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Britai pralaužė vokiečiu liniją Italijoje !
Britų raportas sako Roosevelt Churchill 

Chiang Kai-Shek tarėsi Egipte; vyksta 
Persijon pasimatyti su Stalinu.

NEW YORKAS, lapkr. 30. 
—Reuters (britų) žinių agen 
rūros pranešimu iš Lisabo- 
no, “tikrai” ten žinoma, kad 
Prezidentas Roosevelt ir 
Premjeras Churchill atlaikę 
ilgą pasitarimą Cairo mies
te, Egipte, ir dabar vyksta 
kur norint Persijon pasima
tyti su Stalinu. Pranešimas 
sakė Kinijos Generalissimo 
Chiang Kai-shek taipgi da
lyvavęs konferencijoje ir 
kartu vyksta pasimatyti su 
Stalinu.

Vyksta ir Chiang
Anot agentūros 

mo, Prezidentas ir 
I vykę į Cairo lėktuvais,
Į Churchill vykęs laivu.

Pranešimas sakė drauge 
su Chiang atvykusi ir jo 
žmona. Pasak agentūros, 
trys vadai vienu kartu su- 

; ėję palapinėj netoli pirami- 
I dų.

Pranešimas taipgi sakė 
konferencijos metu buvo nu
trauktas Cairo susisiekimas 
su kitomis pasaulio dalimis.

J

Čeky-rusu susitarime 
mato kvietimą lenkams

LONDONAS, lapkr. 30.— 
Manoma šiomis dienomis 
Maskvoje bus pasirašyta 20 
metų sutartis tarpe Čekoslo
vakijos ir Rusijos, kurios 
tikslas yra sulaikymas vo
kiečių “drang nach osten” 
(varymosi į rytus). Ta su
tartimi numatoma ir Lenki
jos prisidėjimas, kadangi 
yra joje punktas, kad prie 
sutarties gali prisidėti ir 
kiti Čekoslovakijos ir Rusi
jos kaimynai, kurie nėra su
sijungę su Vokietija. Lenki
ja yra beveik viehintėlis kra 
štas, kuris tinka tai katego
rijai.

Pagal tą sutartį Rusija 
pasižada nebolševizuoti ma
žąsias Europos šalis, abi pu
sės pasižada kovoti prieš 
Vokietiją iki pergalės, ir 
numato Europos valstybių 
pertvarkymą be vienos val
stybės įsikišimo į kitos val
stybės vidaus santvarką.

VYSKUPO-KAPELIONO VIZITĄ S AMERIKOS BAZĖJ, ALASKOJ

Žmona.
praneši-
Chiang

Senatoriai nereikalaus

"sales tax"
WASHINGTON, lapkr. 30. 

—Senatoriai Vanderberg ir 
Byrd “sales tax” byliaus 
rėmėjai, šiandien pareiškė, 
kad jie nebedės pastangų 
prijungti tokį taksą prie 
Atstovų romų užgirio by
liaus sukėlimui $2,140,000,- 
000. Vandenberg sakė jis 

■ nebereikalausiąs tokio prie
do, kadangi iždo sekretorius 
Morgenthau vakar Senatui 
pareiškė administracijos opo 

į ziciją tokiam taksui.

Bus daugiau medžiagos 

civiliems reikmenims

Rado spiritu varyklą 
japonų stovykloje
SACRAMENTO, Calif., 

lapkr. 30.—California vals
tybės degtinės administra
torius George M. Stout sakė 
armijos autoritetai, perėmę 
Tule Lake japonų stovyklą, 
radę degtinės varyklą irdeg 
tinę ir saki (japonų gėralą, 
daromą iš ryžių). Stout sa
kė, kad jų agentūra gavusi 
raportus apie nelegalios deg 
tinės darymą, bet kuome* 
nuėję į stovyklą reikalą iš
tirti, F.B.I. agentai jų neį
leido į stovyklą, ir pranešė, 
kad jie reikalą perėmė 
Califomijos autoritetų.

iš

OKUPAVO DAR J ITALUOS MIESTUS
Dideli mūšiai penktosios armijos fronte

Brig. Gen. Charles L. Nelligan, viršinink as Kanados kariuomenės kapelionų, 
mas dviejų taip pat Kanados kariuomenės kapelionų, nufotografuotas vizito metu U. 
S. Army Air Station, Alaskoje. Žiūrint iš dešinės į kairę: kun. J. P. Ehmann, Kana
dos kapelionas; kun. William E. Parson, Amerikos kariuomenės bazės, kurioj vysku
pas lankėsi, kapelionas; vyskupas Charles L. Nelligan irzkun. J. Ketchen, Kanados re- 
gionalis lakūnų kapelionas. (NCWC)

lydi-

šone, Colco, Margono, ir 
Onofsia miestelius.

Užėmė Castelnovo.
Toliau nuo kranto, prie 

antros britų pozicijos skers 
Sangro upės, netoli Archi, 
raportas sakė kol kas ramu. 
Gen. Montgomery štabas ne
pranešė ar priešo reikmenų 
pristatymo vieškelis ten per 
kirstas, ar ne.

Penktos armijos fronte, 
per praeitas 48 valandas 
vyksta aštrios kovos tarpe 
amerikiečių ir vokiečių ap
link Falconara kalną, kur 
amerikiečiai užėmė Castel
novo miestą.

Sąjungininkų lėktuvai pri 
sidėjo prie atakų ant vokie
čių pozicijų kalnuose, ir taip 
gi išnešė ataką ant Sarajevo 
miesto, Jugoslavijoje, kur 
numetė bombas ant amuni
cijos dirbtuvės, priešo ka
reivinės, ir vežimų taisymo 
fabriko.

Amerikos lėktuvai ataka 
vo aerodromą ir geležinkeli 
centrą prie Grossetto, 
mylių į šiaurę nuo Romos 
--------------------------- .---------  

Vokiečiai sunaikino di
Lenkijos kaimus
LONDONAS, lapkr. 30.— 

Lenkų telegrafų agentūros 
pranešimu, vokiečiai prisi
pažinę, kad jie visiškai su
naikino du Lenkijos kaimus, 
ir užmušę suvirš 1,200 kitų 
lenkų, atkeršydami už nužu
dymą 16 vokiečių Bialystoko 
provincijoje.

Agentūra išleido fotosta
tines nuotraukas plakatų, 
kuriuos, anot jos, vokiečiai 
iškabino viešose vietose, ant 
kurių pasakoma lenkų pat
riotų nusikaltimai ir kas su 
jais padaryta. Tokios žudy
nės naciams įprastos, bet 
tai pirmas kartas, kad jie 
prisipažįsta tokius darbus.

Pirmas plakatas išvardi
na 14 užmuštų vokiečių ar 
lenkų kvislingų, ir sako 
Szaulicze kaimas, “įtaria
mas banditų priglaudimu,” 
buvęs visiškai sudegintas, o 
visi jo gyventojai buvo su
šaudyti.

Antras plakatas sakė Knia 
cowodce kaimas buvo taip 
pat sunaikintas ir 100 dau
giau lenkų buvo sušaudyti 
už užmušimą dviejų polici
ninkų.

ALDŽYRAS, lapkr. 30.— 
Britų aštuntoji armija pasi
varė pirmyn keturias mylias 
nuo Sangro upės ir pralaužė 
vokiečių žieminės linijos ga
lą prie Adrijatikos jūros. 
Kovodami dieną ir naktį,, 36 
valandas be paliovos, britai 
užėmė dalis svarbaus Sangro 
kalno į šiaurvakarius nuo 
upės, ir pavarė nacius iš 
Mezzagrogna miesto.

Kopdamiesi į Sangro kal
ną, kuris siekia nuo 750 iki 
1,000 pėdų virš upės slėnio, 
britai, neuzelandiečiai ir in
dėnai kareiviai taipgi pra
plėtė savo poziciją iki 12 
mylių pločio.

Šiai tiesioginiai atakai 
ant priešo pozicijų kalnuose 
padėjo taiklus artilerijos 
šaudymas ir lėktuvų bomba 
vimas. Užėmę Mezzagrogna. 
aštuntos armijos kariai va
rėsi Romagnoli link, kalno 
pietiniam gale, ir į Fossace- 
sia, šiaurrytinėj kalno pu
sėj. Šiame pasistūmėjime 
jie taipgi užėmė Marcanto- 
nio, Basila, Marcuccia, Ca-

lėktuvai puolė dvi japonu bazes
Padeda U. S. kariams Bougainville

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
30.—Gen. MacArthur komu
nikatas praneša apie didė
jantį ir neperstojantį lėktu
vų puolimą ant japonų pozi
cijų pietų ir pietvakarių P r. ! 
cifike. Per praeitas 24 va
landas ant jų numesta suvirš 
240 tonų sprogstančiųjų 
bombų.

Lėktuvai numetė 94 tonus 
bombų ant Wewak ir Boram 
aerodromo, Naujoj Gvinė
joj, ir ten sukėlė didelius 
gaisrus ir sprogimus.

Kiti lėktuvai numetė 44 
tonus bombų ant Dongą, 
Huon pu sinusai y, puldami 
taikinius palei Wareo kelią, 
virš naujai užimto Sattel
bergo.

Adm. Halsey vadovaujami 
lakūnai puolė japonų pozi
cijas šiaurės Solomonuose.

Vidutinieji bomberiai nu
metė 34 tonus bombų ant 
Buka aerodromo, o didieji 
lėktuvai puolė netolimą Bo- 
nis. Tuo pat metu kiti lėk- 

ešiną, 12 mylių į pietus nuo tuvų daliniai bombomis ap- 
Žlobino, ir varydamiesi į va- mėtė japonų pozicijas prie 
karus okupavę dar 40 kaimų Empress Augusta įlankos, 
ir miestelių. Ten numesta 68 tonai bom-

Vienas pranešimas iš Mas bų.
kvos Londonui sakė rusų ; “
dalinys dasivąręs iki 25 my- Afnhilkia hn/ac Cil lias į pietus nuo Bobruisko, AlP,dUK,a SU -
35 mylias į šiaurvakarius U S. repatriantais 
nuo Žlobino, ant Gomelio- 
Minsko geležinkelio.

Anot biuletenio, rusai taip slkei‘tim0 laivas Gripshoim 
gi pasivarė pirmyn Berezi-■ atplaukia New Yorko 

uostan su 1,236 amerikie
čiais ir 221 kanadiečiais,

Sunaikino Apaštališko 
Delegato namą Berlyne

LONDONAS, lapkr. 30.— 
Nacių kontroliuojamas Pa
ryžiaus radio šiandien pra- 

i nešė, kad britų orinių atakų 
metu sunaikinta Apaštališ
kos Delegacijos rūmai Ber
lyne. Pranešimas sakė ta 
žinia paėjusi iš Vatikano.

WASHINGTON, lapkr. 30. 
—Rakandų, geležinių dalykų 
ir kitų daiktų išdirbėjai 
tuoj galės pasipirkti med
žiagų “likusių” po baigimo 
karinių kontraktų. Karo pro 
dukcijos taryba šiandien pra 
nešė, kad dabar ruošiamas 
įstatymas, kuris palengvins 
dabar veikiančią kontrolę 
ant visokių medžiagų. Pa-

Sako armijos slaugės 

rastos gyvos
ALDŽYRAS, lapkr. 30.— 

Šios dienos pranešimas sako 
tikimasi, kad 13 armijos 
slaugių, kurios buvo dingu
sios nuo lapkričio 8 d. skren
dant iš šiaurės Afrikos į 
Italiją, yra gyvos ir sveikos 
sąjungininkų taikomoj teri
torijoj. Komunikatas nieko 
nesakė apie likimą 12 karei
vių ir 4 karininkų, kurie 
taipgi skrido tuo lėktuvu.

Japonai įsiveržė į 
Changteh miestą
NEW YORKAS, lapkr. 30. 

—Chungking radio praneši
nu, japonų kariuomenė, po 
artilerijos ir lėktuvų apsau
ga, įsilaužė į Changteh mie
stą, Hunan provincijoje. Ki
niečių garnizonas durtuvais 
kovoja prieš japonus. Anot 
komunikato nauji rezervai 
skuba į tą pusę ir tuoj susi
kibs su japonais.

■ /

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Tūkstančiai bėga iš 
Sofija; bijo bombavimiį

STOKHOLMAS, lapkr. 30. 
—Pranešimu iš Budapešto, j 
apie 25,000 asmenų buvo 
evakuoti iš Sofijos, ir tūks
tančiai kitų kraustosi taip 
greit kaip gali, kad išvengti 

j sąjungininkų lėktuvų atakų.,

I

tai pripažįsta apleidę Korostenj
Nauja ofensyvą vakariniam Dniepre

LONDONAS, lapkr. 30.— 
Maskva šiandien pripažino, 
kad rusų kariuomenės eva- 
kuavo Korostenj. Naciai ke
lios dienos tam anksčiau 
pranešė tą miestą atėmę iš 
rusų.

30. — 
nuolat 

šešiuose
NEW YORKAS. lapkr. 30. 

—Diplomatinis belaisvių ap-

Dirbtuvės sprogime 
žuvo du darbininkai
NEW YORKAS, lapkr. 30. 

—Sprogus dujų tankui, du 
asmenys buvo mirtinai su
žeisti ir bent 30 buvo sužei
sti. Vienas žuvusiųjų buvo 
sužeistas begelbėdamas du 
kitus darbininkus.

MASKVA, lapkr. 
Rusų kariuomenės 
stumiasi pirmyn 
sektoriuose—trys Baltrusi-
joje ir trys Ukrainoj — žy- 
giuodamos per miškus, pel
kes ir laukus, kur vokiečiai 
turi pastatę daug tvirtovių. 
Didžiausias progresas daro
mas Žlobino sektory, į šiaur
vakarius nuo užimto Gome
lio, kur rusai iš kelių pusių 
spaudžia tą miestą ir nacių 
pabėgimo kelią.

Rusų komunikatas sakė 
j jų kariuomenės užėmė Stry-

■ ”............................................. ... .....................................................

Amerikos lėktuvai 
padarė ataką rekordą 
LONDONAS, lapkr. 30.—

Sekdami britų Mosąuito bom 
bėrius, kurie vakar naktį 
atakavo taikinius vakarinėj 
Vokietijoj, i amerikiečių di
dieji bomberiai dienos metu 
šiandien puolė tas pačias 
apylinkes. Tuo amerikiečiai 
padarė rekordą 11 didelių 
atakų per vieną mėnesį iš 

; Anglijos bazių.
Britų naktinė ataka sekė 

amerikiečių dienos metu va
kar padarytą puolimą ant 

j Bremeno uosto
Visose tose 

sąjungininkai prarado 
lėktuvą, o nušauta 45 priešo 
lėktuvai, 35 jų virš Breme
no.

IŠ LONDONO — Vokiečių 
radio stotys šiąnakt vėl sto
jo transliavusios, kas vei
kiausiai reiškią kitą sąjui- 
gininkų ataką ant Vokieti
jos.

IŠ LONDONO — Naciai 
sušaudė 35 bulgarus karinin 
kus už atsisakymą kovoti 
prieš patriotus albanus.

IŠ ITALIJOS — Britai 
užėmė dar 5 miestus ryti- j 
niam Italijos fronte, ir da
bar randasi tik 22 mylias 
nuo Pescara uosto.

IŠ LONDONO — Ameri-i 
kos bomberiai šiandien ir 
vėl puolė taikinius Vokieti
joje. Septyni mūsų lėktuvai 
dingo, ir 7 priešo lėktuvai 
nušauti.

IŠ WASHINGTONO. — 
Pradedant šiandien, naujai 
išduodami “C” kuponai ga
zolinui bus geri penkiems 
galionams. Už “A” kuponus 
pasilieka trys galionai.

IŠ PEARL HARBOR — 
Gen. H. McTiere Smith sakė 
Tarawa užėmimas parodė, 
kad reikia daug daugiau psl 
ti priešo laikomas pozicijas 
lėktuvais ir karo laivais 
pirm negu iškeliama karino 
menė. Jis sako tuo bus su
taupoma daug gyvybių.

nos ir Pripet pelkių apylin
kėse.

Suvirš 200 mylių į pietus, buv0 japonų internuoti I
didžiam Dniepro užlenkime, |tuoj Pearl Harbor state 

a_____ , kad
dėl apsaugos jų giminės ne
bus leidžiami prie laivo.

didžiam Dniepro užlenkime, - '
kita rusų kariuomenė pra- Deįrtment pranešė, 
dėjo naują ofensyvą vakari
niam upės krante, tarpe Ki
evo ir Kremenčugo. Anot i 
komunikato, rusai pavarė 
vokiečius aštuonias mylias 
į vakarus nuo Cerkasį.

ORAS
Giedra, šalčiau.

ir miesto, 
operacijose

31

Aldžyre laukiama 6en.
Catroux raporto
ALDŽYRAS, lapkr. 30.— 

Čia laukiama Gen. George 
Catroux, kuris buvo prancū
zų tautinio komiteto paskir
tas išrišti Lebanono krizės 
problemą, ir tuo tikslu Bei
rute vedė pasitarimus.

Mažiau pointų už mėsą
WASHINGTON, lapkr. 30.

— Kainų administratorius 
Chester Bowles savo šį va
karą sakomoj kalboj praneš 
apie bendrą sumažinimą 

[“pointų” už įvairias mėsas.
Jis nurodys, kad dėl civilių 
krovinių pagerėjimo galima

PIRKITE KARO BONUS. tų skaičių.
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IIš Toronto padangės
Žimg-žinelės

Lapkričio 13 d., parapijos 
salėj, Kanados Lietuvių Ta
rybos- skyrius turėjo vaka
rienę, po kurios buvo šokiai 
iki 12 vai. nakties. Gautas 
pelnas paskirtas palaikymui 
Kanadoj leidžiamo žurnalo 
“Nepriklausoma Lietuva”. 
Žmonių buvo pilna salė, nei 
vietos apsisukti nebuvo. Vi
sa tarybos valdyba ir ren
gimo komisija darbavosi gra 
žiai. Labai gražų įspūdį pa
darė savo mandagumu ir 
mokėjimu gražiai patarnau
ti prie stalo jaunuolės mer
gaitės: Janina Grunskytė, 
Vanda Jarašūnaitė, Adelė 
Matjošaitytė, (kuri dabar 
mokinasi už slaugę Šv. My
kolo ligoninėj), Genovai tė 
Jokubynaitė ir kitos. Mote
rys, kurios darbavosi namuo 
se, virtuvėj ir dalinai pagel
bėjo prie stalų buvo: Emili
ja Matjošaitienė, kurios sū- 
nus studentas automobiliu 
per- ištisą savaitę suvežiojo 
supirkinėtą maistą ir kitką 
į. reikalingą vietą. Taipogi 
daug darbavosi Aušros cho
ro solistė Zofija Užemeckie- 
nS, Marija Jokubynienė, Sta
sė Butkienė, Anelė Vekterie- 
nė, Bronislava Čiriūnienė, -^as, kuris ėjo labai sklan- (LKFSB) Gabus rašytojas 
Ęronė Dubauskienė, Kizienė ^žiai ir tvarkingai. Išduotas ir darbštus Londono lietu- 
ir kitos. O daugiausia kre- raportas iš surengtos vaka- vių parapijos klebonas- kun. 
dito reikia atiduoti tarybos 
pirmininkui Petrui Kairiui. 
Na, kiek tas žmogus dirbo, 
tai reikėtų aprašymui pa-

švęsti visi “Draugo” astuoni 
puslapiai ir tai būtų maža 
vietos. Tiesiog reikia stebė
tis kaip tas žmogus moka 
viską vikriai, gražiai sutvar
kyti ir patarnauti. Kur tik 
nepasisuks, jo darbas jau 
atliktas. Tai virtuvėj,
prie stalų, tai į krautuvę nu- i 
bėga, tai salę šluoja ir t.t. 
žmogus vertas didelės pa
garbos.

tai

Reikia pažymėti, kad Pet
ras Kairis ne vien įvairiuo
se parengimuose patarnauja. 
Kiekvieną sykį, kada tik es
ti lietuvių kaibos mokykla, 
Petras visuomet užkuria pe
čių, atėjęs tuojau, iš darbo 
nei vakarienės nevalgęs. Vai 
kučiai atėję su mokytoju 
randa visuomet šiltą kamba
rį ir gražiai sutvarkytus mo
kyklos stalus ir suolus. Mo
kytojas be galo yra dėkin
gas Petrui Kairiui už jo to
kį nuoširdų patarnavimą. O 
vaikučių tėvai manau nepa
mirš pasveikinti Petrą Kai
rį su kokia nors dovanėle 
Šv. Kalėdų proga.

Lapkričio 21 d. parapijos 
salėj buvo Kanados Lietuvių 
Tarybos skyriaus susirinki- 

Bronislava Čiriūnienė, :Tias> kuris ėjo labai sklan-

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. ILETNOTS.

SESERYS SE PURPURINĖMIS ŠERDIMIS

Tas, kurs neturi savo nuo
monės, bet pasiduoda kitų 
žmonių nuomonei, yra ver
gas. Klopstock.

DR. J. JL SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

OFISO VALANDOS 
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

Būkit Malonus

SAVO AKIMS!

Budriko Modemiška Krautuve

kaip skriaus žmones... Kad PIRKITE KARO BONUS! 
šią priesaiką darau tikra 
širdimi ir gryna sąžine, iš
keliu ranką prie Viešpaties 
Dievo.’ ’

Leitenantės Madonų air Agnės iš Oakland, III., katalikės 
kariuomenės slaugės, nufotografuotos prie vienos karo lau
ko ligoninės Italijoj. Už pasižymėjimus kovose prie Salerno 
abi vyriausybės apdovanotos Purple Heart medaliais;

(NCWC)
.............................— •■■■ I "I I II . 1 ■■■ ■-

Garbingi svečiai pas i Lietuviškos dainos 
kun. dr. Matulaitį

Skolinam Pinigus 

Mergišiams 
EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVTVAS 

kreipkitės prie mūsų 
TAUPYKITE

rienės, iš kurios gauta gry
no pelno virš $50.00. Pinigai 
pasiųsti į Montreale “Nepri
klausomos Lietuvos” žurna
lui. Per susirinkimą buvo 
perstatyta viešnia iš Chica
go — Sonja Pipiraitė (Ma
rija Jokubynienė perstatė). 
Viešnia ragino lietuvius bū
ti vieningais, veikti visiems 
išvien atgavimui Nepriklau
somos Lietuvos.

Lietuvos kareivio 
priesaika

Verta, dėmesio ir mums 
įkvėpimo galinti duoti yra 
(1919 m, geg. 4 d. ministe
rių. 'kabineto patvirtinta.) 
Lietuvos kareivio priesaika.

— Aš prisiekiu Aukščiau
siam Viešpačiui Dievui tei
singai tarnauti Lietuvos ka
riuomenėje... Prisiekiu, nesi- Į 
gailėdamas savo sveikatos 
nei gyvasties, ligi paskuti
niam kraujo lašui ginti Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, o taip pat mūsų žmo
nes ir visą mūsų žemę nuo 
kokių nors užsienių ar vi
daus priešų užpuolimo ir nuo 
visų tų, kurie mūsų krašte 
kels riaušių, ardys žmonių 
darbą ir ramumą ar kitaip

Tik vien* pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurių regšjano mokslas 
gali suteikti.

X ** METAI PATYRIMO 
patrinkime akinių, kurie prašali

na visą akių Įtempimų.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos 
Telefonas! CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:80 a. m. iki 8:80 p. m.

Treilad. ir šeštad. »:80 a. m. 
lkl 7:00 p. m.

IAFGITLT I
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS M 

radio laikraštis, įsteigtas bal. n, 1933 m. g

WHFC - ffl kilosi
SEKMADIENIAIS — nuo 1|| 

iki 2. vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo $4 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- H 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. t?
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Ave., Chicago, III. I|
Telefonas — GROvehill 2242

Pilnas didelis pasirinkimas na 
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jevelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos, 

los. F. Bndrik, Ine. 
3241 So. Halsted Si.
TeL Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiam! 
Budriko Krautuvės per 14 metų: 

i ’ ' '
WCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare 0:30 valandą.
WHfO 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.
u--------------------- ;------------------------

(LKFSB BBC radijo pro
gramos vadovybė sutiko duo 
ti lietuviškų dainų valandė
lę, tik kol kas ne lietuvių, c 
suomių programoje. Londo
no lietuviams nemažas rū
pestis surasti tinkamų plokš 
telių.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:

TeL CANal 6122

DR. BtEŽIS
dr. K. Matulaitis pradėjo 50- 
tus savo amžiaus metus. Ta 
proga pas jį spalių 20 d. at
silankė Škotijos lietuvių d va 
sies vadas — “Išeivių Drau
go” redaktorius kui. J. Gu
tauskas, min. Balutis su sa
vo padėjėju ir K. Brazdžio
nis. Šiaip Londono lietuvių 
gyvenimas eina normalia va
ga. Bažnyčia ir klebonija l^ą- 
ro nepaliestos, Vokiečių lėk
tuvai dabar nuostolių mažai 
tepadaro.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

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

vakarais ofisas uždarytas.
’ REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sttartį

4©*To-
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EXTRAl EXTRAI

PIRKITE KARO BORUS

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas
Žydukas

1751W. 47th Street

dėl
i9 4 4 

SUPREME
SAVINGS and LOAN

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorių*
DABARTINE
MVTDENTŲ
RATA.............

lietuvaičių, o vyrų, kaip kai 
kurie vadina jaunuolių, po 
keturiasdešimts metų, tai 
kaip grybų po lietaus. Visut 
pilna. Aistis

S
CIAIJ

Telefonas SEELEY 8760

2310 WBST ROOSEVELT ROAD
įr

■ . • tAOMINC'.

SPRI.NGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką «k galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJA savo 
dirbtuvėj Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apd*n> 
jalo.'

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūeų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Kadarai Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA

— M Matai Seki

KEISTUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION 
TKL. CM.DMBT OU -

Lietuvių jaunikaičių 
ronte nemažai. Amerikie
tėms lietuvaitėms labai ge
ra proga dabar išsirinkti vie 
ną sau. Pamėginkite, o už
tikrinu, kad vyrą gausite iš 
stuomens ir liemens ir tur
tingą. Kanadoj labai mažai

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu

t- - ■ .. . ~~

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
IS metų patyrimas 

TeL: Yarda 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 Ud 4; nuo 6 fld A 

gekmadhnyjs pagal sutartį.
I I. ■ — 3 ■ ■ ■

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

P. KEZON 
ir Iždininkas

y 1
*

£J L

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

DIRBTUVES

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolu*. Turime didelį pasirinkimą Ti» 
šokių spalvų h audinių aptraukimui materiolu.
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

Ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKATHS — SAVININKAS
4140 ARCffiER AVE. TEL.: LAFAYETTE 351S

Neišmeskite savo senų išdėvėtų raka®, 
dų, bet paveskite mums-juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje^ 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa-

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
__756 VVest 35th Street

M. KANTEB, 
MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St

Phone YARDS 6034

IT.

DAROMOJ AKI PIRMŲ MORGICIŲI moNTAvam 1111 v "
emt Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų! 

PANAVDOKtTE PROGA DABARTINĖMS ŠĖMOMS 
irooaiao MATOMA

TAPSITE FlN AnSINIA> NRgRtKLAFSOMI!

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo rankru 

I mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886
DR. Al. RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. TeL: MTDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

' vai. popiet ir puo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniai*, Trečiadieniaia

ir šeštadieniai* 
Valandos: 3—8 popiet

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Eez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vaL iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra. brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda.
tikėjimu dėl tc\ kad jo nebraa-

Split by PDF Splitter
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HELP WANTED — VYRAI

HFjLP WANTED
j

WAREHOŲSE VYRŲ, patyrusių ar 
ne, prie vholesalc grocers. Laikas 
ir pusė virš 40 vai'. Kreipkitės prie 
Mr. Hauser, 1-mam aukšte. CEN
TRAL GROCERS CO-OP., 1001 S. 
California.

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 8488-9489

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

VYRAI IR MOTERYS

WAREHOUSE VYRŲ
Patyrusių ar ne, prie wholesale 
grocers. Laikas ir pusė virš 40 
vai. Kreipkitės prie Mr- Hauser, 
1-mam aukšte.

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpmver Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Rastą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paUuosa- 
rinio raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGETCATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

ARC ĮVELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbas 

$60.00 IKI $73.00 
Ir Bonai Sulig įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS
$60.00 IKI $95.00 

Ir Bonai Sulig įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Isidirbimas

MAŠINISTO 
$70.00 IKI $87.50 

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

Kasdien: 8 ryto iki S vakare 
Sekmad. nuo 8 ryto iki 3 pp.

5757 VVEST 65th STREET

CENTRAL GROCERS CO-OP.
1OO1 S. California

HELP VVANTED MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ.
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTIĮ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus.

27421 W. 36th PLACE

REIKIA
KALVIŲ

—IR—

KALVIAMS
/

PAGELBININKŲ 
ELECTRIC ARC

WELDERIŲ
54 VAL. SAVAITE 
GERA MOKESTIS

CARLSON 
BUILDING SPECIALTIES 

2891 Hillock Avė.

LUMBER
TALLYMEN

IR

DARBININKŲ
AUKŠČIAUSIA NEGU KITUR 

MOKESTIS IR VIRŠLAIKIS 
PASTOVUS DARBAI

Atsišaukite į

Harris Bros. Co.
1349 W. 35th St.

(1 blokas j rytus nuo Ashland)

Patyrusių 
Hand Screw

Mach. Operatorių
PRIE KARO DARBŲ

GERA MOKESTIS

KREIPKITĖS 4-TAM AUKŠTE

APPROVED PRODUCTS CO.
816 W. Erie St.

VYRŲ
REIKIA

100% KARO DARBAMS
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

TRUCKING 
PACKING 

ABELNIEMS 
DIRBTUVES DARBAMS

BUČERIO

REIKALINGA VIRĖJA 
GERAS MOKESTIS l 

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
j sąlygas telefonu YARDS 0130.

TARNAIČIŲ
UNIJIOS MOKESTIS 
Vai. 8 ryto iki 4 pp.

Sekmadieniais dirbti nereikia. 
Malonios aplinkybės. Atsišaukit
VVELLINGTON ARMS HOTEL 

2970 Sheridan Rd.

i

Vyrų 
Moterų 

Aukštesnės Mokyklos 
Vaikinu

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 J mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Patyrusio prie corned beef džio
vinimo; gera mokestis; pastovus 
darbas; 5 dienos į savaitę.

HAYMARKET 4000

DOCK VYRAMS
Pastovūs Darbai

4 patyrusiems Dock vyrams.

Prisirengkite dėl žiemos. Dirbkite 
apdengtoje platformoje kur yra 
geriausios darbo sąlygos Chicagoj.' 
Atsišaukite popiečiais asmeniškai.

KLAUSKIT HERB ROBSON

HENNEPIN 
TRANSPORTATION CO.

900 S. Washtenaw.

Ar Galit Kepti?
Mums reikia moteries kepti 10 
paštetų (pieš), pyragėlių (rolls) 
ir vieną keksą (cake) kasdien 
mažoje kompanijos cafeterijoje. 
Valandos: nuo 8 ryto iki 3 p.p. 
5 dienos j savaitę, gera transpor- 
tacija, malonios aplinkybes, gera 
mokestis ir valgis.

VIRS 16 METU
IŠIMTINŲ DARBININKŲ 

Pilnam ar daliniam laikui prie 
lengvų, švarių bindery darbų 
spaustuvėje kuri atlieka 

KARO UŽSAKYMUS 
DIENĄ AR NAKTĮ 

ŠIFTAI
Galima sutvarkyti darbo valan
das pritaikant jūsų patogumui.

Atsišaukite į

International

GRAŽŪS AMERIKOS ŪKININKŲ GYVULIAI

Tag & Salesbook

BUCKLEY DEMENT & CO.
1300 W. Jackson Blvd.

Company
319 N. WHIPPLE ST.

PARDAVIMUI

Chicagoje, Union Stock Yard amfiteatre, dabar yra gyvulių paroda, kurioje galima 
matyti nepaprastai gražių gyvulių išaugint ų Amerikos pavyzdingų ūkininkų, štai, vie
nas tokių ūkininkų su savo parodoj išstaty tais gyvuliais, kuriems pripažinta mėlyni 
kaspinai — prizai. (Acme-Draugas telephoto) . 1

ABELNŲ 
MAINTENANCE VYRŲ 

DŽANITORIŲ 
ABELNŲ DIRBTUVĖS 

DARBININKŲ
UNITED AUTOGRAPHIC

REGISTER CO.
5000 S. CALIFORNIA AVĖ.

REIKIA
TARNAIČIŲ

PILNAM AR DALINIAM LAIKUI 
ATSIŠAUKITE Į

CREST HOTEL
6724 STONY ISLAND AVĖ

Įsigykit mūsų veltui sarašą tikrų 
bargepų. JOHN O. SYKO RA. 2411 
S. 52nd Avė.. Cicero 453.

PIRMIEMS MORGIČIAMS PASKO
LOS daromos už tiktai 3 nuošimtį. 
JOHN O. SYKORA. 2411 S. 52nd 
Avė., Cicero 453.

Machine Shop
Pagelbininkų

Sveikų vyrų prie abelnų darbų 
Machine šapoje. Patyrimo nerei
kia Gera mokestis. Darbų randasi 
dieniniuose ar naktiniuose šiltuose

HANNIFIN MFG. CO.

MOTERŲ
25-35

Išmokti coremaking ir pagelbėti 
prie įvairių darbų experimental 
foundrėje.

44 VAL. SAVAITĖJE
LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL. 

60c I VAL. PRADŽIOJE 
MATYKTT MR. SCHUMACHER

A R M O U R
RESEARCH FOUNDATION 

3350 S. Federal St.

★★★★★★★★* 
★

★

★

I

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

LAIKAS IR PUSE už VIRŠLAIKĮ 
ATSIŠAUKIT Į

ADMIRAL
CORPORATION

4150 N. Knox Avė.
—ir—

3815 Armitage Avė.

REIKIA
VYRŲ
Dirbti Kaipo 

BENCH ir FLOOR 
MOLDERIAIS 

Ant liuosų darbu 
KOEPKE FOUNDRY CO. 

4533 W. Pattorson Avė.

621 S. Kolmar

Pagreitinki! Pergalę!
Stokit j svarbius karo darbus 
dabar dirbdami didžiausioj gear 

dirbtuvėje Amerikoje!
HAND TRUCKERS 

ŠLAVĖJŲ 
PAPR. DARBININKŲ •

Patyrimo Nereikia 
Malonios Aplinkybės. 

Po Karo Progos.
Labai Moderniška Dirbtuvė. 

60 Vai. Darbo Savaitė. 
Mokestis už 70 Vai. 

Atsineškit Gimimo Rekordą.

FOOTE BROS. GEAR 
& MACHINE CORP.

Employment Ofisas:
5219 S. WESTERN BLVD. 
Atdara kasdien, 8:30 ryto iki 5 pp. 

Sekmad., 9 ryto iki 2 pp.

MOTERŲ IR MERGINŲ
VISOKIO AMŽIAUS 

PILNAM AR DALINIAM LUKUI 

Gera mokestis malonioje vietoje 
dirbant.

CHESAPEAKE 2345

SKELBKITES “DRAUGE”

★

★

For Sale!
For Help 1
For Rent!
For Service l
For Results I

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

MOTERŲ DARBININKIŲ REIKIA. ' 
50 metų senumo ar suvirš. su ar be I 
patyrimo.

IDEAL LAUNDRY
-54’ s? etate St.

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

ČIA RASITE TĄ DARBĄ

ChrisImM
Šeals

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Žmogaus mintys, ne žo- KURĮ NORITE GAUTI! 
džiai, yra jo nuosavybė.

Kokius savo leidinius 
komunistai platina 
Lietuvoje

I 
(LKFSB) Tarp Lietuvos 

žmonių komunistai platina 
nemažiau kaip keturius lie
tuvių kalbai leidžiamus, bol
ševikų dvasioje redaguoja
mus laikraščius: 1. Lietu
vos Komunistų Partijos (bol
ševikų) centro komiteto or-

į judėjimo vadai leidžia slap
tą laikraštį Lietuvoje “Ne
priklausoma Lietuva” ir ki-

. tus. Tačiau patrijotų darbo 
sąlygos labai sunkios: komu
nistai savo lietuviškiems lei
diniams panaudoja komuniz
mo tėvynėje esančias spaus- būdais remti kovą dėl lais- 
tuves, o patrijotams lietu- vės lietuvių tautos, kuri ne- 
viams reikia dirbti budrių neri nei nacių, nei bolševikų 
nacių šnipų gaudomiems. Be 
to, lietuviams patrijotams 
labai sunku įsigyti spaustu-

Kad ir sunkus, bet vis dė
to yra ryšys su pav.ergtll 
Lietuvos žmonėmis. USA li< 
tuvių pareiga yra padėti Ii 
šomis organizatoriams prie 
naciškos slaptos akcijos Lil 
tuvoje, o taipgi visais kitaip

okupacijos.

ganą “Tiesa” (visų šalių ko-, v^’ 0 ^us įtarimui ir seka- 
munistai mėgsta kopijuoti m^ems naciU beveik nėra 

galimybių kur pasišalinti į 
užsienį. Taipgi patrijotams 
lietuviams yra didelių sun
kumų su gavimu teisingų 
informacijų apie įvykius už
sienyje.

atsišaukimai į ūki- 
šiaip gyventojus, 

bei

I

CHRISTMAS

LION MFG. CORP. 
ARMY-NAVY 

"E"
Award Dirbtuvė

Reikalauja

Abelnų 
Machine 

Shop 
Darbininkų

KREIPKITĖS

2640 Belmont Avė.

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

TYPISTS 
STENOGRAPHERS

PLEASANT VVORKING CONDITIONS

STEADY WORK NOW

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGWALT

Platinkite įdomiausią dien- 
raštį “Draugą”.

ACME INDUSTRIAL CO.
200 N. Laflin Street

komunistų centrą — Mask
vą; Maskvoj irgi eina komu
nistų organas “Pravda”-Tie- 
sa), 2. Liet. Kom. Part. ir 
Liet. Tar. Resp. Aukščiau
sio Tarybos Prezidiumo laik
raštis “Tarybų Lietuvą”, 3. 
Šio laikraščio priedą — ‘ ‘Me
nas ir Literatūra”, 4. Laik
raštį “Už Tarybų Lietuvą”.

Be to, Lietuvoje platina
mi komunistų paruošti atsi
šaukimai į Lietuvos parti
zanus, 
ninkus,
Tuose atsišaukimuose 
laikraščiuose be informaci
nių žin:ų ir bolševikams pa
lankios karinės propagandos, 
varoma agitacija už raudo- 
nąją-tarybinę Lietuvą.

Be laikraščių ir atsišauki
mų, Lietuvoje komunistų 
platinamos ii Maskvoje iš
leistos lietuviškos knygos, 
kaip, pvz., “Didysis Lietuvių 
Tautos Priešas’’ (rinkinys 
lietuvių rašytojų kūrinių 
prieš vokiečius), “Gyvajai 
Lietuvai” (eilėraščių rinki
nys), “Lietuvių Tautos At
stovų Mitingas” (rinkinys 
pabėgusiųjų į Rusiją raudo
nojo Liet, seimo atstovų kal
bų).

Kad priešnaciškąja propa
ganda silpninama okupantų 
vokiečių įtaka Lietuvoje, 
mes džiaugiamės, bet kad 
pavergtų Lietuvos žmonių 
sunkios sąlygos išnaudoja
mos propagandai naujos-rau 
donosios vergijos — mes 
protestuojame.

Kaip žinome, patrijotiniai 
nusiteikę Lietuvos slaptojo

Protect You» Home 
from Tuberculosis
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Didžiųjų įvykių akivaizdoje
SVARBIŲJŲ ŽINIŲ BELAUKIANT

Iš įvairių šaltinių paskelbta, kad netrukus visų Jung
tinių Tautų žmonės susilauks labai svarbių žinių. Apie 
tai rašo laikraščiai, kalba radijo žinių komentatoriai.

Karo metu svarbių žinių, paprastai, laukiama iš 
ro frontų. Paskutinėmis dienomis tokių žinių kaip 
netrūksta. Amerikiečių ir anglų lakūnai į blynus 
verčia Vokietijos miestus. Patsai svarbiausias ir
džiausiąs Vokietijos miestas Berlynas, kuris yra viso 
vokiečių judėjimo centras, yra tiek apdaužytas, kad jis 
negreit bus galima atstatyti ir, be to, jo apdaužymas 
reiškia Vokietijos ne tik moralinio, bet 
pajėgumo pakirtimas.

Gerų žinių ateina ir iš Italijos fronto, 
rikiečiai ir anglai panaujino ofensyvą ir
link, šiame fronte kova yra sunki. Vokiečiai čia turi 
sutraukę savo geriausias jėgas. Pozicijos gintis yra pa
togios, nes frontas yra siauras, kalnai dideli, kelių Ro
mon maža. Tuo būdu vokiečiai, susimetę ir įsistiprinę 
kalnuose, ilgiau gali atsilaikyti. Bet jei, nors ir geruo
se pozicijose būdami ir turėdami rinktinę armiją vo
kiečiai vis tik turi trauktis atgal, reiškia, kad jie ten 
ar vėliau ar anksčiau bus nugalėti.

Netrūksta gerų žinių ir iš Pacifiko karo fronto. Už
ėmę keletą svarbių salų, amerikiečiai varosi pirmyn, 
daužydami japonų lėktuvus, skandindami laivus.

Tad, žinios iš karo frontų šiom dienom ateina ir ge
ros ir svarbios.

Ar begaLi būti už jas svarbesnių?
DĖL GANDŲ APIE TAIKĄ

Tiesa, plinta visokie gandai apie taikos galimumus. 
Taikos laukia visi žmonės. Bet laukia ’ne bet kokios 
taikos, bet garbingos, teisingos ir pastovios. Abejoja
me, ar tokia taika galima, kol Vokietija nebus privers
ta besąlyginiai pasiduoti. Bet ar Vokietija jau tuoj pa
siduos?

Užvakar sekretorius Cordell Hull perspėjo, kad neti
kėti gandams apie taiką, nes jie kyla iš vokiečių šal
tinių. Anot jo, tokie gandai kenkia karo pastangoms. 
Vadinas, dar ne laikas kalbėti apie taiką. Dar reikia 
visos pastangos dėti, visais frontais kariauti, kol bus 
sutriuškintas Vokietijos militarizmas. Kitokių derybų, 
kaip yra pareiškęs Prezidentas Rooseveltas Kasablan
kos konferencijoj, su naciais nebus. Kai jie besąlygi
niai pasiduos, Jungtinės Tautos pasakys vokiečiams 
ką jie turi daryti.

Bet vis tik įdomu, kas toji svarbioji žinia, kuri ža
dama paskelbti?

Šiais nenormalumų laikais visokių netikėt umų gali
ma iaukti. , . i b j
VYRIAUSIŲJŲ VADŲ KONFERENCIJA

Bet mes manom, kad toji svarbioji žinia turi sąryšį 
su skelbiamais gandais, kad Prezidentas Rooseveltas, 
Premieras Churchill ir Maršalas Stalinas šiuo metu 
laiko svarbią konferenciją, kurioj, gal būt, dalyvauja 
ir Kinijos vadas~gen. Kaišekas.

Ši žinia, tiesa, būtų labai svarbi. Tačiau tai nebūtų 
netikėtumas, nes po užsienių ministrų konferencijos 
Maskvoje šių vyriausiųjų jungtinių tautų vadų suva- 
žiavimas į bendru pasilanai^ buvo uzUkrjutas. , t__

Todėl atrodo, kad svarbioji žinia išeis ne apie Roose- 
velto-Churchillio-Stalino konferenciją, bet iš konferen
cijos.

Konferencijoj (ar ji jau bus įvykus, ar dabar vyks
ta, ar dar įvyks — tas ne tiek svarbu) bus suplanuota 
daryti galutinus, lemiamus, labiau subendrintus karo 
žygius prieš Vokietiją ir jos talkininkus. Tuo pačiu 
kartu bus pasiūlyta Vokietijos žmonėms sąlygos: jei 
jie patys tuojau nusikratys Hitlerio ir visos jo krau
gerių gaujos, jų kraštas išvengs sunaikinimo ir grei
čiau jiems bus sudaryta sąlygos patiems išsirinkti sa
vo valdžią ir gyventi ramiu ir taikiu gyvenimu naujai 
pertvarkytų Europos tautų šeimoje. Kitu atveju — bus 
pradėta prieš Vokietiją tokie karo žygiai, kokių isto
rijoj nėra dar buvę. Bet prieš pradedant tuos žygius, 
kaip jau minėjom, vokiečiams,, atsižvelgiant į jų pačių 
gerovę, bus duodamas pasirinkimas.
★

Ką reiškia nacių pažadai
Jau kelintą kartą vokiečių šaltiniai skelbia, kad, gir

di, Hitleris ištrauksiąs savo kariuomenę iš Baltijos val
stybių, Įeisiąs joms pasiskelbti nepriklausomomis ir 
tuo būdu jos pačios turės gintis nuo besiartinančių ru
sų.

Ko ir bereiktų, jei taip būtų. Tai būtų linksmiausia 
valanda Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonėms, jei vo
kiečiai pasitrauktų ir jei jie galėtų ir vėl gyventi lais
vu ir nepriklausomu gyvenimu. Kaip jie dabar kovoja 
prieš nacių okupaciją, taip, aišku, kovotų ir prieš tuos, 
ar jie būtų rusai ar kiti, kurie pamėgintų į jų teritoriją 
įkelti koją su tikslu atimti jiems laisvę ir jų valstybes 
likviduoti.

Bet mes aiškiai žinome, kad Lietuvos žmonės netikės 
jokiems nacių pažadams. Jie nėra realūs. Tie jų paža
dai, tai tik tušti, nieko neverti propagandos žodžiai.

Pirmoje vietoje, anksčiau bolševikų, dabar nacių nua
lintoji Lietuva (taip pat Latvija ir Estija) jokiu būdu 
negalėtų greituoju taip susiorganizuoti, kad ji galėtų 
atsilaikyti prieš gausingas Sovietų Rusijos armijas. 
Antra — sovietų kariuomenė, užėmusi Baltijos valsty
bes, negi ten sustos — ji veršis į Vokietiją Berlyno 
link. Tad, koks gi būtų vokiečiams išrokavimas grei
čiau prisileisti prie savo rubežių rusų armijas?

Išminčiaus, berods, nereikia, kad pasakyti, jog vo
kiečių skelbiamos žinios neturi jokios vertės.

Nė viena tauta, kurią naciai turi okupavę, nelaukia 
ir nelauks malonių iš Hitlerio, nes jis joms labai daug 
kraujo iščiulpė. Jo tikslas buvo ir tebėra visas tautas 
pavergti ir jas naikinti. Nelaukia tų “malonių” ir lie
tuvių tauta.

Daug pastangų naciai dėjo Lietuvoje, kad sumobili
zuoti vyrus jų karo reikalams. Pirmiausiai juos geruoju 
viliojo. Vėliau prievartą naudojo. Bet savo tikslo ne
pasiekė, nes Lietuvos vyrai nenorėjo būti naudojami 
vokiškam imperializmui stiprinti ir naciškam pagoniz- 
mui auginti. Dabar, mat, sugalvojo pažadais juos vi
lioti. Tačiau, ir iš “tų šiaudų nebus grūdų”.

Lietuvių tauta netiki nei nacių nei komunistų paža
dams, nes jie yra apgaulingi. Ji pasitiki ^ik Amerikos 
ir Anglijos pažadams ir nusistatymui išlaisvinti visas 
tautas, atsteigti jų nepriklausomybę, kaip aiškiai yra 
pasakyta Atlanto Čartery.
★

Tinkamiausia Kalėdoms dovana
Jei kada, tai šiemet verta pagalvoti apie tai, kad 

nemėtyti pinigų pirkimui beverčių Kalėdų dovanų sa
viškiams. Reikia žiūrėti, kad nebūtų eikvojami sunkiai 
uždirbti doleriai, kurie reikalingi karo pastangoms stip
rinti.

Geriausia, tiksliausia ir naudingiausia šiemet Kalėdų 
dovana — tai U. S. karo bonai. Tokia dovana vertinga 
dėl to, kad ji ilgiems metams atmintina. Ji patrijotiška, 
nes ji prisideda prie didžiųjų karo pastangų.

PASIŽYMĖJĘ VEIKIME JAUNUOLIAI

i

4-H klūbo metiniuose suvažiavimuose išrenkami ir apdovanojami labiausiai pasižy
mėję veikime jaunuoliai, šįmet tą garbę Laimėjo: Geneve G. Duhn (kairėj) iš Black 
Creek, Wis., Billie Sol Estes (dešinėje) iš Clyde, Texas, ir Beverly Beth George (cent
re) iš Janesville, Iowa. Be to, visi gavo stip endijas į kolegijas. (Acme-Draugas teleph.)

fondas kruiseriui nupirkti
TEISĖJO J. ZCRIO, PIRM. LIETUVIŲ KOMITETO DĖL 
SUV. VALSTYBIŲ PERGALĖS FONDO PASIKALBĖ
JIMAS SU TAUTŲ “PAGEANT” LIETUVIŲ PROGRA
MOS PIRMININKE ZAIKIENE IR TO FONDO LIETU
VIŲ KOMITETO VICE PIRM. J. MOZERIU. PASIKAL
BĖJIMAS BUVO TRANSLIUOTAS PER RADIO 
LAPKRIČIO 30 D
Teisėjas Zūris: Gerą 

karą, gerbiamieji! Kaip 
pirmiau buvo pranešta, 
tuviai, sykiu su kitų ateivių 
grupėmis Chicago apylinkė
je, yra. pasiryžę parduoti už 
$35,000,000.00 vertės karo 
bonų nupirkimui kreiserio 
ir padovanojimui Dėdei Ša
mui Kalėdoms. Vajus baig
sis dideliu “shcw”, gruodžio 
12 d., 2 vai. popiet, Medinah 
Temple, Chicagoje. Įžanga 
bus su tikietų, kurį kiekvie
nas gali gauti pirkdamas ka
ro bonų vertės $25.00 ar dau
giau iš taupymo ir skolini
mo bendrovių, kurios yra vai 
džios agentai ir pristato bo
nus pareikalavus. J. Mozeris, 
kiek yra, lietuviai jau prisi
dėję prie šio vajaus?

va
jau 
lie-

Zūris: Mano nuomone, tik 
tai Amerikoje gali žmonėms 
siūlyti ne tiktai uždarbį už 
pinigus, kur žmonės gauna 
pirkdami karo bonus, būtent 
mokėdami $18.75 ir po de
šimt metų gaus $25.00, bet 
tuo pačiu sykiu duoda tikie
tą pamatyti tokį /“show” 
dykai.

Mozeris: Be to, valdžia 
užtikrina, kad žmogaus pi
nigai niekados nežus. Jau 
po 60 dienų, nuo pirkimo 
karo bonų, jis gali reika
lauti atmokėti ir jam val
džia sugrąžina pilnai.

Zaikis: Visi dalyviai
gramos darbuojasi be jokio 
atlyginimo ir f 
visiems Lietuviams prisidėti 
prie sėkmingo užbaigimo šio 
vajaus perkant bonus lietu
viškose taupymo ir skolini
mo bendrovėse ir tuo pačiu 
sykiu reikalaujant tikietą į 
šį “show':.

Koksai tėvų domi
ninkonu likimas 
Lietuvoje

(LKFSB) Lietuvos domi
ninkonai tėv. Grigaitis ir 
tėv. Rutkauskas gilina stu
dijas Kauno kunigų semina
rijoje. Šią vasarą, buvo gau
tas Amerikoje laiškas per 
Raudonąjį Kryžių, kuridame 
pranešama, kad tėv. B. Pau
liukas su tėvu T. žiūraičiu 
tebėra gyvi ir esą Vokieti
joje. Chieri seminarijoje, I- 
talijoj, netoli Torino studi
juoja lietuviai domininkonai 
klierikai: Kmita, Jaraška ir 
Lileika. Apie Lietuvoje dir
busius tėvą Pijų Peletier ir 
tėvą Joną Časą paskutiniu 
metu jokių žinių negauta, 
taigi nežinia, kur prisiglau
dę jie pergyvena šio karo 
baisenybes.

pro-

J-
SPAUDOS APŽVALGA

%

—
Spaudos laisvė

“Amerika” rašo:
“Atlantic City tebevyksta Jungtinių Tautų Karo 

Pašalpos ir Atstatymo Administracijos atstovų susi
rinkimas. Dalyvauja 44 tautų žmonės. Jau daug su
sitarimų pasiekta.

Gal verta pastebėti, kad susirinkime buvo labai 
stiprus siūlymas neįsileisti spaudos atstovų. Stam
bus siūlytojas norėjo, kad visi pasitarimai eitų už 
uždarų durų, o visuomenė būtų painformuota tik taip,
kaip susirinkimo vadovybė norėtų. Bet tas siūlymas tų dalyvaus, 
buvo atmestas, ir šiandien spauda laisvai aprašinėja 
apie taip svarbius pasitarimus.

Prieš spaudos atstovų įsileidimą kalbėjo niekas ki
tas, kaip tik Sovietų Sąjungos ambasadorius. O tiek 
daug girdėjome apie sovietinę spaudos laisv£...’J

bonų. Bet 
patenkintas 
visus lietu- 
kad galėtų

15 melų nuo mirties 
H. Sudermano

(LKFSB) 1928 metų lap
kričio 21 d., taigi lygiai prieš 
15 metus, mirė H. Suderma- 
nas, vokiečių rašytojas iš 
Mažosios Lietuvos, daug ra
šęs apie lietuvius.

Mozeris: Iki šiol lietuviai 
yra išpardavę šiam tikslui 
už virš du milijonus dole
rių vertės karo 
komitetas nėra 
tuomi ir ragina 
vius prisidėti,
parduoti už virš tris milijo
nus doleri j. Atlikdami pat
riotinį darbą, perkant karo 
bonus, dalyviai pamatys to
kį įdomų “show”, kokio dar 
nėra nei vienas matęs Chi
cagoje. Zaikis yra pirminiu, 
kė programos komisijos ir 
vedėja Ateitininkų grupės, 
kuri išpildys lietuvių gru
pės programą. Ji plačiau 
mums pasakys apie progra
mą.

Zaikis: "k ra tiesa', kad 
“show” bus labai įdomus. Be 
profesionalų, kurie prisidės 
prie “show”, 22 tautinės gru 
pės savo tautiniuose rūbuo
se palinksmins dainomis, šo
kiais, vaizdais ir taip to
liau. Lietuviai nudžiugins sa 
vo žmones liaudies dainomis 
ir šokiais, kurie primins 
jiems apie jų praleistas die
nas Lietuvoje.

Zūris: Jeigu tiek daug tau 
ar neužims

daug laiko išpildyti tą prog
ramą?

Zaikis: Ne, Visa progra
ma tęsis ne ilgiau kaip dvi 
yalaudas,

Mozeris: Šio komiteto mo
terų skyrius turi išlavintas 
Treasury Departamento mo
teris, kurios antradieniais 
iki gruodžio 12 d. bus viso
se dešimtyse lietuvių taupy
mo ir skolinimo bendrovėse 
ir patarnaus visiems įsigyti 
bonus ir išduos tikietus į 
“show”. Kurie pirks karo 
bonų už $500.00, arba dau
giau, gaus du tikietus rezer
vuotus į garbės vietas. Tai, 
neužmirškit pirkti karo bo
nų ir įsigyti tikietą į *show’

gruodžio 12 d. Mediiah Tem
ple.

Zūris: Aš žinau, kad aš 
nepraleisiu tos progos. Esu 
pirmiau matęs įspūdingą 
tautų veiklą ir jeučiu, kad, 
prisidedant sukėlimui $35,- 
000,000.00 karo bonų nupir
kimui kreiserio, artinas ne 
tiktai karo galas, bet ir Lie
tuvos išlaisvinimas.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

PIRKITE KARO BONUS!

I DABAR
============== A
Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!
Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viską, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

&

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 vai ryto iki 5:30 valandos popiet.
Z
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pasikalbėjimas su 
Dėdės Šamo kareiviu 
iš šaltojo krašto Jūs gerai atsimenate, 

senoje Rusijoj, caro laikuo
se, taip būdavo. Kada išleis
davo koki pakvietimą, tai 
sakydavo “prošu veliu i pri- 
kazivaju”. Tai 
jis prašydavo 
sykiu griežtai 
tai pildyti.

Taip ir aš:

kad

reiškia, kad 
ir tuo pačiu 
reikalaudavo

prašau visų 
keistutiečių būti susirinki
me šį sekmadienį, nes yra 
svarbu: bus renkama valdy
ba ateinantiems metams. Juk 
mes nenorime, kad į valdy
bą įeitų svetimos šalies pi
liečiai. Nors jie šioje lais
voje šalyje gyvena, bet tar
nauja svetimai šaliai, tar
nauja diktatūrai. Taigi, to
kiems neturi būti vietos val
dyboje. Klubas yra lietuvių 
ir lietuviai turi būti valdy
boje; lietuvių rankose turi 
būt vairas. Visų mūsų pa
reiga pastatyti tokius kan
didatus, kurie tarnautų klu
bui, kurie rūpintųsi klube 
gerove. Pažinkime vilkus 
švelniam avies kaily! Būki
me visi ir aš užtikrinu, kad 
laimėsime. Aš būsiu, bet bū
tu, tu ir tu. Iki pasimatymo, 
sekmadienį. Zarasiškis

Adv. V. Meškis porai sa
vaičių parvyko iš kariuome
nės — iš Alaskos pas savo 
žmoną Stellą ir žmonos tė
vus Butkus, 6042 S. Wash- 
tenaw Avė. Tėvai surengė 
žentui priėmimą, į kurį at
silankė artimi giminės, drau 
gai.

— Sveikas gyvas, advoka
te, kaip gyvuojate, kaip čia 
su jumis kalbėti, ar nepa
miršote lietuviškai? — api-

N

pyliau klausimais seniai ma
tytą pažįstamą.

— Kalbėk kaip tik nori. 
Nors ten lietuvių nesutinku 
ir lietuviško žodžio negir
džiu, bet kalbos nepamiršau, 
nes vakare nuėjęs miegoti 
lietuviškai galvoju, kol už
miegu — aiškinosi advoka
tas.

— Kaip patinka Alaskoje, 
kokioje dalyje gyvenate, ar 
ten kur namai subudavoti iš 
sniegų? klausinėjau toliau.

— Gyvenu šiaurinėje da
lyje, kur gana šalta, kur lie
tuviškai nei nusispiauti ne
galima. Jei supykęs nusi- 
spiausi, tuojau sušals ir koli 
žemę pasieks, gabaliukas le
do bus — juokavo jis. Šiaip SįJIlCO narfY 
jau .gyvename gerai, geras ’
valgis ir aprėdalas — tęsė Brighton Park. — Vieti- 
jis toliau, kartais ir vonią nių seselių naudai bus para- 
gauname kas šiuose kraš
tuose dėl didelių šalčių veik 
neįmanoma. Vietiniai gyven
tojai nežinia kada čia prau
siasi bei vonias ima. Snie
giniai namai nuo mūsų to
liau. Mes turime gerus na
mus ir įdomu čia, kalnai, 
kalnai ledais apaugę ant jų 
meškos laipioja.

— Ar nepiktos gi jos?
— Mes su jomis gerai su

gyvename. Jos su vaikais — 
meškiukais ateina pas ka
reivius maisto ieškoti ir nie
ko nedaro jei tik jų vaikų 
neliesi. Vilkus tai turime 
šauti kaip greitai pamato
me. Mūsų stovykloje esame 
20,000 kareivių. Tik trūks
ta kunigų — baigė advoka
tas kai svečiai pakėlė tau
res už jo sveikatą.

Adv. Meškis parsivežė į- 
domių paveikslų iš Alaskos 
ir parodė žiedą nulietą iš

ONA SAMUILIENE 
(Po tėvais Shimkiute)

Mirė lapkr. 28 d.. 1943, 7 vai. 
vak.. sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr.

Amerikoje išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

. dvi dukteris Eleąą Shilingie- 
nę, žentą Joną, anūkę I.aver- 

į ne. Sofiją Juozapavičienę, žen
tą Vincentą, sūnų Joną, mar
čią Marijoną, anukus Eugene 
ir Donald. seserį Eleną Narbu
tienę ir šeimą. Brolio sūnų An
taną Shimkų ir jo mot'-rj Ele
ną. du pusbrolius Joną ir Juo
zapą Povilauskius ir jų šei
mas ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Velionė priklausė prie Auš
ros Vartų V. ir M. dr-jos ir 
Keistučio Kliubo.

Kūnas pašarvotas namuose, 
7039 S. Campbell Avė. Namų 
tel. Hemlock 9560.

laidotuvės įvyks ketvirtad,. 
Gruod. 2 d. iš namų 9 vai ry
to bus atlydėta j Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv, Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Ituktery-. Žentai. sū
nus Marti, Anūkai, Pusbroliai 
ir kiti Giminės.

I-aidotuvi Direktoriai La- 
chauicz ir Kūnai,- Tel. Canal 
2515.

APŽIŪRI JAPONU ĮSISTIPRINIMUS

Tarawa sala buvo skaitoma kaipo japonų Gibraltaras. 
Nežiūrint didelių įsistiprinimų, gerai įrengtų landynių, 
Amerikos marinai vis tik japonus išmušė. Šiame atvaizde 
vienas Amerikos marinų apžiūri gerai apginkluotą japo
nų landynę. (Acme-Draugas telephoto)

vyks šį vakarą, gruodžio 1 
d., parapijos svetainėje 7:30 
vai. vakare. Bus rinkimas 
naujos valdybos, kadangi 
sus-mas priešmetinis, taipgi 
“bingo” žaidimas ir vaišės.

E. Jurkštienč, pirm.

Bridgeport. — Katalikų 
Federacijos 26-to skyriaus 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 1 d., 7:30 vai. 
vak., parapijos mokyklos 
kambary. Sus-me kun. J. 
Prunskis turės ką tai svar
baus pranešti. Malonėkite 
dalyvauti visi. Valdyba

Cicero. — TT. Marijonų 
Bendradarbių draugijos 21- 
mos kuopos susirinkimas į- 
vyks rytoj, gruodžio 2 d., 
parapijos mokyklos kamba
ryje, 7:30 vai. vak. šis su
sirinkimas yra labai svarbus, 
nes iartinasi centro vakarie
nė, kuri įvyksta mūsų para
pijos salėje. Valdyba

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

Vargdienių Seserų 

Gildos pramoga

pi jos salėje, gruodžio 5 d., 
2 vai. popiet. Įžanga 35c.

Visi seselių prieteliai pra
šomi atsilankyti ir paremti 
tą naudingą darbą.

Užprašo Komisija

I v
į geležies to lėktuvo, kuriuomi 
Wiley Post perskrido At
lantą keliomis dienomis 
prieš Darių-Girėną. Sudužęs 
Wiley Post lėktuvas esąs A- 
laskoje, prižiūrimas ir, prie 
progos, būsiąs parvežtas į 
Am. Jungtines Valstijas.

Adv. Meškis aplankė sa
vo sesutę šv. Kazimiero vie
nuolyne — seselę Beatriče, 

' kuri nuolat meldžiasi už bro
lio laimę. E.

4

■

I

i
Ateinantį sekmadienį ini-į 

ciatyva -Vargdienių Seserų 
Gildos narių, Town of Lake 
kolonijoj, O. Brazauskienės 
salėj, 4558 S. Paulina St., 3 
vai. popiet, įvyks linksma 
pramoga — ‘*bunco party”. 
Kaip vietiniai, taip ir sve
čiai iš kitų kolonijų, malo
nėkite nuvykti pasilinksmin
ti ir praleisti gražiai laiką.

Šios pramogos pelnas ski
riamas Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės Marijos Seserų 
vienuolijos naudai. Tikslas, 
bė abejonės, yra gražus ir 
remtinas. Tai kilnios labda
rybės darbas.

Rengimo komisija — E. 
Gedvilienė, S. Šimkienė, P. 
Turskienė ir J. Ragauskienė 
su daugeliu kitų gildos na
rių, smarkiai rengiasi ir 
darbuojasi, kad pramoga vi
sapusiškai pavyktų.

M i rę

A
ANASTAZIJA 

GUDAUSKIENE 
(po tėiais Petrutaitė)

Lapkr. 29 d.. 1943k m.;
, 6:30 vai. vak., sulaukus puses 

amžiaus.
■ Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr., Darbėnų parapijos, 
Auksorio kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Antaną, dukterį Eleną; 
brolj Vincentą Petrutį ir pus
brolius Stanislovą ir Joną Pet- 
ručius ir jų šeimas (visi Con- 
neetieut valstijoje), puss-seres 
Barborą Zikienę ir Juzefą

■ Stoėkienę- ir jų šeimas, švo- 
gerį Petrą Daukšą ir jo šei
mą ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Dievo 
Motinos Sopulingos draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose. 
r 1433 So. 49th Avė.. Cicero, III.

Dėl informacijų šaukit Cicero 
' 4636.

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
’ Gruodžio 4 d. iš namų 8:30 

vai. ryto bus atlydėta j Šv. 
Antano parap. bažnyčią, kurio
je ;vyks gedulingos pamaldos 
už v< l.onės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž.)3ta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras Duktė. Bro
lis. Pusbroliai, im-M-M-rės wvo- 
geris ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An- 
. tanas B. Petkus, Tel. Ciecro 
’ 2109.

Tikimasi, kad gerieji 
tuviai katalikai, gildos 
riai, atkreips dėmesį ir 
skaitlingiausiai suvažiuos
gruodžio 5 d. į viršminėtą 
salę. Narė

*

t

At.
JUSTINA SK1STEMENE 

(po tėvais Zopeliutė)

Gyveno 7527 Douglas Avė., 
Summit, III.

Mirė Lapkr. 29 d.. 1943 m., 
3 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Pa
nevėžio apskr., Naujamiesčio 
parap., Laužupės kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolį Antaną, ir brolienę Vero
niką Zopeliua. jų' 
daug kitų giminių, 
pažįstamų.

Velionė priklausė 
sybės Mylėtojų draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
CMuaniCa Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį. Gruodžio 2 d. iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydė
ta J šv. Juozapo parap. bažny
čią, Summit. III., kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kaztmlero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, Brolienė, ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

į

*

M AU ŽOLE J AI
ŽENKLAI

Rekordas—

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICL'LAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOU8 MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World- 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

61 Firma Virš 50 Metę
Tos Pačios Seimo*

Rankose!

Pirkite karo bonus ir au
kokite savo kraują per A. R. 
Kryžių sužeistiems karei
viams.

Bridgeport. — šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
draugystės 2 skyriaus me
tinis susirinkimas bus gruo 
džio 3 d., tuojau pp pamal
dų, parapijos salėje. Reikia 
aptarti svarbų reikalą. Ma
lonėkite visi nariai 
susirinkti.

ir narės
Valdyba

Uteniškių klubo 
susirinkimas įvyks 
3 d., 7:30 v. v., Vengeliaus- 
ko svetainėj, 4500 S. Talman 
Avė. Bus išduotas raportas 
iš baliaus ir renkama val
dyba 1944 metams.

Komisija

svarbus 
gruodžio

West Side. — Susirinki
mas ARD 10-to skyriaus į-

Didžiausia Lietuviu

i Jewelry Krautuvė

j Parduodame Laikrodžius, Laik
! rodėlius, Auksinius ir Deim.an
1 tinius Žiedus, Rašomas Plunka 
j nas ir k i t u s 

visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-.
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turime dideli

p a s 1 r inkimą
Muzikališkų TnstnnnntiĮ, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro 
lėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEHELKY — WATCHMAKEB

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Puone: LAFAYETTE 8617

Į MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
į. 4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
: VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad, ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

lie-
na- 
kuo

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FU NE R AL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Phone LAF. 3572

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI

L BUKAUSKAS

Įj J

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Seimą, ir 
draugu ir

prie Tei-

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITCANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
TANUI! Dieną & Knkt|

M0M7 SOUTH HKBMITAGK AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 v*L Pirmad ir Ketvirted. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu fialtimieru.

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WESI 46th ST. i

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
/
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Mergaite laimėjo kovą

Ji nugalėjo milžiną užpuoliką savo 
dantimis, smarkiai Įkando jo rankon
Užpuolėjas įsitikino, jog dairė aplinkui, ji pamatė di- 

jis yra bejėgis prieš mergai- delį negrą, kuris dėvėjo ka
tę kuri sveria 98 svarus. To- reivio uniformą, ir ji pradė
jo užpuolėjo Stockyards po- jo bėgti.
licija pereitą antradienį ieš- Vyras staiga ją pačiupo 
kojo. Mergaitė pareiškė, jog ir uždėjo ranką ant burnos, 
ji smarkiai įkando į ranką Mergaitė giliai įkando už- 
užpuolėjui. kai ji gynės.

Su nubraižyta akimi ir 
kakta Miss Barbara Kolo- 
wich, 21 metų. 4550 South
VVallace, American Airlines, Jis smarkiai smogė jai į 
Ine., raštininkė, atėjo perei- a^i’ pareiškė Miss Kolowich, 
to antradienio rytą į stotį ir 
nupasakojo savo sėkmingą 
kovą.
IŠGIRDO ŽINGSNIUS

puolikui į ranką ir jis sušu 
ko iš skausmo.
SUMUŠĖ GATVĖJE

ir pertrenkė gatvėje, kur ji 
nubraižė kaktą. Moteris, ku
ri girdėjo pirmiau ryksmą, 
atidarė langą ir pradėjo 
šaukti. Užpuolėjas pabėgo.

Miss Kolowich, kuri yra 
penkių pėdų ir trijų colių, 
pasakė, jog užpuolėjas buvo 
------ — — —

Mergaitė išlipo iš gatvė- 
kario prie 46-tos ir Lowe. 
kai grįžo iš darbo ir ėjo tie
siai namo. Tuo laiku ji išgir- virš šešių pėdų aukščio ir 
do už savęs žingsnius. Apsi- sveria apie 225 svarus.I
Šiurpu ir baisu

Jaunuolis prisipažino žmogžudystėje
St. Joseph, Mich.—Eugene Kentucky”, kur jis gyveno 

Paritt, 14 metų amžiaus, aš- prieš šešis metus, 
tunto skyriaus kaimo pra
džios mokyklos mokinys, ne
toli Sodus, pereitą pirmadie
nį buvo kaltinamas žmog
žudystėje.

Jis prisipažino šerifui A.
J. Hastings’ui, jog jis užmu- jis yra padaręs, 
šė Jessie Riggs, 59 metų am
žiaus, farmos darbininką, 
kad jis galėtų “pavogti jo 
automobilį ir nuvažiuoti į

žmogžudystė įvyko apie 
pietų laiką, pereitą sekma
dienį bakūžėje prie upės, kur 
Riggs gyveno vienas. Tėvas 
jaunuolį nuvedė į policiją po 
to, kai jis pasisakė tėvui ką

Nelaimė važiuojant

Nubaudė
Robertui Piazcenza,

Mrs. Alice McHale, 34 me
tų, 1636 Melrose avė., perei
tą pirmadienį mirė Belmont 
ligoninėje nuo sužeidimų, 
kuriuos gavo pereitą šešta-

metų amžiaus, 329 North {jįenj, įaį automobilis, ku- 
Homan avė., buvo atimta va- . .. „.v. . . ........ n name ii važiavo su savo vy-
ziavimo teise iki liepos 18 _ _ . _ .

ATTU SALOS DIDVYRIS

Joe P. Martinez, katali
kas, iš Ault, California, pa
prastas Amerikos kariuome
nėj kareivis, bet kariuome
nės istorijoj įrašytas didvy
rio vardu. Kovose su japo
nais Attu saloje taip pasižy
mėjo, kad apdovanotas aukš
čiausiu Amerikos ordinu — 
Congressional Medai of Ho- 
nor. Medalis didelėmis iš
kilmėmis įteiktas jo tėvui 
gimtajame mieste. (NCVVC)

Sužeisti kareiviai I 
karo frontuose > ____________________ į

I į

Žuvę kareiviai karo I 
frontuose

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą! 
pirmadienį paskelbė 384 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Europos, Vidur
žemio ir pietvakarių Pacifi- 
ko apylinkių karo frontuo- j 
se. Žuvusiųjų skaičiuje 15! 
vyrų yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

60
pi.,

Vištos kaulas atnešė 
mirtį

Mrs. Mary Katsiavos, 
metų, 770 Vernon Park
mirė pereitą pirmadienį 
Grand ligoninėje nuo plau
čių uždegimo (pneumonia), 
kuris išsivystė po to, kai 
vištos kaulas perdūrė jos 
gerklės balso stygą. Kaulas 
buvo ištrauktas lapkričio 19 
dieną kitoje ligoninėje.

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 520 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

Sužeistųjų skaičiuje 30 
vyrų yra iš Illinois valstijos.

Pavogė 6 paltus
Šeši moterų paltai ir ketu

ri metalo pakabintuvai už 
$323 vertės buvo vagių pa
vogta, kurie išdaužė Frieda’s 
Frock krautuvės langą. 4038 
North avė. Krautuvės vedė
jas apie tai pranešė pereitą 
pirmadienį policijai.

Mrs.

Žuvo lakūnė
Beloit, Wis. — Du lavini

mo lėktuvai susidūrė virš 
Beloit vėlai pereitą pirma
dienį ir mergaitė pilotė Lau- 

, 19 metų, iš
Beloit, žuvo, kai jos lėktu
vas sudužo. Trys vyrai kito 
lėktuvo saugiai nusileido.

! Žuvo moteris
B’oomington, UI. —

Mayoron Freed, iš Gridley,
buvo užmušta pereitą pir
madienį automobilio susidū
rime su transportiniu troku, 
netoli EI Paso III. Mrs. Har- 
vey Foor ir Miss Marjorie
Wilfong, taip pat automobi- kad negras pastūmė jį gat- 

ilyje, buvo sunkiai sužeistos, vėkaryje, prie 35-tos ir Lea-
______________________

Pasižvalgius toliau
ziavimo teise iki liepos 18
dienos, 1944 metų, kaltinant, ru John’ susidauze i retta Schleier,
jog pravažiavo gatvėkarį viet^ Pr^e Irvink Park rd. ir 
kairėje pusėje ir susidaužė Ridgeway avė. McHale buvo 
į artėjantį automobilį. mažiau sužeistas.

Sužeidė siuvėją
Automobilis perbloškė Jo

seph Grangelį, 61 metų, 1616 
,W. 33rd str., siuvėją, prie 
33rd ir Ashland avė. Auto
mobilio vairuotojas nie
ko nepaisydamas nuvažiavo. 
Grangelis buvo nugabentas į 
kauntės ligoninę su nulauž
ta dešine koja.

Pasidairius po Chicagą

Brangus paltas

amžiaus, Belevue place, pra
nešė policijai pereitą pirma
dienį, jog už $925 vertės bu
vo pavogtas vebro paltas iš 
jos apartamento.

♦ ♦ *

Mėsa
Vagys paėmė mėsos 

$350. Apie tai pranešė Lud- 
wig Janisch, mėsininkas, 
1933 West 63rd str., pereitą 
pirmadienį policijai. Vagys 
taip pat paėmė šiaip daly
kų, $12, ir 1,800 racionavi
mo punktų.

* * *

Patiesalai

v uz

Viena moteris pranešė po
licijai pereito pirmadienio 
vakare, jog kas tai pavogė 
du patiesalus už $205 vertės 
iš užpakalinio porčiaus jos 
apartamento, 4530 Drexel 
boulevard.

* * -

8,500 svarų cukrausI
Trokas turintis 8,500 sva

rų cukraus buvo pavogta 
prie 1015 So. Western avė. 
Apie tai pereitą pirmadienį 
pranešė John Fricano, Star 
West Cartage kompanijos 
vairuotojas, 1239 Madison 
str.

i
I

* * *

Piniginė
Jacob Buettner,

North Claremont avė., pasa
kė Brighton Park policijai,

1215

vitt gatvių pereitą pirmadie
nį ir ištraukė jo piniginę, 

Mrs. L. C. Ward. 33 metų kurioje buvo $19.
* * * *

Pašto atvirutės
Dvidešimt tūkstančių paš

to atviručių po centą buvo 
pavogta iš troko, kuris buvo 
pastatytas fronte 2004 Van 
Buren str. Pavogtos atviru
tės buvo rastos pereitą pir
madienį paliktos prie Hoyne 
ir Van Buren str.

Madison gatvėkaris du 
palietė; abu ligoninėje

Du vyrai buvo sutrenkti 
gatvėkarių Madison gatvėje, 
jie buvo pereito pirmadienio 
vakare kauntės ligoninėje. 
Vienas iš jų pasisakė esąs 
Joseph Zubas, 1065 Monroe 
st., jo pakaušis sudaužytas. 
Pranešama, jog jis nežino
mas Monroe gatvėje nurody
tu adresu. Kitas mažiau su
žeistas yra Walter Hicks, 34 
metų, 1438 Jackson blvd. 
Zubas buvo sutrenktas fron
te 1400 Madison str., Hicks 
fronte 1218 Madison str.

Išdegino langą ir apvo
gė likerių krautuvę 
Vagys su tam tikru įran

kiu išdegino lango geležinę 
užtvarą ir įlindo į likerio 
krautuvę, 1511 E. 67th, jie 
pavogė degtinės už $4,274 
ir paėmė $500 cash. Pereitą 
pirmadienį savininkas Mar- 
vin Skalausky apie tai pra
nešė Woodlawn policijai.

i I

Pypkė kalta
Dubuąue, la. — VVilliam 

P. Spensley, 77 metų am
žiaus, ir Charles Scheffer, 
70 metų, mirė nuo atsitikti
no nudegimo, pareiškė Co- 
roner Norbert Behr pareitą 
pirmadienį. Abu vyrai buvo 
invalidai ir kiekvienas iš jų 
netikėtai padegė savo rūbus, 
kai degė pypkę, pasakė 
Behr.

ko Turkijoje žemės drebėji
mas. Iš viso 3 000 namų bu
vo sugriauta, 500 kitų namų 
buvo sužalota.

# * 3je
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WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER
Kverything ta the line of 

Furniture

* ♦ * '

Veteranas

ALESAUSKAS

pereitą pirmadienį, kai 
nis palietė apartamentų na
mą, esantį Jacksonville.

London. — Turkijos radi
jas pranešė pereitą pirma- šeimos buvo priverstos bėgti 
dienį, kad 2,700 asmenų bu
vo užmuštų ir 1,800 sunkiai 
sužeistų šeštadienį, kai įvy-

and SONS
Factory Representative.

SHOSVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call —

REPUBLIC 6051

A'APPY

Areštuotas vyras
Buvo suimtas vyras 

metų amžiaus, kai keturi 
Chicagos krautuvių savinin
kai pareiškė, jog tas vyras 
bandė iškeisti be vertės če
kius.

Kalamazoo, Mich.—Smith 
H. Corlton, 96 metų am
žiaus, civilinio karo vetera
nas, mirė pereitą pirmadie
nį nuo sužeidimų, kai jį 
trenkė automobilis.

♦ ♦ ♦

Ugnis

su-

ug-

Nešvari degtinė 3 nu
varė į kapus

New York. — Trys asme
nys mirė laike dešimt dienų 
dėl nešvaraus alkoholio gė
rimo, pareiškė pereitą pir
madienį Dr. Alexander O. 
Gettler, miesto toxicologist. 
Jis\ pareiškė, jog pirmiau 
nebuvo mirčių dėl tos prie
žasties per keletą metų.

Nepasisekė atgaivinti
Atrodo, jog Samuel Spec- 

tor, 57 metų, 3539 Grenshaw 
str., apsvaigo nuo garų 
(fumes) kai jis valė vyno 
katilą California Wine kom
panijoje, 444 W. Grand avė., 
kur jis dirbo kaipo darbinin
kas. Jis mirė pereitą pirma
dienį. Inhalator sąuadas dir
bo valandą, bet nepasisekė 
atgaivinti.

Du areštuoti
Capt. William Burke, Mar

ąuette stoties, pereitą pir
madienį areštavo du vyrus 
ryšium su gemblinimo įstai
ga, 2758 Ogden avė., ir kon
fiskavo šešis telefonus. Virš 
teatro antrame aukšte jis 
suėmė Charles Picco, 36 me
tų, ir John Dunlevy, 43 me
tų.

Pereitą antradienį Ameri
can Ironing Machine kompa
nijos fabriko darbininkai 
Alonąuin, UI., gavo army- 
navy “E” pasižymėjimo

X Sesuo Lucija, šv. Kazi
miero Seserų Kongregacijos, 
Chicago, pergyvena liūdesį: 
Philadelphia, Pa., mirė jos
motina a. a. Julijona Kimu- 
tienė, gyvenus adresu 209 
Fernon St. Lapkričio 28 d. 
po iškilmingų gedulo pamal
dų palaidota šv. Kryžiaus 
kapuose.

X Kun. J. Grinius, Lietu- 
vos Vyčių Chicago apskri
ties dvasios vadas, praneša, 
kad apskrities priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
19 d., Šv. Antano parapijos 
salėj, Cicero, 2 vai. popiet, 
šiame susirinkime bus ren
kama nauja valdyba.

X Agr. Salome Juozelėnai- 
tė sekančiame Federacijos 
Chicago apskrities susirin- 
kime pakviesta su paskaita 
aktualiais šių dienų klausi
mais. Susirinkimas bus gruo 
džio 8 d., Aušros Vartų pa
rapijos mokykloje, po pa
maldų. Visi kviečiami atsi
lankyti ir grąžinti Kražių 
skerdynių vakaro bilietus.

X O. Brazauskienė, 4558 
So. Paulina St., užleido savo 
salę Vargdienių Seselių Gil
dos pramogai, kuri bus gruo 
džio 5 d. Pramogos pasise
kimu ypatingai darbuojasi 
J. Ragauskienė ir E. Gedvi- O 
lienė, P. Turskienė ir S. Šim
kienė.

X DKK (Draugo Kores
pondentų Klubo) sąskridis 
bus gruodžio 2 d., Dariaus- 
Girėno didžiojoj salėj, 4416 
So. Western Avė., 8 vai. va
kare. Visiems nariams iš
siųsti asmeniniai kvietimai 
Jei kurio, dėl pakeisto ad
reso, ar kitų priežasčių, kvie 
timas nepasieks, vis tiek pra 
šome dalyvauti sąskridyje. 
Bus begalo įdomu ir įvairu. 

J. Lebežinsko, žinomo 
Side veikėjo, pastango- 
Susivienymo 16-ji kuo-

X 
No. 
mis, 
pa tikrai šauniai pradėjo
veikti. Kuopon rašosi eilė 
jaunų veikėjų. Kleb. kun. J 
Šaulinskas kiekviena proga 
taip pat ragina visus pri 
klausyti tai organizacijai. 
Gražus pavyzdys kitoms Chi 
cago kuopoms.

X Kazimieras ir Konstan
cija Nausėdai, gyv. 1718 N. 
Rockwell St., uolūs “Drau
go” skaitytojai, šiomis die
nomis gavo ilgai lauktą laiš
ką nuo savo sūnaus Klemen
so kariuomenėj ir dabar be
sigrumiančio su japonais 
kur nors Pacifike. Rašo, kad 
amerikiečiai japonus tikrai 
nugalės ir po to grįžęs na
mo papasakos visiems nepa 
prastų pergyvenimų.

X Kazragienės, Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių sky
riaus, Marąuette Park, pir
mininkės ir kitų veikėjų-šei- 
mininkių pasidarbavimu, pra 
eitą sekmadienį buvo suruoš
ta šauni vakarienė Tėvų Ma
rijonų naudai.

ženklą už produkciją karo 
reikale.
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