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...“and that government of 
the people, by the people, for 

the people, shall not perish 
from the earth.”

No. 332 Price 3c Chicago, Illinois, Pirmadienis, gruodžio (Dec.) 23 d., 1942. Kaina 3c

—Abraham Lincoln
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GEN. GIRAUD-AFRIKOS KOMISIONIERIUS
Popiežius smerkia vyriausybes,
kurios palaužia žmogaus savigarbą

»
Ragina žmones darbuotis už 
socialę pasaulio santvarką
WASHINGTON, gr. 27.— 

Šventasis Tėvas Pijus XII 
Kūčios dieną sakė kalbą 
kardinolams, susirinkusiems 
popiežių sveikinti Kalėdų 
proga. Kalba buvo trans
liuojama per radiją.

National Catholic Welfa- 
re Conference išleido popie
žiaus kalbos turinį.

Šventasis Tėvas atsišau
kia į pasaulio geros valios 
žmones, kad jie visur did
žiausiu pasiaukojimu dar
buotųsi už socialę santvar
ką, paremtą Dievo viršeny
be ir žmogaus asmenine 
savigarba.

t

Popiežius pareiškia, kad 
pasaulis panardytas tamsy
bėse per žmonių klaidas. Ne
mini individų ir valstybių 
vardais. Pažymi, kad tos 
klaidos yra valstybių auto
riteto iškėlimas aukščiau 
Dievo autoriteto. Kai kurių 
valstybių vyriausybės pa
neigia Vi3agalj ir pačios 
save dievina, savo naciona- 
lybę stato aukščiau visakO.

Šventasis Tėvas smerkia 
tokį pagonišką nusistatymą 
ir sako, kad dėl to nusista
tymo šiandien visas pasau- 

jų uždavinių yra išlaisvinti tur^ kentėti.
ir atstatyti Prancūziją. Smerkia visas marksisti

nio socializmo formas. Mar-

.-'j-

Hull ragina prancūzus 
vienybėn prieš ašį

WASHINGTON, gr. 27.- 
Valstybės sekretorius Hull 
išleistu pareiškimu giliai 
apgaili adm. Darlano nužu
dymą Afrikoje. Ragina vi
sto prancūzų tautos vadus 
ir pareigūnus, kad jie vie
ningai remtų sąjungininkų 
žygius prieš ašį. Nes sąjun
gininkų vienas svarbiausių

"Kad tai atsiekti, pirmiau
sia reikia nugalėti ašį, kuri 
turi pavergusi ne tik Pran
cūziją, bet kuone visą Eu

ropą.

Karui reikia 
daug maisto

ksistinis socializmas yra 
Dievo ir Bažnyčios neigė
jas. Jis darbininko pavergė
jas. Tik viena Bažnyčia kaip 
seniau, taip šiandie nuošir
džiai gina kiekvieno žmo
gaus teises ir reikalauja, 
kad darbo žmogus nieku 
būdu nebūtų išnaudojamas,

WASHINGTON, gr. 27- 
Vyriausybė praneša, kad 
karą vesti reikalinga daug 
maisto. Amerika maistu tu
ri šelpti ne tik savo armiją, 
kuri išsklaidyta visam pa
sauly, bet dar ir sąjungihin 
kris, kurie neturi pakanka
mai kai kurių maisto pro
duktų. Jei sąjungininkai
nebūtų šelpiami, jie nega- Sąjungininkai žnybia
lėtų kaip reikiant kariauti, į , n ■

netektų reikiamo sau atspa- ( japonus Runoje
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LAVINASI DIDELEI DIENAI Jis išrinktas ir paskirtas vietoj 
nužudyto adm. Jean Darlan i

Jaunas žmogžudis, prancūzas, suimtas;
/ - v iŠ

karo teismo nuosprendžiu sušaudytas
ALGIERS, Algerija 

inė Afrika), gr. 27.— 
įavę čia prancūzų

inės ir Vakarinės Af- 
gubernatoriai ir kiti 

igūnai aukštuoju komi- 
•nierium išrinko prancū

zų gen. Henri Honore Gi- 
raud vietoje nužudyto ad
mirolo Jean Darlan.

Gen. Giraud išrinkimu pa
tenkinti prancūzai ir sąjun
gininkai. Tikima, kad jam 
pasiseks visą prancūzų tau
tą suvienyti prieš ašį. Gen. 
Giraud iki šioliai Afrikoje 
darbavosi vien civiliniais 
kolonijų reikalais. Dabar 
jis rūpinsis dar ir karo rei
kalais.

Kaip nužudytas adm. Dar
lan, taip ir gen. Giraud yra 
nutraukęs visus ryšius su 
Vichy vyriausy oe ir susidė
jęs su sąjungininkais prieš 
ašį.

,Gen. Giraud yra 62 m. 
amžiaus. Jis šio karo metu 
buvo paimtas vokiečių ne
laisvėn, iš kur pabėgo 
Prancūzijon, o iš ten — Af
rikon.

("Drtugu" Acme telepnoioi

Kareiviai, kalbantieji norvegų kalba, sudarė U. S. armijos vienetą, šis kareivių vie
netas, susidedąs iš norvegiškai kalbančių, lavinasi Fort Snelling, Minn. Jie nori at
statyti Norvegijos garbę. -

Prez. Rooseveitas skatina žmones 
daugiau pasitikėti ateitimi

Sako, kad rytojus kaskart darosi
šviesesnis sąjungininkams stiprėjant

________ X l
WASHINGTON, gr. 27- 

Washingtono bendruome
nės pastatytos eglaitės 
Baltųjų Rūmų sode iškilmė
se Kūčios pavakarį prez.
Rooseveitas kalbėjo. Prezi
dentas sveikino ginkluotą
sias jėgas, 'kurios visuose 
frontuose grumiasi su prie
šu už laisvę, ir darbininkus, 
kurie su pasiaukojimu dir-

kad darbininko šeima būtų ba kar° Pram0-’«s fabrikuo- 
apdrausta nuo skurdo, kad 
darbininko savigarba nebū-

se.

Britai sukirto 
vokiečius aukštumose

tų palaužta jo pavergimu. 
Tik Bažnyčia yra darbinin
ko žmogaus viltis, bet ne 
koks ten marksistinis socia
lizmas ir kraštutinis nacio
nalizmas.

rūmo. Ypač įvairių sąjun
ginių kraštų civiliniai gy
ventojai turi būt aprūpina
mi maistu, kad jie galėtų 
dirbti karo pramonėse ir 
tuo būdu padėtų savo armi
joms.

Vyriausybė praneša, kad 
šiais 1942 metais daug įvai
raus maisto išvežta į užsie
nius. Ateinančiais metais 
gal reikės daugiau išsiųsti. 
Dėl to, kai kurių produktų 
kiekis Amerikoj mažėja ir 
reikalingas racijonavimas. 

‘SL i
Du ašies submarinai 
nuskandinta Atlante

LONDONAS, gr. 27. -
Britų konvojus Atlante n ir 
skandino du ašies submari- 
nūs. Trečiasis sugadintas ir 
regis, taip pat nuskendo.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 27.— 
Čia išleistu komunikatu pa
žymima, kad amerikiečiai 
su australais N. Gvinėjoje 
kaskart vis didesnę pažan
gą daro spausdami japonus 
Būna pozicijose. . Reikia 
laukti visiško ten japonų 
likvidavimo.

Sudaužė japonu 
laivus Rabaul

WASHINGTON, gr. 27.— 
Žiniomis iš Guadalcanal sa
los, Solomons, U. S. didieji 
bombonešiai atakavo japo
nų bazę Rabaul Ir fojė prie
plaukoje sudaužė eilę japo
nų laivų.

Rabaul yra New Britain 
salų grupėje.

Prezidentas sakė, kad Šie
met Kalėdos nejaukios, nes 
kuone visam pasauly vyks
ta kova su žmonijos’paver
gėjais, kad kitų metų Ka
lėdos būtų šviesesnės ir lai
mingesnės, kai žmonija nu
simes vergovės pančius ir 
pasijus laisva.

Sakė, kad sąjunginin
kams kovų laukuose jau i- 
ma geriau sek*is, kad prie
šas visur jau prie sienos 
spiriamas. Laimėjimas už
tikrintas dėka Amerikos 
žmonių vieningumui ir au- 
kojimuisi.

Reikia pasitikėti ateitimi, 
sakė prezidentas .

Britai atmušė 
japonus Burmoje

NEW DELHI, Indija, gr. 
27. — Britų vadovybė pra
neša, kad iš Indijos įsiver
žusi Burmon britų kariuo- 
menų jau susidūrusi su ja
ponais kalvose ir juos at
mušusi.

Britai veržiasi Akyab 
link. Britų priešakinės sar
gybos yra jau už 50 mailių 
nuo to Burmoa uosta

Kiek negru 
pašaukta tarnybon

WASHINGTGN, gr. 27.-
Karo informacijų ofisas 
praneša, kad drafto keliu iš 
visų pašauktų karo tarny
bon vyrų 10.1 nuošimčių y- 
ra negrų, nors negrai suda
ro visų gyventojų tik 9.8 
nuošimčių.

Himmler Įsigali 
jis saugo

BERNAS, Šveicarija, gr. 
27. — Nacių gestapo vadas 
H. Himmler, anot žinių, vis 
labiau įsigali Vokietijoje ir 
kitose nacių okupuotose ša
lyse. Nes jis apsaugo Hit
lerį ir kitus aukštuosius pa
reigūnus.

LONDONAS, gr. 27. — 
Žiniomis iš Tunisijos, britų 
kariuomenė po dviejų parų 
nuolatinės kovos nugalėjo 
vokiečius aukštumose šiau- 
rrytų link nuo Mejen-el-Bab 
ir užėmė naujas pozicijas.

Pranešta, kad kovos su
keltos Kalėdų vakarą smar
kiai lįjant.

Britų submarinai Vidur
žemių jūroje daug veikia 
prieš ašį. Tomis dienomis 
nuskandinta du ašies preki
niai laivai, kuriais siųsta 
Afrikon karo reikmenys.

> LONDONAS, gr. 27. —
Gruodžio 24 d. — Kūčioje 
— Algerijos (šiaurinė Af
rika) sostinėje Algiers per
šautas ir nužudytas buvęs 
Prancūzijos Vichy vyriau
sybės vicepremjeras admi
rolas Jean Darlan, kurs pa
simetė su Vichy vyriausybe 
ir praeitą lapkričio mėnesį 
daug kuo padėjo sąjungi
ninkams įsiveržti prancūzų 
valdomon Afrikon ir visas 
laikas darbavosi visą pran
cūzų tautą sujungti prieš 
ašį.

Adm. Darlan peršautas
q ties savo ofisu. Vežamas į 

ligoninę mirė.
vietoje suimtas. Sakoma, a- 
pie 22 m. amž. prancūzas. 
Jo pavardė nežinoma.

Kalėdų dieną įvyko karo 
teismas ir jį nuteisė mirties 
bausme. Mirties, bausmė 
greit įvykdyta. Jis sušau
dytas.

Rusai nutvėrė Į spąstus 11 

vokiečiu divizijas; 60,006 nukovė
MASKVA, gr. 27. — So

vietų karo vadovybė specia
liuoju komunikatu praneša, 
kad- rusų kariuomenė yra 
tik už 105 mailių nuo Ros
tovo miesto Dono upės o- 
fensyvoje ir per 11 dienų 
60,000 vokiečių nukovė ir a- 
ple 56,000 kitų paėmė ne
laisvėn.

Be to, per tą laikotarpį 
iš vokiečių atsiėmė 7 gele
žinkelių centrus (mazgus), 
812 miestų, miestelių ir so- 
dybų' ir galybes karo reik 
menų ir medžiagos.

Kita rusų kariuomenės o- 
fenayva sėkmingai vykdo
ma pietvakarų link nuo 
Stalingrado. Rusai artinasi 
prie Kotelnikovo

Sovietų armijos laikraš
tis Krasnaja Zviezda sako, 
kad rusų veržimąsis link 
Kotelnikovo uždaro 22 vo
kiečių divizijas tarp Volgos 
ir Dono upių. šių divizijų 
pasprukimas neįmanomas. 
Jos paklius nelaisvėn, arba 
turės žūti, jei bandys kur 
nors ptasiveržtl iš spąstų.

Tokiu būdu vokiečiai su
silaukia teismo dienos.

SĄJUNGININKŲ STO
VYKLA šiaurinėj Afrikoj,, 
gr. 27. — Adm. Darlano nu< 
žudymas sukrėtė kaip pran
cūzus vadus Afrikoje, taip 
ir sąjungininkų karo eks
pedicijos vadovybę, šiai va
dovybei adm. Darlan buvo 
kaip ir dešinioji ranka. Jis 
nusisuko prieš ašį ir daug 
pasidarbavo sąjunginin
kams be didelio kraujo pra
liejimo įsiveržti Afrikon. 
Visus Afrikos prancūzus 
vadus jis patraukė sąjungi
ninkų pusėn.

Prieš adm. Darlan kovo- ; 
jo gen. Gaulle prancūzai se
kėjai. Jie sakė, kad adm. 
Darlanu negalima pasitikė
ti, nes jis buvo bendradar-; 
biavęs su naciais Prancūzi
joje. Adm. Darlan aiškino* 
si, kad būdamas Vichy vy
riausybės nariu jis negalėjo 
naciams priešintis, nes ki
taip būtų atsidūręs kalėji
mam O jam norėjo*/ dxrb+l 
Prancūzijos valstybės ir 
prancūzų tautos gėrovui 
Kaip tik pasitaikė proga, 
jis tuojau su Vichy vyriau
sybe pasimetė ir susidėjo su 
sąjungininkais.

Nužudytą sąjungininkų 
bičiulį pagerbti i Algiers su- 
vyko prancūzų vadai ir vy
riausias sąjungininkų karo 
ekspedicijos vadas Įeit. gen. 
Eisenhower. Gedulo pamal
dos įvyko Algiers katedro
je. Iš katedros Darlano kū
nas nukeltas į Moorish va
sarinių rūmų koplyčią. Ten 
išbuvo iki laidojimo.

Dtarlano vietą laikinai už
ėmė prancūzų gen. Giraud, 
kurs Afrikoje darbavosi iš
imtinai civiliniais reikalais.

Sudegė augustijonų 
seminarija

OCONOMOWOC, Wis„ gr. 
27. — čia gaisras smarkiai 
ištiko kunigų augustijonų 
vedamą St. Monica semina
riją. Nuostolių būsią apie 
100,000 dolerių.

DUBLINAS. — Airijos 
prezidentas De Valera ragi
na savo tautiečius, kad būtų 
pasirengę ginti aavo žemę.

Žmogžudis WASHINGTON, gr. 26.— 
Kūčios vakarą prezidentai 
Rooseveitas gavęs žinių a- 
pie admirolo Darlan nužu
dymą Afrikoje pareiškė: 
“Tas yra pirmojo laipsnio 
žmogžudystė. ”

Adm. Darlan buvo patiki
mas sąjungininkų vyras. Jo 
pastangomis prancūzų kolo
nijos Afrikoje patrauktos 
sąjungininkų pusėn. Ir jis 
darbavosi už prancūzų tau- 
toe vadų vieningumą.

Sąjungininkų karo eks
pedicijos vadui Įeit. gen. 
Eisenhower dabar yra sun
ki problema rasti tinkamą 
kitą prancūzų vadą vietoje 
adm. Darlan. Numatytas 
gen. Giraud.

Rasta, kad prancūzų va
dams Afrikoje reikalinga 
stipri apsauga.

j
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GYVENIMAS IR DARBAI kalėdok atnešk laisvi AK1.1GOYSKBS V8L i SV. PRANCIŠKAUS MY
NIOSIĄ NAUJUS PLANUS | LETOJ V IR TRETININKŲ

SKELBKITES “DRAUGE“

Rockforde
nepaprastos
iškilmės

Sekmadienį, gruodžio 20 
d. Sv. Jokūbo pro-katedroj 
įvyko tikrai nepaprastos iš
kilmės. Tą dieną buvo viešai 
priimtas ir pagerbtas Šv. Tė
vo Atstovas, kardinolas Gio- 
vanni Cicognani. Visi šio 
miesto tikintieji su dideliu 
nekantrumu laukė tos die
nos. Iškilmėse dalyvavo a- 
pie trisdešimt vyskupų ir 
kitų aukštų bažnyčios tar
nų.

Pirmadienį toj pačioj pro-

Nauja LRKSA kuopos 
valdyba

LRKSA 137 kuopos prieš- 
raetiniam susirinkime išrink 
ta nauja valdyba 1945 met.: 
pirmininku išrinkta S. Va- 
rakojienė, vice pirm. — J. 
Dubinąs, finansų rašt. — S. 
Keliotis, nutarimų rašt. — 
M. Misiūnaitė, ižd. —. J. Če
pulis, iždo globėjomis — N. 
Misevičienė ir V. Kuncienė, 
tvarkdariu — J. Juzakevi- 
čius, organizatoriais — A. 
Misiūnaitė ir S. Keliotis, Fe
deracijos atstovai — Adelė 
Misiūnaitė ir S. Keliotis, dva 
sios vadas kun K. Juozai
tis.

137 kuopa 1942 metais
katedroj buvo vyskupu kon Į gražiai darbavos: aukojo 

naujos salės reikalams $18, 
pirko Karo Boną už $100.00, 
Raud. Kryžiui aukojo $10, 
labdarių senelių namui $20. 
Neužmiršti ir mirę nariai: 
už jų sielas aukota šv. Mi
šių atlaikymui $10.00.

137 kuopa 1942 m. turėjo 
4 parengimus ir gerai pasi
sekė dėlto, kad valdyba dir

sekruotas kunigas Leonas 
Binz, buvęs šios vyskupijos 
kancleris: Pastaruoju laiku 
jis gyveno Vašingtone ir bu
vo sekretorius Šv. T<?vo at
stovui. Rockfordo tikintieji 
laiko už didelę garbę, kad 
vienas jų diecezijos kunigų 
tapo taip Bažnyčios išaukš
tintas. Iškilmėse dalyvavo ir 
mūs kleb. kun. K. Juozaitis.'i bo sutartinai.

Serga V. Judickas
Ir pas mus atsilankė

I Šv. Antano ligoninėj tu 
Gruodžio 22 d. į mūsų pa-Į rėjo operaciją. Taipgi serga 

rapijos mokyklą atsilankė D. Mat^p, Beioit, Wis. Lin-
labai laukiamas svečias, bū- i kim abiem greit pasveikti, 
tent Kalėdų diedukas. Šįmet Mirė
diedukas buvo nepaprastai 
geras ir linksmas. Kažin ko
dėl? Visus palinksmino ir 
apdovanojo saldainiais ir do

J’onals Makauskais, 68 m. 
amž. Palaidotas iš bažny
čios Šv. Marijos kapinėse 
gruodžio 16 d. Laidotuvės 
buvo Labai iškilmingos. Trys 
kunigai laikė šv. Mišias ir

vanomis. Bet, štai, visiems 
pasilinksmint, jis niekeno 
nepastebėtas ir dingo, štai, pasakė pamokslą. Tik tiek 
ir vėl nelaimė? Mažyčiams gaila, kad žmonės, gyven-
didelis širdies skausmas, nes 
kiti žadėjo dieduką savo na
muos apgyvendinti. Bet, tu
rės laukti kitų metų. Ik; 
tam laikui gal iškytrės ir 
išgalvos būdą tai padaryti.

darni katalikiškai, priklauso 
prie nekatalikiškų draugijų, 
tad paskutiniam patarnavi
mui nei grabnešių katalikų 
negali gauti.

Korespondentas

IS IRKF. SPAUDOS BIORO
SUSISIEKIMAS SU 
IŠTREMTAISIAIS {
SIBIRĄ

Dėl karo susisiekimas su 
ištremtaisiais į Sibirą žy
miai pasunkėjo. Net ir len
kai sulaikė individualinių 
siuntinių persiuntimą. Dar

i BRITANIJOS LIETUVIAI
TEBELEIDŽIA SAVO 
LAIKRAŠTĮ

Į “Išeivių Draugas” tebe

leidžiamas kaip anksčiau. Jo 
adresas: 76 Main Street, 
Bellshill Lanarkshire, Scot- 
Land. Šalia bendrų informa

yra galima pasiųsti pinigų j cijų jis godžiai gaudo Žinias 
ir, kaip patyrimas rodo, ge- iš Lietuvos.
riausiai čia patarnauja A-----------------------i'
merican Ex,press Company. NŲBAUDfi VILNIAUS 
Iš New Yorko dar galimaj GELŽKELIECIUS
siųsti drabužius ir kitus da
lykus per Worid Tourist, 
bet apdrauda ir persiunti
mas beveik dvigubai kas 
tuoj a kiek patys siunčiami 
dalykai. Seniau gerai pa
tarnavusi su tęlegramų per
siuntimu RCA, dabar nusto
jo ryšį palaikyti. Iš Angli
jos mums praneša, kad ir 
iš ten susisiekimas su trem
tiniais labai prastas. Iš An
glijos dar galima siųsti 
tremtiniams telegramas an
glų ar prancūzų kalbomis, 
bet iš tremtinių atsakymo 
negaunama. Yra pagrindo 
manyti, kad tremtinių susi
žinojimas su kilų valstybių 
gyventojais labai apsunkin
tas.

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada nors rašyti. (Cro 
bbe).

PRIEŠ LIETI V \

Š. m. spalių mėn. 31 d. 
Edinburghe gen. Želigovski 
su būriu vienminčių sudarė 
Šiaurės-Rytų Žemių Sąjun
gą, prisiekdami “atvaduoti”

Į Vilnių. Pas save jie turi la
kūnų “sparną’’ su Aušros 

l Vartų Šv. P. M. atvaizdu, 
turi ir tankų dalinius suriš
tus su mūsų rytų žemėmis. 
Anglijos lietuviai perduoda
mi mums tas informacijas 
prašo, kad įtakingesnieji lie
tuviai Amerikoje labiau iš
plėstų vieningą, sutartiną 
veikimą, — kad Lietuvos o- 
ficialiai žmonės sudarytų 
Vykdomąjį Komitetą. — kaa 
Labiau tinkami žmonės ruoš
tų planus Taikos konferen
cijai. Parodytas aktyvumas

, , įgalėtų atnešti gerų vaisių; 
James Owena, New York, kuris 1934 m. buvo pabėgęs, pav., tarp tų pačių len-

iš Arkansas State kalėjimo, Kalėdų proga dabartinis gu- yra daug tokių, kurių
bernatorius suteikė laisvę. Čia mes matome jį su savo
žmona po pranešimo, kada jam buvo suteikta laisvė.

P* dUfetai

uiaugMs Actnt leiepnotoi

nuaistatymai nesutampa su 
Želigovskio.

LIETUVOJE PLINTA 
SLAPTI LAPELIAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

“Wilnaer Zeitung’’ spalių 
22 dieną įsidėjo vokiečių ko-

RADIJO RYŠYS SU 
LIETUVA

Kaip praneša LKFSB ben 
dradarbis iš Anglijos, Lenai 
tris kartus per dieną girdė-

lonizacijos direktoriaus Du- įį įg Lietuvos vokiečių radi 
ckarto straipsnį, kuriame jo programa, vokiška. Da 
vokietys kėliojasi ir grąsi- romą žygių BBC įstaigoje 
na lietuviams. Iš straipsnio gauti lietuviškas radijo va- 
patiriame, kad > Lietuvoje įandėles. Tuo klausimu jau
plinta slapta spausdinami
lapeliai, — kad gyventojai
smarkiai reaguoja prieš vo- •
kiečių siunčiamus kolonis
tus. Ne tik grįžta į Lietuvą 
1939-40 m. išvežtieji vokie
čiai, bet daug naujų kolo
nistų įsigyvena iš lietuvių 
atimtuose geresniuose ūkiuo
se. Duckart ramina, kad ko
lonistai apima vien pirmiau 
vokiečių turėt&c žemes ir 
žydų nuosavybę; bet tai aiš
ki netiesa.

daug kas padaryta. Ruošia
masi pradėti j Lietuvą siųs
ti laisvą, patriotinę infor
maciją.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo

Tel.: YAR<ls 1889 I 
. Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso,

ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik vien* pora aklų visam gy- 
▼•ntoauL Saugokite Jas. leisdami 
ltoKsaminuoti Jas modernlikiausla 
metodą, kurta Nuėjimo mokslas 

gali sutelkti.
S» METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pagalbia 
vis* akių ltewpiiu«. ..

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

OPTOMETRIKTAI
1861 So. Ashland Avenu#
relefe

Kampa* II-to* 
■t CA1M* AE ORIS. Ohleagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »;M a. m. iki |:M p. m. 

TreMaA. tr fett&d. »:S0 a. na
iki 7:01 p. m

Vilniuje spalių 17 d. nu
bausti 8 gelžkeliečiai po ke
turis metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo už tai, kad ne į 
vokiečių burną pateko tūks
tantis ir penkiasdešimtis 
degtinės bonkų.

WHOLESA1E
LIQUOB 
ĮSTAIGA

Ilvrik»i*<ne 
po vkų 
Oht<««k.

KONGRESAS ČIKAGOJ

Vietinių kunigų nutarimu 
Čikagoje ketvirtame gavė 
nios sekmadienyje, balandžio 
4 d., Šv. Jurgio parapijos 
salėje šaukiamas vakarinių 
valstijų Šv. Pranciškaus my
lėtojų, tretininkų kongresas. 
Prieš tai įvyks Šv. Jurgio 
par. salėje triių dienų ka
talikų akcijos Kursai.

VVOLti S1UUIO
1945 W«»} 15“ Street

ApVANC EI) PH()T(m;K H’in 

I.OU EST POSS1KI.E I’Rh ta

Į MONE LAFAVETTE 2*13

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DĖL KAD1O PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

VILNIUJE ŽUvO KELI 
LIETUVIAI POLI
CININKAI

Lietuvoje nuo karo mete 
užsiliko neaiškios kilmės 
žmonių, be to priviso plėši
kų, kurie dažnai gyvento
jams neduoda ramybes: Vil
niaus krašte kovodami su 
banditais, kurie skriaudė 
beginklius gyventojus, ūki
ninkus, žuvo policininkai: 
Tilindis, Jovaišas, Muckū 
nas, Kunkavičius, Mikalavi- 
čius, I tvoskia.

DR. VAITUSH, OPT.
LIKTU V M

Palengvina aklų (tempimų, kurk 
...............galvai akaudljl

rva.gimo, aklų aptemimo, 
tume, skaudamų akių toarSM, atitai-

nervuo-

Uisingai akfcūua. Visuo- 
ItlkhnunM agaandnaviasaa d*. 

raauM m elektra parodančia ma- 
Bausi** klaidas. SpadalA atyda ak 
kreipiama į mokyklos vaiku*.

Kreiva* akys atttalaaaaoc 
VALANDOS: nuo lg ryto Uai I a. 
aak 8aredomis nuo pietų, • Na* 

dilioj pagal sutarų 
Oėngaiy atsitikimų aky* att 
»aa b* akinių. Kalno* glgiaa

RFMKITB šauti
LIKTU VIŲ 
DRAUO4.

M. HANTEH. m*. .
MUTUAL L1QUOR CO. 

4707 So. Hainted St.
DOTTLBVAfUt 00(4

<712 South Ashland At.
PhaMi VAROS 13173

Jaunuoliai, kuri* nepriimami į 
Karo aviacijos skyrių* ik prieiaa- 
ties spalvų neregčjlmo — (oolor 
bllndneafl), kreipki t ča pri* man*a 
Apsiimu iigydytL

.Ai

S L 1 F U U V E K S
r AP AKOM A PAGAL IZ^AHY.U^

Apsaugokite »avo senus rakan
dus ir paruoškite, kad atrpdjrtų 
kaip nauji. Didelis pasirinkimas 
visokių spalvų ir “dust-proof" 
inateriolų.

APKA1NAVIMAS VELTUI

(JUSTOM BLILT
VENETIAN BLLND8

Mediniui ’siuts'. pusti iukiiuus J. 
vairių spalvų, automatiško tvar
kymo, — taipgi vėliausio pageri
nimo, Jieu<imas Veltui.
L ž Dedą .................. ................ 3'Zc
Drupcs Padaroma I’ajpil Užsaky
mą Veltuk T.jrliMc Pilną Mdų 
niljoiiKių ir novos Itckiuunų.

BECK'S DEPT.
blUHEr Ine.

3221-26 s. MAJUSlED ST. 
Phone: YARDS 4778

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

838 W. 35th PLACE 
Phone YARds 2223 

24 vai. patarnavimas

Būnant namie ar darbe salite 
gauti gydymo patarnavimų, lank
ant musų ligoninės kliniką. Kil. 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
Iki S vai. vale. Sis patarnavimo* 
tptkta,maji n ui e mint otuli kainomis.

PUnal (rengtas Medikes Dej^art- 
menta* gydymui visokių ligų - 
•markių Ir Uglalklnlų.
Pilnai (rengt** Utururgijee De- 
paruuentao, kur svarbias ir ma- 
teane* operacija* atlieka ataako- 
mlngi ųUirurgal-Daktural.

PUnal įrengta Phystotbcnspy Ue- 
partmcntSM prlskaitant Diather- 
my, Ultra Vk>l«t Bay, Slnusoidal 
ir kitu* modernlftkus metodus 
gydymo,
PUnal (rengtas X-ltay Depart- 
OMBlas daktarams Ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniu I ne
bus atstumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas ir priežiūra. 
Kas link mokesnių, Misltanslme, 
kad būtų Jum* ko patogtausta.

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso t*L VIRginia 0036 
Raaidencijoa t*L: BEVerly 8211

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—J ir 6—8:30 P. M 

Trečiadiępiais pagal sutartį

Re*. 6968 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HBMJock 4148

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR 0IU»VRGAS

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

Td. CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR "CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytus. 

REZIDENCIJA.
3241 West 6€th Pltu-e 

Tel. RKPublic 7868

Tsl. CANai 0267

Tek Y, 
Re*.

692h
KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRURGAb

Ofiso vgL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35tb Street

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidtucija: 6600 So. Artosian Avė.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D.

AKIS IŠTIR1NKJA 
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 Ktetvir. vak.

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.) 
Telephone: — KUCL1D 906

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

Tel. Cicero 7681

ADVOKATAS

WHIINEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

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

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

Room 2014 Tel. STAte 7577

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSiCIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

TeL YARd* 3146

DR. VA. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

5 744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 4yth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARd* 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas lIEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal sutartį.

Tel. Oicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Res. 1625 So. 5Uth Avenue 
Tel. Cicero 1484

~ DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatailiejiama —• 
Šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Kętvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., fteštad. 8:30 iki 9:30 vak.
bckmttdicfllalfl pūgai gusiUuiaą

Ofiso Tel................... VIRgtnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS''

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TcL MlDway 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni}

DR.A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

Taipgi [ingai sutartį.
Ofiso ieieftinas: PROaąreet 6737 
Namų telefonas: VIRginia 2421

>,1

Kas laisve brangina, bis 
perkA VVar Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis daly 
— nenusimink, ^llilty^



<
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KA PASAKOJA ŽMOGUS GIMĘS BE ABIEJŲ 
RANKU
- Elgeta išėjęs kolegiją - Kaip jis rašo koja.
- Kodėl jis nemėgsta "bigšatu". - Kroatas 
lietuvius randa labai gailestingais - Ir jam 
atsius Kalėdų dovanu. - Koja rašytas laiškas.
Prie mūsų bažnyčios jau padeda ir apsirengti. Ir val- 

kuris laikas, kaip šventadie-' gyti be rankų bloga, bet aš 

niais stovi neįprastos išvaiz- turiu savo Įprastą restora-
dos vyras: jaunas, gražiai 
atrodantis, bet abi jo ap
siausto rankoves siūbuoja 
tuščios, vėjo supamos ir ant 
peties pasidėjęs kepurę ji
sai renka centus, kuriuos 
gailestingi praeiviai Įmeta
atjausdami žmogų be ran-j užsidedu.” 

kų.
— Iš kur jis? Kaip jis ne

teko abiejų rankų? Kaip jis 
dabar gyvena? — mąsčiau 
sau ir priėjęs vieną rytą už
kalbinau. Buvo šaltoka, ji
sai gi vienplaukis stovėjo 
prie tako, tarpais kojomis 
patrypdamas, kad nesušal
tų.

— Pasakykite, juk jūs 
jaučiatės labai nelaimingas 
netekęs abiejų rankų? — 
taip susimaišęs mečiau jam 
nei šiokį, nei tokį klausimą, 
kad tik pradėt: kalbą..

— O ar Tamsta jautiesi 
labai nelaimingu netekęs 
milijono doleriu? —’ jis man 
atsako savu klausimu.

— Kad aš niekada mili
jono neturėjau ir nemanau 
turėti!...

ną, kur man patarnautojai 
padeda, o jei pasitaiko, kad 
tenka visiškai vienam val
gyti, tai lenkiuosi ir imu 
viską su burna. Kepurę tai 
jau esu išmokęs patsai už
sidėti. Su pečiu, su galva ir

Kaip praleidžia dieną

Tikrai, jisai paprašė su
aukotus pinigus iš kepurės 
sumesti jam į kišenę. Pas
kiau priėjęs prie bažnyčios 
tvoros kilstelėjo petį, kepu
rę užkabino ant tvoros ge
ležinio virbalo ir galvą pa
lenkęs ją užsidėjo kaip rei
kiant.

— Jei būtų galima..., koks 
Tamstos vardas, kokios tau
tos, kokios tikybos esate?

— Esu gi jėzuitų moki
nys, katalikas ir einu išpa
žinties. Mano vardas — John 
Crawl, kroatų kilmės, esu 
37 metų amžiaus.

— Ką jūs veikiate per die
nas?

— Skaitau laikraščius, 
klausausi radijo, turiu drau-

ŽYMUS SPORTININKAS ŠVENČIA SUKAKTI

r į
tr

Vienas reikalingas antro. 

Kiekvienas reikalingas visų 

kitų. (Helio).

Nieko nėra, kas galėtų su

laikyti žmogų, didvyriškai 

pasiryžusį ką nors didingo 

nuveikti.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

HELP VPANTED — MOTERYS

Connie Mack, žymus sportininkas, švenčia 80 metų am
žiaus sukaktį, Philadelphia.

— Be rankų, Laišką?...
— Atsisėdu kėdėje, ant 

grindų pasidedu popierą ir 
parašau. Nesunku...

— Kodėl Jūs atvažiavot^ 

į Čikagą?
(Daugiau bus)

ANGLŲ VYSKUPAS 

LIETUVIO IŠKILMĖSE

Lietuvių parapijoje Lon
done atšvęsta kun. K. A. 
Matulaičio 25 metai kuni
gystės sukaktuvės. Ta pro
ga į bažnytėlę buvo susirin
kę ne tik lietuviai, bet ir 
svetimų kunigų. Po iškilmin
gų Mišių patsai vyskupas 
suteikė palaiminimą šven
čiausiuoju.

JERUZALĖJE GYVENA 

LIETUVIS KUNIGAS

Kai prieš Kalėdas mūsų 

mintys skrenda į šventąją 

Žemę, mes prisimename, kad 

Jeruzalėje gyvena lietuvis 

kunigas, pranciškonas tėv. 
Agnelijųs. Jisai tenai nuvy
ko studijuoti Šventąjį Raš

tą, bet karui užėjus turėjo 

pasilikti ilgesniam laikui.

SKELBKITES “DRAUGE’

— Taigi, o aš rankų nie- ‘ gų. Kad reikia ir Laišką pa- “Darbai parodo meilės jė-
- kada neturėjau... Toksai ir 

gimiau. Atėjau aš į Čikagą 
iš Ohio valstijos, kur gyve
na mano namiškiai.

Pats nė apsirengti negali

— Kaip Tamsta savo vai
kystę, jaunatvę praleidote? j

— Ėjau mokyklon. Kny
gas būdavo man sudeda į 
krepšelį, per petį užkabina, 
kai nueinu į mokyklą drau
gai padeda nuimti. Rašyt 
mokykloje man nereikėda
vo, bet aš išmokau rašyti 
su koja. Pieštuką įspriudi I 
tarp kojos pirštų ir parašai i 
lengvai. Pasisakė man išeiti 
net ir jėzuitų kolegiją. Da
bar jau bus apie 10 metų, 
kaip gyvenu Čikagoje, Roo
sevelt Rd. Gyvenu pas ki
tus gerus žmones. Žinai, be 
rankų nelengva tai jie man

rašau. Pa” (Goethe).

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

ANTANAS KASPUTIS

Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą tėvelį, Antaną Kasputį.

Netekome savo mylimo gruod. 25 d., 1941 m.
Nors laikas tęsiasi bet mes jo niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijo
mis antrad., gruod. 29 d., Šv. Kryžiaus parap. bažny
čioje, 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose įr kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Antano sielą.

Nuliūdę

A +
KAZIMIERAS

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

Oim? Lietuvoje. Kilo iš Tei
sių n psk r.

Paliko dideliam© nuliūdime 
dvi dukteris Wlnifred ,r
žentą Juozapą Kuspar. ’usti- 
ną ir žentą I'rivnte Edivard 
Modesto; utimi Kazimiera ir 
marčią Rtnnls'avą. p©nkl" a- 
nukus Ir daug kitų Riminių 
bei pažįstami).

Kūnas pašarvotas An'tno 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
8. IJtuanlea Avė.

iMidotuvės )vyk« trečiadie
ni, gruod. 30 IS k©rdvčlos 8 00 
vai. ryto bus iilydėtns 1 Sv. 
Jurgio narnu bažnyčią, ku
rioje įvyk“ gedulingos oemal- 
dos už velionio «lc1a Po pa
maldų bus nulvib'fas I Sv. Ka
zimiero kapinis.

NnoSIrdž.lnl kviečiame visus 
gimines, draugus ir/ pnžvsta- 
mua dalyvaiill laidotuvėse.

Nuliūdę Thiktorvo. Zentsl, 
R Arais. Marti, Antikai Ir Gl- 
mlrtės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, T,d. Yards 
4908.

NULIŪDIMO

Sūnus, Duktė, Sesuo ir Giminės.

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIftKOS KOPLYČIOS 

JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonu CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonu Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitu, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamu.

“DRAUGAS” HELP VVA.NTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-1)489

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimus nereikalinga, 
labai įdomus darbas Pieną Ir nak
tį shiftai. 40 centai į valandą moka
ma laike mokinimo. Greitus jsldirbi- 
Mas. Krelnkitės ) —

PLASTIO BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

HEI.P WANTED — VYRAI

T O G L M A KERS 
Prie Defense darbu. Atsišaukite ant 
7-to aukšto sekančiai —

DĖS PL.M NFS MI G. GOMPANY 
430 So. Green Street

REIKIA MOTERŲ. T’alvrimas nerei
kalingu. 48 valandų savaitė, laikas 
ir pusė mokama už overtime. — 
BOYNTON & CO., 1725 N. Hosuorth 
(viena gatvė į rytus nuo Ashland 

ir 1H blokas nuo North Avė)

ANTANAS KANCEVVICZ 

gyveno 10818 Indiana Avė.
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gruodžio 23 d.. 1:10 vai. popiet 
1942 m., sulaukęs 23 metų
amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Anna, po tėvais Monl- 
rlmaltę. tėvą Iganara. brolį 
Stanislovą. 4 dėdes, Joną. Ka
zimierą. Benediktą ir Simoną 
Kancewiczius ii jų Šeimynas. 
I.letuvoie paliko 5 dėdes ir 2 
cioees ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Priklaus? pr'e Visų Šventų 
Švento vardo draugystės ir 
prie Moose.

Kūnas pašarvotas Bukaus
ko koplyčioj. 1 0821 S. Michi- 
gan Avė. ? .aidotuvės įvyks 
antradienį. gruodžio 29 d..
8:30 vai. ryto iš kopi. į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, ku
rioj© įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Antano Kancewiez 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Tėvai,
Brolis Dėdės Ir k. GIiiiIim’*s.

Laid. Direkt T.. Bukauskas. 
Tel. PULlinan 96C1.

LABORERS 

RELIANCE CABINET CO. 
2001 No. Elston Avenue

REIKIA VYRŲ

j Gerai apmokami darbai. Patyri- 
' mas nereikalinga. Puiki proga 
Jsidirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAT
2743 W. 36TH PLACE

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

NATIONAL DIE CASTING CO. 
IMKI N. Atbany.

I’AINT SPIIAYERS
Svnthetic Enamel Patyrė. Aukščiau
sia mokestis ir piece work. Užtekti
nai overtime.

NATIONAL DIE CASTING CO. 
OOO N. Albany.

VYRAI IR MOTERYS

MERGINOS — Abelntem lengviem 
dirbtuvės darbam. Patyrimas nerei
kalingas.
VYRAI — vienas vyras mekanišknl 
palinkęs. Viduramžio ar senyvas 
prie maintenance darbo. Taipgi rei
kalingi paprasti darbininkai. Atsi-

; šaukite tarpe 8 Ir 10 vai. ryte.
i DEARBORN GLASS CO.

2414 AV. 2 Įsi Street

PACKING BOISE BUFERIAI, pa- 
tyrusieji. Taipgi Band Trimmers ir 
Skinners. Belly Tr'nimers ir Cu- 
ring Ccllar Paprasti Darbininkai.

AVM. DAVIES CO.
4101 S. Union

DIRBTUVEI MERGINOS reikalin
gos nuolattnlenis darbams. Pasimai
nanti diena ar nakl) shiftai ar nuo
latiniai naktimis.

CHICAGO C\RTGN CO.
4200 S. Piulaski Romi

MERGINOS 
Prie lengvų dirbtuvės darbų. TurS- 
kit gimimo liūdl.ilmiiH.

HII.SON-.IONES CO.
33110 l'rnnkllli H'ul

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

BORDO l'HOItl CTS CO.
350 E. 2 tst St.

MOTERYS — Kiaulienos Triininers, 
Dešrų Vvniotojos ir Suplausi ylų la
šinių Pakerkos reikalingos.

WM. DAVIES CO.
4101 S. Union

DĖKOJAM E...
Mirus a. a. Izidoriui Nausėdai, mūsų mylimam vyrui ir 
tėvui, giliai dėkojame visiems pareiškusiems jam pasku
tinę pagarbą: už šv. Mišių bei gėlių aukas.

Ačiū gerb. dvasiškijai, Seserims Kazimierietėms, var
gonininkams ir organizacijų Susiv. L. R. K. Amerikoj, 
A. R. D. ir Moterų Są-gos Centrui ir skyriams bei kuo
poms.

Visiems prieteliams ir draugams už pareikštą mums 
sąjausmą mūsų didžio liūdesio valandose, nuoširdžiai 
esame dėkingi.

Liūdinti,
Antanina Nausėdienė ir šeima

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

4605-07 SOUTH HF.RMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS ^8:00 val7 Pirmad Ir Ketvirtad? vak. 

Ii stoties WGES (1390), su Povilu fialtimieru.

Žmogus be draugo, tai de

šinė ranka be kairės. 

Kiekvieno žmogaus gyveni

mas tartum pasaka, kurią 

surašė Dievo ranka.

Laimė ne tik akla, bet ji 

apakdo ir tuos, kuriuos ji 

glosto. (Ciceronas).

Gražumas yra pirma do

vana moteriai. Ji pirma ją 

gavo nuo jos. (Merė).

Kas nugali kitus — stip

rus; kas nuggali save — 

galingas. (Lao-Tse).

MERGINOS
MOTERYS
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktį Darbai

VALANDOS 
7:15 rvte iki 8:45 vak.

8:45 vak. iki 12:15 ryte. 
11:15 vak. iki 7:15 ryte.

Patyrimas Nereikalinga
INSERTEĘS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
B0X FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerą. Jeigu mažiau 18 metų 

į amžiaus atsineškite gimimo liu
dijimą.

VV. F. Hali Printing Co.

4600 Diversey 
Employment Dept.

Be kentėjimo laimingu

mas būtų vėjas, kurio nepa

justų žmogaus veidas.

Vieni žmonės darbuojasi, 

kaip bitės rinkdamos medų 

nuo kiekvienos gėlės, o kiti

Kas gerai gyvena — ilgai 

gyvena. (Du Bartos).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

[NARIAI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE

Patarnavimas
Dieną ir NaktĮ.

Mes Turime 

Koplyčias 

Visose Miesto 

Dalyse.

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1188-39

LACHAWJCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2814 WEST 28rd PLACE Phone CANAL 2518

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

ANTANAS M., PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 SO, CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Teiephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781
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Dabartinė krizė ir Bažnyčios pozicija
Pirmojo pasaulinio karo metu Belgija turėjo didį ir 

garbingą vyrą — kardinolą Mercier, kuris sunkiomis 
ir skaudžiomis belgų tautos gyvenimo dienomis ener
gingai ir drąsiai gynė savo krašto žmonių reikalus.

Šiuo karo metu, kuriuo belgai ir vėl kenčia pries
paudą ir vokiečių vergiją, Belgija turi kitą didį vyrą — 
kardino!? Van Roey, kurs taip pat šauniai rūpinasi Bel
gijos tikinčiųjų teisių gynimu ir visų žmonių gerove.

Vatikano dienraštyje ‘ * Osservatore Romano” nese
niai įdėjo kardinolo Van Roey rašinį išleistą tikintie
siems. Rašinys pavadintas — “Kokia yra katalikų po
zicija štcj rimtoj moralinės krizės valandoj?”

Į šį klausimą kardinolas atsako rimtai nuosekliai, 
drąsiai. Anot jo, dabartinis chaosas negali parblokšti 
Katalikų Bažnyčią kaip kokią instituciją, dėl to, kad 
patsai Kristus pasakė, “...jog ir pragaro vartai jos ne
nugalės' . Šis pažadas yra duotas visai Bažnyčiai, kai
po vienetui, bet ne paskiriems žmonėms ir ne paski
roms tartoms, kurios gali atkristi, nebepakęsdamos di
delių persekiojimų..

Daug kas šiandien pasako, kad Katalikų Bažnyčiai 
nėra svarbu, kuri kariaujančioji pusė laimės, nes Baž
nyčia prie bet kokio režimo gali prisitaikinti.

Į tai atsakydamas Van Roey, pastebi, kad Katalikų 
Bažnyčia gali prisitaikinti prie kiekvieno rėžimo, ku
ris yra padorus, kuris saugoja jos teises ir leidžia jai 
vykdyti paties Dievo skirtas funkcijas. Kitu atveju 
jokio kompromiso negali būti. Be to, ji negali būti ap
ribota vien tik administravime sakramentų ir būti iš 
tremta iš visų kitų gyvenimo sričių, lyg tai socialiniai 
ir ekonominiai dalykai būtų visai atskirti nuo religijos.

Bažnyčios pareiga yra pritaikinti moralinius dėsnius 
prie visuomenės, šeimos ir valstybės, šias pareigas yra 
aiškiai nurodę ir išdėstę popiežiai — Pijus IX, Leonas 
XIII ir Pijus XI.

Diktatūros, kur tik jos įsigali, ar jos bus vienos ar 
kitos rūšies, paneigia Bažnyčios teises, draudžia jai 
eiti savo pareigas visa pilnuma ir dėl to Bažnyčiai to
kie rėžin ai nėra priimtini.

kos sąlygas, svarstomoms pokarinio pasaulio santvar
kos problemoms.

Gvildenant šiuos klausimus, vieni labiau pabrėžia 
ekonominį taikos pagrindą, kiti politinį, treti kreipia 
dėmesio į moralinį pagrindą, ant kurio pastovi taika 
turi būti pagrįsta.

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII, patiekdamas pa
sauliui penkis taiko.-, punktus, aiškiai pasakė, kad, jei 
prie tų pastangų, kurios dedamos materialinei santvar
kai, nebus pridėta arba įjungta moraliniai dalykai, ku
rie yra patys svarbiausi, tuomet, neabejotinai, mes ma
tysime išsipildant šv. Augustino žodžiams, kuriais jis 
kalba, Kad... jie puikiai bėgo, bet iškrypo iš kelio; juo 
toliau jie bėgo, juo didesnis jų buvo paklydimas, nes 
jie bėgo toliau nuo savo tikslo...

Jau ne vieną kartą karą laimėjusieji laurais vaini
kavosi ir sapnavo duoti pasauliui naują santvarką, jų 
manymu rodančią kelius į gerovę ir pažangą. Ir, kaip 
Popiežius Pijus XII pažymi, kad jų užsimojimai neda
vė tinkamų rezultatų, nes jie savo planais prieštaravo 
teisingumui, žmogaus savigarbai.

Katal'kai turi ir melstis ir darbuotis, kad Šventojo 
Tėvo taikos planas būtų įtrauktas į dienotvarkę taikos 
konferencijoj. Juo arčiau šio plano bus sutvarkytas po
karinis pasaulis, juo daugiau bus garancijų teisingos 
ir pastovios taikos.

Vieningumo reikalu
Visuomenė tam tikru susirūpinimu laukia naujojo 

(78-tojo) Jungtinių Valstybių kongreso. Mat, po praė
jusių rirkimų jo atstovų sąstatas yra pasikeitęs: dau
giau respublikonų partijos žmonių į jį įeina. Nors tie
sa, administracijos opozicija daugumos nesudaro, ta
čiau ji opozicija, stipriau galės priešintis Prezidento 
Roosevelt o darbams ir planams. Kai kuriais atsitiki
mais ir vienas, kitas iš demokratų prisidės prie opozi
cijos.

Šiuo metu yra reikalingas vieningumas tarp vyriau
sybės ir jstatymdavystės — kongreso.

Stiprus kongresas daug kuo gali prisidėti prie grei
tesnės Amerikos ir Jungtinių Tautų pergalės. Bet jei 
tas pats kongresas mėgins trukdyti Prezidentui, jis 
gali sukelti daug nesusipratimų ir trukdyti karo vedi
mo reikalams. » «• #|

Prezidentas taip pat daug kuo gali prisidėti, kad 
tarp korgreso ir vyriausybės būtų artimas, nuoširdus 
bendradarbiavimas ir glaudus vieningumas, ko reika
lauja didieji krašto reikalai ir milžiniškos tautos pas
tangos laimėti karą ir taiką.

Reikia manyti, kad taip ir bus. Visuomenės lūkes
čiai nebus užvilti.

Rekordinis numeris

Karas ir spauda
Kitais metais skaitančioji visuomenė pradės paste

bėti skirtumą spaudoje. Numatoma, kad žymiai suplo
nės didieji miestų dienraščiai. Vyriausybė uždeda laik
raštinei popierai restrikcijas. Didžiųjų anglų kalba dien
raščių leidėjai jau suplanavo, kad patenkinti skaitytojų 
reikalavimus mažesniame puslapių kiekyje. Tokia me
džiaga, kuri nėra labai svarbi skaitytojam:>, bus išmes
ta. Juokų skyriai (‘ funnies”) vietoj spalvuotuose la- 
puošė, pasirodys ant paprastos popieros, juodu rašalu.

Šios /aidžios restrikcijos tautinių grupių laikraščių 
nepalies, nes jie neturi tiek visokių skyrių. Nepalies 
nė dienraščio “Draugo”. Jis kaip ėjo taip ir eis tokio 
pat didumo ir dar labiau pagyvintas ir pagerintas.

Spauda kam metu labai svarbų vaidmenį vaidina. 
Vyriausybė tai turi galvoje. Dėl to, uždėtiem tam tik
ras resuikcijas ant popieros, ji žiūrės, kao spauda vis 
tik turėtų visus galimumus tinkamai ir plačiai info- 
muoti visuomenę apie karo eigą ir kita 4 reikalingas 
žinias ir naudingus straipsnius skelbti.

Mūsų skaitytojai, be abejojimo, pastebėjo, kad dien
raščio “Draugo” kalėdinis numeris išėjo penkių dalių 
— 34 puslapių.

Tai rekordinis numeris!
Ligšiol mūsų dienraščio viena laida yra buvusi dau

giausia 32 puslapių.
Mes džiaugiamės padarę šį rekordą. Tačiau kredito 

už tai sau nesisaviname. Tai galėjome padaryti dėl to, 
kad turėjome savo bendradarbių glaudų kooperavimą, 
kad mūsų biznieriai ir profesionalai per “Draugo” skil
tis sve’kino lietuvių plačiąją visuomenę su Šventomis 
Kalėdomis. Skaitytojams malonu ir džiugu buvo gauti 
taip didelį “Draugo” numerį, pasiskaityti puikių raš
tų ir, be to, pastebėti, kad juos sveikina šimtai biznie
rių ir įvairių profesijų žmonės.

Šių metų mūsų kalėdinis numeris, tai puikus įrody
mas, kas galin a nuveikti, jei dirbami vieningai.

Liet. R. K. Susivienymo Amerikoj Chicagos apskri
ties veikėjai vakar Laikytame susirinkime nutarė pa
gyvinti šios organizacijos veikimą, gaunant daugiau 
naujų narių. Puikus užsimojimas!

LRKsA reikia auginti ir stiprinti, nes tai yra viena 
iš kilniausių ir tvarkingiausių Amerikos lietuvių orga
nizacijų.

Besirūpinant pasaulio laika
Per šias Kalėdas tikintieji žmonės ypatingu susikau

pimu meldėsi už taiką. Vyskupų ir kunigų pamokslai 
bažnyčiose buvo pašvęsti Amerikos ir Jungtinių Tautų 
pergalei ir tokiai pokarinio pasaulio taikai, kuri būtų 
ir pastovi ir teisinga

Ir šia proga reikia pasakyti, kad katalikai turi ypa
tingų progų ii, pagaliau, pareigą šiuo metu priduoti 
geresni ir tikresnį toug kalantiems balsams apie tai-

SPAUDOS APŽVALGA į
L -

Jie vistu šmeižia ,
“Amerika” rašo:

‘‘Komunistai pradėjo pulti generolą Drają Michai- 
lovičių, Jugoslavijos partizanų vadą. Gen. Michailo
vič yra apdovanotas aukščiausiais Jugoslavijos atžy- 
mėjimais. Neseniai jo prięšinimąsi naciams giliai į- 
vertino ir Anglijos vyriausybė.

Bet Michailovič negeras komunistams, todėl ir 
šmeiha jie ji, kiek tik įmano. Komunistar'.s nesvar
bu tieea, nei padorumas. Kas tik ne au jais, tas ap- 
drapstomas juodžiausiu purvu.”

• — - — - - , — • —r-r*“ - >■

LIETUVOS SUKAKTIS
“Kaimyno laukai apsėti,
Ir pūdimai suakėti,
O pas mane nėr kam sėti,
Ir neturiu kam akėti.”
Ši apsileidasio ūkininko 

dejonė primena man apleis
tą mūsų tautinę dirvą — 
Lietuvos laisvės vadavimo 
darbą. Tuo atžvilgiu mūsų 
kaimynai: lenkai, čekai, nor 
vegai ir kiti kur kas toliau 
nuėjo. Mes atsilikome toli, 
toli nuo jų. Jie dirba, pure
na savo tautos dirvą ir ti
kisi gerų vaisių šelpimui tu
ri šimtus tuksiančių surin
kę savo fonduose, tik lau
kia progos, kad tik greičiau 
galėtų sušelpti savo tautie
čius. O mes? Jei yra skel
biamas vajus tėvynės rei
kalams, dauguma pasakome: 
“kai bus galima nusiųsti, tai 
duosiu, arba pats siųsiu”. 
Bet juk daugybė bus tokių, 
kuriems niekas nesiųs. O 
kaip nusivils jie, kada mes 
tik fondus kelsime kada jau 
šelpti reikės. O ką kalbėti 
apie fondą, kuris taip reika
lingas vadovavimo darbui 
čia pat?

Kol kas padaiys kokį pla
ną ar paskelbs kokį vajų, 
kreipkime dėmesio į tai, kas 
dabar yra daroma.

Štai, už pusantro mėnesio 
laiko, vasario lo d., švęsime 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sidabrinį jubiliejų. Mūsų tė
vynė, būdama parblokšta, 
nesipuoš sidabro lapais. Bet 
Laukdama Amerikos perga
lės ir užtarymo, tyliai ug
dys pasiryžimą ir, atėjus 
momentui, jaunimas guldys 
galvas ant tėvynės aukuro, 
kad apginti savo šalį nuo 
pavergėjų. Gi mes jiems jau 
iš anksto turime rengtis kuo 
galima padėti. Žinoma, ir 
padėsime. Tad, darykime ką 
galime.

Pas mus Chicagoje ren
giamas iškilmingas minėji
mas gražiame teatre — Or
chestra Hali. Visi, kaip vie
nas, būkime ten. Ta proga, 
pirkime daugiausia U. S. A. 
Karo Bonų, kad padėti A- 
merikai karą laimėti. Gi sa
vo aukų tą dieną neskupė- 
kime Lietuvos laisvės atsta
tymo reikalams. Mes čia vis
ko turime, nemažiau kaip ir 
mūsų kaimynai čekai, lenkai 
ir kiti. Pasižvalgius po mū
sų šaldytuvus, rasime ne tik 
gerai pavalgyti o ir high- 
bolės įsigerti. Tad skirkime 
dalelę tiems, kurie neturi. 
Jei nors pusdolerį kas savai
tę atidėtumėm tai vasario 
16 d. turėtumėm keletą do
lerių Lietuvos reikalams, o 
kas gali ir daugiau. Jei mes 
dabar būdami nerūpestingi 
ar kiek prisnūdę praleistu- 
mėm progą Lietuvą išlais
vinti, tai, gal, niekada tos 
progos nebe turėtumėm, nes 
mūsų tautai gzęstų išnyki
mas. Luisvutė

(Iš “Draugo” 1917 metų 
gruodžio 24 d.)

Pirkliaujama lenkai s... 
Viename Vokietijos Laikraš
ty įdėtas toks skelbimas: 
“Išmainymui 50 lenkų dar
bo žmonių — ?0 vyrų ir 30 
merginų, ant tiek pat kito
kių darbininkų“. Vokiečiai 
pirkliauja žmonėmis lyg gal
vijais,

A

SiLl

p*. ne.
Po svieto pasidairius

Amerikos lietuviškų cici- 
listų tėvas Maikis, gyvenan
tis So. Boston, Mass., aną 
dien per savo gazietą papa
sakojo savo tavorščiams, iš 
ko padarytą mumšainą jis 
geria ir kitiems cicilistams 
fundija. Džiogą su tuo mun- 
šainu jis nuolatos laiko už
sikabinęs ant krūtinės. Jis 
sako, tai cicilizmo simbolis 
ir dėlto privaląs nešioti, štai 
jo žodžiai.

“Gaspadinė, kur aš buvau 
ant burdo, darė munšainą. 
Už tvoros nuo jos auzos bu 
vo arklių tvartas... Ji man 
sakė, kad dėsianti tą štofąį 
vazonus, kad kvietkos geriau 
žydėtų”.

Vieną nedėlios rytą gas
padinė to munšaino užfundi 
jo jam ir kitiems susirinku
siems draugams figeriuoti, 
kaip sulyginti žmones. Vie
nai, kitas auliuką?,srako,i 
dar.niek,o. Bet po trečio, ket 
virto cicilistų jis pirmas, o 
paskui jį ir kiti pradėję 
žvengti, paskui trypti ir šo 
kinėti, kaip arkliai. Ir sako: 
ar žinote kodėl žvengėm? To 
dėl, kad prigėrėm iš arklių 
mėšlo daryto munšaino.

Jei kas nenorėtų vieryti, 
kas čia ant delno padėta, ga 
Ii paklausti bet kurio cici- 
listo, kuris skaito Maikio lei 
džiamą gazietą. • Kiekvienas 
paliudys.

Čikagos balšavikų gazieta 
piktinasi, kad Crawfordo, 
Amerikos Fabrikantų Asso- 
ciacijos naujo prezidento ofi 
se (ant sienos pakabintas 
Roosevelto paveikslas, de-

monstratyviai. Apverstas že
myn galva“.

Jei ne karas, tavorščius 
Pruseika būtų už tai dar pa 
gyręs Crawford’ą ir dar pa
siūlęs — vietoj) Roosevelto 
pakabinti paveikslą Lenino 
ir, žinoma, galva aukštyn.

— Kaip patiko mūsų kon
certas, programa?

— Labai puikiai. Man te
ko sėdėti prie vienos mergi
nos, su kuria turėjau malo
numo susipažinti ir pasikal
bėti. Būt buvę geriau, jei 
koncerto programa būtų bu
vus dar ilgesnė.

Kaip tai senovėje būta
Panevėžys. Pašilių kaimo 

vienas girtuoklis grįžo na
mo. Kelyje sutiko žydą, ku
ris paklausė: “kaimin, maij 
nykim arkliais”. Girtuokli! 

pakėlęs galvą, pažiūrėjo, 
kažką sumurmėjo *tsi 
gulė. ’fogese. Žydas iškinkė 
arklį, vertą 70 rublių, o savo 
penkrublinį įkinkė į roges, 
supliekė botagu ir “nu, va
žiuok, brač”.
Girtuoklio žmona, sulauku

si vyro iš turgaus žiūri, kad 
arklys išmainytas. Persigan 
dusi klausia: “Kur gi tu ark 
lį išmainei?”. “Tai mat pri
sikalbino Rukštelienė ir iš
mainiau”, atsakė vyras. “Ar 
Preidžių kaimo Rukštelie
nė?” — paklausė žmona. 
“Ne Preidžių, bet Panevė
žio, prieš kurią visi einam 
be kepurių”.

Tada žmona suprato, kad 
toji Rukštelienė buvo dekti- 
nė. (V., 1911).

SKELBKITES “DRAUGE’

“AKMENINĖS MOTERS’ VEDYBOS

Mrs. Iola Sutnnerton. kuri yra varginama ligos, jos kū 
nas akmenėja, apsivedė su Theron VV. Warren. Kairėje 
Rev. Eugene H. Daniels, kuris juos surišo moterystės ry
šiais Chicagoje.



Pirmadienis, gruod. 28, 1842 DIENRAŠTIS DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYUNKESE
Diena su lietuviais 
seneliais

Pavyzdinga 48 kp. 
veikla

Lietuvių Moterų Šeimini! 
kių Radio vienetas gruodžio 
19 d. suruošė ekskursiją j 
Oak Forest, IU., senelių prie 
glaudą, kad nuvežus lietu
viams seneliams dovanas, 
kurioms nupirkti gerašir
džiai lietuviai suaukojo apie

Visų pirma susirinkime 
komisija buvusios vakarie-j Cicero. — M >terų Sąju.n- 
nės patiekė gražų raportą,' gos 48 kuopos priešmetinis 
iš kurio paaiškėjo, kad liko Į susirinkimas jvvko gr uodžio 
gražaus pelno, kuris pada- 14 d. Susirinkimas buvo
lintas pusiau su parapija. 
Labai girtinas dalykas, kad 
skyrius taip gražiai pasiel
gė, neužmiršdamas visų pir
ma savo parapi os.

Toliau pas it'"v. kad rei
kia būtinai surengti ir kitą

$200.00. L’a tuo pinigus bu- vakarą, kaipo .radi c irų 
vo nupirkta cigaretų, tabo- geimui pasveikinimą su do- 
kos, muilo, kitokių reikme- vana. Tam reikalui išrinkta 
nų ir palikta po 1 dol. pini
gais įteikti. Pakviestas prof.
A. Pocius ir Raud. Kry
žiaus vieneto choras progra-

komisija, į kurią įėjo: Anas
tazija Kilienė, Adolfina Ri
midaitė, Teklė Petroševičie- 
nė, Barbora Lazdauskienė,

mai išpildyti. Ir taip kelioli- j Antanina žolynienė, P. šne
ka automobiliu sykiu išsiren kutienė, Petras Gailius ir
gė ekskursijon.

Susirinkus paskirton sa- 
lėn seneliams, programa ati 
daryta Amerikos himnu. Pa 
skui vieneto pirmininkės S. 
Bartkus pakviestas kalbėjo 
įstaigos viršininkas. Mažiau 
sias visam pasauly lietuvis

valdyba. Iš šios komisijos 
sąstato galima tikėtis pui
kių sėkmių, nes ši komisija 
darbavosi ir praeitoj vaka
rienėj, kuri taip puikiai bu
vo pravesta. Be abejonės, 
ji dar sėkmingiau praves ir 
šį vakarą. Vietai surasti iš-

skaitlingas. Aptarta daug 
svarbių reikalų. Raportą iš 
kuopos penkių metų sukak
ties vakaro išdavė Brazaus
kienė ir Braunienė. Susirin
kimas džiaugėsi vakaro pa
sisekimu. Vakare buvo. ir 
viešnių: iš Brighton Park 
sąjungietė P. Vaicekauskie
nė su dukrele. Iš 2-os kuo
pos pirm. E. Statkienė, rcšt. 
B. Petravičienė. S. Bočiū- 
nienė ir A. Krutkevičienė. 
Po vakarienės pasakyta iš
tisa eilė kuopai sveikinimų. 
Telegrama sveikino centro 
iždininkė Elena Statkienė. 
Susirinkimas išreiškė padė
ką komisijos narėms: Bra
zauskienei ir Braunieųei ir 
jų pagelbininkėms: Zakarie- 
nei, Česienei, Rašinskienei. 
Pageidaujama daugiau to
kių draugiškų puotų.

Iš antro aukšto šoko 
kaip į vandeni

- Kartais detektyvams ten
ka šokti žemėje kaip į van-Į 
denį.

Pereitą antradienį du de
tektyvai nuvyko į vienus na ! 
mus daryti kratos. Vyras, 
66 metų amžiaus, stovėjoI 

ant porčiaus ir jis pasakė 
vienam detektyvui: “eik čia 
tuojau nušausiu”. Vienas de 
tektyvas nukreipė to žmo
gaus dėmesį. Tuo laiku ki
tas detektyvas šoko iš antro 
aukšto porčiaus (balkono) 
į pirmąjį ir ieškomas vyras 
už užpakalio buvo nuč.up- 
tas. Pas jį rastas šautuvas 
Vyras sulaikytas.

Chicagoje šis įvykis atsi
tiko.

rinktos Adolfina Rimidaitė 48-ji kuopa turi pirkus
ir Barbora Lardauskienė. Defense Bond už šimtą do-

,x . , _ į lerių. Gražu būtų, kad kitos
Po visų pasitarimų seke, , , .

- - . kuopos pasektu si mus pa
uniformoj taip gi šauniai! valdybos rinkimas. j | vyzdį
pakalbėjo. Ant galo kalbėjo Į įėjo šie asmenys: pirm. Ona, Baį svarstytl kuopos
viena iš vieneto narių. pro-| K^zragiene, vice pirm. Ele‘ reikalus, eita prie rinkime 
grama baigta Lietuvos him- na Beneviciene prot. rast. vald bo<? M Vaičiūnienė į 

* J. Purtokas, fin. rast. Ana3-
tazija Kilienė, iždininkas Pe- 

Baigus programą, iš raš- tras Gailį'us ir iždo iobgja 
tinęs gauta sarasas lietuvių A pukelienė; knygų peržiū 
senelių, kuriems įteiktos do

Jonas Lucas, kuris prioglau 
doj eina vyriausiojo daktaro 
pasiuntėjo pareigas, gražioj

vanėlės. Kadangi daug sene 
lių negalėjo ateiti į salę, tai 
reikėjo jiems dovanos nuneš 
ti į jų kambarius. Džiaugs
mas senelių buvo neapsako
mas”. Pasimelsime, pasimel
sime už geradarius”, sakė 
seneliai. Kai kurie, gavę do
vanų pinigais, iš susijaudini 
mo negalėjo net žodžio pra
tarti. Esą, jau net nebeatme 
na, kuomet yra matę pinigą.

Ekskursija nors gerokai 
pavargo, vienok buvo labai 
patenkinta atlikus gailestin-

rėjimui išrinktos Anastazi
ja Kilienė ir Barbora Laz 
dauakienė.

Reikia palinkėti, kad se
kantiems metams valdyba 
stengsis taip gražiai savo 
pareigas pildyti, kaip kad 
praeity, ir tikimasi, kad vi- 
kuo gražiausiai bendrai ko
si skyriaus naiiai bei narės
operuos su valdyba, to lin-Į (kvotą) $19 j centrą. Para

kini visiems. J. K. pijai yra surengus du va
karus. Pirmas 1940 rn. da- 

j vė pelno $50.00. antras 1942

VVest Pullman 'm davė pe!ro $1040°-Sį'

nešė. o T. Mikolaitiene pa 
rėmė, kad valdyba pasilik 
tų ta pati. Tik atsisakius 
nutarimų sekretorei, jo3 vie 
ton išrinkta Ieva Braunienė 
Džiaugiamės, valdyba, kur; 
yra ta pati nuo kuopos įsi 
steigimo. Kaip valdyba, taip 
ir visos narė’ ^eikia šutai 
tinai. Ižde turi keturis šim
tus dolerių. Negana to. kuo
pa prisideda aukomis visuo
se reikaluose. Kuopa taipgi 
yra užsimokėjus paskirtą

lapijoj nėra gerai. Sveikas 
j dalykas. Jei kuri moteris ar 
mergina nenori priklausyti 

' vienai kuopai, gali priklau
syti kitai.

i Sausio 1 d. prasidės nau 
jų narių vaj.us. Centro sek
retorė M. Vaičiūnienė kvie
tė nares į talkų. Kuri narė 
prirašys naują narę, gaus 
50c. atlyginimo

Viena kitai palinkėjusios 
linksmų Šv. Kaiėdų, išsiskir
stė. Kuopos korespondentė

i Pirkite Kalėdinės
DOVANAS-

Savo Mylimiems, j 
Kareiviams, Drau-1 
gama ar Giminėms! 
už labai žemas j 
kainas — mūsų j 
Jewelry Krautuvėj

Didelis pasirinkimas laikrodėlių
— lenčūgėlių — žiedų, rašomų 
plunksnų ir kilų Jeweįry dalykui

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

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

5219 VV'st 25<h Street, Cicero
Phone: Cicero 4617

1943 m, Vytauto 
parke piknikai

Šv. Jurgio parap. — ge
gužės 16 ir rugp. 29 d.

Šv. Kryžiaus parap. — bir 
želio 20 ir rugp. 15 d.

Nek. Pras. Š. P. M. parap.
— birž. 27 ir rugp. 22 d. 

Gimimo Š. P. M. par. —
birželio 6 ir rugsėjo 5 d. 

Šv. Antano parap. — bir
želio 13 ir rugsėjo 12 d. 

Visų Šventų parap. — ge
gūžės 9 ir liepos 11 d. 

Dievo Apvaizdos par. —
gegužės 30 ir rugp. 1 d. 

Aušros Vartų parap. —
rugsėjo 8 ir spalių 3 d.

Šv. Mykolo parapijos —
liepos 18 d.

ŠŠ. Petro ir Povilo parap
— gegužės 2 ir liepos 25 a 

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 23 ir rugsėjo 19 d.

Šv. Kazimiero parap. — 
liepos 4 ir spalių 10 d.

‘‘Draugo” rugsėjo 6 d.
L. Vyčių liepos 5 d. 
Labdaringos Są-gos gegu

žės 30 d.
Šv. Kazimiero Akad. Rė

mėjų — rugsėjo 26 d.
Kun. A. M. Linkus

Vakaras seserims 
Argentinoj paremti

Bridgeport. - ARD 2 sky
rius sekmadieni, sau&io 3 d., 
1943 m., Šv. Jurgio parapi
jos svetainėj rengia vakarą. 
Pradžia 8 vai. [’.anga 55c su 

taksais. Pelnu-, skiriamas 

šv. Kazimiero seselėms Ar
gentinoje. Jule Norkienė. 

Bandauskienė, Rėkas, Gir

žaitienė, Yuškienė ir 0. Kaz

lauskaitė d o d a pastangų, 
kad vakaras būtų sėkmin
gas. J. N.

Mano žodK
Cicero. — Guodžio 17 

“Draugo” tilpo pranešiu 
iš Šv. Antano draugyst 
priešmetinio susirinkimo 
korespondento pranešta, 1 
S. D. Lekavičius dar ne 
sisakęs nuo pašalpos, 
gi, gal, nenugndo koresp 
dentas, kaip aš, ligorių 1 
Rytojas, pranešiau, kad 
D. Lekavičius atsimalda 

gruodžio 4 d. ir jau da' 

sveikas.

Su pagarba, J. Mikt
1531 S. 50th Ave., Cit

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

$100,000 STOCK LIOUIDATION PARDAVIMl
IsiCTAI su dvejomis kelnėmis, 100% vilnoniai, $55.00 tfOO (
I vertės “ciose out” kaina ...................................................

Pirkite dabar ir sutaupykite pinigų.

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS, CI A 1
$29.50 vertės, parsiduoda dabar už ...........................* “•»

| MOTERŲ IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS, 
Puikiai pasiųti. Tikra vertė nuo $15.00 <t»Q nr CIC r 
Ud $35.00. Parsiduoda dabar nuo.. U IKI

[EUR COATS, $75.00 vertės, fU
Parsiduoda po tiktai .............................................................ipAvAH

Į VAIKŲ DRABUŽIAI, Vaikams 4 šmotų CC QQ ir CQ Q« 
I vilnoniai siūtai, $15 vert. nužemit. kaina **

'MERGAIČIŲ KOTAI ir DRESES NEPAPRASTAI NUŽ1 
TOMIS KAINOMIS. Dresės vertos $3.95, parsiduo- <F1 
da po tiktai .................................................................................

| $15.00 vertės KOTAI, ęn itj
parsiduoda po tiktai ............................................................4>O«/v

GABEL'S CLOTHING STORE 
733 Maxwell St.

ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENI

f

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE

DIVIDENTŲ

RATA 4%

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrlgerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovea.

Nationally advertised Items.

v t-

1751 W. 47th Street

gą darbą. Daugelis narių ne Nors pavėluoja, reikia pre 
tik jautėsi pasitenkinimo,'nešti, kad gruodžio 9 d., pa 

bet taip pat buvo patenkin
tos tuo, ko dar savo gyveni
me nebuvo mačiusios — tos 
senelių prieglaudos.

Reikia pažymėti taktas,

, met parapijos bazare pelno 
padarė $165.00. Kas gali sa
kyti, arba daryti užmetimą, 

rapijos salėje, ARD vietinis kad dvi kuopos vienoj pa-
skyrius surengė vietos Šv
Kazimiero seselėms “pantry 
shower". Susirinko kuo ne
pilna salė moterų ir mergi 

kad mūsų lietuvai, ištikrųjų1 nų ir apdovanojo seseles 
yra duosnūs. Per keletą die daugybe įvairių daiktų. Se 
nų tiek sudėjo aukų belur-'selės rėmėjoms yra labai dė 
čiams seneliams palinksmin-! kingos.
ti. ---------------

Visiems, kurie aukojo tam Parapijos savaitiniarų laik
tikslui, kurie vežė automobi-1 raštelyje “22Ž , gruodžio

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

-r

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

ALIX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicag<
Telefonas — REPUBLIC 6051

f
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Vii 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirt 
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvai 
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotu 
pirmo rūšies produktų.

liais, kurie kokiu tik būdu '13 d., paskelbta, kad iš mū- 
prisidėjo, kad palinksminus parapijos Dėdės Šamo 
senelius jų nuobodžiose die- kariuomenėje, laivyne ir a 
nose, ypatingai prieš šven- viacijoje tarnauja 50 jau
tės, Lai būna nuoširdus ačiū. , nuo,iM- Pagal parapijos di

li. Mazeliauskienė dumjt> tai nepaprastai skait
________________ _ lingas būrys jaunuolių mu*

paliko. Linkime visiems lai
mingai sugrįžti.

lutlml geroi rŪAIr* nioU-nj katllnlnl. k«lllukati |<n puoštai, arlm 
ckitli kotai imrsHlulila nu» mintomis kaliiomi.-i. 

ATEIKITE Ut PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

LEO NORKUS, JrJ
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nedai
BEERS

levo Marijonų 
bičiulių susirinkimas Mirė Andrius Statkus, se i 

M»rq itttte Pk — Taip pat nas w. Pullrnano gyvento 
prtejtą „kmartrai, »ru<xl jM Gruodfe, ,, d is sii | 
20 d. parapijos mokyklos Pctro jr Povip parap. baž-
kambary jvyko Tėvų Mari nyčio8
jonų Bendradarbių 5 aky. . dotag Sv ;cro kapinė
riaus susirinkimas, kuriai 
kaip visuomet, taip ir šiuo, 
kartu buvo begalo gyvas; į 
jį taipgi dėka klebono kun.
A. Baltučio, atsilankė kun.
A. Sandys, MIC., centro pir-{ 
mininkas, Antanas M. Phil
lips, apskr. pirm. C. Dr-uk- 
tenis ir kiti.

se.

MAKE 
every 

PAY DAY

BOND DAY

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Ben. 4. KAZANAUSKAS

Sekretorius

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0801
‘NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVBCIUOSK — 

AB VAŽINB4AN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 
APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis ff:3t» v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v. 

Pliene: GąOvehilI 2212

WHFC-l450kil.

CRANE COAL CO
VTBST VIRGINIA GENUINE

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparc 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugia^ 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš gelt 
kelio karo jums:

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

Ak** kalno* |M*rkjuit t temti* nr *tivftr4
6832 80. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 0021



Jūrininkas E. J. Bandauskas
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
pavergtąją išlaisvinimą

1* Edward J. Bandauskas, 
jimęs 1920 m., kovo m. 9 
dieną, Scranton, Pa., baigė 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą, Chi
cagoje, III. Edward J. Ban
dauskas yra dirbęs įvairius 
darbus.

Edward J. Baųdauskas, 
prieš švykdamas į Navy, 
gyveno Chicagoje, 927 33rd 
Place. Dabartinis jo adresas 
yra: . U. S. Maritime Trai- 
hing Station, Brooklyn, N. 
Y. Edwardo tėvelis miręs, o 
motina Ona Bandauskas gy
vena Chicagoje, Bridgeport 
kolonijoje.

Joseph G. Paul, Jr., 
(Pavilonis).

Joseph G. Paul, Jr., gi 
męs 1917 m., gruodžio 13 d., 
baigė Šv. Pranciškaus Ksa-

Jaunavedė ant 
kalno, o vyras 
pakalnėje

Tennessee valstybėje viena 
mergaitė, 9 metų, pradėjo 
vedybinį gyvenimą. Po pen
kių metų vedybinio gyveni
mo gimė minimai jaunave
dei septynių svarų mergai
tė. Keturiolikos metų būda
ma tapo motina. Jos vyras 
yra 29 metų amžiaus.

Šias Kalėdas vyras ir žmo 
na praleido atskirai. Jinai 
gyvena pas motiną ant kal
no, o vyras pakalnėje. Vyras j 
buvo pradėjęs šeimai staty
ti namus, bet nebaigė. To vy 
ro tėvas pasakė, kad šis na

KALTINAMI KARO APGAVYSTĖJ

vero pradinę mokyklą ir'mėlis tiks tabokai džiovinti.
Parker senior high 
Jis dirbo Miehle 
Co.

schooL Vyro tėvas pasakęs,

f

Joseph G. Paul išėjo į Dė
dės Šamo armiją 1942 m., 
birželio 30 dieną ir dabar 
randasi Fort Bragg, North 
Carolina. Jo tėvų vardai — 
Pranciška ir Juozapas Pavi- 
loniai.

Joseph G. Paul, Jr., prieš 
išvykdamas į Dėdės Šamo 
kiriuomenę, gyveno šiuo ad
resu: 6424 Eggleston avė.

kad
Printing tarp žmonos, 14 metų am

žiaus, ir vyro 29 metų, da
bar santykiai gerėja.

;, Visgi gyvenime yra nema 
žai keistenybių. Tos keiste- 
hybes sukuria pats žmogus.

Kataliką Bažnyčios ateitis Indijoje
. The Register (gruodžio ja dvasinius reikalus. Revo- 
20 d.) paduoda įdomių smuljliucija buvo kilusi prieš bri- 
kmenų apie Indijos katalikų tų valdininkus, o ne prieš už
padėtį.
L s
Kokia padėtis

.Vyskupas Thomas Potha- 
čamury, iš Gunthur, Shield, 

MC., laikraštyje rašo, kad
.dijoje Bažnyčia yra ger

biama. Galimas šioks toks 
ienio misijonierių veiki

mo suvaržymas, bet netenka 
laukti, kad prieš juos būtų

i
daroma griežtų spaudimų ar 
trukdymų veikti.

Sąmyšis ne prieš
misijonorius

Kada Indijoje Mohandas 
Gandhi ir kiti nacionalinio 
kongreso vadai buvo areš 
tuoti — sekė platus sąmy 
šis. Buvo sunaikinti geležin-

sie mečius, o mažiausia prieš 
misijonorius. •

Nenumato pavojui
Vyskupas Pothacamury 

nenumato Katalikų Bažny
čiai pavojų iš indusų tiky
bos, nes ji yra tolerantiška. 
Ir indusai negali sakyti, kad 
katalikybė yra Indijai euro
piečių primesta, nes kataliky 
bė jau buvo daugel Indijos 
dalyse prieš tai, kai Indija 
pateko po europiečių val
džia.

/
Prašo pagalbos.

Indijoje katalikų Bažny
čia per 20 metų sustiprėjo 
ir pažengė pirmyn. Dabar

Ginčas dėl kalakuto

Kansas City trisdešimt 
devynių metų vyras susigin 
čijo su savo žmona, 40 me
tų, Kalėdose dėl kalakuto 
(turkey). Vyras manė, kad 
kalakutas, kainuojąs 9 dole 
rius, Kalėdų stalui yra per- 
brangus. Tarp jų kilo gin
čas. Ginčo rezultatas buvo 
vyro mirtis.

Ir buvo dėl ko ginčytis.

Kalėdose prisipaži
no prie kaltės

Septyniolikos metų jau
nuolis, Harlem, Mont., per
eitą trečiadienį nužudė savo 
draugę, 15 metų amžiaus. 
Jaunuolis iš karto neprisipa 
žino prie savo nusikaltimo. 
Kalėdų dieną jaunuolis prisi 
pažino prie savo' kaltės ir 
ėmė dainuoti kalėdinės gies 
mes.

Jąunuolis yra high school 
mokinys.

keliai, paštai ir telegrafų Ind™e skaitoma aPie 4 mi
tinklai, kur nuostoliai siekė 
apie tris milijonus dolerių.

lijonus katalikų. Indijoje 
yra 3,400 indėnų katalikų

Civilių ir policininkų riaušė- kuni^' try8 ind8nai arkivy 
skupai ir 12 indėnų vysku 
PU-

se žuvo arba buvo sužeista.
Bet nebuvo pranešimų, kad 
būtų buvę pasikėsinimų' Vyskupas Pothacamury 
prieš bažnyčias ar misijono-' prašo Amerikos katalikų, 
rius, išskyrus tik vieną baž- kad jie neperdėtų esančias 
nyčią, Patna diocezijoje, kur sąlygas Indijoje ir padėtų 
Amerikos jėzuitai aptarnau-Į misijų darbams.

Ragina statyti 
kandidatūrą

Chicagos mayoras Kelly 
raginamas statyti savo kan 
diratūrą į ateinančius ma
joro rinkimus. Bet majoras 
Kelly dar apie savo kandi
datūrą į majorus nieko ne
pareiškė.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Protection 
4or vour

PANAUDOKIT* PBOGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO DATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. JQ«ų Indeliai rūpestingai globo
jami lr ligi 15,000.00 apdrausti per Federal 8avtegs and Loan In
surance Corporation. Mokame S^%. Jūsų pinigai greitai ilmoka- 
ml ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sebmlago Patarnavimo 1 —

—KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. ( AI.I MF,T 4118 Joa. M. Mozeris. Sec’y. 8236 80. HAL8TED ST.

("Draum" Acme telepbotot 

Frank E Hart (kairėje), manager of Marion, Ind. plant ' 
of Anaconda AViie ir Cable Company, ir Cbalner C. Bi- 
shop (dešinėje), chief plant inspector, kaltinami apga
vystėje pildant karo kontraktą.

Kaip buvo išrastas povandeninis laivas
Z ‘

MOKYTOJO GALVOJE GIMĖ MINTIS STATYTI PO
VANDENINĮ LAIVĄ. NEPASISEKIMAI. LAIMĖJI
MAI. AMERIKOJE KATALIKAS POVANDENINĮ LAI
VĄ PASTATE. JO MODELĮ PRIĖMĖ AMERIKOS 
NAVY.

Kada U. S. S. Puffer bu
vo nuleistas į Manitowoc 
vandenis, tai buvo pastaty
tas ketvirtas submarinas 
Great Lakęs apylinkėje.

Paaiškėjo faktai .. .

Kada U. S. S. Puffer bu
vo nuleistas į vandenis, taiI
paaiškėjo faktas, kad pir
mas U. S. laivyno submari
nas buvo pastatytas John 
Philip Holland, kataliko vy
ro, atvykusio iš Islandijos į 
Ameriką. .*

Submarino atsiradimo is
toriją paduoda Kun. Ant. 
Miciūnas, M. I. C., Tbe Ca
tholic Herald Citizen Laik
raštyje, kuris išeina Mil- 
waukee.

Jaunystėje ėmė galvoti

Atsiunčia pinigų

Airiai patriotai Holland’ui 
atsiuntė $6,000 dėl kito sub
marino. Šis submarinas bu
vo pavadintas The Fenian 
Ram, jis buvo pastatytas 
pagal moderniško submari
no principų, jis galėjo nusi
leisti 60 pėdų į vandens gilu 
mą ir ne kartą išgąsdino 
upės keleivius, kad šis sub
marinas pakildavo į viršų. 
Bet šis submarinas nebandė 
plaukti skersai okeaną ir ne 
pasiekė Islandijos. 

Submarinas iš medžio

Prašo grįžti
slauges į tarnybą

Kai kurios senesnės slau
gės yra pasitraukusios iš 
slaugių tarnybos. Visos pa
sitraukusios slaugės iš tar
nybos yra prašomos grįžti į 
slaugių profesiją, nes dabar 
reikalinga daug slaugių.

Illinois slaugių sąjunga 
praneša, kad Jungtinių Ame 
rikos Valstybių sveikatos 
tarnyba šiais ir kitais me
tais darys patikrinimus, kiek 
slaugių yra tarnyboje ir 
kiek yra iš tarnybos pasi
traukusių. Šis patikrinimas 
tęsis iki sausio 7 dienos 
1943 metų.

Rastas nušautas
Robert “Bob” McLaughlin, 

turtingas naktinio klubo lai 
kytojas, pereitą penktadienį 
rastas nušautas. Į McLaugh 
lin paleisti trys šūviai, jis 
rastas gatvėje, prie 731 N 
Albany.

Mirė laikraštininkas
Chicagoje, pereitą penkta

dienį, mirė laikraštininkas 
Edward Scott Beck, 74 m. 
amžiaus. Jis yra dirbęs Chi
cago Tribūne 45 metus.

Per šias Kalėdas
mažiau mirčių

Amerikiečiai, dėl gazolino 
racionavimo, Kalėdas dau
giausia praleido namie. To 
dėl per šias Kalėdas ir mir
čių mažiau buvo. Kalėdų vė 
lai vakare buvo žinoma, kad 
per nelaimingus atsitikimus 
žuvo 84 žmones, o pereitais
metais Kalėdose vieškeliuo- 

Trečią submariną Holland ar įftuose nelaiminguose 
pastatė iš medžio, bet jis su atsitikimuose prarado 301 
lūžo besileidžiant į vandenį. asmuo gyvybę.

mu

The Navy department 
1887 m. paskelbė konkursą 
submarino planui pagamin
ti.. Holland laimėjo konkur
są, bet jo planui įvykdyti ne 
buvo pinigų. Vėliau laivo sta 
tyba buvo finansuojama, bet

Trys žuvo

Joohn Philip Holland apie 
submarino išradimą galvo
jo turėdamas dvidešimt me- x , , ,
tų, jis tada buvo Islandijoje . . ®
mokytoju. Istoriškas konflik 
tas tarp laivų Monitorir Me- 
rrimac, kurie buvo geležies 
prikrauti, pilietiniame Ame
rikos kare, dar labiau paža
dino jo susinterisavimą

mis ypatybėmis, negu Ho
lland nunodė. Jis protesta
vo. Pflunger atnešė $150,000 
nuostolių.

Sėkmingi bandymai 
.Holland penktą subm&ri-

Chicagiečiai Kalėdų šven
tes daugiausia praleido na 
muose. Kalėdų vakare buvo 
žinoma, kad tą dieną auto* 
mobilių susiduryme žuvo 
trys asmenys.

submarino statyba. Holland ną tg 1898 metais jlg 
1863 metais pagamino pir-(buyo 53 ilgio 8vSrf
mąjį planą submarinui, bet 75 to laiye ulpo 75
neturėjo lėėų šiam projektai ,r galžjo keliaut,
įvykdyti. Dešimt metų vė-

Kiek nupirko karo

j Jaeksonville, IU. Morgan 
kauntės piliečiai nupirko ui 
$1,258, 000 vertės karo bo* 
nų,, nuo Pearl Harbor ata
kos. >

|100 mailių, šio submarino x
linu jie atvykai Amerik, buyQ
laimės išbandyti.

♦. A*
Atvyksta Į Ameriką

•
Holland atvykęs į Ameri

ką mokytojavo parapijos 
mokykloje, Paterson, N. J. 
Po trijų metų turėjo užtek
tinai pinigų pirmajam sub
marino modeliui pastatyti. 
1876 m. nuleido submariną į 
vandenį ir jia paskendo. Vė
liau šis submarinas buvo 
pertvarkytas, patobulintas 
ir išbuvęs po vandeniu va
landą vėl sėkmingai pakilo Į 
viršų. Vėliau jis vėl pasken
do Passaic upėje ir išbuvo 
iki 1927 m., Ir tais metais 
buvo iškeltas iš vandens ir 
patalpintas Į muziejų.

Admiral Dewey, kuris matė 
šio submarino įrengimą, pa
sakė, jei tokie laivai būtų 
atakavę jo laivyną prie Ma
nila, jis niekada bebūtų lai
mėjęs. Vėliau su šiokiais to 
kiaie patobulinimais, šis 
submarinas buvo paimtas 
U. S. Navy ir jis naudoja
mas kaipo prototypas (pa
vyzdys) gaminti Amerikos 
povandeninėms jėgoms (lai
vams). Ir britų laivynas 
1900 m. pasiėmė Holland 
submarino modelį kaipo pa
vyzdį.

Mr. Holland submarinus 
pastatė įvairioms šalims 
Jis mirė 1914 m., rugpiūčio 
12 d., Newark.

e
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DIDELIS UP ARDA VTMAS MCRŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LINTŲ INSTRUMENTU
PA8INAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEUPARDUOTt
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONES, FLTTTE8 
bu "cases" — $15.80. $37.50.
$46.00 Ir $76.00. VIM garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAT. 8PA- 
NI8KT MANDOLINAI. BANJOS 
8MUIKOH. TENOR BANJOS _ 
$8.50, $8.50. $12.50 tkl $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $00.00. 
$125.00 Ir $150.00. BASO US- 
DENOALAS — $12.00. SMUK
LIAI SMUIKOMS. 8TRIUNINI- 
AM8 BASAMS. VIOLAS TR CEL
LO — $1.50, $2 00. $5.00. $10.00 
Ir $16.00. Strlflnoa <1<M vlaų vlrS- 
mlnėtų Instrumentų,' BASS lr 
ŠNARE DRUMS — $18.50. $23.50. 
$86 00 Ir $50.00. PEDAL8. HI- 
BOYS CTMBOIS. Ir DRUM 
HEADS patalaoml Juma palau
kiant. MOUTH PIECE vlatema 
braaa Ir "reed” Inatrumentama 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų darinė
tame, Trlflboma, Sazaphonea Ir 
taipgi Smulkoma Ir Oultarama.
. OOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 

• 14 Maxwell SU, ChUagn

X Pas Juodeikius, 4603 
8. Mozart St., keletą dienų 
viešėjo Srg. Leo. Juodeikis, 
kuris tarnauja kariuomenėj 
ir šiuo metu randasi Arkan- 
sas valstybėj. Jo motini gy
vena Grand Rapids, Mieli., o 
tėvas dirba Chicagoj.

•
X Antanas Petkus, jau

nas laidotuvių direktorius, 
iš Cicero, buvo vienas tar
pe skaitlingų svečių A. F. 
Maciejewskio, trustiso Sani
tarinio Distrikto Chicago, 
instaliacijoj. A. Petkus yra 
artimas draugas A. F. Ma- 
ciejevvskio.

X Paplausk’enė, sena 
AVest Side gyventoja, 2319 
S. Hoyne Avė., ir narė Auš
ros Vartų parapijoj gyvuo
jančių brolijų prieš Kalėdas 
eidama iš bažnyčios paslydo 
ir sunkiai susižeidė. Gydo
ma namie.

4
X M. Micka. sūnus M. 

Micko, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos komi
teto nario, tarnaująs kariuo
menėj, dabąr randasi Ore- 
gon valstybėj. Girdėt yra 
norinčių su juo susirašinėti. 
Taigi, jo adresas yra toks: 
Pvt. Michael Micka, A. P. O. 
104, Co. M, 414 Inf., Camp 
Adair, Oregon.

X Kun. J. Č a žauskas, lie-4
tuvių Šv. Baltramiejaus pa
rapijos klebonas, Waukegan, 
UI., kiek tenka girdėti, sun
kiai serga. Įsimetęs plaučių 
uždegimas. Jo bičiuliai Chi
cagoj Aušros Vartų bažny
čioj užprašė šv. Mišias, kad 
Dievas duotų greit pasveik
ti.

X Antanas Kazlauskas, 
2522 AV. 45 St., žinomas iš
radėjas'šilumai taupyti cen- 
tralinėse sistemose, pastarai 
siais metais sirgo ir kiek 
laiko gulėjo sanatorijoj Mil- 
waukee, AVis. Dabar eina 
sveikyn. Jis, kaip ir jo žmo
na Agota yra dideli katali
kiškos spaudos rėmėjai.

X A. Nausėdienė, ARD 
centro pirmininkė, prašo pra 
nešti, kad tos draugijos (šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų) 1943 metais metiniai 
įvykiai bus šiomis dienomis: 
vakarienė — vasario 28 d. 
seimas — gegužės 16 d. ir 
pirmas piknikas (jei bus ga
lima privažiuoti) — liepos 
18 d., Labdarių ūkyje. Drau 
gijos prašomos tomis dieno
mis nedaryti savo parengi
mų.

X Pvt. Charles Stulgai t Is, 
šiomis dienomis buvo par
vykęs namo aplankyti sava 
žmoną (buvusią Kvietkaitę) 
ir sūnų. žmona su sūnum 
dabar gyvena pas tėvus Bri
ghton Park. K. Stulgaitis 
yra kenošietis ir žinomas 
parapijos ir jaunimo tarpe 
veikėjas. Atostogų proga ir 
jo tėvai su sesute buvo at
vykę į Chicago pasimatyti 
su sūnum ir broliu.

REMKITE “DRAUGĄ”
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