-' mus, kad bendromis jėgo- 
cija. Jaunieji ttori užimti se- mis darbuotis. Valdybon į-
nųjų vietas, kad neleisti žū
ti tam ką jų tėvai Sukūrė.

Pašalpmės draugijos no
roms nenoroms turi likvi
duotis. Tuo tarpu mūsų Su- 
sivienymas ateina mums į 
pagalbą, kad apsidrausti sa
vo ir vaikų gyvastį.

LRKSA dabar yra taip 
sutvarkytas, kad galima 
gauti tokius pat polisus, 
kaip ir kitose irisuranse kom
panijose ir, žinoma, už ma
žesnius mokesčius. Jeigu na
rys mokėjęs, nebeišgalėtų 
mokėti .tai ir jam daromi 
palengvinimai, kad jo įmo
kėti pinigai nežūtų. Tad ne
reikia eiti pas svetimtau
čius, kurie mums, kaip lie
tuviams, nieko gero neduo
da, gi mūsų Susivienymas 
stipriai atstovauja mūsų«lie- 
tuvių tautinius reikalus.

Brighton Park, 160 kp. 
savo priešmetiniame sdsi-

ėjo sekantieji asmenys. Pir
mininkas Enčeris, kuris jau, 
rodos, trečią kartą išrenka
mas, rašt. Paukštis, proto
kolų rašt. M. Pakeltienė, ko-! 
respondente E. Samienė.

Tad atsikreiriame į bri 
ghtonparkiečius lietuv i u s 
kad visi kreiptų dėmesio ir 
apsidraustų savoje saugioje 
organizacijoje. Teapdrsudžia 
savo vaikus, kuriems gali I 
ma gauti visokių polisų. Su- i 
sirinkimai laikomi p i r m ą i 
sekmadienį kiekvieno mene

SHdOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

PASKOLOS į 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MOfMHCIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Brighton Pk. — Šv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolyne 
Rėmėjų skyriaus pramoga 
— “bunco party ’ — rengia
ma šį vakarą, gruodžio 17

Gražiausios Pasirinkimas Jaunavedėmskimas pripažino, kad Fede
racija Chicagoj imasi vado
vaujamos rolės. Taip ir rei
kia.

Ateitininkų drattg-ovės bate 
to ęnokytoįa. / 1 J1

Svarbiausias rolės vdidins 
• if dainuos: Ona Piežienė, E- . , , ,
' lenutės rolėj. Ji veikale tane SitJSI finRl ITKdS 
“Lietuvaitė“. Antanas Ka- e<ccro _ Gru<xlįio 6 d> taip 'pat džiaugėsi, kad pa- 
minskas vaidins studento Ig- .yyko gy Afttano Raitos rfnftai ^srraota Wg-
no. J°l£an$°8 Y1? j priešmetinis susirinkimas, tsU-nėnelių prieglau^ąų staty-

kuri8 buvo skaitlingas irgy-Į^8 *r tarivlifcšiui nutar-

Pranešima iš Labdarių1 d_- vakare, Vmgeliausko sa- 
Sąjungos seimo susirinkimas 4500 S. Talman Avenue.

' Rengėjos kviečia visus at
silankyti. X.

svarbiausios vėikale.
“Lietuvaitė’’ operetėje y-

ra labai daug skanaus juo
ko ir tų rolių vaidintojai 
bus Juozas Gudas “Tarš
kaus“ rolėj, ir Antanas Lin- 
konis “žydo“ rolėj. Abu vai-1 
dintojai yra višiems gerai

vai praėjo įvairiais prane
šimais, nutarimais ir nau
jos valdybos išrinkimu.

Pirmia&sriai iškia u s y t a 
pranešifnai. Iš pranešimo a- 
pie ligonis paaiškėjo,, kad 
laid. direktorius S. D. La- 
chavicz dar neatsisakęs nuo 
pašalpos.

Iš Federacijos 12 sky- 
*. riaus svarbiausias praneši - 

mas buvo apie rengiamą va
karą gruodžio 29 d., kurio 
programą išpildys Vanagai
čio scenos mėgėjų grupė. 
-Programoj buB dainų ir ki
tokių įvairumų. Si grupė vi- 

reikia įsigyti iš anksto, iki*! kuomet publiką .patenkina, 
gruodžio 21. d., kad būtų ži- į&Usirinkime parduota net de- 
noma, dėl kiek asmenų pa- šimts bilietų to vakaro. Fed. 
rušti valgyti. Tikietus gal** skyrius dėkingas draugijai 
ma įsigyti Gudo krautuvėje*- už tokią paramą. 
(Lituanica ir 33 St.).

ū-tr. n

Kaip atrodo Šventoji
Žemė

/
Kaip atrodo Jeruzalė ir

Betliejus, pamatysite atvy
kę į bendras lietuvių kūčias 
Šv. Jurgio parapijos salėje 
gruodžio 24 d., 6 vai. vak. 
Už valgį tikietas 50c.

ta sukelti reikalingą fiumą 
pinigų. Po pranešimo čia pat

Susirinkim?5
Cicero. — šv. Antano Pa

„ rapijos Namų Savininkų Klū
20 narių įsirase i Labd. Są- , . . ... • • , •* * * . | bo priešmetinis susirinkimas
jungos vietos 3 kuopa uzsi- trečiadienį, gruodžio
mokėdami po doleri metimo, g ya!
mokesčio. Taigi, šv. Auta- šiam rasjrin1<ime
no draugijos nanai gražų 
davė pavyzdį kitoms draugi
joms. šia proga noriu para
ginti Cicero lietuvius rašy
tis į Labd. Są-gos 3 kuopą.
Nors mokestis tik vienas 
doleriB į metus, bet labda
riams tai didelė parama. Bu
vę seime ašmenys turi na
rtų vajaus knygutes, su ku
rtomis labai lengva gauti 
naujų narių. Tad pripildyki
te visi knygutes Labd. Są- 
gos nariais-rėmėjais.

Perskaičius Fed. 12 sky
riaus reikale nuolatinių dr-

bus renkama valdyba 1943 
metams. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti.

A. F. Pocius, pirm
■ ■■■ ■■ r . .ii.—■■■ ■ f i

✓

Pirkite Kalėdines 
DOVANAS-

Savo Mylimiems, į 
Kareivtanis, Drau-! 
gama ar Giminėms 
už labai žemas 
kainas — mūsų, 
Jeuelry Krautuvėj

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
— lenčūgėlių — žiedų, rašomų 
plunksnų ir kitų Jfewelty dalykų'
Didžiausias specialiai gražus 
sieninis laikrodis, (perkamoji1 
kalba $175.00) dabar parsiduo-( 
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

6fel9 Wst 2SGi Htreėt, Cicero 
Phone: Cicero 4617

DIDĖLIS MP ARDA VI. .AS Ml Si 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA 

LUNIU OTSTRUMENTU 
PASINAUDOKI r PROOA DARAU 

KOL DAR UEIėPARDUon
TŪBOS. CLARINETAI. TROM 

ŠONAI. BAKAPHONSS, ELŲ 
TĘS au ‘'caae«” — $85 00 $87 60.
$45 00 lr $76.00 VIM va rantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, BPA 
NI3K1 MANDOLINAI, BANJOS 
SMUIKOS. TENOR BANJOS - 
$5 50. $8 50 $12.60 Iki $35.00
ŠTPH’NINIAI BASAI — $80.00 
$125 00 ir ttSĖOO. BASO U2 
OĘNOĄLAS — SMICE
LAI rfMTTIKOMB. 8TRTUNTN1
NJAMS BASĄM8. VIOLAS ir
P«LLO — 11 50. $$,00. $6 00
$10 00 ir $16.00. Striūnos 381 vi 
sų vlrSmlnėtų instrumentų. BARS 
QRUM8< gNARĘ DRUMS - $18.60. 
$28 50 $35 00 $50.80 PEDALS.
HI BOTS CTMBOL8, DRUM 
HEADS paieispml Jums palau 
Klont MOUTH PIĘCE <Haient* 
braas ir “*sįo<l’- instrumentams 
pritaikomi iilsų tUporos

EKSPERTYVAS VICTOR IB 
PHONOORAPH pataisymas.

AtstatvmM visų daliu Ciarne 
UimR Trlflbohts Sas&phonAi 
Mimikoms fr Gultarams

GDLDKTFIN’S MUSIC SHOP 
• 14 St.. Cblca«rn

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ SERMĖGŲ • 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

lytimi geru.*> rūAlea moterų kailiniai, kailiukai.', papuoštais arba 
tioUi kotai parsidulda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mra. K. P. Driubak te SaV.

WHOLESALE
1JQUOB 
{STAIGA

* j gijos atstovų Federacijos 12fj^.Isklausyta pranesim&e « tWnkt|1

ir paskirta du dol. metinio 
mokesčio, kurių vienas eis 
skyriui, o kitas — centrui.

Apsvarsčius visus reika
lus, eita prie linkimo nau
jos valdybos sekantiems me
tams. Išrinkta sekantieji:

Pirm. A. Zakaras, vice 
pirm. L. Zukauekri, sekr. A. 
Mikutis, turto sekr. J. Zau- 
ras, iždininku J. Gribauekas, 
•kontrolės sekr. A. Laugau- 
das, iždo globėjais J. Teko
rius ir J. Kasulaitis* tvark
dariais J. Mikolainis ir M. 
Laurinas, prie vėliavos Lau
rinaitis ir Prialgauskis, tei
sėju Grigaliūnas, sekreto
rium Girdžiūnas, korespon
dentu A. Valančius, knygų 
revizijos fcoitiiaijdh A. Gir-1 
džiūnas, L. ZukaliSkis tt J. , 
Zaunas. Į šią knygų revizi-j 
jes komisiją įoina ir visa 
valdyba.

Uvettofaffle
t>O
OhicNųro.

REMKITE 
BENK.

UlETUVtŲ 
DRAUGĄ

N. KAjrrER. fla v.

MUTUAL LNįUOB CO. 
4707 So. IlalHfced St.

Telefonaa: BOUIJfVAMD O0l4

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

DIMac Room Sėto — frtfrtor 
Seto — Bedroom Seto — Rup 
— ttodloe *RėMętoa«ėfe«~ 
Waahera — Mangela — and

Netioanlly ndverttoėd ltema

AlU ALESAUSKAS and SONS
FACTORY BttPRESENTAnTO 

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Tetaroma aa. REPIJBIJC 6054

NEŽIŪRINT KUR ftCNA — NAMUOSE » SVEČIUOSE *- 
AB VAMNEJANT LAUKUOSE VlSA CHICAGOS IR 

APYLINK*" ' IKTUVIJ4 KAHftnCN ATVBA KLAUSOSI

UIARCUTII
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

IU
r .
f j f "A'.fir

Vienlntėlia tr SmngtoiMtaa 
Vakarinis Lietuvių Programų

Amerikoje I
- VIENUOLIKTI METAll -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis t:90 V. vaA 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kiL
6756 So. VVestern Avenne 

Phone: GBOvehill Ž242

$100.000 STOCK 1KMJI0ATI0N PARDAVIMAS
I SICTAI (tu dvejomis kelnJmt*, 100% vilaoalal, $65.00 m A n rtn

vertto “olose out” kaina ...............................................
Pirkite dabar Ir eritanpyldto glalgą.

VYRŲ MEA0NIAI O’COATS, ai j rto
$29.50 vertės, parsiduoda dabar ui ....................... ,3>14«9V

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Paikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00ė;Q »ic 4!1C *7C 
Ud $85.00. Parsidtaoda IBfbar aao.. IKI

(PUR COATS, $75.00 vertta, eOO
Parsiduoda po tiktai .. ......................................... .. iPfl\J.LW

rAIKŲ DRABUŽIAI, Vantoms 4 Hmotų QC Z. «Q Qt 
vilnoniai stotai, $16 vert. aufemlt. kakta •O.OB

J MERGAIČIŲ KOTAI Ir DBESES NEPAPRASTAI NU8EMI JO
TOMIS KAINOMIS. Dreeėa vertos $5-®$. ptfrsfctoo-
da po tiktai .............. ................... ..................”77............ •PL.JJO

16.00 vertės KOTAI. to tofc
paraldnoda po tiktai ............................................. ......  . 2>O./0

GABEL’S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADĮKNIATH
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

LIET’VISKI’ VARDU PATRANKA JAPONAMS 
NEDUODA RAMYBES

2nd Lt. Alfonsas Žebrauskas

fonsas Žebrauskas yra ve
dęs. šį kartą dedame klai
dos atitaisymą ir praneša
me, kad 2ncf Lt. Alfonsas 
Žebrauskas yra nevedęs.

Iš anksto pasirūpinkite 
Kalėdinės kelionės 
bilietais

Jūros gelmėse, submarinui plaukiant, 
reikėjo atlikti apendiko operaciją

Gydytojo nebuvo, todėl operaciją 

atliko Amerikos submarino įgulos 
nariai. Operacija įvyko priešo 
laivams plaukiojant jūrose.

Ketvirtadienis, gr. 17, 1942

mu

Antras leitenantas Alfon
sas Žebrauskas, gimęs 1917 
m. birželio 14 dieną, baigė 
Aušros Vartų lietuvių para
pijos pradžios mokyklą, Ha
rrison high school ir Illinois 
bussiness kolegiją.

Lt. Žebrauskas į Dėdės Sa 
mo kariuomenę išvyko 1941 
m., birželio 12 dieną.

Lt. Alfonsas Žebrauskas, 
prieš išvykdamas į Dėdės 
Šamo armiją, dirbo ofiso 
darbą, Safeway Steel Saf- 
folding, jis prilausė prie Šv. 
Vardo draugijos ir mokslo 
draugijos.

Lt. Alfonso Žebrausko tė
vai, Pranas, ir Elena Žeb
rauskai, gyvena Chicagoje, 
Brrighton Park kolonijoje.

Žmonės norį vykti iš Chi
cagos traukiniais Kalėdoms 
turi rezervuoti vietas dvi 
dienas prieš Kalėdas, išsky
rus dvi dideles New York 
geležinkelio linijas.

The Pennsylvania ir New 
York Central Railroads taip 
sutvarkė traukinių tvarkštį, 
kad dvi dienas prieš Kalėdas 
traukiniai eis kas valandą.

Pereitą antradienį, dešimt 
dienų prieš Kalėdas, vienas 
keleivis turėjo visą laiką sto 
vėti nuo Minneapolis iki 
Chicagos. ’

Kas manė Kalėdas praleis 
ti New Orleans, tegu ir ne
mano, nes sėdynių rezerva
cijų nebėra.

Daugelis the Pennsylvania 
ir New York Central trauki-

gruo- sėdynės jau užimtos.

Autobusų kompanijos pra 
neša, kad autobusuose nebus

Paveiksle matome Helen Yankus, kurios draugas corp. 
John Polishuk, patrankos operatorius, pavadino patran
ką Helen vardu, ši patranka yra Būna fronte, kuri daž
nai naktimis baubia ir neduoda japonams ramybės. Helen 
Yankus yra Chicagos lietuvaitė, gyvenanti 8120 Lituanica 
Avė. Helen Yankus rankose laiko savo ir corp. Polishuk 
fotografiją. Helen yra 21 m. amžiaus ir kai ji sužinojo, 
kad jos vardu pavadinta patranka, tai ji sušuko: “kaip 
žavinga”

Vėl priimami vyrai savanoriais j 
navy, marinus ir coast guard

“Drauge”, 1942 
džio 8 dieną tilpo 
mas ir paveikslas

m.,
aprašy- 
2nd Lt.

Alfonso Žebrausko ir tame daroma rezervacijų. Užtat
aprašyme buvo per klaidą pataria anksčiau įsigyti bi- 
pažymėta, kad 2nd Lt. Al- lietus.

PLATINKITE “DRAUGĄ” SKELBKITBS “DRAUGE*

Iš Washington, pereitą 
antradienį, gautas praneši
mas, kad vyrai tarp 18 ir 38 
metų amžiaus vėl gali būti 
priimami savanoriais į na
vy, marinus ar Coast guard. 
Tai praneša Louis Boening, 
assistant State director of 
Selective Service.

Pranešime pažymima, kad 
vyrai savanoriais į navy, 
marinus ir Coast guard bus 
priimami laikinai, galimai 
iki vasario 1 dienos.

Vyrai paliuosuoti nuo ka
riuomenės dėl svarbių parei 
gų nebus savanoriais prii
mami.

Oficialai praneša, kad jau 
nuoliai 18 in 19 metų niasiš 
kai nebus priimami savano
riais iki Naujų Metų, nes 
reikia sutvarkyti drafto 
boarduose jų reikalai.

Jei kas neturi 21 metų 
amžiaus ir nori įstoti sava
noriais į navy ar marinus, 
tai tėvų sutikimo nereikia.

galite prailginti Jūsų gazinio pečio 

amžių,... kad jis geriau tarnautų Jums

*

Liepsna

Štai yra keletas sutaupymo 
būdų jūsų virtuvėje !

Nustatykit ^azo liep
sną pagal virimą ir 
nedaugiau. Aukfita 
liepsi a nepagreitina 
virinio, gazą eikvoja.

Virimo indai
Verdant ant pečiaus 
vartokit puodus su 
tiesiais Šonais, o ne 
g-umbotais. Dvigu
bi ir trigubl puodai, 
kurie įdedami vienas 
j kilą. ifiverda kelis 
valgius su mažai ga- 
ZO.

Virimui keDSJuje, 
narni ikit neblizgan
čius nuodus ar indus 
— ' llzgantiejl meta
lai ne|leidžla Šilumą

Apšildymas
Kai npSildot kepimo 
pečių laikykit duris 
atdaras keltoms mi
nutėms. kad išven
gus drėgnumo. Viri
mo Indai turėtų bflt 
pakaltinti pirm ded
ant mėsą. Kai viri
mo blėka nenaudo
jama. laikykite j,, 
žemiausioje vietoje

r-nit —

sodininkėm-.
Alpias . ApP»-
»' *■»

Purvas, valgiai, ruk- 
Stys Ir kiti neftvaru- 
mai nuo pervirlmų. 
trumpina jūsų pe
čiaus amžių. Kai 
valgiai perbėga per 
vlrSų j kepėjų, pa
barstykite druskos 
ant vlrftaus Ir kai at
vės numazgokite su 
muilu ir vandeniu. 
Kai valot kepėjų In
dus, vartokit plieni
nę vilną, o alumlno 
dalis valykit au mui
lu Ir Svarinimo mil
teliais.

Virimas be 
vandens
Kai verdate daržoves 
reika vartoti "be
vandenio būdą”. I- 
pllki* tik mažą dal| 
vandfnlo Ir kai pra
deda virt. nustatykit 
gazą taip. kad pa
lengva virtų. Pama
tys!’. kad taupysite 
gazo daržovėse pa
siliks daug naudingų 
vitaminų, o daržovės 
ISrodys gražiau ir 
bus skanesnės.

Maistingumas
Planuokite IS kalno 
savo valgius ir pirki
nius pagal nurody
mus National Mais
tingumo Programo. 
Bus daugiau maist
ingumo Šeimos val
giuose, sutaupysite 
laiko darbo ir pi
nigu.

Švarumas

Kūrenamo aliejaus 
reikalai

Michael F. Mulcahy, met- 
ropolitan area director for 
the Office of Price Adminis 
tration, kreipės, į Washing- 
ton, kad Chicagai būtų pa
didintos kūrenamo aliejaus.

O. P. A. oficialai iš Wa- 
shington, pereito antradie
nio' vakare, pranešė, kad jei 
bus rasta reikalinga, tai Chi 
cagai bus padidintas kūre
namo aliejaus kiekis.

Greičiausia šios savaitės 
gale aliejaus klausimas bus 
išpręstas.

Trys jaunuoliai 
pabėgo iš mokyklos

Iš Illinois State Training 
School for boys, netoli St 
Charles, pereito antradienio 
vakare pabėgo trys jaunuo
liai sužeizdami sargą. Pabė
gusių jaunuolių vardai: 
Andrew Brooks, 18 m., iš 
St. Louis; David Strong, 17 
m., 3558 South Parkway, ir 
Sherman Ingram, 17 m., 
1453 W. 14th str. Jie yra 
visi negrai, kurie su kitais 
33 negrais buvo apgyven
dinti Buchanan name.

PUBLIC SERVICE COMPANT OP NORTHERN ILLINOIS

Prasidėjo byla dėl 
padangų slėpimo

Sam J. Abrahamaon, 33 
m., Hammond automobilių 
pardavėjo, pereitą antradie
nį, prasidėjo byla. Jis kalti
namu, kad nuslėpė 1,240 
naujų padangų (tajerų) ir 
tuo sulaužė Office of Price 
Administration įsakymą dėl 
įšaldinimo padangų.

Karo lauke ne tik kario 
gyvybę pakerta, jį sužeidžia, 
o kartais jį ištinka liga.

Kur tai Pacifike
Kur tai Pacifike nardo 

vandenis Amerikos submari
nas. Submarino įgula nera
mi. Jų vienas draugas susir
go aštria forma apendiko li
ga. Toji liga jį ištiko prieš 
pat gimtadienį, jis buvo 19 
metų vyras. Submarine gy- 
gydotojo nėra, jį galima ras 
tį už kelių tūkstančių mai
lių, o čia liga žiauriai žiūri 
vyrui į akjs.

Įgulos nariai susirūpinę
Amerikos submarinas pa

sinėręs vandenyje, o įgulos 
nariai susirūpinę kaip čia 
pagelbėti savo draugui. Įgu
los nariai nutarė sergan
čiam išpiauti apendiką. Tie
sa, vienas iš įgulos narių 
buvo šiek tiek susipažinęs 
su medicina, jis mokėjo nu
statyti širdies plakimą, jis 
yra lankęs laivyno kursus, 
tris metus tarnavo Philadel
phijos ligoninėje, nu, ir 
daug kartų jam teko matyti 
kaip gydyojas išplaudavo Ii 
goniui apendiką. Šis 23 metų 
vyras turėjo stoti prie' ope
racijos stalo ir gelbėti drau 
gą iš miries nasrų.

Medicinos pamoka prie 
operacijos stalo 
Sergantis jūrininkas kniup 

ščias įžengia į oficierio kam
barį. Įgulos nariai greibia 
medicinos vadovėlį ir studi
juoja kaip reikia

Ligonis ant operacijos sta 
lo. Kiekvienas įgulos narys 
turi sau paskirtą darbą prie 
operacijos stalo. ‘Daktaras’ 
šaltai valdo peilį. Dvide
šimt minučių praėjo kol su
rado apendiką. Apendiko 
operacija tęsės dvi ir pusę 
valandos. Reguliariai opera
cija tęsėsi tik kokia 45 mi
nutes.

Vėl torpedos leidžiamos 
į priešo laivus

Operacija pavyko. Subma 
rino įgulos nariai buvo aps
vaigę ne tik nuo eterio, bet 
ir iš džiaugsmo, kad išgelbė 
jo draugą.

Submarinas išlindo iš van 
dens. Įgula atsikvėpė švie
žiu oru.

Po 13 dienų buvęs ligonis 
jau sėdėjo prie submarino 
telefono. Amerikos subma
rinas vėl leido torpedas į 
priešo laivus.

Į submarino bonkutę bu
vo įdėtas pirmas apendikas, 
kuris buvo išpjautas priešo 
vandenyse.

Svarbu mokantiems 
lietuviu, latviu 
ir estu kalbas
Civiliniai tarnybai reikalin

ga moterys ir vyrai, kurie 
moka mažiau vartojamas kai 
bas, kaip pavyzdžiui, estų, 
lietuvių ir latvių kalbas, ir 
turį platų išsilavinimą ir 
patyrimą. Metų amžius ne-

išpiauti nustatomas, atlyginimas pa 
apendiką. Medicinos pamoka kankamas.
vyksta prie operacijos stalo. i Tie, kurie moka lietuvių, 
Submarino įgulai sunkiau-, estų ir latvių kalbas ir nori 
šiai buvo nustatyti kiek rei- patarnauti šiam kraštui, tu 
kia vartoti eterio ligoniui, rį rašyti aiškiai ir mokėti 
nes jūrose yra didesnis oro suglaustai išversti iš tų kal- 
spaudimas. Permažai pa- bų tekstus į anglų kalbą.

Tuo reikalu prašom krei-

X Į Mockevičių namus,
4133 S. Maplewood Avė., 
gruodžio 15 d. isibriovęs va
gis kambariuose viską iš
vertė ir išnešė visus pini
gus.

X Kun. J. Vosylius, MIC., 
US Navy kapelionas, prane
ša, kad šiomis dienomis pa
liko Amerikos sausžemį ir 
išvyko į salas Pacifike. Aiš
ku, plaukia ai čiau fronto, 
kur jūrininkams reikalinga 
dvasinė pagalba.

X P. Duray, 4500 S. Tal
man Avė., serga ir išvežta į 
Šv. Bernardo ligoninę. Ji y- 
ra Raud. Kryžiaus Brighton 
Park lietuvių vieneto narė, 
nuoširdi veikėja ir pirminin
kių pagelbininkė.

X Kalėdoms dovanų dnr 
“Draugą” užsiprenumeravo 
šios šeimos: P. Jurgelioniu, 
V. Kiaurakių (Brighton Pk.) 
ir Šimkų (Bri igeport), o 
“Laivą” Navickų (Brighton 
Park) ir Kripų (Bridgeport)

X Pr. Žibienė, 2222 W. 
23 Place išvyko pas dukterį 
ir žentą adv. J. Petraitį į 
San Diego, Calif., kur jis 
turi valdžios darbą vienoj 
karo lėktuvų dirbtuvėj. Šil
toj padangėj žada praleisti 
Kalėdas ir žiemos laiką.

X Gen. Sikorskis, Lenki
jos nilhistrų pirmininkas, at
vyksta į Chicago šiandie 
8:20 ryto į Union Station. 
Vietos lenkų organizacijos 
yra suruošusios dideles su
tiktuves, mitingus Ir ban- 
kietą jam pagerbti. Ant ry
tojaus išvyks į Detroit.

X Mrs. Griksus, 737 W. 
18 St. (antras aukštas) tu
ri labai daug rankų darbo 
gaminių, labai tinkamų

naudosi eterio — ligonis ga
li anksčiau nubusti, negu 
operacija bus įvykdyta. Ta
da gali būti negerai. Ogi dar 
reikia operacijos įrankiams 
kai ką dezenfekcijai. Įgulos 
nariai išėmė iš submarino 
paipų alkoholio dezenfekci
jai.

Girdisi priešo laivų ūžesys 
Kada buvo ruošiamasi 

operacijai priešo vandenyse,
tai vandenyje girdėjos japo
nų naikintuvų, transportų ir 
submarinų profelerių ūžesys.

Prieš operaciją sergan
čiam jūrininkui jo draugas, 
kuris turėjo daryti operaci
ją, pasakė, kad jis nežino ar 
jam pasiseks 'ši operacija. Ir 
ligonio paklausė, ką jis apie 
tai mano. Ligonis atsakė: 
aš visa tai žinau, daryk, 
daktare, operaciją. Dvide
šimt trijų metų jūrininkas 
buvo pirmą kartą pavadin
tas daktaru.

Dvi ir pusę valandos 
tęsės operacija

“Bunco” ir “Bingo” dova
noms. Yra pagaminus net 
vaikams gražių Kalėdoms 
“prezentų”.

X Juozas Rusas, “Drau
go” skaitytojas iš Utica, N. 
Y., atsiuntė administracijai 

The Office of pa(jėką už sieninį kalendo
rių, kuriuo jis papuošė savo 
namų sienas. Taip, “Drau-

ptis į Miss 
adresas šis: 
the Civil Service Com- 
misson, Room 1107, New 
Post Offiee Building. Telef. 
Wabash 9207, Extension 
583. '

Grifftin, ofiso

go” kalendoriai 1943 m. tik
rai gražūs. “Draugo” skai
tytojai juos gauna nemoka
mai. šiaip jai kainuoja 25c

X M. Šveikauskas, 4408 
S. Wood St., “Draugo” Li- 
notyje Fondo ir mūsų moks
lo ir švietimo įstaigų gar- 

kada pereitą antradienį Wes bės narys, taip pat dosnus 
ter Air Lines lėktuvas nukri Lietuvos reikalams, Armou-

Žuvo septyniolika 
asmenų
Septyniolika asmeny žuvo,

to Cedar Valey, tarp dviejų 
kalnų, penkios mailės į ry
tus nuo Fairfield, Utah.

Moterų reikalavimai
Lindblom high school ve 

dejas Butler Laughlin nu
tarta iškelti toms pačioms 
pareigoms į kitą mokyklą. 
Prieš kiek laiko dėl Laugh
lin perkėlimo mokyklos mo
kiniai reiškė protestą demon 
atracijomis, o dabar ėmė rei 
kalauti moterys, kad Laugh-

Submarino plaukimas bu- lin nebūtų perkeltas į kitą 
vo sulėtintas. mokyklą.

ro kompanijoj pirko Wa.r 
Bonds už $1000. Jo sūnus 
Zigmantas tarnauja kariuo
menėj.

X Valerija Gedminienė. 
4358 S. Washtenaw Avenue, 
šiomis dienomis susižeidė 
rankos pirštą. Bijomasi, kad 
neįsimestų kraujo užsi nuo
dijimas. Neseniai jos vyrui 
darbe sužeista akis, kuri gy
doma akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligoninėj. Namuose 
pavaduoja jos nesuo Filome
na Rekašiūte.

------Flfht Tubarculoala------
Bar ana Uaa Chrlatmaa Salia
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