
g g fJthmntmn Dagy BĮkjĖf 
\ PUBLJSHEDBTTHEiJTHDANIAN 

CATHOLJC PRESS SOC1ETT 

K3. R . J . FSLSSR 1 - 3 1 - 4 3 
o >̂ ' V ^ ^ - r i o * w . i l * > « ^ 3 «j */ J • » 

O D S T S . . U. t . 

2554 S. Oikley Ave, CMcago, 
Xwcphon^ o&n&l 

The moat įofluentiaJ 
Lithuantea Daily ja A n e r t o T H E L I T H U A N I A N DAILY F R I E N D 

."cnd that goverarent of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 

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

Po te jis vyks į 
su generolu Henri Giraud 
LONDONAS, gr, 28.—Pra, 

nešta, kad kovojančiųjų 
prancūzų vadas gen. Charles 
de Gaulle esąs patenkintas 
gen. Giraud, kars išrinktas į 
prancūzų Afrikos komisio-
nierium. 

Naujas komįsjonierfeis 
gen. Giraud kviečia 
prancūzas vienybėn 

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

naudai Afrikoje. 

MULAS NEPRARADO SAVO VERTĖS 

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

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

Spėjama, kad gen. Gaulle 
nuvykus Af rikon, ten bus 
pasidarbuota sudaryti tikrą 
ją prancūzų vyriausybe, ka
dangi Vichy vyriausybe yra 
nacių kontroliuojama ir ji 
toliau jau negali atstovauti 
Prancūzijos respublikos. 

Ges. Gaulle tikisi į savo 
rankas 

t Britai vis dar pliekia bėgančią 
I per Tripolitaniją Rommelio armiją 

i ~ l n u 0 U " Acme UHVOIU. 

Kai kuriose vietose jeeps negali pavaduoti mulo. Armijos mulas ir .šiandien turi sa
vo reikšmę kalnuotose vietose. Čia matome artileristą žengiantį į aukštumą, Fort Sel, 
Okla. Jis prisilaiko už mulo uodegos. 

Ašies liekanos artinasi prie 
Misurata ir gal bandys tenai apsistoti 
LONDONAS, gr. 28. —j Praneštai kad liekanos 

Gen. Rommelio armijos lie-1 Tripontanijos pajūrin spar-
kanas britai toliau visu ryž- čiai artinasi prie Misurata. 
tingumu vejasi ir pliekia 
kiek tik priemonių turima 

Paskelbta, kad artimoj ateity bos 
raci jornio jam! kenuofi Tanai 

Rusai taiso naciams 
kifcis spąstus 
išilgai Dono upes 

MASKVA, gr. 28.—Rusų 

U. S. lakūnai N. 
Gvinėjoj numušė 
15 ^ponų lėktuvu 

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 28.— 
12 amerikiečių kovinių lėk
tuvų Būna fronte, N. Gvinė
joj, vakar susirėmė su 4C 
japonų kovinių lėktuvų ir 
kovą laimėjo, čia paskelbt? 
specialiuoju komunikatu, l f 
japonų lėktuvų numušta b 
tik vienas amerikoniškas sv 
gadintas. Kiek anksčiau kifc" 
keturi japonų lėktuvai buvo 

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

Žiniomis iš Tunisi jos, vei
kianti prieš ašį prancūzų 
kariuomenė saugo dešinįjį 
sąjungininkų sparną pieti
nėj Tunisijoj. Ir gen,-Rom-
melio kariuomenei teks ten 
susikirsti su prancūzais, jei 
vokiečiams pasiseks pasiek
ti Tunisijos pasieni. Prancū-

• 

u Afriką smuottfttM&a s&vai 
ircivilines pareigas, atsišaal3 0 asnni. 
Ida į visus piancūzus, kad! Buvusio Prancūzijos par 
jie teiktųsi su sąjunginin- į lameato kai kurie nariai, 
kais ir vieningai darbuotasi Į kurie pabėgę į Afrftą, gal 
už Prancūzijos išlaisvinimą, j ̂ s pakviesti % savo funkci-
Jis užtikrina prancūzus, kad jas. 
kai Prancūzija bus išlaisvin
ta, ji nepraras savo buvusių 
kolonijų. atžymėjo 

laivyno vadą 

nantį 
vykdomas komerciniai pro-
cesuotų įvairių rūšių vaisių: 
ir daržovių, taip pat. kenuo-
tų įvairių sriubų ir skysčių 
racijonavimas. 

remti 

mažiau, 

LONDONAS, gr. 28. -
LONDONAS, gr. 28. —. Qa^& g ^ ^ y - ^ y ^ 

Vieny radijo šiandie rytą j nausybės premjeras Lava-
F 3 ? ^ ' ^J^Ž^^IŽl Ks Pasižadėjo su ašimi koo

peruoti visuose jos žygiuo
se. Be kitko, Lavalis žada 

tain vakar dekoravo admi
rolą Jean de la Borde, Tou-

SAJUNGININKU J T A - j ^ ^ prancūzų laivyno ko-
BAS Šiaurinėj Afrikoj, gr. mendantą, kurio įsakymu 
28.—U. S. didieji bombone- t o j e prieplaukoje nuskan-
šiai susimetė atkakliai ata- ^^ prancūzų karo laivai, 
kuoti ašį Bizerte įr Sfax 
bazėse tiksm jas ko labiau- j etavo 
sia išgriauti ir sukoneveikti 

j y k 
"War ratiou book 

Adm. Wickard atsišaukia 
ypač į šeimininkes, kad jos 
iki racijonavūuo vykdymo 
nesusimestų tų: procesnotų 
vaisių ir daržovių pirkti ir 
krauti. Tas nebūtų ne tik pa 
trijotinga, bet kitiems žmo-

fronto dary ir vra vos tik už 
45 mailių uito kitos TUSU ka
riuomenės, kuri 
stumiasi pietvakarų link 

" nuo Stalingrado. Sovietų va
dovybė tikisi, kad šių abie
jų kariuomenių kyliai greit 
padarys kontaktą ir tada 
jau tikrai vokiečių gausin
gos jėgos bus nždugnytos 
Stalingrado srityje. Be to. 
ir Kaukazo fronte veikią 
vokiečiai tada pakliūtu. į 
pavojų, iš kurio išsisukimas 

to visa įsigyti pritruk-! 
tų. 

A n o t administratoriaus, 
maisto pakaks daugiau, ne
gu reikia, visiems civili
niams. Racijonavimu bus 
tas užtikrinta, nes too kebu 

ten priešo atsparumą. Ne
paisant nuolatinio smarkaus 
lietaus, U. S. lakūnai savo 
žygius prieš ašį planingai 
atlieka ir kaskart vis dau
giau apkarpo ir mažina jos 
jėgas. 

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

pagalba i i Europos 
mažėja dėka bri

tų laivyno, ypač submarinų. 
veiksmams Viduržemio jū
roje. 

ome-
ii 

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

Kai amerikiečiai įsiveržė 
prancūzų Af rikon, de la Bor 
de vienas pirmutinių pareiš
kė savo ištikimybę marša
lui Petain. 

NEW DELSI. —' Japonų 
lakūnai atakavo Calcutta. 

ašiai net prancūzų kariuome 
re, jei būtų gyvas reikalas 
padėti. 

Hitleris, sakoma, už tai 
žada su Prancūzija padaryti 
taiką, kurios ratifikavimas «<•?<*«» tinkamiau bus pas
tačiau turėtų įvykti tiktai kirstytas. 
po karo. 

Hitleris dar sako, kad 
Italija po karo negales gauti 
Nice provincijos ir Korsika 
salos, jeiVSefcy vyriausybė 

ištikima. LISABONA gr. 28. — 
Trys U. S. lėktuvai—du ko-

ir vienas bombonešis, 

vargiai būtų; gafimasji 
Sovietų vadovybes prane-

1 g"«««, rusų armijos pasku
tinėmis dienomis tiek pažan 
gos padariusios, kad atsidū 
rusios jau tik už 90 mailių 
nuo Rostovo miesto. 

Vokiečiams rasų fronte 
visiškai nesiseka. Jie palauž 
ti. Rusai Irai kiškius visur 

Tikrasis karas 
vos tik prasideda, 
sako japonu vadas 

Trys U. S. lėktuvai 
Portugalijoj 

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

Trys ir pusė milijono 
vyru bus Į H I J J L I I I 
draffu 1943 

priversti vakar nosilei-
Portugalijoje. 

šaudo ir novija Per pusny
nus pabėgimas apsunkintas, j nijoje. brig. gen. 

Pasižada 
išvyti is Kimios 

SU U. S. ORO JSGOMIS 
Kinijoje, gr. 2S (suvėlinta). 
—U. S. oro jėgų vadas Ki-

Claire L. 

Kanada neplanuoja 
raci joTOofi vaisiu 

OTTAvTA, Ont, gr. 28-— 
Kanados maisto' administra
torius J. G. Taggart vakar 

Chennault, patsai ir ameri
koniškų oro jėgų Kinijoje 
vardu šiandie viešai pasiža
dėjo visus japonus iš Kini
jos išvyti, arba juos išnai
kinti. 

Generolas tai pareiškė de
koruodamas 13 savo lakūnų 

NEW YORK, gr. 28.—Per 
radiją pranešta, kad japonų 
parlamento -atstovų rūmuo
se kalbėjo japonų karo mi
nistras Tojo. Tarp kitko jis 
pareiškė, kad tikrasis karas 
vos tik dabar prasidėjo ir 
reikią lauktu didelių įvykių 
kovų zonose. Jis įspėjo ja
ponus, kad sąjungininkai 
dabar yra pasirengė smar
kiau užsimoti prieš Japoni
ją. Tad reikia laukti ir ne
pasisekimų kovose. 

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

Visa žemė visur pabliu-
i Žygiavimai kai 

WASHINGTON, gr. 28.— 
Karines vyrų konskripci jos 
pareigūnai a p s k a i č i u o j a , 
kad 1943 metais drafto ke
liu karo tarnybon bus pa
saukta daugiau kaip pusket 
virto milijono vyrų 18 iki 37 

m. gTnžiang imtinai Kas 
uėuesį bus šau-
250,000 iki 300,-

Sakoma. kad kovinių lėk- pareiškė, kad Kanadoj kol karininkų ir eilinių skridikų 
tavų skridikai bandę sunai- kas neplanuojama racijonuo už jų narsą ir pasižymėji-

000 vyrų. 
Iki 19*4 I i 

turėti šį 
čių vyrų 

ta si 

kai 
po nusfleidhno neleis-
nanjo pakilti oran. 

nusileisdamas 

ti kenuotus ir džiovintus 
vaisius. Pirmkusia dėl to. 
kad to visa mažai turima ir 
Maaadi neturi lend-lease 

WASHINGT0N. — Arti-
nj ateity radijo 

W ASHINGT0N. — Iške-

karo 
reikmenys ir medžiaga pa-

iš lėktuvų išmeta

mus kovose su pnesu. 

LONDONAS. — B vokie
čių kontroliuojamos Pary
žiaus radijo stoties praneša. 
k o / 4 TlML«. lLl • I I 

Kad Ispanija 
karo laivyną. 

WA 
nas praneša, kad U. S. lakū
nai atakavo japonus Kiška 
saloje, A kariaus. 

Paskiau laivyno ministras 
Shimada kalbėdamas pada
vė skaičius, kaip daug są
jungininkų laivynas nuken
tėjęs nuo japonų smūgių. 
Anot jo, IJ.00,000 tonų są
jungininkų karo laivų nus
kandinta. 

WASHINGTON. — Per 
lapkričio mėnesį U. S muni-
cijos gamyba buvo rekordi
nė. Apie tai pranešė karo 
gamybos boardo pirm. Nel-
aon. 

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

H 
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MUŠU GYVEK1MAS IR DJ 
$151109 NUKENTĖJUSIEMS NUO KARO 
LIETUVIAMS šaPTi 

Keturiose lietuvių kataliku parapijose 
surinkta ši 512.00. 

VADA&. S 
? = * -

Brooklyn. N. Y. — Brook- j 512.00 suma, kuri paaiustt 
lyno vyskupijos lietuviai ku- > Šv. Tėvui, kad išdalintų nu 
nigai paprašė savo vyskupo kentėjusiems nuo Saro lie 
sutikimo specialiai rinklia- tuviams. 
vai lietuvių bažnyčiose Lie- Garbė minėtų parapijų į 
tuvai sušelpti, gruodžio 6 d.', klebonams: ku:;. N. Pakai , 
š. m. , niui (Apreiškimo), kun. J. 

Garbingasis Ganytojas ne Balkūnui (Maspetho — At
tik, sutiko, ne tik parašė simainymo). kua. K Paulo-
reikšmingą laišką, bet ir **** <Šv. Jurgic) ir kun. J. 
pats paaukojo Lietuvos šel- Aleksiūnui (Angelų Karalie 
pimo reikalarrs tūkstantį E ^ 5 ) ož rūpestingumą, o vi-
(SUKKLOG) dolerių. \ SG& m ū s l i tautos nuoširdžiau 

Gruodžio 6 d įvyko rink-; s i a Padėka Garbingajam Ga 
nytojui, vyskupui Thomas 

-

liava šiose lietuvių parapi
jų bažnyčiose: Apreiškimo I 
(surinkta $512.00); Angelų' 
Karalienės (sannkta $300);' 
Šy, Jurgio (surjnkta $300); 
ir Maspetho — V. J. Atsi
mainymo. (surickta $400). | 

Visose keturiese bažayčio 
se sorinkta Sl.512.00. Pri-j 
dėjus J. E. vyskupo Moloy 
tūkstantine, susidarė $2 -

E. Molloy už auką Lietuvai 
ir už reikšmingą mūsų tau 
tai užuojautą ir pritarimą. 

K 

Ruošias minėti 
Lietuvos neprikl. 
sukakti 

Šviesi šeima 
Bridgeport, Conn. — Lie-

: tuvoc nepriklausomybes mi-

Mažai kas iš jaunimo A-
merikoj Naujus Metus su
tinka, lovoje — vjsi mėgsta 
tą naktį kur išeiti- Vidur-
miestis būna. prigrūstas, nors 
tas nieko naujo nepatiekia 
i r nors viskas dešimteriopai 
kainuoja. Yra.gcriąusįa.Nau 
jus Metus sutikti draugiš
koje nuotaikoje, kur nors 
lietuviškame parengime. Štai 

i šiemet Ateitininkų drango-
y$^ gruodžio 31 d, 8 v. v. 

Gen. Henri Giraud (dešinėje) su adm. Jeaa Darlan ke- D f i * G . S E R N E R 
lėtą savaičių prieš jo nužudymą buvo susitikę pasitarti, LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 
Dabar adis. Darlan vietą Siaurės Afrikoje užėmė žymus 
prancūzų generolas Henri Giraud, kuris yra pabėgęs iš j 
vokiečių nelaisvės. Gen. Henri Giraud dabar yra vyriau
sias prancūzų vadas S. Afrikoje. 

Hollywood salėie, 2417 W. 
43 SI. rengia tekį privatinį 

tikimą. Tad paskirkite tenai 
i pasimatymą savo pažįsta
miems! Rengėjai gali jus už
tikrinti, kad turėsite smagų 
laiką. Visą laiką skambės 
lietuviška dainr, bus šoka
mi lietuviški šokiai ir pra
vedami lietuvių liaudies žai
dimai. Ir visa tai beveik dy
kai, — jums tik kainuos, gė
rimai ir užkandžiai. 3 t S-

SKELBK1T8S "DRAUGE" 

visur 

25 Metų. Patyrimo 
TeL: YARds 1839 
Pritaiko Akiuins. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Akini? Dirbtuve 
34th Street 

Valandos: nuo 10 iki 4 ; ir 6 iki 8 

Vforcester, JJass. — Pet
ras, Karalius sėkmingai iš
laikė kvotimus upost gradu-
ate" "kurso "Boston Schopl1 

©f, Anatomy and Embalm-i 
:ng. šią mokyklą laidotu 
vių direktoriaus^ skyrių) jis 
baigė su pasižymėjimu 1966 
TUgbųsL. Tuo nepasitenkino. 
Šių metų pradžioj vėl įsto-

nėjimas įvyks, vasario 14 d., 
parapijos svetainėj., Progra 
ma bus. graži ~Sa& suvaidin
ta. •'Laisvos Lietuves, Atgar
siai' 

mus aplankė bei gausiai ap-, Bet apėjom visas i r 
dovanojo. Reikia stebėtis, | radom lietuvių ir VISJBS. iy : Į T ^ ^ JĮ gekmad. pagal sutartį, 
kad toks mažas būrelis gą-igiai apdovanoio. Garbė mu
lėj o tokį Tnilrinigk-ą darbą sų darbščioms bitelėms, šia-
nuveikti. Šią valandą čionai ndie visi senukai yra links-
randasi 150 lietuvių ir visi mi ir turi, centą savo pažįs-
gayo ĮX> dolerį pinigais, pc • taniifaaak parašyti "Linksmų 
pakelį tabako, po pakelį ei- ] Šventų^ Kalėdų". 
garėtų, po gabalą gero mui- j j ^ ^ ^^ryg^^g, r i d ė t a 
lo. taipgi erandžių, obuoHų.Jsu A^gįkos himnu f Jgies-! 
vynuogių," drabužių, čevery-
kų ir 115 pančių rubbingal-
kohol. Tas yra padėįafe ofi-

| Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS ! 
•t T ! B > pocm akla « u n gj-

• « f i i mf ^ffsrgtf* Um Jaa, leisdami 
lfcĮįiĮinlniurfl jah moderniškiausia, 
metodą, kuri* retėj imo mokalan 

me "-Sveikas Jėzau mažiau
sias". Chorui akompanavo 
pianu Ą. Pocių?. Šv^ Įjargio 

sa liaudies muziką ir ' s e . ^ B a r t k u s sake": kuriems į parapijos varg. :lf? 
dainomis; bus. kalbų, dainų f r e ik^ga i l pasiai»fi."S?Bfr%-Į 
ir šokiai. Taipgi tą vakarą ! kns? atvežė Jonui Rusteikai t 
bus pardavinėjami Karo Bo dovanų $1 nuo moters, kū
nai ir Štampai. Visi Bridge-: rios pavarde- pamiršo. Tariu 
porto lietuviai ir apylinkės j tai} moteriai a inį William 
turėtų tą dieną ^ffllanlryti' Y7WiM?uijjfe afogži-keletą ką : 

Jonas Rusteika, 
Įnst. Wąrd 52A 

;0»k Rirest, į a 

METAI PATYRIMO 
kurie 

jo. kad pasiekus 
tojo laipsnį. Jis dabar yra 
ne tik laidotuvių direkto
rius, bet. ir. baisamuotojas. 
P. Karalius gyvena sn save 
mamyte. 

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

Jo sesutė Matilda (slau
gė), kari valdžios buvo pa
siusta į pasaulio pagarsė 
jusį Mayo Institutą. Rocnes-
ter^Minn., specfnam kursui. 
taipgi šiomis dienomis. bai
gė mokslą. ! Roresp. 

i-**. F « p ; :*^HS?« 
! man ant štampų ir popieros. Į 
l Labai jiems ačiū. 

Reikia nepamiršti, kad tos 
mūsų darbščios moterys tu-

Oak F o r e * Bb - M e s f c j ^ ^ * ^ g į * Q ^ 
šios prieglauda Hetuviai g Į a g W , W H j i ¥ 
namiai. dekoįaiii dienraščic 
•'Draugo" admiuistracijai už 

Oak Forest 
padėka 

laikraštį. Ypač. kuris guli 
ligoninėse, gavį laikraštį, 
turi didžiausio, malonumo. 

šia proga norim viešai pa
dėkoti Raudonoj o Kryžiaus 
lietuvių moterų vienetui, va
dovybėj Sofijos Bartkus, k t 
rios sumanumu vienetas su
rinko aukų šios prieglaudos 
lietuviams ir 10 d. graodžio. 

apejom šios miUinisKos pn& 
fgjaudos ligonines, kurių yra 

25-kios skirtingais vardais. 
Vargšės tiek privargo, kad 

Į jau nebnorėjo į kitas eiti. 

Dr. John J. Smetana 

18©i So. Ashland Ave«w 
Kamirrr 18-to« 

u : CAJTAI. 052S. CMcB(c 
OFISO V AL-4JCIKJS : 

M «. m. Otl 8;X» P. m. 
1* H K i l »:»« •- m. 

tkl T:0« P- m. 

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS 

Pritaikiu akinius 
a.tsakomingai ir už 
prieinamą kainą. 

JOS. F. BUDRIK 
KBAIITJDViJE 

3241 So. Halsted S . 
TELEFONAS: 

Calumet4591 
D £ L KADIO PATAISYMO — 

Šaukite \ ABDS 3088. 

DOGTOR SELMA 
SOgHKA, O. J>. 

AKIS IŠTIRINĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA 
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodą jrengimai akims, ku
rioms akinių pafy>ft» neužtenka, 

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, IlUnois 

( (prie kampo Lake St_) 
Telephone: — EUCLID 996 

— REZIDENCMA — ' 
1441 So. 50tk Ave , Cicero, BL 

TeL CScero 7681 

ADVOKATAS 

WHITNEY Į TARUTIS 
ADVOKATAS 

Centrinis Ofisas: 
3133 S. BLALSTED SI. 

(Lietuvią Auditorijoje) 
valandos: nuo 1-mos iki 8-toa 

į valandos vakare. 
Telefonas: CALumet 68"7 . 
134 N. LA SAULE ST. 

Boom 2014 TeL STAte 7372 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

t So. Dearborn Street 
Eoom 1230 

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

L I E T U V I A I D K A S T A R & I 

fwmigim*\l akitĮ aptemimo, 

•o trumparegystę ir 
PBrrngv 

SUSIRAUKĘS VOKIETIS 

B M Su CiCKSS pVUUADCU mtV 

mi Sou^A^hla«d A^. 

kuria, nepriimami \ 
- iŠ priež*s-

Jaunuo 
' karo aviaci. 
^ties spalvų 

blindnessK 

'••jSį.rr?.^m> 

mm 
Po nauja vadovyste, 
828 W. 35th PLACE 

Pbone YARds 2223 

2f v a t 
Būnant namie ar darbe galite 
gauti Sidyrao patarnavūna Umli-
ant mūsų ligoninės Vflnilta Kil
ai ko valandos nuo - vai. popiet 
iki 8 vaL vak. Š$B patarnavimas 
tfitklaniaii nulemiatomis kainomis. 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SOTIGEON 

4645 So. Ashland Avenue '; 
- - OFISO VALANDOS: 

TeL YAEds 3146 M 

priakaitant Djat icr-
Vlolet Bay, StmusolOal 
BbodbcmJfifcm ixi9ux3iu 

X-K»7 Ocpart-

KALBAM 
ko 

LIETUVIŠKAI 

Office teL 
Namn UL 

DRi Pi 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, KcUirtadieiiiaLs 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Treeisdieniais 

ir SečtediepiMB 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

Sp|p YABd* 2244 

Dffi Gi ^ I « I W 
DANTISTAS 

4645 S a Ashland Ave. 
arti 47tk Street 

vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL Yafc> 
Seredoj pagal sutartį. 

H. 
MUTUAL LIQUOB GO. 

4707 So. Halsted Su 
Ofiso t * 

S L I P C O V E K S 
P . U U 1 U ) ) U l ' A G U Gt&»JĘX]a> 

Apsancoklte savo SCBD* rakan
dus tr purOoSklte. kad atrodytu 
Ujip naujL rujelks paslnaklmai 
\txikiij npaJ\ru ir "<J&st-proor-

iriaieriol u-
APKAlN'AVIMAi VELTUI 

šis paveikslas rodo susiraukusį belaisvį vokietį oficic-
rj, kuris nenoriai duodasi, kid butų nutrauktes jo paveik»-
laa. Vokietį belaisvį fotografuoja lt. Robert Longini (de
šinėje), kuris užrekorduoja į f ©to aparatą belaisvius. Vė
liava ant !xmgki rankos rodo. vietos gyventojams, kad 
įiB amtrikietii. 

CL-STOM BCU.I 
VENETIAN BLQ9PS 

Mediniai •Uis', paalrlaklaaa J-
vairii] spojt g. auunaatiško tvar
kymo. — lalpji \<-liausio pacerU 
nui.o. jreagiiTii. Vtllul. 
C± Pėda 

D n p a i 
n«* V eltttt 

kHJonk*. Ir SorM 

BECK'S 
STORE. 

S221-25 S. HAL 

AMERIKOS LLKT U V1Ų DAKTARŲ DRAUGIJOS NAEIAT 
TaL. CAŽWl 6128 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos.: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
S e k n a g , Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

W t REPuMic 786» 

Rezidencijas. teL: KEVariy 8244 

Dft. T. DDNOUUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 
OCso M L : 1 - ^ ir 6—SM P . M-

TrcCiadieakis pa«al sutartį ' 

Re3. 6958 So. Talman Aye. 
Bes. Tel. GfiOatnft 0617 
Office teL HEMtock 1848 

GYDYTOMS IR CETRCRGAJ 

KtUlrta-L ir Kedeliomis sus 
2423 \\&tMarąuttttRtL 

Telefonai HTEMock 5»t9 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

€357 So. Western Ave. 
OFISO VAIASDOS: 

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

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

AKINIUS PRITAIKO 

t * 
' — 

Valandos: 11-12; 2-4; w 6c3^«:30 
Pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12. 

VIRg£Bial886 Ofiso TeL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42*4 Arcber Aveaue 
LiGONTUS PRIBIA: 

Kasdien nuo 2:00. iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik suskarins. 

GYDYTOJAS IR raraantaA* 

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

TeL HIDvay 2880 Chicago, HL 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki &£0 \aL vak. 
Ncdčliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną 

TeL YARds 
Res. 

m 

DR. k. h mm 

TeL mm 
R e - teL: PROspect 6659 

DB. P. Z, ZAUTDRIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sa Halsted Street 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
ft iki 9 vaL vakare. 

Ofiso vaL: • • » 1-3; » » o « £ » & 3 * — — - * - - l 

756 W€8t 35th Street IPLATDnaTE " D K A C G ^ -

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PAUJTStS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gaL ir 49th C t 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1184 

DR.A.JENK1NS 
(Lietuvis) 

GYRYTOJAS TR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso tefefosas: PRQspeet 6737 
Namu telefonas: V B g H » 2421 

DfcMILY-V.KIuJKAS 
GYDYTOJA TR CHIRURGAS 

4146 Archer 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFaj^ette 0094 

VALANDOS: 
Antr., Ketvir^ G iki 9 vak.; 

8 JO Ik* 9 JO vak. 
jagal «aBitariį». 
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KA PASAKOJA ŽMOGUS GIMĘS BE ABIEJŲ 
RANKU 

PREZIDENTO ROOSEVLLTO SVEIKINIMAI 

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

(Pabaiga) 

Kednoor-.ene greičiam 
pamato vargšą 

— Ką aš namie sėdėsiu, 
nesinori, tai i r atvažiavau į 
didesnį miestą, žinoma, ki
taip kol kas nėra kaip pra
gyventi, reikia žmonių pra
šyti, bet t a s man sunku, ne
patinka... 

— Ar ne reikšmingas da
lykas, — vel kalbu į j į — 

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

C L A S S I F I E D A D S 
REIKIA MOTERT. Parvrimas nc-.-

Prezidentas Roosevelt kalba iš Baltųjų Rūmų Kalėdų proga ir siunčia sveikinimus 
visiems amerikiečiams, esantiems namie, ginkluotoms karo jėgoms, kur j o s bebūtų, 

Kas ieško išmaldos nesisto-1 mane užmiršta. . 
duoda, o kai nebūsiu, tegu, ir visiems dėvintiems Jungtinių T a u t ų nnif ormą. Prezidentas pareiškė, kad šios Kalė

j a prie bankų, kur vaikšto 
turtingesnieji, nestovi prie 
teatrų, kur rodosi daugiau 
pasitaikytų žmonių, tur in
čių atliekamą pinigą, be t 
stoja prie bažnyčių, ku r ei
na žmones su tikėjimu nu
skaidrintomis širdimis. 

Berankis jaunas elgeta, 
kurs tu r i liūdną kelių de
šimtų metų patyrimą, pra
šneko: 

— Turtingi neduoda, j ie 
t ik ima. "Bigša ta i " i r karą 
sukėlė... Biednuomenė — pa
t i vargo mačiusi, žino — di
delių pinigų nesukraus, t a i 
jiems centas čia, a r čia — 

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

Pagaliau j is pra tarė : 
— Tiek to, g e r a i Bet dar 

dos yra linksmos, nes sąjungininkai t u r i didelių laimėjimų. 

erą" fGoethe). 

Nieko nėra, kas galėtą su-
iš rašyt i kojų pirštais, bet, i laikyti žmogų, didvyriškai 

šeimoje, k u r buvome 10 vai- j gaus be r a n k ų ir kursa i bu- . „ D a r b a i ^ Q į į į į -
kų. Gimiau netoli Clevelan-! vo r a š y t a s koja. 
do, Ohio. B a i g i a u High N o r s t i e jo linkėjimai i r 
School ir* kolegiją. Rašau ko- Į sveikinimai buvo mašinėle 
ja. I r šis mašinėle rašytas 
laiškas y ra koja rašytas . 
Koja galiu mesti, pagauti 
ir mušti (bat) bolę. Du ma
no -broliai U. S. kariuome
nėje, o ki tu du gre i t išeis. 

Pagaliau j isai sveikina pa 

DARBŲ SKYRIUS 

"DRACCAS- HELP WA VTFI> 
ADVEKTISTNG DEPARTMENT 

127 \ o . Denrborn Street 
TeL R A Vdolnh M88-M8* 

HEM» WAXTED — VYRAI 

T O O T. M A K F. R <š 
Prie T)cf«mM darbu. Atsišaukite ant 
7-to aukšio y**lv0,r:<r;2i — 

DF-SPLAI.YES MTC. COMP.VVT 
430 So. GI-M-TI •štreet 

T.P.KSrir PLOVĖJAI ir PORTE
RIAI. Patyrę pri~ leksčtu plovimo 
ina&im;-

BAKM7S"S MARKET CLTB 
741 YV. Randolpli Mn-ot 

R E I K I A V Y R Ų 
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Jsidirbti. 

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE 

^^r^^"s5^rooi5 m o i a m a nz ov»rtttc»' — 
BOVNTON & f O . . 172i X. Bo-w.,nh 

(viena ratv~ j rytu- nuo Ashland 
ir 1H Lioka.^ nuo Xorth Ave.) 

DIRBTT-rFTI MERGINOS reikalin
gos nuolatiniems darbams. Pasimai
nanti diena, ar rraktj shiftai ar nuo
latiniai naktimis. 

CHICAGO CARTOV CO. 
4200 S. Piila-kJ Road 

M E R G I N O S 
; Prie lengvu dirr>Tuv<s darbij. 
j kir gimimo liudijimus. 

wn»so\-jo\Es co. 
33O0 FrankJin Blvd. 

Ture-

DIE P.VST MAf*HIXE OPERATO
RIAI. Aukiitiausia ratą rf .karna ir 
pieoe work. T~žtenkama.i <werTime. 

NATIONAL DIE CASTING CO. 
£00 N. ATbany. 

P.4JNT SPRAVERS 
Svnthetic Enamel Patyrė. AukSčiaU-
sia mokestis ir piece work_ Užtekti
nai overtime. 

NATIONAL DIE C.\STTNG CO. 
600 N. Alnany. 

rapijos kunigus ir pr ideda: 
pirma aš pate Jums para-) — Pasakykite, kad aš vi

siems jūsų parapijos žmo
nėms linkiu linksmų Kale-

sysiu. 
Koja rašytas laiškas 

I r iš tiesų praėjo kiek] dų ir laimingų Naujų Me
dienų ir gaunu tokį masinė-į *ų-" 

didelio skirtumo n e s u d a r o , ^ ^ ^ ^ „ ^ l a i g k ' P a b a i g o j e laiško pieštuku 
ne i r vargšą greičiau pama-1 ^ ^ k ą j i £ a į a p i e ^ JQ ^ - ^ v s s i n š y t a ^ 

, sako: .p i rmas laiškas, kurį a š sa-
Kurie gailestingesni ] — Aš gimiau be rankų, | vo gyvenime gavau i š žmo-

- - ~ - l y k i t e dar . k. 

tautos žmonės parodo dau
giau gailestingumo? 

— l i e tuv ia i ir lenkai. J ū s 
— mane matote dažnai stovint 

prie Šv. Jurgio bažnyčios 
dorų. Kad nebūtų geri žmo-

. nes, a š eia nestovėčiau, eir 
čiau kitur. Dabar gi a š t u 
riu i r kuo už kambarį užsi
mokėti, i r už ką pavalgyti . 

— A r Jums atsiųs kas 
_ n o r s Kalėdų dovaną? 

— Turiu savo motinėlę, 
j i manęs niekaia neužmirš
ta. 
J i s nemėgsta laukti 
i § k i t o - . 

— Klausykite, o jei a š da-

t ikeki te , j ie ėjo iš ' širdies. 

K. J . P n m s k i s 

pasiryžusį ką nors didingo 
nuveikti. 

VYRAI IR MOTERYS 

t 
• JUOZAPAS POŠKA 

Gyv.: 3717 S. Union A ve. 
Mirė jp-uod. 26 d.. iS»42 m. 

1:45 vai. popiet, su'aukęs pu 
sžs amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo £ 
Panevėžio apskr.. Biržų pai". 
Biržų kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
podokrę Bronissrva rr ž^ntn 

zimierą. Baitis ir marčia An
geline: 3 anūkus: ir daug ki
tų giminiu, draugų ir pažįs
tam v 

Lietuvoje ĮiiĮKlur 2 broliu* 

A. f 
GABRIELIUS KĖKŠTAS 
.Gyveno: 190S S. Union Ave 

Mirė grood. 2S d - 1942 nx_ 
1:20 vai. ryte, sulaukęs pu
ses amžiaus. „ 

Gimęs Lietuvoie. Kuo B 
Švenčionių apskr_ TVereiiacf 
parap. Didysio kaimo. 

l'a*ikO liidelutme nuiiūcLme: 
2 sūnus — Ricliard (kuris tar
nauja Air Corps kaipo 2-traf 
lieutenantas) ir Clarence; se-
seri Aroilija Kekštaite: ir dau
geli kitu giminiu, draugu Ir 

T : — . . . .fc»— imk.-

MERGINOS -— Abelniem lengviem 
dirbtuvės darbam. Patyrimas nerei
kalingas. 
VTRAI — vienas w r a s mekaniSkai 
palinkęs. Viduramžio ar senyvas 
prie maintenanee diirbo. Taipgi rei
kalingi paprasti darbininkai. Atsi
šaukite tarpe S ir 10 vai. ryte-

DEARBORN GLASS CO. 
2414 W. 2 1 ^ Street 

PACKIXG HOT'SE BVCEKLAI. pa-
tyrusieji. Taipgi Hand Trimmers ir 
Škinners. 'Bel ly Trmmprs ir Pu-
ring Cellar Paprasti Darbininkai. 

-W"M. DAVIES OO. 
4101 S Inion 

! DIRBTI-VEI MERGINOS — 18 iki 
1 3T» metg. naktimis < .̂rbas_ Atsineš-
i ki" gimimo liudijimą ar pilietybes 
i popierius. 

BORDO PRODrCTS CO. 
S * K. 21-< SC 

1 MOTERYS — Kiaulienos Trimmers. 
I t>**ru Vyniotojos ir Supiaustytu La-
I Sinin Pakerkos reikalingos. 

\TM. OAVTES CO. 
4101 So. Vokia 

MERGINOS " " 
MOTERYS 
17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktį Darbai 
VALANDOS 

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

Patyr imas Nereikalinga 
TNSESITERS 
TVRAPPERS 
ENCLOSERS 

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FELLERS 

Valandinis ir piece virork mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
nnmerą. Jeigu mažiau 18 metu 
^m-rian<; atsineškite gimimo liu
dijimą. 

W. F . HaU Pr in t ing Co. 
4600 Diversey 

Employraent Dept. 
Atdara šev'adienf. 

MACHENISTAI 
PRIE ABELNŲ DARBŲ 
Turi turė t savo įrankius 

ARIDOR COMPANT 
3428 W. 481h Place 

i 
I MERGINOS reikalingos skirstymui 

darbams lankstomo popieros baksu 
dirbtuvėje. 

I>Dr*ERIAL BOX CO. 
1566 \V. CarroU A v t 

M E R G I N O S 
M O T E R Y S 

Nuolatiniai darbai, lengvi dirbtuvės 

•f. 

- -

- ~ ^ ~ _ . -

nehirtingiesieins 
I š Washington praneša, 

kad iš Yellowstone Park pa 
skirtą neapibrėžtas kiekis 
briedžių mėsos Montana re-
lief komisijai išdalinti ne
turtingiems valstybes žmo
nėms. 

Vienas reikalingas antro. 
Kiekvienas reikalingas visą 
kitn. (Heilo). 

Jei gali, dnok išmaldą; jei 
duoti išmaldos, pasa-

- bar jūsų gyvenimo istoriją' kyk nors švelnų, malonų žo-
paduočiau | laikrašti, a n o - } dj. (Herrick). 

- - n ė s pažins, dauf iau a t j a o s „ j ^ a a e i & m s į į ^ 

dvasios ženklas, taip 
yra žvėriškos dva

sios ženklas. (Pi takas) . 

KAZIMIERAS 
BUMBLLVJJSKAS 

JOre GruodSo ?5. 1942. sa -
lankęs pusės amžiaus. 

Gint? Lietuvoje. Kilo 15 Tel-
Stų apskr. 

Paliko dideliame nuliūdime 
tfvl dukteris — Wlnifred Ir 
Jenta Juozapą Kaspar. tusti
na ir zenta Prlvate Edward 
Modesto: sflira Kazimiera ir 
marčią Stanislava, penki' a-
nukus Ir dau«r kiti; giminiu 
bei paijstamu-

Kūnas pašarvotas Ar.nno 
• . Phillips koplyC-toie. X3<r7 
S. Litaanlca Ave. 

Laidotuvės įvyk» trečiadie
ni, gruod. 30. i i k-nnlyčios S:00 
vmL ryto bnn atlydėtas l Sv-
Junrlo parap. bUnyči*. ko 
rtoje th** pedollniros namal-
doa už velionio Miela. Po pa
maldų bus nulviletas 1 šv. Ka
zimiero kapines. 

A • 
JONAS MEKNIS 

Mirė Grnod^o 28. 1»42 m.. 
9i(Kl vaL ryte sulaukės pus-

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Ma
žeikiu apskričio, židikhj para
pijos kaimo. Amerikoje S g y -
veno 29 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
Seserį Albertą Insniene, sesers 
dukterį Oną Stučinskas. brolį 
Juozapą, brolienę Domicėlę ir 
Krikšto sūnų Juozapą Seattle. 
•VVasa.. sesers sūnų Antaną 
Viskis ir daug kitų. 

Kūnas pašarvotas Lacnavricz 
KoplySo i 2 JI 4 West 23rd 
Place. Laidotuves įvyks Ket
virtadienį. Gruodžio 31 d. K 
Koplyčios 8:50 vaL ryto bus 
atlydėtas j AuSros Vartų para
pijos bažnyčią. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Po pamaldų tma 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paiįs-
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. 
Nuliūdę: 

Sesao, BroM-i. Sesers. Duktė. 
Sesers Sūnus ir Gnninės. 

LachavrScz ir Sūnai. Telef.: 
Canal 2515. 

Oną ir Aneilą. ir Eitas gimi-

Kunas pašarvotas ABC. M.. 
Ph illips kor-lyči o j . 3307 Soutb 
Lituanica Avo Laidotuves i-
vyks trečSad.. ^rood. 39 d. 15-
konlyvios 9 vai . _rvto b o s at
lydėtas » §v. JurgSp par. T»»5-
nyčzą. kuri^ie vyks redulin-
gos noroaldos tiž velfonio sie
lą. P o JHJIK>MU b n s nulydėtas 
į Sv TCa7*miero kanines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines.^ dmucus. . 'r nažįsta-
n m <*aJwau*i !>%lotnvg«a^-

Nurūd>: Podnkv*. Posūnis, 
žorir~s. Marti. Anūkai, ir Gi-

T>aid. direkt.: Ant " M. Phil
lips, telefonas VARds 490S. 

brolį Boleslovą ir j o Seimą, ir 
dane kitų gimlnių. 

Kūnas pašarvotas Sfui. 1C 
Slmdo koplySoj. 718 W. IStn-
a ; Laidotuves Jvyfcs ketvirfcid. 
gruod. 31 d. 13 koplyčios S;00 
Ta', ryto bnš atlydėtas j Dievo 
Apveiždos par. hažnyc"ą. ku
rioje jvyks ier>dclin«os nam'U-
dos už velionio- s*elą_ Po pa-
maldu Ims nulvdetas i švento 
Kazimiero kapines-

?fuoShrdžiai fcvie^'ame' visus 
įe&hiiies. draugūs ir ražįšta-
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sanai. Sesuo ir Gi-
minS^. 

Laidotuvių direkt. Sim. M. 
Skudas. tel. MOXroe 3377. 

GAKY, INDIANA LATOOTUVTŲ ĮSTAIGA 

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias pa ta rnavimas — Moteris patarnauja. 

P H O N E : 9000 620 WEST 15TH AVENUE 

MERGINOS — prie lengvų Arbeu-
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Labai įdomus darbas. Dieną, ir nak
tį shiftai. 40 centai j valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas jsidirbi-
Mas. Kreipkitės į — 

P L A S n C BTNDCf G CORP. 
732 S. Sberman St. 

MERGINOS reikalingos --^- gera mo
kestis — geri valgiai. AtsSsankKe f 
Laundry dept. 

GKAVT HOSPTTAL 
525 Grant Place 

Vieni žmones darbuojasi, 
kaip bites yi»fe«i«—«g ;-^4ą' 

kiekvienos gėles, o kiti 

Be kentėjimo 
mas būtu ve jas , kur io 
justų žmogaus veidas . 

UUDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS 

I 'NARIAI 
Cbicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
DirektoriiĮ 
Asociacijos. 

AMBULANCE 
.rnavimas 
i r Naktį. 

*^s^ 
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse. 

NULIŪDIMO i ^VALANDOJE 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draurus Ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę 

l -
ANTHONYB. PETKŪS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telef aoas CICERO 2100 

6812 So. Westem Av©« Chicago 
Telefoną* GrovehiD 0142 

ir 

/JLV k 
[JOHN F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius 

AMBULANCE Dieną l t Naktf 

MAŽEIKA 
S319 LITUANICA AVE. 

EVANAUSKAS 
Pboo«s TAKDS 11S8-S9 

LACHAWICZ IR SUNŲS 
SKBtrog 42-44 E. 108tfc SS. 
2314 WEST 2Srd PLACE 

TeL PŪLLMAN 1271 
Pkooe CANAL 2515 

L. BUKAUSKAS 
1«21 SO. MICmGAN AVE. PULLMAN 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SSV7 LITUANICA AVENUE TAKDS 

46*S47 SOUTH HERMITAGB AVENUE 

Tel. YARDS 1T41-1742 
4332-54 SOUTH CALIFOSNIA AVENUE 

TcL LAF»vHte §727 

I. UULEVIČIUS 
SO. CALIFOKNIA AVE LAFATETTE 

P. J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED 710 W. 18tt 

1419 

RADIO PROCatAlCAS — 8:00 vaL Pinnad ir Ketvirtmd. Tmk. 
i i stotie* WGES (1380). su Povilu 

LJ. zo*e 
1646 WEST 46th STREET Phoae TASDS 0781 
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DRAUGAS 
THE LITHIAMAN DAILY FRIEND 

Published Daiiy, except Sundays 
A member of the Catholic Press Association 

Svbsrriptions: One Year — $6.00; Six Months — S3.50; Three 
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00- Single Copy — 3 cents. 

Advertising in "Draugas" bringa best results. 

Nėra abejones, kad mayoras Kelly i r kiti Chicagos 
demokratų partijos šulai skaitysis 
mais ir stengsis juos patenkinti, 

^reikalavimus politini 
ioagosketu ' 

DRAUGAS 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

Prenumeratos kaina: Jungt. Valsu Amerikos Valsytbese: Me
tanas — S6.00: Pusei Metu — $3.50; Trims Me-vesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00- Pavienis- numeris — 3c 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 

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

Entered as second-CIass Matter Maxh 31. 1S16 at Chicago. UI 
Under the Aet of March 3, 1879-

įvykiai prancūzų Afrikoje 
Kelis kartus šioje vietoje esame rase apie admirolą 

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

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

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

Buvo žmonių, kurie gana aštriai kritikavo gen. Eisen-
howerL Amerikos vyriausįjį karo vadą Afrikoje, kad 

Ai> p a \ > . _č p i i l i C ^ Z U - v . : : a . O b va-. 
Toji k n ū k a buvo be jokio pagrindo. Vardui kuris ki
tas prancūzų vadas būtų pajėgęs pasukti Šiaurės Afri
kos kolonijas santarvininkų pusėn. Darianui tai pavy-

Jau laikas del to rimčiau pagal 
daryti a^tinka/nų žygių. 

Reiktų kitaip pasitvarkyti 
Ir speuoti nereikia, kad 1943 

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

Tuos visus vadinamuosius racionavimi.3 visuomene 
priima Le ypatingo pasipriešinimo, nes žino. kad tai 
yra būt.nai reikalinga. Kiekvienas savo kraštą mylin
tis žmog-us mielai išsižada vieno ar kito dalyko, kad 
tik daugiau tektų kariuomenei, kad karą greičiau lai
mėti. 

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

Žymus spaudos darbininkas 
•Prieš keletą dienų mirė plačiai žinomas laikraštinin

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

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

Veliocles asmeny Amerikos laikraštininkija neteko 
žvmaus žmogaus ir didelio spaudos darbininko. 

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

t a n * M *"«»^*kio v w . r i i r ips 1R9R n» *ą»«isio 9 d. D a b a r . . 

prof. K. Pakštu, lietuvių 
Kultūrinio Instituto direkto
rium ir lietuvių Tautinės 
*rarybos generaliniu sekreto
rium, kuris keliasi New Yor-
kan, kur ir toliau tęs savo 
pradėtus dirbti darbas. 

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

• 
Prof. K. Pakštas, atsaky

damas į susirinkusių svei
kinimus ir linkėjimus, pa
sakė išsamią ir įdomią kai-
bą-

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

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

Lietuviai iš seno nemėgo 
vokiečių pasipūtimo, jų žiau 

Po svietą pasidairius 
Vokiečių prof. Arnoldas, 

sakoma, kalbėdamas Kaune 
pareiškęs: 

"Šis kraštas gamina pui
kų sviestą, lašinus, linus, 
grūdusu.." . . 

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

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

— Kas tu esi: kvailys, ar-" 
asilas, kad taip atkakliai; lai 
kai savo? 

— Nežinau, — atsake ka
talikas, — kas aš esu, tik 
žinau, kad priešais save n a 
tau ir kvailį ir asilą. 

— Aš tau rėšiu tuo stik
lu! 

— Von, von, —pasigirdo 
iš kairės. 

— Pašaukite daktarą! — 
vėl šaukia Adiemov. 

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

— Paleisiu į jus ąsotį! — 
šaukia Puriškevičius. 

— Atimkite nuo jo ąsotį, 
— šaukia iš kaires. 

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

Puriškevičių prašalinus iš 
Durnos, opozicija pareikala
vo parūpinti daktarą, kad 
patikrintų Puriškevičiaus 
proto sveikumą. (2, 1910). 

Vėliavoje 120 

=P Roselande, VS^ftĮ&rųjų 
.Uetuvių«pąr^ijps bažnyčio
je, pereitą sekmadienį, kun. 
J. Paškauskas pašventino 
Amerikos vėliavą. Vėliavoje 
yra 120 žvaigždžių pažymė
ta, tai pažymi lietuvius jau 
nuolius, tfnrBĮĮįįĮjžiM Dė
dės Sajno arisiįgie. E šk» 

- i i -S^&r^ 
ko. Dėl to didelė garbė jam priklauso.Ir, netenka abe
joti, atei-3 laikai, kuomet ir prancūzų tauta i r se t - saa- -
tarvininsai adm. Darlano pagarbai ir dėkingumui už 
jo nuoi-emus statys paminklus. Jis to užsipelnė. 

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

— — *j • 

kaip žinome, j isai yra ištremtas ir savo 50 m. sukaktį, 
jei dar gyvas, švęs kur nors šaltame Sibie . Čarneckis 
yra studijavęs elektrotechnikos institute Petrapily, bu
vo Rusijoje nariu lietuvių komiteto šelpti nukentėju
siems nuo karo, vėliau buvo nariu komiteto grąžinimui 
tremtinių ir belaisvių. Atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę ėjo aukštas pareigas: buvo Valstybės Tarybos 
narys, susisiekimo ministeris, seimo narys, Cbargė d'Af-
faires yzie mūsų atstovybės Londone, užsienio reikalų 
ministeris, vėliau Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Italijoje. 

SPAUDOS APŽVALGA 
^ 

Popiežiaus kalba 
Šv. Kalėdų proga Jo Šventenybė Popiežius Pijus XLT 

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

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

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

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

Jie stato reikalavimus, o mes!... 
Chicagos leakai mayorui Edward J Kelly stato są

lygą: j«i j is išpildys jų reikalavimus, jie, lenkai rėmai jo 
kandidatūrą 1913 metų rinkimuose 

niekinti 
Lietuvos žmonės į vokie

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

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

Dėl to visos komunistų 
zaunos, kad visi Lietuvos 
tremtiniai yra pro-naciai, y-

Peterburgas. Durnos posė- De^esįSaaao 
dyje - Puriškevičius pradėjo 120 vyrų, bet dar nevisi na-
plusti lenkus. Besarabijos miškiai įteikė vardus ir pa-
atstovas Adžemov sušuko: 

— Pašaukite daktarai 
Puriškevičius griebia nuo 

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

vardes karą}, tarnaujančių 
Dėdes Šamo armijoje. 

Vėliavą padovanojo erabo-
rius Leonavičius. 

Mokytojų suvažiavimas 
Vakar SpringfielcTc, UI., 

prasidėjo mokytojų suvažia 
vimas. Suvažiavime dalyvau 
ja virš 800 delegatų. Sąva

ra didžiausias melas, begė
diškiausias šmeižtas. 

Jie nekenčia nacių oku- žiavime atstovaujama dau-
pantų. jie visu griežtumu, giau kaip 43,000 Illinois vai 
stovi už laisvą ir nepriklau- stybės mokytojų. Suvažiavi-
somą Lietuvą. mas baigsis rytoj. 

•'Amerika'' rašo: 
"Pokarinio pasaulio ateitis visur labai gyvai svars

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

š tai Užsienio Santykių Tarybos direktorius, kelių 
tarptautinių draugijų narys Frank jjJŽaKfad gruo
džio 20 d. "New York Times" skiltyse nurodo, kad 
ateičiai kurti reikalingas labai išmintingas valsty
bingumas. Jis pažymi, kad Atlanto Carierio dėsniai 
šaukUii didesnio išaiškinimo ir visų Jungtinių Tau
tų šeimos narių vienodo supratimo. 

Alachui klausia: "Ar Rusija laiba save įparei
gota atstatyti Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepri
klausomybe". ' 

Lietuvos ir jos seseriškų šiaurės kaimynių Latvi
jos ir Estijcs vardai nepamirštami šie trys vardai 
nuolat primena atsakingiems pareigūnams, kad pa
sau l i ?^ dorovės dėsniai, dėl kurių šiandie Jungtinės 
Tautos kovoja, turi būti visiems ai komi. 

Mums tiesiog keista, kodėl dar visu įeiršimu Ame
rikos lietuvių bolševikiška spauda prikemšama lie
tuvių tautos sūnų palaidūnų propa^Hiate. Juk tai pro-
pagarJa, kuri visai nesiderina noi su'Atlanto Č^rte-
riu. oci su Keturiomis Laisvėmis Tai propaganda, 
kurio> tikslas skleisti neliesą apie .lietuvių tautos 

KALNO SKEVELDRA Už MUŠ£ 22 ŽMONES : 
• 

Lenkai per savo spaudą reikalauja, kad jų tautietis 
teisėjao TValter I-a Buy būtų rekomenduodamas Prezi-
dentui iiooaevettiu Į Jungtmių Valstybių dstrikto teis
mo JLU mois vaistjįbeįj. teisėjo vieta. 

siekius. 
Lietuva, kaip i r kiti kraštai, nenori jokių vergovių. 

Jos monės laukia Jungtinių T•< u t ų pergales, kuri 
leis Lietuvai atsisteigti nepTiklau^oigi valstybe". 

Gelbėtojai darbminkai prie autobuso katastrofos. 200 tonų akmuo nusirito nuo 
ir palietė autobusą su keleiviais, netoli Ali ouippa. Pa. Tik penki išliko gyvi, o 22 
vįai buvo užmušti Daugiausia t^me autoba se buvo trfieno fabriko darbiįinkfi. i[ 

* n*' 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS 

BRITAI BOMBARDUOJA JAPONUS Naujų Metu sutikimo Susirinkimai 

Antanas Valcnis 
"Lietuvos Ūkininko" 
dr-jos pirmininkas 
Draugija rengiasi daugiau 
Karo Bonų pirkt L Narius 
išvykusias į karkaomenę, 
nutarta laikyti nariais 

Gruodžio 20 O- įvyko prieš 
metinis susirinkimas dr-jos 
"Lietuvos- ūkininkas" . Na
rių prisirinko pilna svetai
ne. Matyt, jų buvo net ir iš 
kitų miestų. 

svars tyt i s e n u s 
reikalus, išr inkta 1943 m. j 
valdyba iš šių narių: pirm. 
— Antanas Valonis, vice 
pirm. — J . Žurkauskas, n 
viee pirm. — Isabel Urbutis. 
rast . — Antanas Lankus. 
fin. ras t . — feva Lukošiūte. 
kont. ras t . — S- Žičkus, kon. 
rašt. — Juozas Kopūsčius, 
iždo globėjas — Kazimieras 

Rengs vakarą 
Dr-jos pirmininkas, A. Va

lonis, visiems nuoširdžiai de 
kojo už skaitlingą susirin
kimą, Budai už vaišes i r lin
kėję visiems linksmų Kalė
dų i r laimingiausių Naujų 
Metų. 

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

i 'inansų ras t . 

Troor 
-.actiTTi 

Tft BUi 

CHTNA 

INDO-CHMA 

'; nariai kviečiairu susirinkti. 
! nes yra keletas svarbių rei-

Bridgeport. - L i e t a v a i M u s v a r s t y k i . Valdyba 

susirinkimas įvyks šį vaka 

THAILAKD V jųMetų^/T??1*^!\ DOVANAS-

Sodaliečiu giesmes 
linksmina ligonius 

kiti įdomūs dalykai. Prog
ramų leidėjai — Peoples į 

, Furn i tu re Co. krautuvė, ž a - J 
i da visus palinksminti. 

Rep. X X X ; į 

iWwr.-:-y^ 

I 

Brighton Park. — Šv. Kry j 
žiaus i r Loretto ligoninių 
kasdienine tvarka buvo t ru- j 
puti per t raukta , ir t a s švel- i 
nus tylumas, kuris randas: j 
kiekvienoje ligoninėje, t a r - | ^ ^ ^ ^ ^ i r o r o jėgos kovoja Indijcs-Burmos pakraš-
tum subyrėjo kada pasigįr č i u o g e tao ^ l 2 l k u Carrier-Borne British navai aircraft I 
do švelnūs sodaiiečių dainos j ̂ - į į į į sii?aloio iaponų laivyną ir kuro bazę Sabang, Su- | 
grupės narių balseliai. Kiek 

Į vienas kampelis, nežiūrint 
kur būtų užsisukęs, skani 

Šiandie, antradienį, 7 va
landą vakare iš stoties WG j rą 7;3o valancą parapijos 

; E S bus speciali Naujų Me-1 mokyklos kambaryje. Visi 
tų sutikimo programa. Da- . ; 
lyvaus radio grenadieriai, U j \ 
bus smagios muzikos, âu-; Į Pirkite Kalėdines! 

i 
Savo Mylimiems, j 
Kareiviams, Drau-! 
gam«: a r Giminėms I 
už labai žemas | 
kainas — mūsą j 
•Je«elry Krautuvėj j 

' Didelis pasirinkimas laikrodėlių j 
Į — lenčūgeliij — žiedq, rašomų= 
I plunksnų ir kitų Jewelry dalykui 
e _ I 
I Didžiausias specialiai gražus = 
I sieninis laikrodis, (perkamoji! 
| kaina S175.00) dabar parsiduo-į 
| d a už t iktai S4O.00 j 

|ANDREW SIMO j 
LAIKRODININKAS 

j 5219 Wst 23*h Street, Cicero j 
Phone: Cicero 4617 į 

| > 

j l a s Degutis , 1305 So. o l s t 
i Ave., Cicero, 9 , išvežtas li
goninėn operacijai. Koresp. 

PRADĖKITE 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN 

dėl 
1 9 4 3 

• , « « « « « « 

REMKITE "DBACGA* 

SUPREME 
SAVTSGS and LOAN 

ASSOCIATION 

iždo globėjas — K.azimieras , būtu užsisukęs, skam I . _ . . . . ^ „ , * _ • . . -

ba, t e i s ė j a s - R Kazanau,- j g o n i ų l a n k y t o j a i , ^ ^ ^ , *jg£ J g g , ^ . ^ ^ ^ . ^ 

dytojai ir slauges greit ĮSI- Pašalpos Kiūbo pirmai 
domėjo giesmininkėmis ir a- j ' Sodabečių gražus giedoji- g ^ j - g j Am. J . Vai 

kas, daktaras-kyot. — dr. S 
Biežis, koresp. — Ieva L a 
košiūtė, maršalka — Adol 

PASKOLOS 
DAROMOS 

ANT PffiMC MORGIČIŲ 

GREITAI I R PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS 

D AB AKTINE 
DIYTDENTV 
BATĄ 4% 
1751 W. 47th Street 

oiezjj., B.v±^t>. 1 domėjo giesmininkėmis u «-i &oaaiiecių s i » « » &^--^- aarvs išvvkes i Aa 
košiūtė, maršalka — A d o l - | t y d ž i a i s u s ė s i visiems ge - jmas i r meilus ūpas visiems n ~ į • k a r į u o m g n ę 

fas Bladikas, knygų p a t i k r i - 1 ^ ž i n o m ų giesmių, 'klausytojams patiko, o J ^ Jmas Aldonis 1325 
B i i ^ k ^ i n i s i j a j R K a z a n a u s , s o d a ^ ^ m s teko i r ap-į pačios džiaugusi, kad jos, _ s

 GceTO'^kantis. buve 
kas, D. Alis, J . žurkauskas. ! l a n k y t i ^ s V a l u c k į 7 vie-; nors tuo būdu palinksmina ^ p i r m i n i ; k a s Domink 

Po susirinkimo svetainės ną p a r a p i j a vJcarų. i r kun, j sergančiuosius ir a t n e s e i V a r n a s J i s d a b a r y r a s tu 
savininkas Budas pavaišino J. Dambrauską, Aušros Var- i j i e m s kalėdines ovaaos . | ̂ - ^ . ^ į ^ ^ J a m g a . 
visus narius alum, lietaviš- j tųjpąrapi jos kleboną, k u n e | Gabbyjlima rašyti adresuojant O. 
ku užkandžni. T £ -jį _ ,. Į t uo laiku gulėjo Sv. Kry- j | ̂  D o m i n i c V a a i a s . Seventh 

Seernd 

NcaidoMtes F. Kuzmarskio Orkestrą 
^. A Frank S. Kazmarskis turi pas žmones 

«V 7*y SU. išsidirbęs gera vardą ir įgijęs jųjų pasiuke-
•įnaa. Kaipo geras muzikantas, jis ata«Kąs 
jam* pavestą darbą sąžiningai ir nebrangiai. 

Dabar, kaip žinote, yra tas sezonas, 
kuomet būna daug įvairių pramogų, koncertų, 

- vaidinimų, balių, vestuvių ir šiaip panų. įai-
<d P rank S. KuzmarsJris kaip tik tokiems parengimams yra. pa-
i r ^ ^ i r g t H p ^ ū p m t i orkestrą pagal rengėjų norą: o ^s-
u T S n o s , ^ k e k r o s P didumo ir L t . kremkites sekančiai -

Frank S. Kuzmarski, 2605 W. 39th Place 
Telepbone LAFayet te '^58 

ik ^ 

į^EM 

METINIAME 
^ ^ ^ r a i C o m p a n y , Seecnd Student 
B S S ^ ! , ^ r " ' r r ^ - r > i n g Re<rir: Qnt. F o r t 

1 Benning, Georgia. 

Dabar išvyko-ir narys^Joe 
SpgitJiS 455ft ^5. J u s t i n e St. 
C »̂»>o-a « i o r « o i 

MUTUAL 
FEDIRAL 
Savings and Loan 

Association 

WHOLESALE 
FUBOTTUBE 

BROKER 

Povilas. Rimkus, 4348 S a 
Artesian Ave. : Augus t inas 
Statkus. 4519 ^ Hermitąge 
Ave.; Pe t rac St ravinskas , 
3241 So. Greaa St . ; Karolis 
Steponavičius, 5739 S. Mor
gan St . : J u r g i s Petrikėnasį. 
2352 S. Oakley Ave.; Myko- j 

OF CHICAGO 

2202 W. Cermak 
Road 

Telefonas: 

CcBtal 8887 
t*m. J . KAZANACSKAS 

Sekretorius 

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms 
SUKNELIŲ PRTErNAMOMIS 

KATNCaUS 

PELNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ— SEBMfiGŲ — 

Si C T \ IK KABLIŲ 
Jaunavedėms Syrai ir SuknelėB 

Nationally advertised itema. 

IŠKAS and ! 
EACTOBY REPKESENTATIVE 

6343 South Western Avenue. Chicago 
Telefonas — KEPUBLIC 6051 

GESKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria i r mėgsta AMBROS1A Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi-
no NEGTAR. Sis Alus y ra pagaTmntaa i i importuotu 
pirmo* rūšies produktų. 

=^, 

LEO MORKUS, k 
x DISTREBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

Urmo. (whoiesale) kainomis pristato į alines ir ki
t a s rfryiga**- Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą 

2259 W. Cermak Rd TeL Monroe 0808 

= ^ 

CRANE COAL CO-
WEST VIRGLN1A GENUTNE 

POCAHONTAS 
Kol dabartinis stakas dar neišparduo
tas, ir neturėdami vilties gaut i daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog i š geležin
kelio karo jums.: 

GKmrfiOB POCAHONTAS, 
MiM> run — labai lumpsuot i. tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS, 
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas 
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose i r namų šildytuvams 

fitoa katanri pcrfcaot 4 toanas ar - H M K 
&S32 SO. LON G AVJS. TEL. PORTSMOUTH MC2 

*8.65 
*9.2Q 

$I0.50 

F 

^ 

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

SŪNUS LB ŽENTAS D£D£S ŠAMO 
KARIUOMENĖJE 

PIRMAS SĖBMAKINAS 

i registracijai, įstojo į reguli-
; aria kariuomenę. 

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

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

-

Sergt. Bruno Jušas jau du 
metai kaip tarnauja Dėdes 
Šamo kariuomenėje, šiomis 
dienomis pranešė savo na-

kad Kalėdose ne
gales jų aplankyti Jo žmo
na Bronislava Jušas (kai 
mergaite buvo — vadinosi 
Bernice Čerko) išvyko ap
lankyti savo vyro. 

Sergt. Bruno yra plačiai! 
Westidiečiams žinomo "kar-' 
penterio" Chalio Jušo sū-j 
mis. Chalis Jušas gyvenai 
2223 W. 23 pL 

NELAIMĖ CICEROJE 
. Vakar Cicero. HL, J. J 
Baršausko dirbtuvėj, adresu 

14707 W. 15th PL, eksploda-
jvo transliteris, kuris geležis 
virina. 42 darbininkai su
žeisti, iš jų du pavojingai 
Atrodo, kad sužeistųjų tar
pe yra du lietuviai: Edward 
Daunaris ir Chas. Tarulis 
Po pirmos pagalbos jie ga
lėjo grįžti namo. 

Įvykusi nelaime sukrėtė 
visą Ciceros apylinkę. 

C "Draugas" Acme telepbocat 

The U. S. S. Peto. pirmasis U. S. navy submarinas pastatytas Great Lakęs, šis subma-
rinas padėtas ant nuleidžiamų rąstų, Lockport, EI š i s submarinas buvo pastatytas 
Manitiwoc, Wis., jis jau Ulinois ir Mississipi upėmis iškeliavo į jūrą. 

Lietuviai yra nacių priešai 
ŠAUNI VAKARIENĖ. PROF. K. PAKŠTAS PATEKO 
I VOKIEČIŲ NEMALONE UŽ TAL KAD JIS KOVO
JA UŽ LIETUVIU; TEISES BŪTI LAISVAIS IR NE
PRIKLAUSOMAIS. 

Louis Vaiski 
Chicagoje, įvyko samu va-Louis Vaiski, vedęs Cnar-!, . _ TT , . _ , „. . . . , , . ikanene. Vakariene buvo su-ho Juso jauniausią dukterį 

Pereitą sekmadienį Patria j f akto. Komunistiška spauda 
Hali, 2011 W. North ave», į prof. K. Pakštą ir kitas lie

tuvius pavardžiuoja provo-
kiečiais ar pronaciais. Tai 

Sergt. Bruno Jušas, bai-j Adelę, grįžo Kalėdų šven-; 
gęs Harisson aukštesnę mo-jtėms ir žada Chicagoje sve-
kyklą, įstojo į Illinois Na-;čiuotis 10 dienų. Po atosto-: 
tional guard 33 division, ten'gų Louis Volski grįžta į] 
tarnavo tris metus kaipo kor New Jersey valstybę, kur 
poralas, ir tuo pačiu laiku tarnauja kaipo šoferis. 
dirbo Ryerson Steel Co. Volskiai gyvena Archer i 

Sergt. Bruno Jušas, atėjus ave», ir ten tari savo biznį. 

ruošta pagerbti prof. K. 
Pakštui, Lietuvių kultūrinio 
Instituto direktoriui, kuris 
1943 m. pradžioje išvyksta 
į New York, ten ir Lietuvių 
Kultūrinis 
iiamas. 

yra didžiausias melas ir ne
sąmone. Visi lietuviai yra ne 
provokiečiai, bet šimtu pro
centu proamerikiečiai, kitaip 

i sakant prosąjungininkaL 

Pateko į vokiečių nemalonę 

Lietuvoje yra buvę įvai
rių draugijų, kaip amerikie
čių, anglų, vokiečių, prancū
zų ir kitų tautų. Bet vienin
tele draugija, kuri Lietuvon 
je negalėjo prigyti, tai buvo 
vokiečių draugija. Vokiečių 

Naujas submarinas 
priplaukė pro Chicagą 

Manitowoc mieste, Wiscon 
sin valstybėje, buvo pastaty 
tas naujas Amerikos subma 
rinas. Submarino vardas — 
Peto. š is submarinas kaš-: 
tuoja $7,500,000. Submari-1 

nas Peto pereitą šeštadienį 
praplaukė pro Chicagą. 

Gražus pavyzdys 
Roselande, Visų Šventųjų 

lietuvių parapijoje, mirė 
Antaną* Kancevičius, 23 me 
tų amžiaus. Tai buvo šau
nus ir pavyzdingas vyras. 

mu 
X M. Daugirdas, 1612 N. 

Wolcott St., senas šv . My
kolo parapijos ir draugijų 
veikėjas, šiomis dienomis 
grįžo iš ligonines ir kasdien 
eina sveikyn. 

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

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

' • • • 

X A. Plėnis patapo nau
ju Town of Lake apylinkėje 
biziiierumL, Jo puikiai įreng
ta valgomųjų daiktų krau
tuve randasi adresą 1814 
West 47 St. 

Draugija Lietuvoje susi l ikviiJ i s ^ š v - V a r d o n a r y s -
davo prieš Hitleriui ateinanti P e r e i t J * šeštadieni apie 60 
į valdžią. Vokiečių draugija š v - Vardo draugijos narių 

lįg. atsilankė prie. Antano Kan-Lietuvoje neprigijo, nes 
tuviai ją boikotavo. Prof. K. j 
Pakštas yra daug prisidėjęs! 
prie vokiečių boikotavimo. 

eevičiaus karsto ir 
sukalbėjo rožančių, 
vadovavo kun. B. Grinis. 

X Barbora Kraulidis, 4348 
S. Hermitage A ve., jau de
šimts metų; kaip paralyžiaus 
užgauta serga ir gydoma na
mie stropioj savo vyro prie
žiūroj. Nežiūrint tokios li-

bendrai gos, nuotaika ligonės visuo-
Maldai 

Institutas perkė- Prof. K. Pakštas vra vienas 'Užtat prof. K. Pakštas yra 

met gera. 

X Šv. Vaido Draugija Šv. 

i :-J :*:.. J - : — rLi. 

Nemažas būrys. . . . . . 

Į prof, K Pakšto išleista

is tų, kuris jau nuo studen
tavimo laikų pasireiškė kai
po vokiečių priešas. Kada 
prof. Pakštas gyveno Švei-

užsitraukęs vokiečių nemaio 
nę. 

Prof. K. Pakštas yra daug 
prisidėjęs per Geografų drau 

LIETUVAITĖS AKADEMIKES SU DAINA IR 
ĮįaeEaBE APLANKE ĮVAIRIAS VIETAS, JŲ DAINA 
VISUOSE PALIKO GILŲ ĮSPCDL 

Prieš Kalėdų šventes šv., keleiviai taip buvo sužavėti 
Kazimiero akademijos sta- dainų aidais, kad net kai ku 
dentes lietuvaites savo dai- rie pravažiavo savo išlipimo 
nomis ir giesmėmis Chicagą vietas. 

Fotografai pavėlavo 
Atstovavo lietuvius i į redakcijas 

Šv. Kazimiero akademi-j Lietuvaitės akademikes 
kės lietuvaitės giedojo ir j nuvyko į Museum of Science 

kauntės ligo-j Ū- Industry. Čia jos visus ir 
i gi sužavėjo sa-w> daina. Jau 
4 valanda, reikia uždaryti 
muziejus, bet priMika nesis-

ves susu-mKo nemažas bu-jcanjoije. "*** J » ! • » *»*o"J©-"]giją Tr^^SiįrSaMB^^aS 
r y s žmonių, kurie keletą va į g* ioipcrpa, kad Lietuva tari vokiečių kalba iš Lietuvos 
landų praleido laiką jankio- i išeiti j jūras, kad Lietuvai mokyklų būtų išstumta iš 
je ir draugiškoje nuotaikoje, nereikia jokios vokiškos glo pirmos vietos, jos vietą už-
Susirinkusiųjų tarpe matės bos. Užtat 1919 metais vo- imtų prancūzų ir anglų kal-
L. šimutis, Dr. Grigaitis, kiečiai prof. K Pakštui pu-jbos 1934 metais tai ir įvy- l į ^ Z^—fes 
Lietuvos konsulas P. Dauž- se metų nedavė vizos parvaro. 
vardis su žmona, žurnalis- žiuoti per Vokietiją į Lietu--

Antano Kanceviciaus pa-
, , . » ,. ,-> , , Kryžiaus paraprioi pnes Ka laika: pašarvoti B u k a u s k o , . / , A. . .__ 
koplyčioje. Laidotuves šian
dien. 

ledas yra pasiuntus savo ko
lonijos vaikinams U. S. į-
vairiose kariuomenės daly
se 147 karfimas (cartons) 

turite atliekamą X 
V. Tarutis 

Jei kas 
seną metalą — atiduokite 
karo produkcijaL Tuo savo 
žygiu prisidėsi prie' Ameri-

dainavo Cook 
ninėje, Cook kauntės kalėji
me ir Museum of Science 
and Industry, JacksonPark. 
Akademikes atstovavo lie
tuvius ir jos buvo visur ma
loniai ir šiltai priimtos. Taip 
pat lietuvius A. R. Kryžiuje 
atstovavo p. Daužvardienė, 
Lietuvos konsulo žmona. 

Čia tenka paminėti kai ku 
rias smulkmenas, kurios yra l o n i « J" b a l s n -
įdomios. 

kirsto, nes mergaičių daina 
ją sulaiko. Fotografams rei 
kia skubėti į laikraščių re
dakcijas, bet fotografei taip | „^„^„^ 
buvo sužavėti lietuvaičių 

tas Pieza, Dr. Atkočiūnas, vą. 
Jonas Kazanauskas su žmo
na, p. Nausėdienė, kapelio
nas kun. Urba, kun. J. 
Prunskis, Rugytė-Bulotienė, 
Juzėlenaite ir ki t i Buvo 
daug kalbų ir graži' muzika 
lė programa, šauniai ir me 
niškai smuiką pagrojo p-le 
Čepukaitė, o armonika visą 
vakarą svečius linksmino 
p-le Lucija Rimkūnaitė. 

I Už Amerikos pergalę ir 
į Lietuvos nepriklausomybę 

Kovos už jūrą 
j Lietuvių visa laika buvo 

1925 metais susitvėrė Ma-j simpatijos Amerikai, Pran-
žosios ir Didžiosios Lietuvos cūzijai ir Anglijai, nes čia 
draugija. Prof. Pakštas yra lietuviai rasdavo daugiausia 
buvęs tos draugijos kurį lai-: užtarėjų Klaipėdos reikaluo-
ką pirmininku. Vėliau šilse. 
draugija pasivadino Vakarų 

Pasidalinta svarbiomis 

i draugija ir jai pirmininkavo j 
1 p. Sidzikauskas. Jei šiandien 
I Sidzikauskas yra vokiečių 
! kalėjime, tai tik už tai, kad 
Į jis pirmininkavo tai draugi-1 

i ai. Tiek Mažosios ir Didžio-

Šiandien Lietuva yra na
cių pavergta. Prof. K. Pakš
tas ir kiti lietuviai visomis 
jėgomis dirba už Amerikos 
pergalę ir kartu už Lietuvos 
išlaisvinimą iš po vokiečių 
jungo. 

Lietuviška 
gatvėkaryje __ 

Kada Šv. Kazimiero Aka
demijos lietuvaitės važiavo 
gatvėkariais. viena i š aka-
Memikių tyliai užniūniavo 

Jdainelę. Tada keleivis tarė 
^"balsiau". Mergaitės užtrau 
m ke lietuvišką dainą. Kelei-

/ viai sužiuro ir atydžiai klau 
sės. Gatvekario vairuotojas 
ir konduktorius taip pat li
ko sužavėti. Mergaitės gat
vėkaryje sudainavo ir an-
angliškų dainų. Keleiviai ir 
konduktorius net nenorėjo 
mergaičių išleisti, nes norė
jo klausyti gražių dainų ir 
giesmių meliodijų. Kai kurie 

Pirkite 
štampas. 

karo bonus ir 

Šia proga tenka paminėti 
balsais, kad jie padėję foto šioje vakarienėje buvo pa šios Lietuvos, tiek vėliau 
aparatus į šalį klausės m a sidalinta aktualiomis minti- pasvadinusi ši draugija Va-

mis. Šiame lietuvių susirin- karų draugija jos tikslas kad išleistuves prof. K. 
kime buvo iškelta daug įdo- buvo Lietuvai išsikovoti tei Pakštui suruošė p. p. Gab-
mių klausimų. Negalima ne- ses į jūras. Vokiečiams tos riai Jokubauskai, ir P. Ale-
pamineti šia proga svarbaus draugijos liūniene. 

-
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MfSŲ 
MILŽINIŠKO ST.VKO ItjggKA-

LXS1Ų EfSTROfESTC 
PASUiACDOKIT PROGA DABAB | 

KOL DAR NEKPARDIOTI 
I ' _ " 

TŪBOS. CLARINTTTAI. TROM
BONAI. SAXAPHONES. F U TBK Į 
sn "casesT — *!£.•«. «7.5«. j 

j |?45.«u ir $75.00. Vist garantuoti 
\ lengvam grojimui. 

KONCERTTT (TOTTARAI. SPA-
NISK3 MANTK>L1NAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
SC.SO. J8.S0. $]2.S0 iki $15.00. 
STRTCHINIAI BASAI — »«•.•«. 
J125.no ir $150.00. BASO T"2-
DENGALAS — $12.00. SMICE- | 
LIAI SSCUIKOMS. STRIt-NINI-

!' AMS B ASAMS VIOLAS IR CEL- ' 
LO $1.50. $3 00. $5.00. $10.00 

i h- $15.00. Striūnos d « -vigų vb«-
• minita InstnmientTj. BASS Ir 
! ŠNARE DRUMS — $ 1 * 5 0 . $23.50. 
J $S5.00 ir $50.00. PEDALS. HI-
I BOTS. CTMBOLS. i r DKTMV 
! HEADS pa ta T «> m i jums palau

kiant. MOI7TH PIECE vUiem* 
brass ir **ree4*" iusO uuientams ' 
pritaikomi jūsų lūpoms. 

EKSPERTTVA5= V7CTOR IR \ 
totų PHONOCRAPH pataisymai 

Atstatymas visi; daliu Clarine-
| tams. TrlOboms, Saxaphon«a ir 
j taipgi Smuikoms ir Guitarams. 
{ GOLDSTETVS MTSIC SHOP 
f #14 M u m I I S t , CMcago 

l » -

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

X P. ČSžaaskas, 5357 & 
Artesian A ve., žinomas Chi-
cago Ketavių veikėjas, pra
eitą sekmadienį išrinktas 
LRKSA Chicaeo apskrities 
pirmininku. Veikimui pagy
vinti, apskrities valdyba pa
didinta keturiais vice pir
mininkais ir seVr. padėjėju. 

V A L G Y K I T E 
PIETŲ LAIKO 

UŽKANDIS 
10:S0 iki S 

Sfc Ir 

SJ Vakarą . . . CmLETTTS 
RESTARANE.. . ir Ger«-
kitts West Sidės Skaniau
sio Valgju. 

PAMĖGINKITE MŪSŲ 
SKANŲ VYNŲ EB KITŲ 
OKRTMŲ PUOŠNIAME 

OOCKTAIL LOUNGE 
—Spagettl ir BavioU Ml 

Kada jūao tūtom. Tyras, brolis 
n o trnmpiua laikui 3 karkimą 
CfflLETlTS RESTARANĄ dėl 
nes Sa 

ir gerymo. 

Chi le t t i ' s Resfaurant 
2435 S. WESTERN A VE. HATmarket 9732 

G. P AGNI and BILL TURILLI, Prop. 

X Mottnų Kareivių Klu
bas Town of Lake savo ko
lonijos lijetuyrams - karei
viams pasiuntė viso 60 dė
žių įvairių dovanų Kalė
doms. Labai naudinga kiek
vieno kareivio motinai arba 
žmonai priklausyti prie s i c 
klubo. 

X K. Rubinas, J. Enceris 
i i R. BaliauskaK. žinomi LR 
ESA veikėjai, praeitą sek
madienį LRKSA Cbicago 
apskrities susirinkime išrink 
ti vajaus rajonų organizato
riais. Tos organizacijos nau
jų narių vajus eina nuo lap
kričio mėnesio, šių metų. 

X Katal. spaudos \ atjaus 
Town of Lake rodo 

vaisių. E. Kogenavi-
J. Kacus, T. Labuc-

kas, O. Pocaite, K. Pleikai-
t ą Martinkiene. Stanešaas-
kait*, P. Vendzelis, Rutkaus 

lajaus 

1 
-4i 

kiti skaitė pavieniais 
dabar 

• * * 
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