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PREZ. ROOSEVELT APLANKĖ MALTA
Amerikiečiu smūgis pralaužė naciu

"stipriąją" liniją Italijos kalnuose
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Aldžyre, gruod. 10.—Šios 
dienos pranešimas sakė kru
vinoje devynių dienų ofen- 
syvoje, kurią amerikiečiai 
kareiviai, užimdami Samuo- 
ro kalną, užbaigė, penktoji 
armija pralaužė vokiečių li
nijas abiejose Via Casilina 
pusėse prie Mignano. Komu
nikatas vadino mūšius “de
besų kova.” Kovodami prieš 
iki šiol Iitalijoj sunkiausias 
sąlygas, britai ir amerikie
čiai išmušė vokiečių kalnų 
liniją abiejose pusėse svar
biojo vieškelio vedančio Ro
mon, ir dabar puola antraą- 
sias nacių linijas, Cassino 
pusėje.

Prieš juos dar stovi dide
lis tinklas tvirtovių visose 
pakalnėse Iki Cassino, ir to
liau. Skaitant myliomis. 
5-to j i armija giliausiai pa
sivarė apie
Svarbumas jų vykusio puo- orinėse kovose, 
limo yra tas, kad per maž- Čia gaunami raportai sako 
daug savaitę pralaužė tą Ii- vokiečiai naikina Torricello, 
niją, kur ą naciai manė per Pescocoštanzo, Rivisondoli ir 
mėnesius laikyti. • Roccaraso miestus, įvairiose

Amerikiečiai durtuvais ko fronto dalyse.

vojo prieš nacius miglose 
3.000 pėdų aukštumo kalno 
viršūnėje.

Prie Adrijatikos, praneši
mas sakė kanadiecų pėsti
ninkų ir tankų daliniai varo
si pirmyn aštuonių mylių 
frontu po to, kaip padarė 
naują persikėlimą per Moro, 
upę. Sakoma kanadiečiai jau 
Įsitvirtinę savo Moro upės 
pozicijoje, kuri yra antra 
tokia 8-tos armijos pozicija 
anoj Moro upės pusėje.

Vokiečių komunikatas sa
kė “priešas užėmė kelias 
kalnų viršūnes abiejose pu
sėse kelio į Cassino.” Vo
kiečiai pasitraukę kelis ki
lometrus į šiaurvakarius.! 
Rytinėj pusėj britai bandę 
kelias atakas, bet jos buvu
sios atmuštos. Taipgi anot 
vokiečių, jų lalkūnai nušovė

trys mylias, devynis sąjungininkų lėktų-

VIETOJ JAPONŲ SAULĖS, MŪS VĖLIAVA

Už valandos po amerikiečių invazijos Makin saloje ir didelių mūšių, japonų saulė už
temo ir ant kulkosvaidžių šūviais nugenėtos palmos iškelta mūs garbingoji trispalvė vė
liava, kuri ir dabar plevėsuoja. (Acme-Draugas telephoto)

Mano sąjungininkai 
užgirs Jugoslavijos 
partizanų vyriausybę
BERNAS, gruod. 10.—Čia 

esanti kroatų rateliai, kurie 
palaiko ryšius su Gen. Josip 
Broz. partizanų militariniu 
viršininku, tikisi by kuriuo 
momentu sulaukti sąjungi
ninkų užgyrimą naujai su
darytos partizanų vyriausy
bės. Anot čia gaunamų ra
portų. ta vyriausybė, sudary 
ta su sąjungininkų sutiki
mu, sukėlus Jugoslavijoje 
didelį entuziazmą.

.Jugoslavijos k ar a 1 i a u s 
ateitis kol kas padedama į 
šalį, ir bus išrišta po karo, 
plebiscito būdu. Kroatų ra
teliai užgina gandus būk Ti
to atstovai prašę karalių iš 
Cairo grįžti į Jugoslaviją.

I
Bulgarija paskelbė 
generalinę mobilizaciją

LONDONAS, gruod. 10.— 
Raportai iš Europos sako 
Bulgarija paskelbė genera
linę mobilizaciją ir perkrato 
savo kabinetą, bandydama 
pasitraukti iš ašies. Nors 
Bulgarija yra po vokiečių 
kontrole ir kooperuoja su; 
Vokietija nuo to laiko, kuo
met ašis okupavo pietrytinę 
Europą, ja- yra vienintelė 
Balkanų valstybė, kuri pa
laiko santykius su Rusija.

Anot Budapešto radio, 
Bulgarijos mobilizacija da
roma apsisaugojimui nuo 
nacių keršto. Londono Daily 
Mail laikraštis rašė, kad

Įteikė maltiečiams specialų adresą
Po trijų valandų vizito skrido toliau

VALETTA, Malta, gruod.
10.—Grįždamas iš eilės kon
ferencijų, kurias jis ir Prem
jeras Churchill atlaikė ry
tuose, Prez. Roosevelt tre
čiadieny sudėjo vizitą Mal
tai, britų Viduržem o bazei, 
kur jis pareiškė,’ kad Ame
rika stosianti su britų impe
rija ir kitomis sąjungininkų 
valstybėm s, kad užtikrinti, 
jog pergalė būsianti vertin
ga.

Vizito proga Prezidentas 
įteikė Maltos gyventojams 
specialų raštą nuo Amerikos 
gyventojų, kuriuo Malta ir 
jos gynėjai sveikinami už jų 
drąsų atsilaikymą tamsiose 
dienose, kuomet ašies lėktu
vai be paliovos • atakuodavo 
tą salą. Adresas bus nulie
dintas bronze ir pastatytas 
Valetta miesto svarbiausioj 
aikštėj.

Prezidentas atskrido į 
Maltą milžin šku keturmoto- 
riniu lėktuvu, kurį saugojo 
20 amerikiečių ir britų nai
kintuvų. Praleidęs Maltoje

i tris, valandas, Prezidentas ir 
jo partija ir vėl išskrido į 
nepasakytą vietą.

Drauge su Rooseveltu ke
liavo Gen. Eisenhcvver, Ad
mirolas Leahy, Harry Hop- 
kins, Gen. Spaatz, Admirolas 
Mclntire, Prezidento gydy
tojas; Maj. John Boettiger, 
ir Gen. Walter Smith.

Maltos gyventojai sutiko 
Prezidentą didž’ausiom ova
cijom, ir Lord Gort, atsaky
damas į Prezidento kalbą, 
pareiškė, kad maltiečiai su
prantą šios dienos reikšmę 
ir niekuomet neužmirš Pre
zidento vizitą.

Maltos salą nesenai aplan
kė Anglijos Premjeras Chur 
chill, kuris ten sustojo pake
liui į konferencijas Cairo 
mieste.

Vakar dienos London Dai- 
jly Herald sakė Londone jau
čiama, kad Prezidentas 
Rcosevelt galįs ten sustoti 
užbaigimui planų Europos 
invazijai.

Dar kartą bombavo Cape Gloucester
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, gruod. 
10. — Amerikiečiai lakūnai, 
nežiūrint blogų oro sąlygų, 
tęsia savo atakas ant japo
nų pozicijų Naujos Britani
jos saloje. Per praeitas dvi 
savaites japonams ten teko 
1,300 tonų bombų.

Austral'ečiams užėmus ja 
ponų Wareo bazę Huon pu- 
siausaly, sąjuųgin inkams 
Naujoj Gvinėjoj duota pro
ga ištiesti savo linijas, ir 
toliau tęsti kovas visiškam 
išvarymui japonų iš to pu- 

į siausa’lo. Nestodami užim
tam Wareo, australiečiai ka
reiviai žygiavo į šiaurę iki 
ir vėl susidūrė su priešo li- 

Kiti sąjungininkų 
daliniai iš užimtos Bonga 
žygiuoja į šiaurę pagal kran 
tą.

I 1

I

Britų bombos padegė 
uostą Kretos saloje
CAIRO, gruod. 10.—RAF 

bomberiai trečiadienio naktį 
atakavo priešo įrengimus 
Crete saloje, į pietryčius 
nuo Graikijos, kur jų bom
bos sukėlė didelius gaisrus 
tarpe uosto pastatų.

Kitose atakose ant nacių mobilizacijos paskelbimas ~r; 
susisiekimo linijų Egijos jū
roje, lėktuvai atakavo d r pa
degė laivą prie Porto Lago, 
Leros sa’oje, ir paliko kelis 
laivus beskęstančius į pietus 
nuo Samos salos.

padarytas kaip tik tuo lai- 
ku. kuomet rusų militarinis 
attachė atvykęs Sofijon 
“svarbiai misijai.”

PIRKITE KARO BONUS

Mountbatten tariasi su 
Generolu MacArthur
LONDONAS, gruod. 10.— 

Gen. Douglas MacArthur 
atvyko į New Delhi tartis 
su Lord Louis Mountbatten, 
vyriausiu komandleriu piet
rytinėj Azijoj, apie glaudes
nę kooperaciją tarpe jų dvie
jų komandų.

■

LONDONAS, gruod. 10.— 
Anot pranešimo iš Chung- 
king, Kinijos Generolas Liu 
Wei-Chung šiandien prane
šęs, kad sąjung:ninkų nu
tartoji kontrofensyva prieš 
japonus įvyks “labai netoli
moj ateity.”

LONDONAS, gruod. 10.—

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Fašistai nesusitaria _ 
dėl keršto prieš 

Italijos katalikus
BERNAS, gruod. 10. — 

Šiaurinėj Italijoj nacių su
daryta fašistų rešimas yra 
perskilęs į dvi priešingas 
grupes, kurios naudoja spau 
dą ir radio prieš vieną kitą.

Vienai grupei vadovauja 
Roberto Farinacci, antrai 
vadovauja Alesandro Pavo- 
lini. Svarbiausia Farinacci 
grupės veikla yra vedimas 
anti-katalikiškos akcijos, ne 
va sužinojimui ar kunigai 
“su mumis, ai prieš mus.’’ 
Visi tam priešingi asmenys 
suareštuojami, kaip pavyz
džiui Cremonos Vyskupas. 
Italijos ka'alikai ir šventa
sis Sostas už tokią veiklą 
smerkia Farinacci ir jo sėb
rus.

IŠ LONDONO — Bulga
rijos radio sakė nepažįstami 
lėktuvai dar kartą, atakavo 
sostinę Sofiją. Anot prane
šimo, nuostoliai buvo dideli, 
ir daug asmenų užmušta.

IŠ LONDONO — Berlyno 
radio stotys sustojo trans
liavusios, kas nurodo, kad 
gal vyksta kita britų ataka 
ant Vokietijos sostinės. Mos- 
quito bomberiai atakavo tai
kinius šiaurvakarinėj Vokie
tijoj. Šiąnakt Londone skam 
bėjo orinės atakos signalas.

IŠ PEARL HARBOR — 
Adm. Nimitz pranešė, kad 
Liberator bomberiai padarė 
naujas atakas ant japonų 
laikomų Marshall salų.

IŠ CAIRO — Anglijos 
Premjeras Churchill toliau 
tęsia konferencijas šiame 
mieste. Šiomis dienomis ma
tėsi su Egipto ir Graikijos

Liberator žvalgybiniai lėk Anot Berlyno radio praneši- 
tuvai dešimtą dieną iš eilės 
atakavo Cape Gloucester, 
kur randasi japonų lėktuvų 
bazė Naujos Britanijos va
kariniam gale, netoli Huon 
pusiausalio fronto.

mo, japonų lėktuvų jėgos 
ruošiasi laukiamai amerikie
čių orinei atakai ant Japoni
jos iš Kinijos bazių. Anot 
DNB pranešimo, japonų šta
bo narys sakė amerikiečiai 
lakūnai gauną įsakymus bom 
buoti pačią Japoniją ir susi
siekimus, ir japonai ruošiasi 
susik bti su priešo lėktuvais, karaliais.

t

Rusai okupavo Znamenkos miestą
1 tižioji vokiečių kontrataka 
Ii vakarus nuo Kievo, žito- i
miro ir Korostenio pusėje, 
buvusi sustabdyta po trijų 
dienų, kuomet rusai sunai
kino 350 vokiečių tankų, ir 
užmušė 5,000 nacių kareivių. 
Vokiečių pranešimas, tačiau, 
sakė naciai pasivarę pirmyn 
nežiūrint pad: dėjusios prie
šo opozicijos.

Vokiečiai taipgi sakė jie 
puolę svarbų kalną Kryme, 
netoli Kerčo, ir didina savo 
spaudimą ant rusų pozicijos 
į Šiaurryčius nuo to miesto. 

Sakoma vokiečiai skuba i 
Ukrainą siųsti savo tankų ir 
pėstininkų rezervus iš Vokie 
tf jos, Lenkijos, ir net iš Ita-1 
lijos.

LONDONAS, gruod. 10.— 
Specialiam d'enos įsakyme, 
maršalas S^alin pranešė, kad 
rusu kariuomenė užėmė Zna- 
menkos miestą, kuris yra 
centras ge’ežinkeliu jungian 
čiu Dniepro užlenkimą su 
aovlinke i pietus nuo Kievo. 
Tas užėmimas perk’rto pas
kutini keturių geležinkeliu

i

prieš
Kirovoerrada. sekančiu naciu

Nuskandino vokiečiu 
laivą netoli nuo 

Olandijos kranto
LONDONAS, gruod. 10.— 

Britų laivyno pranešimu, 
britų lengvieji karo laivai 
užtiko keturių vokiečių tran 
sporto laivų konvojų 
Olandijos ir vieną jų 
kandino.

prie 
nus-

Partizanai okupavo
Biogrado miestų
LONDONAS, gruod. 10.— 

Jugoslavų karo biuletenis
pranešė, kad partizanai už- vedančiu į tą centrą, ir pa 
ėmė Biograd miestą, 16 my- suko rusu ofensyvą 
lių į pietryčius nuo Žara uo
sto, ir kitam pasistūmėjime, tvirtovę nastoiančia kelia ru
netoli Kremeno, Serbijoje, sams gręsiantiems Krivoj 
užmušė daug vokiečių.

Pranešimas pripažino, kad 
partizanai Bosnijoje vis dar ėmė +a miestą po triiu die 
ginasi, bet sakė jie padarę 
didelius nuostolius priešo 
susisiekimo linijoms toje 
provincijoje.

Vokiečių versija, kaip pra 
nešė Intem? tional Informa
tion bureau, sakė naciai oku
pavę Vlasenica miestą.

Raera.
Anot pranešimo. rus’’i už-

nu kovu, ir io praradimas 
sudaro naciams pavoiu vi
sose iu noziciio«e i vakarus 
nuo žemutinio Dniepro.

Rusa- dabar valdo eele- 
žinkelius einančius i šiaur
vakarius. i Smvela ir Fas-

Rusų pranešimas sakė di-

OPAS
Dalinai ūkanota. Nebus 

didelės atmainos.

Prezidentas pasirašė tėvų ėmimo 
kariuomenėn atidėjimo byliu

WASHINGTON, gruod. 10 
—Prez. Roosevelt užgyrė 
tėvų draftavimo bylių, ku
riuo norima atidėti: ėmimą 
kariuomenėn tokių vyrų, ku
rie jau prieš karą buvo tė
vai. Baltieji Rūmai pranešė 
apie Prezidento užgyrimą, 
bet nepasakė, kur Preziden
tas buvo, kuomet tą bylių 
pasirašė.

War Manpower komisio-

gų. ar ne.
Šiuo laiku dar nežinoma 

kaip ilgai tas bylius atidės 
tėvų ėmimą.

Vokiečių submarinas 
nuskandino Kubos laivą

NORFOLK. Va., gruod.
10.—Laivynas šiandien pra
nešė, kad priešo submarinas 
praeitą savaitę nuskandino> __  ___ ____ ___ ____
Kubos transporto laivą Li- nierius McNutc ragino Pre- 
bertad netoli Amerikos ryti- z’dentą tą by’ių nesirašyti 
nio kranto. Septyni įgulos Dabar ne žinia ar McNutt 
nariai žuvo, 18 dingo. atsistatydins iš savo parei-į

Japonai pranešė apie 
U S. lakūnų atakas
LONDONAS, gruod. 10.— 

Japonų radio pranešimas 
sakė amerikiečia: lakūnai 
vakar naktį du kartu per vie 
ną valandą atakavo Hankow 
ir Wuchang miestus. Kinijo
je. /

Pavolini, buvęs liaudies 
kultūros ministeris po Mus- 
solini, ir naujos fašistų par
tijos sekretorius, smerkia 
atakas ant Katalikų Bažny
čios ir apgailestauja nežmo
niškus užsipuldi n ė j i m u s. 
Bausmė, anot jo, turi būti 
“aštri, bet teisinga.’’ Kol 
kas Pavolini turi viršų, nes 
Mussolini. nor3 ir nesveikuo- 
ja. stoja Pavolini pusėje.

Naciai matomai nesitiki 
sulaukti ko geresnio iš jų 
pačių sudarytos fašistų vy
riausybės, ir patys tampriai 
kontroliuoja okupuotą Itali
ją, leisdami. italams tarpe 
savęs ginčytis. Jų svarbiau
sias interesas Italijoje yra 
darbininkai, medžiaga ir 
maistas, ir šiuo laiku jie 
kaip tik :šnaudoja tuos Ita
lijos turtus.
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i PIRKITE KARO BONUS!KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
Buvo parvykęs 

atostogų
Meleskiai, gyv. 1010 Bel- 

vedere St., turėjo džiaugs
mo, nes sūnus Anufras bū
va parvykęs iš karuomenės 
namo paviešėti. Ta proga tė
vai buvo iškėlę jam išleis
tuves. Vaišės buvo tikrai 
šaunios: stalas linko nuo ka
lakuto ir kitokių gėrybių. 
Pietuose dalyvavo nemažai 
draugų ir pažįstamųjų.

Po pietų atssveikinimui 
tėvai sūnui įteikė dovanų: 
odinį “zipper bag”, rankin; 
laikrodėlį, drabužių, barzdai 
skusti įrankių ir k., už ka
riuos sūnus nuoširdžiai dė
kojo.

Kadangi jis tarnauja Mer- 
chant Marine, ta: per pie
tus įdomu buvo klausytis jo 
pasakojimų apie kitus kraš
tus ir jų žmonių gyvenimą. 
Buvęs Afrikoj, Pietų Ameri
koj, Panama Canal ir k. Jo 
pasakojimai buvo tiek Įdo
mūs, kad nei nepajutom, 
k:ip prabėgo laikas ir jam 
reikėjo ats sveikinti, nes lap
kričio 16 d. jau turėjo būti 
New Yorke.
Nebuvo lenktynių

Juozapas Lama, savinin
kas Recreation Bowlmg kas 
met ruošdavo lenktynes Pa
dėkos Dieną. Vaikinai spor
tininkai bėgdavo penkias my 
Has. Šios lenktynės su-,rauk
davo daug publikos.

ing); Mrsl Russell O. Ander 
son, užvaizdą reikalirgų ka
rui reikmenų (OCD saiv- 
age); Mrs. John Zekas (lie
tuvė), vyriausia prižiūrėtoja 
bandažų darymo skyriaus; ir 
Mrs. Edward Aulson iš va- 
dinamų “Grey Ladies”. Jų 
atvaizdas buvo “Drauge” 
praeitą šeštadienį.

Šios moterys duoda gražų 
pavyzdi. Jos ir savo namus 
apžiūri ir randa laiko pasi
darbuoti Raud. Kryžiui.
Trys kariuomenėj

Ona Daujotienė, 544 Lin
coln St., išaugino keturis sū
nus, iš kurių trys jau kariuo 
menėj. Vienas sūnų Ray- 
mond buvo parvažiavęs na
mo aplankyti savo brangią 
mamytę ir broliuką. Jis Pur- 
due, Ind’ana, baigė inžinie
rių kursą ir po to gavo lei
dimą parvažiuoti namo de
šimčiai dienų. Kitas sūnus 

'Pvt. Vladas buvo Camp Mc- 
Coy, Wis., tris mėnesius. Da
bar perkeltas j Fort Sheri
dan, netoli namų. O Pvt. Ed- 
ward, jau trys metai kaip 
kariuomenėj, dabar randas 
kur nors Pacifike. Jau du 
metai, kaip nuo jo mamytė 
nelabai dažnai garma laiš
kus. Visi trys yra baigę Šv. 
Baltramiejaus mokyklą ir 
buvo geri parap i jonai.
Visiems dėkoja

Stanislava Lulis, 723 So. 
Jackson St., sugrįžo iš Lake 
County Sanatorium, kur iš- 
buvo šešis mėnesius. Labai

RAGAUJA TUOS PAČIUS ‘ VAISTUS 14 metų vyrukas vedė
Jackson, Ohio. — David 

Meacham Jr., 14 metų am
žiaus, planuoja palikti šeštą 
klasės skyrių mokykloje ir 
eiti į darbą, kad galėtų iš
laikyti savo šešiolikos metų 
amžiaus žmoną, buvusią 
Mary Lcu Spires.

Jie abu vedė pereitą pir
madienį.

žmona, kuri pereitais me
tais lankė mokykloje šeštą 
skyrių, Jackson, O., yra aš
tuntas vaikas. Jos šeima gy
vena farmoje, prieinančioje 
prie Meachafn’o. 14 metų 
amžiaus vyrukas yra vienin
telis vaikas.

Iki David gaus darbą ir 
pinigų nuosavam gyvenimui, 
jis ir jo žmona gyvens su 
savo tėvais.

i

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

i

1 
‘ I

Būkit Ma’o f
SAVO AKIMS!

i

I
i

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617
Office Tel. HEMIock 4848

I

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISO VA r, A vnos
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marąuette Road

Tik viena pora aklų \lsam g, v. ui- 
tnul. Saugokite 
zaminuoti jas 
metodą, kuria 
gali sutelkti.

34 METAI PATYRIMO 
pririnkama akinių, kurie praAall- 

na Tisą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI*
1801 So. Ashland Avenue

Kampai 18-toa
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

i OFISO VALANDOS:
Kaadira >:<0 a m. iki 1:10 p. m. 

Tradlad. tr SeStad. 1:10 a. m.

ja-s lrladaml 1A g 
mod rniŠKtauNia 

re<$j.mo mok»la>

| rinkimas tarybos skyriaus, į
2 valandą, mokyklas kamba- 

Vokiečių kariuomenės karo lauko virtuvė sugriauto Ber- ry- Visų draugijų delegatai 
lyno gatvėje maitina nukentėjusius nuo baisaus anglų ir 'uri susirinkti, 
amerikiečių bombardavimo iš oro. Toliau matyt dar tebe- -----------
rūkstantieji namų ir krautuvių griuvėsiai. Vokiečiai ra
gauja tuos pačžus “vaistus”, kuriuos prieš metus jie su 
pasigerėjimu teikė Londonui ir kitiems Anglijos mies
tams. (Acme-Draugas telephoto)

para-

Šįmet tų lenktyn ų nebu
vo. Jų ruošėjas pranešė, kad 
daugelį jaunų vaikinų-spor
tininkų, kurie dalyvaudavo 
lenktynėse, Dėdė Šamas pa
šaukė į karą. Karui pasibai
gus lenktynės vėl bus tęsia
mos. šios lenktynės buvo 
pradėtos 1937 m.
Pagerbė moteris, ją 
tarpe ir lietuvę

Pagerbimas moterų, ku
rios darbuojasi karo reika
lais Raud. Kryžiuje, įvyko 
lapkričio 15 d., American 
Legion name. Į pagerbimą 
atsilankė daug puHteos ir 
žymių svečių. Pagerbtas šios 
moterys:

Mrs. Hugh Robinson, ku
ri prižiūri kraujo aikčiojus 
(Blood donors service', Mrs. 
Mancel Talcott, instruktorė 
namų slaugių (Home nurs-

džiaugiasi, kad pasveiko ir 
galės vėl darbuotis parapi
joj ir draugystėse. Lapkri
čio 15 d. grįžo atgal prie sa
vo seno darbo.

Visiems dėkoja už geru
mą ligos metu. Sako steng
sis kada nors ir kuo nors 
visiems atsilyginti.

I

Mirga-marga iš 
Rockford, III.

Šv. Petro ir Povilo
pijcs sodalietės labai gra
žiai darbuojas. Jos sutrau
kia visas jaunas mergaites 
po savo vėl’ava. Jos kas mė
nuo pirmą sekmadienį eina 
prie šv. Komunijos, o po Mi
šių šv. turi bendrus pusry
čius ir susirinkimą.

Gruodžio 5 d. buvo meti
nis sodaliečiiį susirink:mas. 
Išrinkta valdyba 1944 m. 
Pirm. Dorothy Dubinąs, pa- 
gelb. Ona Balčitis, rast. Lu- 
cille Lapinskas, ižd. Elena 
Skridla. Dvasios vadas kun. 
K. Juozaitis lankąs jų susi
rinkimus ir duoda pamoki
nančių patarimų.

j nė Politikienė, vice pirm. 
Uršulė Geležius, raštin. V. 
Kuncienė ir K. Lapinskienė, 
ižd. Brazienė, iždo glcb. C. 
Aitutienė ir E. Broz, maršal
ka P. Babautienė. Atstovės 
į Federaciją Rimkienė ir M. 
Bagdonienė.

★

TO REMIND YOU—
The fight agaihst tubercu- 

losis needs the help of every 
person.

Ii you have not contributed. 
do so today and join this life- 

i saving campaign.

Christmas Seals Protect

Your Home from TB

★ ★

Liet. Teat. Draug. Rūtos No. 1
— rengia —

PRIESMETIN1 BALTU

HOLLYWOOD SVETAINĖJE
2417 WEST 43rd STREET

★ ★ ★

Pradžia 7:30

£

i fflARGUTiZ | 
į VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS j 
r RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. i

WHFC -1150 kilos.’
SEKMADIENIAIS 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

Serga Hilda Rupšienė. 
Anksčiau minėti žmonės dar 
tebeserga. Visiems linkim 
pasveikti.

Mirė Agota Kučinsk'enė 
79 m. Palaidota iš bažny
čios Šv. Marijos kapinėse.

Korespondentas

Gruodž o 12 d. bus meti- į 
nis susirinkimas LRKSA 137 
kp., mokyklos kambary, tuoj 
po sumos. Visi nariai turi 
dalyvauti.-Bus rinkimas val
dybos 1944 m. Išgirsime ra
portą iš visų metų veikimo.

Gruodžio 12 d. bus susi-

Sodalietės paaukojo $125 
Camp Grant Šv. Marijos ko
plyčios altoriui papuošti.

Gražus darbas.

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

nuo Ii

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

Gruodžio 7 d. buvo Mote
rų Sąjungos 9 kuopos me
tinis susirinkimas. Išrinkta 
1944 m. valdyba: pirm. Bro-

I

Įžangos nėra

I

4>

DR. G. SERNER
LIETUMS AKIŲ GYDYTOJAS

metų patyrimas
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Dd t 

Sekmadienyje p<f*l sutartį.

|Z 
.11

t-?-*. ♦ *

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

ĮEITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVTVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
P. KEZON
lr Iždininkas

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINE
DIVTDENTŲ
RATA............

1751W. 47th Street

EXTRAI EXTRAI
Permainytas 

vardas ir • 
adresas

Lletuviškaa 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas- 

, ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

♦

N. KANTER,

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 8054

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak 
į Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL YAKds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
I__ 756 West 35th Street
Į

I

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUl!!
STATYBAI — REMONTĄVTMUI ARBA REFINANSAVIMUI

❖
(O

T'.- II8E7AL EAftHINGS

Y<w

S u r*
of

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

Ii

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų l|

iTAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo- ih 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In W
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED 87

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad^ Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YAEds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 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 rahko- 

I mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartj.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Ofiso Tel.........VTRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted S t., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

I DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. 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.*

Split by PDF Splitter



šeštadienis, gruod. 11, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. TLLTNOIS

Moterų Karo
“DRAUGO 

DARBŲ SKYRIUS Jeigu asesmentas bus 
keltas nuo 37 nuoš. iki 
nuoš.?

“DRAUGAS” HET.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 8488-9489

Ar manai, kad 
taksai kils?

Darbininkių

IR APYLINKĖSE W Sporto Šventė

Didelis puikus

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpozver Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (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 paliuo.-^- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

APIE
200 D ARBŲ 

PATYRUSIOMS AR NE 
DIRBTUVĖS DARBININKĖM

I

HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaulrit į Colonnade Kambarį 

EDGEW4TER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

PRIE
MAŠINŲ 

BENCH DARBŲ 
INSPEKTAVIMO

VYRO
AR

VAIKINO

Labai gera pradinė rata mokesties 
Puikios darbo sąlygos.
Apmokamos atostogos.
Geras ligoninės pienas.

Labai geras valgis ruošiamas 
mūsų Canteen.

Visi namų savininkai kvle sas 
čiami į namų savininkų ma
sinį susirinkimą sekmadienį, 
gruodžio 12 d. 2 vai. p. p., 
City Council Chamber, Chi
cago, City Hali, LaSalle St. 
tarp Randolph ir Wash:ng- 
ton St., 2-ros lubos, North 
end. Ateikit ir išgirsit Coun- 
ty Assessor John S. Clark, 
kuris yra padaręs šį planą.

Visi lietuvių namų savi
ninkų klubai dalyvaukime, 
pasirodykime, kad mes, lie
tuviai, esame susiorganiza
vę. Atsiminkite, savininkai, 
kad nuomos yra užšaldytos, 
bet taksai nėra.

parengimas
šv. Antano parap. salėj, 

49th Ct. ir 15th St., Cicero 
gruodžio 12 d., bus gražūs 
perstatymai: ‘ ‘Daktaro ofi- 

s” ir ‘ Užkerėtas ponas’ ’. 
Lošimą išpildys “Rožių-Le- 
lijų” klubas iš Dievo Apvaiz 
dos parap. Vakarą rengia 
Labdarių Są-gos 3 kuopa. 
Pelnas skiriamas labdarybei. 
Įžanga 50c. Pradžia 7 v. v.

Pertraukų metu kalbės 
aktualiais klausimais kun. 
klebonas Albavičius ir kiti

S.kalbėtojai. K.

Per pirmą Lietuvos olim
piadą tuometinis prez. A. 
Smetona pasakė: “Jaunimo 
žaismai nėra tuščias laiko 
leidimas. Jie yra svarbiau
sios auklėjimo priemonės, 
kuriomis turėtų būti harmo
ningai lavinamos jaunimo 
fizinės ir dvasinės jėgos.”

Švietimo ministeris prof.
J. Tonkūnas taip pasakė: 

“Labai klaidinga manyti, 
kad sportas yra tuščia, ge
riausiu atveju, nežalinga pra 
muga. Jis ne tik teikia jau- 
n’mui sveikų pramogų ir gra 
žiu bendravimo būdų, bet 
drauge yra stipri to paties 
jaunimo auklėjimo priemo
nė ir svarbus tautos sveika
tingumo ugdymo veiksnys.; ~ ■ ■
Žinoma, ir sportas, kaip kiek jUSirinKIIHdl 
vienas kitas geras dalykas,! Tniun I

vrq tsnlrn. IU fili UI LuIKv

tetui pritars didelis radio 
orkestras.

PAGELBĖT SKALBYKLOJ
REGULARIS DARBAS

Gera proga išsilavinti skalbyklos 
tvarkymo.

Atsišaukit j 
Employment Ofisą 

4-tam aukšte

Inteligentiško žmogaus in-MATYKIT MR. DANICEK
Employment Ofise dėl pasitarimo, teligencija ir ignoranto ig

Atsineškit pilietybės prirodymus, norancija auga su jo metai?
Malda žmogaus sielą tobu

lina.EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

WIEBOLDT'S
ASHLAND. MONROE & OGDEN

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

Kas gyvena be prncipų, to 
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (Tiha- 
mer Toth).

ARC VVELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbas

S60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig fsidirbimo

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Ave. Cicero

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Jsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas įsidiruimas

MERGINŲ AR MOTERŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVĖS DARBŲ 
Dirbti popierinių baksų 

dirbtuvėje.

IMPERIAL BOX CO.
1566 W. Carroll Ave.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠTANDTEN’

ČIA RASITE TA DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI’

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis
10% Naktinė Premija

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

PARDAVIMUI

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

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

5757 \VEST 65th STREET

MOTERIMS
IKI 50 METŲ SENUMO

REFRIGERATORIUS parsiduoda.—

Kaip naujas. Kreipkitės — 6825 SO.
WESTERN AVENUE.

PACKING HOUSE 
DARBININKŲ

KII.I.IX G FLOOR DARBAI
v MĖSOS PI AUSTYTO JŲ 

JAUTIENOS NEŠIOTOJŲ' 
PAPRASTŲ DARBININKv 

Pastovūs darbai, laikas ir pusė 
virš 40 valandų.

ILLINOIS PACKING CO.
911 W. 37th PLACE

VALANDOS.-
5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONE
Atsišaukit j

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

DEFENSE DARBAI
5 VYRAM AR VAIKINAM

COMPANY

Patyrimo nereikia. Pradinė mokes
tis 65c į valandą. Atsišaukite se
kančiai :

2044 W. LAKE ST.

Employment Ofisas Moterims
309 W. WASHINGTON

Pirmam Aukšte

CHICAGO

ST.

VVAREHOUSE VYRŲ. Grūdų gami
nimo įstaigoje. Pastovūs darbai 
viršlaikiu. Taipgi reikia Pakerių 
Maišytojų.

RYDE & CO.
5425 W. Roosevelt Rd.

SU 
ir

Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.
-----------
VYRAI IR MOTERYS

HELP VVANTED — MOTERYS

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

OFISAMS VALYMUI 
MOTERŲ

TARP 38 IR 45 M. AMŽIAUS 
Modemiškame budinke. Lengvi, 
švarūs naktimis darbai. Foster 
Ave. busas iki durų. Atsišaukite 
asmeniškai.

Magnaflux Corp.
5908 Northivest Hgwy.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

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

2742 W. 36th PLACE

REIKIA 
STEIPPERS

Žmogaus mintys, ne žo
džiai. yra jo nuosavybė.

Dirbti popierinių 
baksų dirbtuvėje.

IMPERIAL BOX CO.
1566 W. Carroll Ave.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”._________________________ Platink įdomiausią dien- 

| PLATINKITE “DRAUGĄ raštį “Draugas”.

IŠ ATOSTOGŲ SU 
BARZDA

Populerus kino artistas 
Bing Crosby sugrįžęs iš a- 
tostogų, kuriose bebūdamas 
net barzdą užsiaugino.

(Acme-Draugas telephoto)

Šias sekmadienių radio 
programas iš tos stoties lei
džia savo lėšomis J. Budriko 
Radio, Rakandų ir Jewelry 
krautuvė, kuri randasi ad
resu 3241 So. Halsted St. 
Dabar J. Budriko krautuvė
je eina didelis prieškalėdi
nis išpardavimas. Prekių y- 
ra daug ir įvairių. Pasirin
kimas didelis. Pranešėjas

Kam Kentėti

Medžiotoju vaisiai
Cicero. — Valgysime stir

ną šį šeštadienį, gr. 11 die- jei yra netinkamai taiko- 
ną. Paliulis, 2320 S. Cicero,mas, gali pasidaryti nenau- 
Ave., vaišins savo draugus, dingas ir net žalingas. Už 
Tai bus vadinama “Venison lai valstybė ir visi tie, kam 
Party”. Didelė, jauna, riebi 
stirna parvežta iš šiaurės 
Michigan vialst’jos. Draugai 
pažįstami, kurie negausite 
privataus kvietimo, vis liet 
ateikite, būsite priimti. Taip 
seniau yra buvę, taip bus ii 
šį kartą. Pal’uliai yra vai
šingi žmonės. Pati bosienė. 
Mrs. Paliulis šį kartą prie 
vaišių neprisidės, nes jau 
antra savaitė kaip rimtai 
serga. Gydo dr. Yuška. Aš 
ir visi kiti Ii’nkime jai greit 
pasveikti.

rūpi jaunimo auklėjimo rei
kalai ir tautos pajėgumo ug
dymas, privalo sportą .rem- 
tn, bet drauge žiūrėti, kad 
jis eitų tinkamais keliais.” 

Rytoj popiet yra didelė 
naujiena Chicago lietuviams, 

I nes pirmą kartą Amerikoj 
Dariaus-Girėno postas ren
gia lietuvių Sporto Šventę, 
kur dalyvaus garsiausi lie
tuviai atletai, futbolininkai, 
beske‘balininkai, ristikai drū 

i tuoliai, golfininkai, teniso 
žaidėja1, plaukikai, bėgikai 
ir kiti.

Sekantį šeštadienį, gr. 18 
dieną, “Venison Party” bus 
pas Mrs. Gasilonis, 1247 S. 
Cicero Ave. Ten irgi bus di
delė stirna, nušauta ir par- 
vežta, iš šiaurės M’chigan 

■ vai. Tai auka Antano Urbo
no, West Side policmono. 
Daugeliui bus laimės paval
gyti be pointų.

Tad, kas gyvas, į Dariaus- 
Girėno salę, 4:30 popiet. Į- 
žanga 60c su taksais. Reng.

Dalyvauja Sporto
Šventėj

5920 PRINCETON—2 fletų medžio; 
6—6: 1 blokas nuo St. Martin’s ka
talikų bažnyčios. Nuosavybės išpar
davimas. Kaina $2,500.—REPUBLIC 
0207.

TIKRAS BARGENAS:
Parsiduoda moderniškas 2 aukštų 
mūro namas, atikas, apdengti por
čiai. Kaina $4.900. Tiktai $400 rei
kia įnešti. Namas tuščias.

1448 S. KEDVALE AVE.

Įsigykit mūsą veltui sąrašą tikrų 
bargenų. JOHN O. SYKORA, 2411 
S. 52n«j Ave.. Cicero 453.

PIRMIEMS MORGIČIAMS PASKO
LOS daromos už tiktai 3 nuošimtį. 
JOHN O. SYKORA, 2411 S. S2nd 
Ave., Cicero 453.

RENDUOJASI — 6 kamb. fletas, 
šviesus ir naujai išdekoruotas. prie 
pat parkų. Savininkas lietuvis. 1139 
S. TROY ST., Tel. NEVada 0229.

IŠRENDAVIMUI — 4 kambarių
fletas po adresu 2322 W. 23rd Place. 
Tiktai suaugusiems. Pašaukit tarp 
9 ryto iki 5 pp. Cicero 2707, Ext. 
319.

Tai dar ne viskas. Po tų 
dviejų parių trumpa perinau 
ka. Už dviejų savaičių Nau
ji Metai. O jų viaS laukia 
Mr. ir Mrs. Shametai, 1500 
S. 49th Ave., tą gerai žino, 
nes per eilę metų savo užei
goj-svetainėj yra turėję su
lauktu ves Naujų Metų.

Shametas genas strielčius. 
Praeitą savaitę, niekam ne
sakęs, išvažiavo kur nors

šokiai yra sportas, nes šo
kėjai vartoja kūno jėgas ju
dėjimui čr parodo savo ga
bumus, kaip ir išlavinti at
letai. Ateitininkų draugovės 
šokėjų grupė pasižadėjo iš
pildyti dalį programos Lie
tuvių Sporto šventėj, Da
riaus-Girėno salėj šį nedėl- 
dienį, 4:30 v. pop et. Įžanga 
tiktai 60 centų su taksais.

Wisconsin ir parsivežė stir
ną. Ji bus sudorota Naujų 
Metų lauktuvėse. D.

\
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U.S.WAR BONOSK

In Alsace-Lorraine even the 
family narnės have been taken from 
the residents and Germanized 
narnės substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras
bourg, Metz have been given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture in these prov-

inces the Germans are burninę 
libraries—even the privately ownea 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
era to come over again with their 
block busters.

In America our war efforta are 
tranųuil, būt nevertheless they 
mušt be determined if we are to de- 
feat Hitler.

Buying War Bonds every pay 
day is one good way to ezhibit our 
determination to aid in the var 
effort.

I

Skelbkitės Dien. “Drauge” j

v

/

Labdarių Sąjungos 1 kuo
pos priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 12 d., 
po paskutinių 12 šv. Mišių, 
parap. sveta’nėj. Malonėkite 
visi nariai dalyvauti, nes 
reikės rinkti valdybą 1944 
m. Valdyba

šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyr. priešme
tinis sus-mas įvyks gruodžio 
12 d., 1 vai. popiet, parapi
jos svetainėj. Malonėkite na
riai skaitlingai susirinkti. 
Bus renkama valdyba 1944 
metams. Prašomi naujų na
rių atsivesti. Valdyba

Šv. Vardo draugijos na
riai gruodžio 12 d. eis “in 
corpore ’ ’ prie šv. Komuni
jos 9 vai. ryto šv. Mišiose. 
Po visam bus pusryčiai ir 
sus’rinkimas. Nariai, daly
vaukite ir naujų narių atsi
veskite. Valdyba

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar- 
ginti. nervuoti ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimą, jaučiate nemalo
nų kvapą, vidurių suirimą, nevirš
kinimą. nemigą, neturėjimą apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip- 

; gi yra vidurių stiprintojas, sudary- 
i tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas: pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo garus, 
ir sutelkia skilviui malo
nų. šilumos jausmą. Var- 
tokit tikrai kaip nurodo-, 
ma ant bonkutės užrašo.
Jei jūs vėl nori
te jausti džiaug
smą m a lo n i o 3 
pagelbos nuo už
kietėjimo v a rgi- 
nimų ir tuo pat 
laiku palengvin
ti jūsų skilvį, 
įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėj, siųskit prašymą dėl mūsų 
"susipažinimui" pasiūlymo Gomozo 
ir gausite —

T>yiZJ<T 60c vertės
A *'■*** Bandymui Bonkutės

DR, PETER’S OLEJO LINIMENT__
antiseptikas — kuris suteikia greitą 
palengvinimą nuo reumatiškų ir ne- 
uralgiškų skausmų, muskulinio nu- 
garskausmo, sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų ir nykstelėji- 
mų.
DR. PETER’S MAGOLO-—aiksimas 
— palengvina laikinai neku-iuos 
skausmingūs skilvio sutrikimus kaip 
pavyzdžiui rūkšties nevirškinimas ir 
rėmuo.12

Vėl bus graži radio 

programa
Sekmadienį, gruodžio

d., nuo 9:30 vai. vakare, iš 
radio stoties WCFL, 1000 
kyl., bus perduodama graži 
lietuvška dainų ir muzikos 
programa. Programoj daly
vaus harmoningas kvartetas, 
kuris padainuos naujų lietu
viškų dainų, šis kvartetas 
jau ilgą laiką ruošės šiai 
programai ir dėlto galime

SIŲSKIT ŠĮ “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
O įdėtas $1.00. Atsiųskit man 
apmokėtą 11 uncijų GOMOZO Ir 
dykai--60c ve tės—bandymui bon- 
kutes OLEJO IR MAGOLO
() C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas ..........
Adresas ....

Pašto Ofisa3
DR. PETER FAHRNEY * SONS CO.

Dept. 671-2BD 
«S«1 Wanhingtoa Blvd.. Chicago U, I1L 
23S ‘Stanley St.. IVi'inipec. Man., Can.

r

Platinkite įdomiausią dien- užtikrinti, kad visi klausy- 
raštį “Draugą”.

•V

Didžiausia Lietuviu

Jewelry Krautuvė

tojai bus patenkinti. K var-1

t

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius. Auksinius ir Deiman 
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir kitu* 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MI AUSI AS 8
KAINAS.

Turime dideli 
oasir 'ūkimą 
Muzikališkų Instrumntų. Muzi- 
kaližku Knygų. Stygų. Rekor
du ir kitų visokių muzikaliu 
daiktų.

raišom Laikrodžius. Laikro 
dėlių®. žiedus. Rašomas Plunk 
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4218 ARCHER AVENUE 
Pt»one- LAFAVym: 8817
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Iranas ir kitos mažosios tautos
The New York Times, rašydamas apie Teherano kon

ferenciją, ypatingu būdu pabrėžia deklaraciją, garan
tuojančią Irano valstybei nepriklausomybę. Toji dekla
racija atkreipsianti dėmesio kitų mažųjų tautų.

1942 m. sausio men. Didžiojoj! Britanija ir Sovietų 
Rusija pasirašė sutartį su Iranu, pasižadėdamos “res
pektuoti Irano teritorinį integritetą. suverenitetą ir po
litinę nepriklausomybę.’’ Be to, pažadėjo ištraukti iš 
Irano militarines jėgas po šešių mėnesių karui pasi
baigus ir saugoti Irano žmonių ekonominę gerovę.

Anglai ir rusai Iraną okupavo 1941 metais dėl to, 
kad užkirsti kelią vokiečių agresijai, kad palaikyti at
darą kelią sąjungininkams pristatyti Rusijai karo reik
menis. Be to, Irane yra petroleumo šaltiniai. Toji oku
pacija išgelbėjo Iraną nuo vok/ečių įsiveržimo. Bet ira
niečiuose ir kituose buvo kilę abejonių, ar Iranui po 
karo bus grąžinta laisvė ir nepriklausomybė. Tehera
no konferencija tas abejones išblaškė. Iranui pažadė
ta pilniausia nepriklausomybė.

Iranas yra vieškeliu tarp didelių valstybių. Kilus ka
rui, tas kraštas yra išstatomas į pavojų. Jo laisvė ir 
nepriklausomybė bus galima išlaikyti tik tuomet, jei 
visur pasauly bus įgyvendinti Atlanto Čarterio dėsniai. 
Tuo būdu, jei Iranas, būdamas ypatingoj geografinėj 
padėty ir faktinai okupuotas, po karo naudosis nepri
klausomybe, kodėl turėtų būti daroma išimtis kitoms 
mažoms tautoms.

Jei kas mėgintų tvirtinti, kad Lietuva turi būti su
jungta su bet kuria didesne valstybe dėl to, kad ji ma
ža ir stovi ant kelio tarp didelfų valstybių, į tai atsa
kydami visuomet galėsime priminti Iraną. Jei Iranas 
bus laisvas ir nepriklausomas, ir Lietuva turės būti 
laisva ir nepriklausoma.
★

Po pasitarimo su turkais
Po Prezidento Roosevelto-premiero Churchillio ir Tur

kijos prezidento pasitarimo, vokiečiai sutraukė daug 
karo jėgų netoli prie Turkijos sienų. Tą patį padarė ir 
Turkija.

Nors po šios konferencijos Turkijos vyriausybė pa
skelbė laikysiantis ir toliau neutraliteto, tačiau vokie
čiai, tuo pareiškimu nepasitiki. •

Ar karas tarp turkų ir vokiečių kils ar ne, tai atei
ties klausimas. Tačiau Roosevelto ir Churchllio pasi
kalbėjimas su Turkijos prezidentu Inonu jau dabar ne
ša naudos sąjungininkams. Vokiečiai yra priversti gau
singas karo jėgas laikyti Turkijos pasieny, tuo silpnin
dami savo jėgas mūšių frontuose. Be to, Bulgarijoj ir 
kitur prasidėjo didesnis sąjūdis už taiką. Tai irgi sun
kina vokiečių militaristų padėtį.
★

Šelpimo problemos
Jungtinių Tautų Pašalpos ir Atstatymo organizacija, 

kurią sudaro 44 tautos, neseniai-posėdž avo Atlantic 
City, N.* J. Kadangi Lietuva į šią organizaciją neįeina, 
todėl amerikiečiai lietuviai jos vadovybei yra pasiuntę 
laiškų ir telegramų prašydami, kad ir Lietuva būtų jon 
įtraukta. New Yorko Lietuvių Taryba taip pat pasiuntė 
tokią telegramą. Duotame atsakyme N. Y. Lietuvių Ta
rybos pirmininkui kun. N. Pakalniui aiškinama, kodėl 
Lietuvos ministras Vašingtone ton organ:zacijon nepa
kviestas ir duodama vilčių, kad visoms išlaisvintoms 
tautams bus suteikta pašalpa. Tad, reikia manyti, kad 
ir Lietuva nebus išskirta. _____________________

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Bolševikų suvažiavimas ir jo dalyviai
Iš bolšev kų spaudos pastebime, kad į bolševikiškąjį 

suvažiavimą Brooklyne tik bolševikiškos draugijos te- 
renki. delegatus. Už tat to suvažiavimo organizatoriai, 
matydami, kad tas jų kermošius gali būti skystas, nes 
nepavyko suvilioti patrijotiškųjų letuvių organizacijų 
ir draugijų, davė įsakymą visiems bolševikams šuva-, 
žiuori, nepaisant iš kur ir kaip gaus sau mandatą. Tas 
ir daug kitų palengvinimų, ašku, padės suvažiavimo 
delegatų skaičių padidinti.

Patriotiškoji Amerikos lietuvių visuomenė, kaip ir 
visa mūsų tauta, vis t’k norės žinoti to suvažiavimo 
nutarimus. Jei tie nutarimai bet kokiu būdu pažeis 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės idėją, jei vienu 
ar kitu būdu bus užgirta Sovietų Rusijos pretenzijos 
Lietuvą pasigrobti ir ją pražudyti, visi to bolševikų 
suvažiavimo dtalyviai pelnys lietuvių tautos žudytojų 
vardą ir su didž’ausiu pasibiaurėjimu bus minimi mū
sų tautos istorijoj.

Bolševikų suvažiavimo Brooklyne dalyviai, jei jie pa
sisakys prieš Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę (apie 
ką veik neabejojama), lietuvų tautos istorijoj pasida
rys baisesni Lietuvos priešai, negu Paleckinio “seimo” 
Kaune atstovai 1940 metų vasarą. Paleckinio “seimo” 
atstovus Maskvos ginkluotas jėgos vertė pasisakyti už 
susijungimą su Sovietų Rusi ja, kuomet Amerikos lie
tuviai bolševikai, gyvendami laisvame krašte, savo no
ru ir savo laisva valia Lietuvą parduoda Rusijai.

Kad Bimbos, Andriuliai, Mizarai ir Abekai iš kailio 
neriasi, besidarbuodami už Lietuvos pražudymą, vi
siems tai puikiai yra žinoma. Po jų sušaukto suvažia
vimo Brooklyne sužinosime vardus ir kitų mūsų tau
tos žudytojų. Kiekvienas to bolševikų suvažiavimo de
legatas tokį vardą pelnys.
★

"Amerikos” dešimtmečio proga
Brooklyne leidžiamas lietuvių katalikų savaitraštis 

“Amerika ’ šiomis dienomis atšventė dešimtmečio su
kaktį.

Kas ats mena, kokiose aplinkybėse veiklesnieji New 
Yorko apylinkių lietuviai katalikai steigė spaustuvėlę, 
kas matė pirmcusius “Amerikos” numerius, tas turėjo 
būti pilna ta žodžio prasme optimistas, kad tasai laik
raštis išgyvens dešimts metų. Bet jis ne tik dešimt
metį išgyveno, bet plačią vagą išvarė mūsų visuomeni
niame gyvenime ir šiandien yra vienas iš populiariau
sių lietuvių laikraščių.

Jei “Amerika” įsisteigė, išsilaikė ir pasidarė turinin
gu ir populiariu laikraščiu, reikia duoti kreditą New 
Yorko apylinkių kunigams ir negausingai lietuvių ka
talikų inteligentų veikėjų grupei. Jie tą laikraštį rėmė 
ir darbais, ir finansais, ir raštais. Bet ar tik ne didžiau
sias kreditas priklauso tiems “užsispyrusiems” redak
toriams ir, apskritai, spaudos darbininkams, kurie dir
bo tikrai ne dėl algų (nes nevisada ją buvo galima 
gauti), bet tikrai dėl idėjos. Pirmuoju redaktorium buvo 
Kazys Vilniškis. Dabartinis redaktorius Juozas Laučka 
“Ameriką” redaguoja nuo 1936 m. rudens. Redaguoja 
gerai, įdėdamas daug darbo, rodydamas gražios inicia
tyvos, plačiai ir rimtai apimdamas Amerikos, Lietuvos 
ir mūsų visuomenės reikalus.

Šių “Amerikos” sukaktuvių proga, mes linkime ir re
dakcijai ir leidėjams geriausio pasisekimo sunkiame, 
bet šventame katalikiško laikraščio išlaikymo darbe.
★
Kansas City vyskupas Edward O'Hara vienoj savo 

kalboj išreiškė pasitikėjimą, kad po šio karo taiką pa
diktuos ne fiziškoji jėga, bet teisingumas. Anot jo, 
taika turės būti suplanuota ta kryptimi, kad kiekvie
nai tautai, ar ji bus maža ar didelė, būtų pripažintos 
teisės į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
★
Amerikos Katalikų Sociologų Sąjunga, atsižvelgda

ma į tai, kad susisiekimas yra reikalingas karo pastan
goms, metinės konvencijos nelaikys. Ji pasitenkins ra
joninėmis konferencijomis.

SPAUDOS APŽVALGA
Gina mažųjų teises

Chicagos arkidiecezijos laikrašt s “The New World” 
dažnai duoda vedamųjų straipsnių, kuriuose energin
gai gina Lietuvos ir kitų mažųjų tautų teises.

Šios savaitės numery “The New World” ir vėl rašo 
apie Balt jos valstybių ir Lenkijos nepriklausomybės 
reikalus. Laikraštis reiškia nusistebėjimą, kad, kiek 
Maskvos tiek Teherano konferencijoj nebuvo minima 
Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos vardas. Tuo 
pačiu kartu išre škiamas pasitikėjimas, kad stiprūs sa
kiniai, užrekorduoti Teherano konferencijoj, apima vi
sų tautų reikalus ir kad n^bus tuščiomis frazėmis ir 
jie neišnyks prie taikos konferencijos stalo.

Šokėja ir 4 nubausti
Pereitą ketvirtadienį Miss 

Elinore Johnson, 33 metų 
amžiaus, buvusi šokėja, bu
vo nubausta S25 moterų tei
sme už laikymą taverno ati
daryto po nustatyto laiko. 
Keturi kostumeriai buvo 
nubausti po dolerį už netvar- 
ikngą elgesį, kai juos polici
ja rado kovojant Miss John- 
son’s taverne, 878 N. Clark 
str.

-------------------------------------------- -—

Rimties
VALANDĖLEI...

šeštadienis, gruod. 11, 1943

Suaugusiam žmogui skau
du, jeigu kas jį laiko ant 
juoko arba bent skaito ma
žu vaiku, kuriam reik padė
ti. Vyrui tikrai pikta, jeigu 
žmona, užsispyrusi, kitų a- 
kivaizdoje, jam riša kakla
ryšį, pataiso švarką, pašu
kuoja, plaukus', tartum, pats 
būtų bejėgis arba mažas vai
kutis.

Įsikarščiavęs komunistas 
visa gerkle šaukė, kad nėr 
pasaulyje tvarkos, nes nėr 
lygybės turtuose. Kažin kaip 
atsitiko, kad apdriskęs žmo
gus priėjo paprašė dešimtu
ko, sakydamas: “Manau tu
ri pin gų, nes visi tavo dan
tys paauksuoti”. Komunis
tėlis sumišo, nutrūko jam 
kalba, žmonėms gi buvo di
delis juokas.

Vokiečių dabartinis kara
liukas savo tautiečius tvar
ko geležine ranka; jie skai
tomi mažais nesubrendusiais 
vaikais, kuriems reik pasa
kyti kas tinka jų gerovei. 
Daugelis pyksta, kratosi lei
džiamų įsakymų, vistiek pri
versti aklai klausyti.

Pradžioje, kai Amerikos 
valdžia pristeigė visokių ko
misijų, didelę klaidą pada
rė viešai pasigirdama žmo
nėms. kad ji privalo pilie
čius tvarkyti, nes jų prote
lis silpnokas; valdžia, tuo 
tarpu, geriau žino kas gera, 
žmonės užsigavo, su neapy
kanta žiūrėjo į statomas 
jiems taisykles. Padaryta 
klaida, valdžios dabar tai
soma.

Nemenkiau patys žurnalis 
tai užsigavo, kai juos pava
rė nuo visų valdžios pasita
rimų, ypač, Cairo ir Tehe
rane. Gudrūs spaudos atsto
vai buvo traktuojami it silp
napročiai, nemoką atskirti 
tiesos nuo politinių žodžių 
arba grynos propagandos.

Kai kas užmeta priekaiš
tą, kad Katalikų Bažnyčia 
tikinčius panašiai ' tvarko. 
Palyginimas yra visai neti
kęs; Bažnyčia žmogų visada 
laiko žmogumi, žmogaus pro 
tas, jo siela, dvasinis gyve
nimas, visi laikomi aukštoje 
pagarboje. Bažnyčia nurodo 
kaip išmintingai gyventi se
kant Kristaus neklaidingu 
mokslu.

Jeigu norime ramybėje su 
kitas gyventi arba kokia 
nors tiesą kitam pasakyti, 
pirmutinė tebūnie mums są
lyga. artimas protingas su
tvėrimas kuriam Viešpats 
suteikė ir protą ir liuosą va
lią kaip mums patiems, tad 
nelaikyk me jo možu vaiku. 
Jis gali už mus būt net iš
mintingesnis. A.BC.J.

Spicpirvirvio dumkos
“Drąsus” (Maskvon vyk

ti bijojęs) balšavikas Vaba
las gundo Hitlerį pabandyti 
gazus. Aišku; Hitlerio pa
leisti gazai juk Leono Chi
cagoje nepasieks.

Balšavikų menklapis ste
bisi: “Višinskio protas aš
trus kaip adata.” Tiesa: juk 
tai jis nudūrė Latvijos ne
priklausomybę, kol jo drau
gas Dekanozovas (“dešimt- 
nosis”) baigė Lietuvą smau
gti.

džiaugiasi, būk generolas De 
Gaulle labai gražiai apie ko
munistus atsiliepęs, tik ne
pasako, kokiu žodžiu juos 
pavadinęs. Mums regis, to 
žodžio, paprastai, į žodynus 
nededama.

Kaip stebėtinai Maskvos 
‘‘saulės” spinduliai sutampa 
su Chicago Sun spindeliais? 
Turbūt, telepatija, ar psicho
patija? O gal viena siela 
dviejuose kūnuose?

Kaip greitai mainosi rū
bai margo svieto! Anuosyk 
“Drauge” (spalių 15) Kana
dos poetė 6-tame puslapyje 
buvo M. Aukštaitė, o 7-tame 
jau neisimame į M. Gustai
tę. Ir vėl zeceris vėjo, tur 
būt, gavo!

Raudonas orakulas pasa
koja: “manyti, kad Preziden 
tas Rooseveltas nori Lietu
von grąžinti smetoninį reži
mą yra gryna nesąmonė.” 
Tiesa; bet tik vieni bolševi
kai šitokiai nesąmonei ir ti
ki, nes Amerikos lietuviai 
žino, Prezidentas nori lietu
vių tautai laisvo savęs — 
apsisprendimo teisę sugrą
žinti.

Balšavikinis Maskvos pud 
liūs Chicagoje džiaugiasi 
Stanislovaitienės “ ta lentin
gu” išdėstymu kaip Lietuva 
po Maskvos batu pateko. 
Koks čia “talentas” triuby- 
ti ką Maskva triubija?

O, štai, jums Mahanojaus 
Saulės editorialas:

“Profesorius fiziologijos 
isz Yale universiteto padare 
dasekima isa varles kuriai 
iszeme smegenis priesz du 
metus, na ir da sziandien 
toji varliuke gyvena.

“Tai ne didelis daiktas! 
Mes pažinstame tokius žmo
nes kurie suvisai neturi sme
genų o be gyvena ant svie
to ir statosi save dideliais 
‘ ‘mokslincziais’

Balšavikų tūzas Leonas PIRKITE KARO BONUS!

J

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad

kus, neturėsite jokių nemalonumų. 
ur

NELAUKITE-
Ryloj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius, 

jis parūpintų jums polisą per mūšy kompaniją. Nelaimei ištb 

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters” 

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

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

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

SPRINGSAI jūsų parlor 
•seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

IR 
AUKS- r 
CIAIJ

I 1

c

TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus 
dėvėtą parlor setą nemesk 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan, 
galų.

• • *

2-jų
ŠMOTŲ A 
Kainos ‘ “

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
9 t 2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Am. Jungtinių Valstybių Laisvės laivair 
įsteigėjas Mobile ir New Or
te ans miestų.

Daugelis rašytojų ir au
torių nėra neužmiršti — 
Kate Douglas Wiggin, vai
kų knygų rašytoja.; Harry 
Leon W.ilson, rašytojas; Ver- 
non L. Parrington, kritikas 
ir istorikas; Owen Wister, 
Frank Norris, ir Edgar V . 
“Bill” Nye, novelistas; Sara 
Teasdale ir Edwin Arling- 
ton Robinson, poetai; Ralph 
Adamas Cram, arkitektas; 
John La Farge, piešėjas.

Sąrašas amerikiečių sve-

Daugiau nei 2,000 Laisvės 
Laivų — tautos milžiniškas 
ir vis augantis laivynas per
kėlimui reikalingų prekių 
— dabar pavardinti vardais 
atsižymėjusių amerikiečių, 
kurie kaip nors prisidėjo 
prie savo šalies išsivystymo.

Nuo tada, kada “Patrick 
Henry” nuleistas į vandenį 
Baltimorėje prieš du metus, 
būtent pirmas Laisvės lai
vas, Amerikos istorija aty- 
džiai perskaitoma, kad tik 
gavus tinkamų vardų Lais
vės Laivų Laivynui. Ir šim-.
tai žmonių iš įvairių gyve- timos kilmės vis auga. Tu- 
nimo luomų esti pagerbti.

Kai kurie šių žmonių ypa
tingai atsižymėjo, kaip Pat
rick Henry, karštas Amsri- 
kos revoEucijos kalbėtojas 
iš Virginijos. Kiti vyrai ir 
moterys, kuriuos Laisvės 
Laivai gerbia, buvo nežino
mi; tik, gal, savo valstijose 
arba apylinkėse atsižymėjo.

Laivų sąraše matome var
dą Priscilla Alden, žmona 
John Alden, kurio nedrąsu
mas privertė jo gerąjį drau
gą kapitoną Mylės Standish 
prašyti jos ranką savo drau
gui, pagal Plymoutho rekor
dų. Ir vardą šių dienų Law- 
rence Gianella, radio opera
toriaus italų kilmės, preky
bos laivyne, kuris neteko gy
vasties gruodžio mėnesį, 
1941 m., kada jo laivas bu
vo sutorpeduotas, c jis pa
siliko prie savo radio siųs
damas SOS prašymus pagal
bos.

Matome vardus Barbara 
Frietchie, civilio karo did
vyrė, apie kurią poetas John 
Greenleaf Whittier rašė; 
Chisf Cha riet, iš Flathead 
indi jonų šeimos, draugas bal 
tųjų pionierių Montanas val
stijoj; Mason L. Weems, ži
nomas kaipo Parson Weems, 
pirmas biografas Jurgio 
Washingtono ir kuris išgal
vojo garsiąją kirvelio ir vyš- 
nies pasaką apie mūsų pir
mąjį prezidentą; ir Jean Bap 
tiste Le Moyne, prancūzas 
gimęs Kanadoj, išradėjas ir

i

rime Nicolas Tešla, serbas 
iš Kroatijos, pagarsėjęs iš-Į 
radėjas; Jesse de Forrest, l 
sūnus Belgijos pirklio, vie
nas iš pirmųjų Manhaltano 
gyventojų; Judah Tauro, žy
das pirklys ir filantropas, 
kuris dalyvavo 1812 kare; 
Francis N. Blanchet,. gimęs 
Kanadoj, pirmas katalikas 
misijonierius Oregone; Ja- 
cob Schiff, Vokietijoj gimęs 
bankierius ir filantropas; 
Augustine Herman, gimęs 
Prahoj, ir pirmas naturali- 
zuotas amerikietis pilietis 
Baltimorėje; Leopold Dam- 
rosch, muzikas vokiško krau 
jo; ir John A. Roebling irgi 
Vokietijoj gimęs, kurio pas
tangomis Brooklyno tiltas 
pastatytas.

Iš darbo vadų turime Pa
trick H. Morrissey, buvęs 
viršininkas Brotherhood of 
Ra’.lroad Trainmen; John B. 
Lennon organizatorius pir
mos kriaučių unijos, ir Ro
bert L. Vann garsus negras 
žurnalistas ir politinis vedė- į 
jas iš Pittsburgho.

I

JAPONAMS UŽKURTAS PRAGARAS MAKIN SALOJE

A

Sunkiomis U. S. karo laivų kanuolėmis sumaišytos su žeme japonų pozicijos Makin salos pakraščiuose, o tankai 
išardo visas priešo gūštas ir nutildo kulkosvaidžius. (Acm e-Draugas telephoto)

jos prezidentas; ir Bernard 
O ’Higgins, vadas revoliuci
jos, kuri išlošė nepriklauso
mybę Čilei nuo Ispanijos' 
1817.

Tipingas vardas ir apie 
2,000 amerikiečių vardų yra 
Israel J. Merritt, kuris mirė 
1911 m. Merritt paskutinė
je dalyje devyniolikto šimt
mečio įsteigė didelį laivą iš
gelbėjimo nuo paskendimo 
biznį. Jo laivynas specialiai 
pastatytų ir įrengtų laivų 
buvo didžiausias savo rūšies 
visame pasaulyje. Jo “pon- 
toons” tikrai surevoliucijo- 
navo visą išgelbėjimo laivų 
biznį. Nepaisant jo svarbaus 
išradimo, ir faktą kad vie-

i nas iš jo svarbių jų darbų 
Prancūzai - amerikiečiai buvo pakėlimas USS Maine, 

iš Naujos Anglijos ne tik kuris nuskandintas Havana 
pasiūlė vardus atsižymėju- uoste 1898 m. ir pradėjo Is- 
sių žmonių, bet pradėjo va- panijos-Amerikos karą, Mer- 
jų surinkti $12,000,000, ku- ritt visiškai buvo užmirštas, 
rie užmokės už pastatymą! tLk biznio draugai jo neuž. 

miršo. FLIS

1896,

1932,

A
TEOFILAS Y ER KINAS
Gyveno: 9832 So. Čarpenter 

t. Mirė Gruodžio 10 d. 1943. 
:05 vai. ryte, sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių miesto.
Amerikoj išgyveno 32 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Valeriją (po tėvais 
Klimaitč): 4 sūnus Kazimierą 
marčią Stella. Petrą marčią 
Angeline. Stanislovą (U.S. Ma
rines) ir Pranciškų: 2 dukte
ris Eleną Earlow žentą Ed- 
ward ir Moniką; 5 anukus; 2 
posūnius Įst Lieut. Richard 
Kėkštą (U.S. Army) ir Cadet 
Clarence (U.S. Army): brolį 
Vladislovą (Benton Harbor, 
Mich.): 2 pusbrolius Antaną ir 
Vaclovą Sudentus ir jų šeimas; 
švogerius Stanislovą Martišau
ską ir Matą Zizą ir šeimą, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
brolį Pranciškų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 10756 So. Michigan 
avenue.

Laidotuvės jvyks pirmadienį. 
Gruodžio 13 d. 1943. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas j Visų šventų, parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:—
Moteris, Sūnai. _ Dukterys, 

Marčios, žentas. Posūniai, Anū
kai, Pusbroliai, švogeriai, ir 
Giminės.

Laid. direktorius Lachavvicz 
ir Sūnai. Telef. Canal 2515— 
Pull 1270.

Plechovič Antonina, 
Stolovičiai — Persija.

Pluta Janina,. 1916, 
biedžiai — Persija.

Pasternak Teresė, 
Vilnius — Persija.

Pluta Pranė, 1931, ;
kai — Afrika.

Pluta Tadas, 1938, 
kai — Afrika.

Podolską Ieva, 1937, Vi
leika — Persija.

Pola Marija-Danutė, 1932, 
Vilnius — Persija.

Poplavska Eugenija, 1930, 
Krėvė — Afrika.

Pcplavskis Stepas,
Krėvė — Afrika.

Procinska Lucina, 
Vilnius — Persija.

Przybocien Romanas, 1932 
Vilnius — Persija.

Przybyslavska Eugenija,
1927, Vilnius — Persija.

Przybyslavskis K ,a z"yš
1928, Vilnius — Persija.

Pasternak Jonas, 1928, 
Vilnius — Persija.

Kui-

1936

jo žmona Margaret, 
gyvenantieji 3636 
avė., pereitą ketvir-1 
buvo nubausti kiek-

Tėvams paskirtas 
bandymas

Carl Hubbard, 40 metų 
amžiaus juke box operato
rius, ir 
abu 
Wayne 
tadienį
vienas po $200, išlaidas pa
dengti ir vieneriems metams 

Šums- išbandymui, kaltinant ne
paisant nuosavybės dėl jų 
penkių vaikų. Bausmė nebus 
uždėta, jei laike bandymo 
periodo gerai elgsis.

Buvo įsakyta vaikai grą
žinti į namus iš jaunamečių 
namų ir šv. Vincento našlai- 

. tyno, kur jie buvo apgyven- 
1935, dinti po to. kai tėvai buvo 

areštuoti jų name. Policija 
[vaikus rado vienus ir nešva
roje. neužtektinai lovų buvo 
jų name, buvo apie tai pra- 

i nešta.
J

VIKTORIJA ZALESKA

Mirė Gruod. 10 d.. 1943 m., 
8:45_ vai. ryte, smaukus se
natvės.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr, Viduklės par.

Amerikoje išgyveno 45 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Raymond ir marčią Ber- 
nice, dukterį Dr. Lydia Zales- 
ka Bartush ir žentą Joseph, 
4 anukus ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje pal ko seserį Leonorą 
ir jos šeimą.

Kūnaas pašarvotas namuose, 
4644 So. Marshfield Avė.

; Laidotuves įvyks antradienį,
* Gruod. 14 d, iš namų 9:00 
i vai. ryto bus atlydėta į šv.
* Kryžiaus parap. bažnyčią, ku- 

rioje įvyks gedulingos pamal-
į dos už velionės sielą. Po pa

tį maldų bus nulydėta į šv. Ka- 
ę zimiero kapines.
" t Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus-gt s ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Mar
ti, žentas, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius I. J. 
Zolp. Tel. Yards 0781.

Prokopečko Elena, 
Kalvarija — Persija.

Pieslak Mykolas, 
Vilnius — Persija.

Pietkievič Česlovas, 
Disna — Persija.

Pietkievič Irena, 1918, Dis 
na — Persija.

Pietkievič Vladas, 1882, 
Disna — Persija.

Pietrulevič Pr a n c i š k a, 
1912, Vilnius — Persija.

Petrulevič Jadvyga, 1901, 
Boreikovčizna — Persija.

Pilecka Koste, 1884, Mo
lodečno — Persija.

Pilevič Halina, 1934, Vi
leika — Persija.

Pilevič Marija, 1920, Gra- 
i javas — Persija.

Pilevič Veronika, 
Vileika — Persija.

Pietrovič Elvira,
Disna — Pers’ja.

Piotrovič Irena, 1927, Dis-

1923,

Šums-

1932,

BERNADETOS GIESMĖ

Pisiuk Samuelis, 1893, Vil
nius — Persija.

1936,

FRANZ VVERFEL 
Harold Foster Iliustracijos

Stengkis atlikt savo pa
reigas taip, kad iš to būtų na — Persija, 
naudos ne tik tau pačiam Į 
bet ir visuomenei.

Mijetiene nesityčiojo — Mes turime ištirti —

Baltosios Moteriškės apsi-

Paskiau pridėjo: —

2J

Neišmeskite savo senų IšdSvStų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

s

12 Laisvės Laivų.
Kai kurie Laisvės Laivai 

neša vardus žmonių, kurių I 
karjera surišta su kitomis 
šalimis, pav., Thomas G. Ma- 
saryk, pirmas Čekoslovaki-

Liudvika Subirūvienė tikėjo, kad su Ber
nadetos Moteriške visa bus dabar užbaigta. 
Bet apie apsireiškimą jau buvo girdėjus tur
tinga ponia Mijet'enė. Ji buvo našlė ir da
bar tikrai tikėjo, kad Bernadetos apsireiš- 
kusioji Moteriškė yra niekas kita, kaip ve
lionė Liatapių Elyza. Ji įkafbėjo Subiruvie- 
ne’, kad leistų Bernadetai eiti pas Masabielj 
ir paklausti Apsireiškusios kas ji yra. Mije- 
tienė ir Peiretaitė drauge su Bernadeta atė
jo pas Masabielio urvą.

Bernadeta atsiklaupė ties urvu ir staiga 
jos veidas nušvito. Moteriškė jai apsireiškė 
ir tarė: — Ar būsi taip gera, čia ateiti per 
penkiolika dienų?
Neprižadu tau laimės šiame gyvenime, tik 
aname...”

Ji tikėjo, kad velionė Liatapių Elyza — Tai yra kvailystė, — tarė 
policijos viršininkas

Gandas apie tuos įvyk us greitai pasklydo 
visur. Liurde buvo kavinė į kurią susirink
davo daug žmonių. Išgirdę apie apsireiški
mus ir apie Bernadetos penkiolikos dienų 
ęrižadą pas Masabielį, j e teiravosi ir gin
čijosi. Rašytojas Lafitas, pažvelgęs į savo 
stiklinę tarė:
reiškimas yra tik graži pasaka. — Policijos 
viršininkas Zikometas, kur s tik atėjo į ka
vinę, nusišluostęs nuo kaktos prakaitą, ta
rė: “Tai yra tikra kvailystė, — jis sakė. — 
Aš gavau pranešimų, kad kai kuriuose kai
muose jau net buvo sukilimai dėl to. —

Valstybės gynėjas, Vitalis D’.tūras griež
tai pareiškė: — Viešų sukilimų mes nelei
sime. — Prie šio būrio priėjo gydytojas
Duzos. Ditūras atsigrįžo į gydytoją ir tarė:l

Vravton copyrlght. 1642, by Klog Fttturce Ltic. oopyrtgbt, 1242. by Iii# V’klaf Preafc UiMributeU by Kluse FeatujM SyndJCAta 1a co-operMioa tbe Book-of-tbe-MoiUb Clyb. J ne.

— Ką tamsta manai, gydytojau.’ Ar tai yra 
nuomarą, mesmerizmas ar isterija? —

— Visų pirma, mano drauge, — tarė gy
dytojas, — mes turime atydžiai daboti ligo
nę. Aš girdėjau, kad mergaitė eis pas Ma
sabielio urvą per penkiolika dienų. Aš pat3 
nueisiu pažiūrėti kas ten dedasi. —

Valstybės ginėjas pasižymėjo į savo kny
gutę, paskui klausė gydytojo: — Ar aš ne
galėčiau sužinoti tamstos tyrinėjimų pasė
kų? —

— Kodėl ne, — atsakė gydytojas, — aš 
čia kasdien ateinu ir savo patyrimų neslėp- 

I siu. —

plRBTLVJS

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertalsšm . . .. _
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą vV 
tokių spalvų Ir audinių aptraukimui materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galit* Išmainyti savo senus•• ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
. Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3518

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS ™%^boama
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles 
KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, ““

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
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40 valandų atlaidai 
Šv. Jurgio bažnyčioje

Sekmadienį, gruodžio 12' 
d., Šv. Jurgio par. bažnyčio-; 
je prasideda 40 vai. atlai-1 
dai. Per sumą, 11 vai., bus 
•išstatytas šv. Sakramentas. 
Pamokslą sakys kun. San- 
dys, MIC. Sekmadienio va
kare pamaldos 7:30, .pamoks 
Lis kun. J. Stankevičiaus. 
Pirmadienį švenčiausis bus 
išstatytas 5 vai., Mišios kas 
valandą, suma 9 vai., pa
mokslą sako kun. V. Miko- 
laitis. Vakare per mišparus 
pamokslas kun. A. Briškos. 
Antradieni per sumą pamoki 
las kun. A. Zakarausko, va
kare pamokslas kun. K. Ba
rausko.

Bus daugiau svečių kuni
gų. Šv. Jurg o par. kleb. D. 
G. prel. M. L. Krušas kvie
čia visus parapijiečius pasi
naudoti atlaidais, daugiau 
einant išpažinties, permal
daujant Šv. Jėzaus Širdį už 
įžeidimus ir meldžiant 
kos.

So. Chicago žinutės
Kviečia į pramogą. Gruo

džio 12 d., 4 vii. popiet, pa
rapijos salėj įvyks kauliu
kais lošimas. Bus gerų do
vanų laimingiesiems. Pra- 
nogą rengia šv. Pranciškus 
Tretininkų ir Apaštalystės 
Maldos dr-ja. Pramogai už
kandžio aukoju ir pagamins 
veikėja B. Vasiliauskienė. 
Pelnas skiriamas parapijos 
aaudai. Kviečiami parapijo- 
aa", svečiai iš kitur atsilan
kyti. Įžanga 35c.

Šv. Teresės priešmetinis 
;us-mas. Įvyko gruod. 6 d., 
Nutarta rengti Kalėdų eg- 
’aitę ir pakviesti “Santa 
Dlaus” parapijos mokyklos 
saikučiams ir narių mažy 
•iams. Nutarė paskirti $5C 
parapijai Kalėdų proga. Pc 
sus-mo įvyko “sočiai”, ku 
ram vadovavo pats dvasios 
vadas kun. V. Černauskas 
ir nuo savęs aukojo dovanas 
Narės dėkoja klebonui už

KARYS SPORTININKAS i

t

I

Lieut. Dan Bložis, lietu
vis sportininkas U. S. ka
riuomenės karininko unifor
moj. Jis pasižadėjo dalyvau
ti ruošiamoj Sporto šventėj, 
sekmadienį, gruodžio 12 d.. 
Darūus-Girėno salėj. Prog
rama prasidės 4:30 vai. po
piet. Įžanga 60c.

Gražioos dovanos 
laukia visų

Brighton Park. — M. Są- 
gos 20 kuopa, rengia kauliu 
kais ir kortomis lošimą gruo 
džio mėn. 12 d., 2 v. p. p. 
Vengeliausko svetainėj. Bus 
daug gražių dovanų, kurias 
pačios sąjungietės yra paga
minusios ir suaukojusios.

Viena iš graž ų ir brangių 
dovanų yra paaukota Vait
kienės. savininkės moderniš
kos brangių rankdarbių krau 

i tuvės. Bus laimingas kuris 
tą dovaną laimės.

Rengimo komisija kviečia 
j visus atsilankyti. Įžanga 35c 
Prašomi nosivėluoti. A. D

I
I

& &

■

Rasite .

PRAKTIŠKIAUSIAS

M

Ih

Maži Rankpinigiai Rezervuoja Bile Pasirinktą Dalyką

I

Bu IV
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NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PI,KITI

DRAUGO

X

•k> *

VARTOJAMAS NAUJAS l-IAsllt
TKK1OI.A8 NATŪRAI o< M
SPALVOS OANTę eiasn O»»

Neatiduoda. B. skonio. Natūrai*. 
vos. Neblunka. Vteoj 4a ly ttnomo- dantų 
plettOB. Permatomo. cry«al c Irai ole’ro.

Plnnk.no. .unknmo. sanitare., I-hI-h 
tinimas Karantuetaa. Matertola. iat»n <«. 
nain. I gamtini. Vieno, dieno, m... ,„u 
patarnavimas. Apskaietavlnuu. .eitai

Į Darome pleitas Įspausta- ir 
Į gautas tik iž lalsnluotų dentinu

Dėl Vyro, Tėvo, Brolio ar Vaikino
Minkšti, Gražūs Lounging ar kitok;e Krėslai. Rašo

mos Deskos, Kortom lošti “Bridge” setai, Smoking 
Stands ir eilės kitų dalykų-dalykėlių.

Dėl Moters, Motinos ar Merginos j
Puošniausi Miegamojo Kambario Setai, Cedar Me- i 

džio Dėžės, Lovų uždangalai, paveikslai, veidrodžiai, ' 
lempos, staliukai, Stovylėliai, “Plaąues” ir šimtai ki
tų dalykėlių. <

HEJNA BROS
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd H Mon
Atdara nuo 8 iki 8. 8eMad. nu. - 
_____kalbame likti viską,
8945 W. 2«th St. 2nd Fl. Law
80 N. Dearbom Hm. 8O«. Šia
Vldurmleečlo vai. »—». Antrad.-nl Ir 

ketvirtadieni nuo 9 iki ?

NAUJAUSIAS, GRAŽIAUSIAS,
X

Kalėdoms Dovanas
Tinkamas ir Džiuginančias Kožnam fV

Šeimynos Nariui
Viską daryk su meile ii 

pasišventimu.
Gyvenimo taurė taptų 

karti iki aitrumo, jai į ją 
neįkristų keletas karčių aša 
ru. (Pitagoras).

Visi prie "meilės 
eleksyro”

Brighton Park. — Fede
racijos 19 sk. nariai daug 
deda pastangų, kad gruodžio 
12 d. vakaras pasisektų. Pro 
grama bus įva ri: bus at
vaidinta ‘‘Meilės eleksyras“.’ 
Mačiusieji vaidinimą sako, 

i ištikrųjų, įdomus ir juokin
gas. Be to, bus pragos iš
girst liaudies dainų Moierų 
Są-gos 21 kuopos choro. Bus 
svečių kalbėtojų.

Taigi prijaučią Federaci- 
j jos darbuotei prašomi nusi- 

WT. , ! tarti sekmadienio vakarą būVieši pas dukrelę. M. Ra- ,. ........, tinai atsilankyti i parapijos
kauskiene iš Westville, III., o .. c i j d’ svetainę 6:30 valandą. Pro- per Padėkos Dieną atvyko „ .. . ,7 J grama bus pradėta laiku,paviešėti pas dukrelę ir zen- R .
tą S. K. Antanaičius, 545 E. 1
88th St. Girdėt žada pasi
likti Chicagoje iki pavasa
rio. M. Rakauskienė yra vei
kėja ir rėmėja kilnių orga
nizacijų Westville, III., ypa
tingai daug veikia sąjungie
čių tarpe.

tai- sumanumą. 
I
(

Praė-

Iš Federacijos 
19 skyr. veikimo

Brighton Park. —
jusio susirinkimo svarbiau
sias tikslas buvo — prisi
ruošimas rengiamam vaka
rui, kuris įvyks 12 d. gruo
džio, parapijos svetainėje. Iš 
rengimo komisijos teko su
žinoti, kad vakaras tikra" 
bus įdėmus ir įvairus. Bus 
sulošta juokingas veikalas 
kad nuteikus visus linksmai: 
kas mėgsta dainas, turės 
progos pasiklausyt Moterų 
Są-gos 21 kuopos sudaryto 
choro, kuriam vadovauja 
Metrikienė. Dauguma iš mū
sų interesuojamės šių diem} 
įvykiais; turėsim progos ir 
to čia išgirsti, nes manoma 
turėt gerų kalbėtojų. Taigi 
rengėjai užprašo kuo skait
lingiausiai atsilankyt 6:30 v. 
vakare. Įėjimo tikietas 44c 
su taksais.

Draugijų tarpe. Varnas, 
labdarių kuopos atstovas, 
džiaugės seimo pasisekimu.

Navickienė užkvietė į Tė 
vų Marijonų jubiliejinį ban- 
kietą 19 d. gruodž o, Cicero? 
parapijos svetainėje.

Pautienė kvietė j pramo 
gą 12 d. gruodžio 2 v. po 
piet. vienuolyno patalpose, 
seselėms Argentinoj. Norime 
Kalėdų šventėse nors kukli? 
dovanėle jas pradžiuginti.

Iš kitų draugijų atstovi; 
pasirodė, kad kol kas nieke 

. naujesnio nesiranda.
Korespont.

—
Nauja valdyba 1944 m. šv. 

Teresės Sodalicijos sus-me 
išrinkta 1944 m. valdyba. 
Atsisakjas buvusiai ipirm., 
išrinkta nauja. Valdyba su
sideda: dvasios vadas kun. 
V. černauskas, pirm. I. Fox, 
vice pirm. A. Smiegelski, 
rašt. L. Zeln's, ižd. A. Che- 
pul.

—
I Serga. Dabartiniu laiku 
daug žmonių nesveikuoju ir 
kamuojas" su įvairiomis li
gomis. Serga: mokytoja se
selė Consumata, B. Yuška, 
T. Miciūnienė, J. Antanavi
čiūtė. Linkime visiems greit 
pasveikti ir grįžti j savo kas 
dieninį užsiėmimą.

i

“X’Velvafone"t'' 
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEK v.

Dėl Mažąją ir Paaugusią Berniuką 
ir Mergaičių

Didžiausias Pasirinkimas: — šimtai Naujausių ir 
gražiausių “Toys,” Gėmių, Vaikams rakandų, Krės- 
liukų, Stabukų ir taip toliau ir taip toliau.

Kainos Labai Žemos

Krautuve Atdara kas Vakarą
ir Sekmadieniais iki KALĖDŲ

J

J

Sus-mas. Gruodžio 14 d., 
7:30 vak., parap"jos sa.'ėj į- 
vyks svarbus komiteto prieš- 
me'inis sus-mas. 8 vai. šv. 
Vardo dr-jos sus-mns. Na
diai nepamirškite atsilanky
ti ir atsivesti naujų narių.

Rap.

ir’- KARO BONUSMl

rURNlTURE
UFACTURING COMR

4183 Archer Avė
PRIE RICHMOND GATVES

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Varnę Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j musę jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčię, viškę, skiepę ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ 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.

J

v
Phone: VICTORY 4356

JOSEPH A. RIZGEN
— PATYRĘS LAIKRODININKAS —

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

Čia Geriausia Krautuvė Pirkimui

KALĖDŲ DOVANŲ 
kaip tai — 

Deimontų — Visokių Laikrodėlių 
Rašomųjų Plunksnų ir 

Įvairių Sidabrinių Daiktų Dėl 
Visų šeimynos Narių.

3249 So. Halsted St. Chicago, III

METINIS
(

KONCERTAS 1
Sausio-Jan. 16 d., 1944

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (whole8ale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
m

SOKOL SALĖJ
Solistai

G. GIEDRAITIS
. A. KAMINSKAS

✓

^7 r o * *
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 

PRYZINIS ORKESTRAS

*
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West Side žinios
Aušros Vartų parapijos 

Tėvų Marijonų Bendradar
biai rengiasi gražiai pasvei
kinti Tėvus- Marijonus jųjų 
30 metų darbuotės Ameri
koje, ir todėl šį sekmadienį, 
gruodžio 12 d. rengia vaka
rėlį 7 valandą, kurio pelnas 
skiriamas ka po pasveikini
mo dovana per TT. Marijo
nų Bendradarbių Chicago 
apskrities rengiamą vakarie
nę, Ciceroje.

Komisija su savo klebo
nu kun. J. Dambrausku, MIC. 
rengiasi kuo stropiausiai 
gražiai priimti svečius, sa
viškius ir visus prietelius.

Todėl labai būtų gražu, 
jei mes, visi vestsaidiečiai, 
paremtume šį gražų darbą.

Per daug metų Tėvai Ma
rijonai vadovauja ir darbuo
jasi Aušros Vartų parapijo
je. Ypač pastaruoju laiku, 
kun. J. Dambrauskas, ma
rijonas, begalo daug gero 
padarė šiai parapijai.

Užtat, įvertindami dabar
tinio klebono kun. J. Dam
brausko taip dideles ir nuo
širdžias pastangas Aušros 
Vartų parapijai:.i, rytoj, gruo
džio 12 d., 7 vai. vakare, kuo 
skaitlingiausiai susirinkime 
ir parodykime, kaipo geri 
parapijiečiai savo nuoširdu
mą.

Lauksiu Jūsų —
Černis Amelas

AKORDIONISTAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Marųrette Park. — Prieš- 
metinis susirinkimas SLRK 
A 163 kuopos įvyks nedėlioj, 
gruodžio 12 d., 2 vai. popiet, 
parapijos svetainėje. Kvie
čiami visi nariai dalyvauti, 
nes už neatsilankymą vienas 
doleris bausmės. Bus rinki
mas naujos valdycos ii oiaip 
daug svarbių reikalų aptar
ta. Todėl kiekvieno nario 
priedermė bent sykį į metus 
atsilankyti į susirinkimą.

P. J. čižauskas

DONO KAZOKAI CHICAGO CIVIC OPEROJ

Dono kazokų choras, vedamas pasiskelbusio chormeis
terio Serge Jaroff, rytoj Chicago Civic Opera House duos 
koncertą naujų dainų. Programa prasidės 3:30 vai. popiet.

Pranas Bumblauskas žino
mas Roselando akordionis
tas, kuris gruodžio 12 d., 2 

1 v. p. p. grieš Ateitininkų 
draugovės šokėjams, pildant; 
programą dėl War Bond 
Drive, Medinah Temple, 14 
E. Ohio St., kur dalyvaus 22 

j tautos. Tą pačią dieną 5 v. 
vak. Ateitininkų meno mė
gėjai dalyvauja Liet. Spor
to šventės programoje, Da
riaus Girėno salėje.

I -
Pranas Bumblauskas turi 

savo akordionų studiją, 
10727 S. Statė St. ir dar mo
ko kitose muzikos krautuvė- 
se; Pjanas turi savo orkest
rą. pavadintą Polka Kings 
orkestrą (Tel. Pul. 3401). Jis 
taip pat jau kelinti metai 
yra pirmininku Royal Rose- 
landers Club.

Garfield Park Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Pašalp. klū- 
bo priešmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
12 d., Napoleon Hali, 3958 
VV. 5th Avė., 1 vai. popet. 
Narių atsilankymas yra’ bū
tinas, nes yra daug naujų 
dalykų svarstymui. Taipgi 
bus renkama valdyba (atei
nantiems metams. Prašome 
užsimokėti visas užsilikusias 
skolas ir mėnesinius mokes
čius, kad neliktumėt suspen
duoti. M. Medalinskas

lingiausiai iš visur atvykti.
Valdyba

Brighton Park. — Labda
rių Sąjungos 8 kuopos prieš
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 12 d. parapijos mo
kyklos kambary, tuoj po pas 
kutinių šv. M'šių. Kviečia
me narius skaitlingai atsi
lankyti, nes yra daug svar
bių dalykų iš praeito seimo. 
Bus renkama valdyba 1944 
m. Valdyba

piet. Narės malonėkite su
sirinkti. Bus renkama val
dyba sekantiems metams. 
Taipgi yra svarbių reikalų 
aptarti. Valdyba

Brighton Park. — ARD 6 
skyr. priešmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 12 d., tuoj po paskuti- 
niųjų šv. Mišių, mokyklos ; 
kambaryje. Susčri n k i m a s 
svarbus, tai prašome 
skaitlingai susirinkti.

nares
J. R.

• • tą

me

Lietuviu programa 
War Bond Drive 
popietyje

Ateitininkų draugovės 
no mėgėjai atstovaus lietu
vius 22 tautų parengime, Me 
dinah Tempe, 14 E. Ohio St., 
gruodžio 12 d. 2 v. p. p., kur 
bus pabaigta sukelti fondas 
dėl kruiserio nupirkimo 
ledų švenčių proga.

Ka

Pranas šiais metais buvo 
priimtas į Ateitininkų drau
govę, su kuria ja.u keletą 
kartų dalyvavo programose 
dėl ŪSO ir War Bond Drive.

I

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karai. laikys 
priešmetinį susirinkimą sek
madienį, gruodžio 12 d., pa
rapijos mokyklos kambary
je, 2 valandą popiet. Yra 
svarbių reikalų svarstymui 
ir bus rinkimas 
1944 metams, 
kviečiami laiku 
atsivesti naujų

F? -

Bridgeport. — Dr-stės Šv.} 
Onos priešmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 12 d., parapijos mažo
je salėj pirmą valandą p-o-

Cicero. — Draugystės Vi
sų šventųjų priešmetinis su- 
sirink'mas įvyks sekm., gruo 
džio 12 d., 1 vai. popiet.

Rašt. E. W. Mikutis

-Brazas-. Bumblauskas yra Vargdienių Seserų Gildos 
gabus akordionistas ir ener- priešmetinis susirinkimas į- 
gingąs jaunuolis, lietuviškų vyks antradienį, gruodžio 14 
organizacijų narys. K. d„ Aušros Vartų parap. mo-
’ ------------ --------------- kyklos salėj 7:30 vai. vak.
jant “Laikas namo, broluži, Bus renkama valdyba sekan- 
eit.” Kiekvienai tautai tėra tiems metams, pasitarta ir 
duodama pasirodyti tik 4 mi kiltais svarbiais reikalais.

Užtat malonėkite kuo skait-nutes.
Ateitininkai trumpai pa

vaizduos lietuviškos rugia- 
piūtės pabaigtuves. Darbi
ninkai su dalgiais ir grėb
liais pareis iš darbo dainuo
dami “Linksma piauti’’ ir 
parneš šeimininkams vaini
ką nupintą iš javų varpų. 
Šeimininkai darbininkus pa
vaišins alučiu.

/

Lietuviai kviečiami skait
lingai dalyvauti šiame paren
gime.

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
jėgą.

Nubaudė
Pereitą ketvirtadienį Wil- 

low Springs kauntėje, plačių 
kelių policijos teisme buvo 
nubausta 13 gemblerių nuo 
$6 iki $31.

valdybos 
Visi nariai 

susirinkti ir 
narių.

Valdyba !

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

MONUMENT CO.Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.) 

PHONE: SEELEY 6102

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

SUVIRS 200 PAMINKLŲ fe 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo, y

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- TO 
davė daugeliui mūsų Lietuviams <x« 
klientams pilną patenkinimą. Ilj

F?

L*

7

NULIŪDIMO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CC8T! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The Worl<L 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Ši Firma Virš 50 Metą
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

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.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington 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

Besivaišinant šokėjai pa
šoks keletą letuvių tautinių 
šokių. Pasilinksminimas bai
giamas išeinant ir dainuo-

Budriko Kodernlika Krautuve

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerą Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krmituvė sykiu 
su Rakandų Krautfve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Jos. F. Bodrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

I
Radio Programai leidžiami 

Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1OOO k Sekmadienio va
kare S: 30 valanti*.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

A
JULIJONA PETKIENE 

(po tėvais Kivilaitė)

kuri mirė Gruodžio 6d. J943rn. 
ir tapo palaidota. Gruodžio 10 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą

Mes, atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mū
są tarpo, dėkojame mūsą dva
siškam tėveliui kun. kleb. A. 
Martinkui už atsilankymą j 
namus ir kartu su kitais gerb. 
kunigais už atlaikymą įspū
dingą pamaldų už -jos sielą. 
Dėkojam kun. A. Valančiui už 
grąžą pamokslą prie kapų. 
Taipgi dėkojame šv. Kazimie
ro seselėms (Dievo Apvaizdos 
parap.) už papuošimą altorių.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame graboriui John F. 
Lideikiui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ją j amžinastj. o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiaots iš Chicagos 
Lietuvių draugijos ir garbės 
grabnoftėms iš šaltimiero Ka
reivių Motinų kliūbo ir visiems, 
kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms o tau myli
ma moteris ir motinėle, lai 
Visagalis Dievas sutelkia am
žiną ramybę ir atilsį. Mes nie
kados tavęs neužmiršim.

Nuliūdę lieka:— t
Vyras, Dukterys, sūnus. 
Sesuo, Brotts ir Giminės.

A

f

i

PIRKITE KARO BONUS!

A
MARIJONA LEKOVICIENE 
(po pirmu vyrų Birgelienė, 

(po tėvais Klimai te)

Mirė Gruod. 9 d„ 
11 vai. 
amžiaus.

Gimus
Paliko

2 sūnus _ ______
jo moterį Oną ir jų šeimą, 2 
dukteris Anna Kort, jos sūnų 
Wilfred ir Elcanor; 3 seseris 
Agotą Backwitch, jos vyrą 
Antaną, Beatriče Kiddvvorth, 
jos vyrą John, Anna Kondrat. 
jos vyrą James ir jų šeimas, 
brolį Antaną Klimą. 2 pusse- 
’eres Marijoną Nagaitienę, 
vyrą Joną ir jų šeimą. Bovinie- 
nę ir jos šeimą, pusbrolį Mar- 
tinkų ir jo šeimą, ir daug ki
tų giminių, draugų 
tarnų.

Kūnas pašarvotas 
Petkaus koplyčioje, 
50th Avė.. Cicero, III.

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Gruodžio 13 d. iš koplyčios 
8:00 vai. ryto bus atlydėta J 
Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos 
maldos už veltonės sielą, 
pamaldų bus nulydėta į 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-geS ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

NulJodęi Sfinai, Dukterys, 
Marti, Ncserys. Brolis, Pusm-sc- 
res, Pusbroli ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

1943 m., 
ryte, sulaukus pusės

Lietuvoje.
dideliame nuliūdime 

Pranciškų ir Antanų,

ir pažje-

Antano R. 
1410 So.

pa- 
Po 

šv.

I

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose ^Tiesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3313 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—33

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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JUBILIEJINE VAKARIENE i
ŠVENTO ANTANO PARAP. SALĖJE j

49th Court & 15th Ave., Cicero, Illinois $

rengiama
g TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
t CHICAGOS APSKRITIES

Į atšvęsti
| Tėvų Marijonų 30 Metų Darbuotės Amerikoje
J Sekmadienį, Gruodžio (December) 19, 1943

K- 'V1?!!*?*
,1

6 valandą vakare
&►k*’

:—: Įžanga — $1.25 —
^♦SE<***S5***S2***SS^SS***SS***SE***Š2S**t2E£***SE5***J5S***2S£

lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisve ir pavergtųjų išlaisvinimą

Lietuvaitė Dėdės Šamo kariuomenei e
Helen Ruth Skridlaitė. ku- bet taip pat aplankė be New 

xios 
Lietuvos, gimė ir augo Port bar dirba Cleveland, 
Washington, Wis.

Pabaigusi pradžios mo
kyklą ir St. Mary’s High 
School, Elenutė gavo tarny- | 
bą Milwaukee, Wisc. Jos tė
velis Jurgis mirė 1934 me
tais, o jinai, nors ir turėda
ma tarnybą Milwaukee, gy
veno pas savo mamytę ir va
žinėdavo kasdien į darbą.

tėveliai yra atvykę iš Yorko dar ir Floridą ir da- 
Ohio, 

kaip stenografistė prie U. S. 
Coast Guard.

t
Jos brolis Antanas taip 

pat yra Navy tarnyboje, o 
mot:na Teklė Skridlienė ku
ri yra uoli parapijos veikė
ja, gyvena Port Washington, 
Wisc., 228 E. Jackson, nu
siramina tik gavusi laiškus 
nuo savo dukrelės ir sū- i1 naus.

MEDALIKĖLIS
IŠGELBĖJO

i

Meilės istorija teisme

Mergaitė teisme, kuri peršovė kitą 
mergaitę savo sužieduotinio name

NUTRAUKTI JŲ MEILĖS

jis ir Miss Morrow nuvyko į 
jo namus, kur ji norėjo nu
eiti į prausyklą, ’jis pasakė.

Kai atidarė porčiaus du
ris. jis išgirdo viduje žings
nius ir apie tai pasakė Miss 
Morrovv’ai.

“O, tu tik įsivaizduoji”, —

Ugniagesys išgelbėjo 
motiną ir kūdikį

SUŽIEDUOTINIAI SUSITIKĘ TEISME ĖMĖ BUČIUO 
TIS, BALIFAI TURĖJO
SCENĄ.

Anthony Van Arkell, 27 
metų amžiaus, 8810 Wallace 
str., pereitą ketvirtadienį 
liudijo kriminaliniame teis
me savo sužieduotinės Miss 
Rosalie Walsh, 21 metų am
žiaus, byloje, kur ji yra kal
tinama nužudyme Miss Al-
bertos Morrow’os, 28 metų, Miss Morrow pasakė, — jis 
1315 West 90th str. Prieš liudijo teisme.
pat liudijimą Van Arkel pa- Jis pasakė, jog liepęs Mor- 

row’ai eiti į automobilį, pas
kui pamatė Miss Walsh. ku
rią jis suėmė ir pristūmė 
prie sienos. Tuo pačiu laiku, 
kai jis ėjo, jis išgirdo ex- 
ploziją — šūvį.

Miss Walsh buvo labai su
sijaudinusi (histeriška) ir 
jis jai per veidą mušė, kol 
ji atsigavo. Kai j:s uždegė 
šviesą, pastebėjo, jog Miss

Henry Lomo, ugniagesys, 
išgelbėjo raišą motiną ir jos 
kūdikį anksti pereitą ketvir
tadienį, kai ugnis išvarė 20 
šeimynų iš namo, 3742 W.

1 Fulton str. Mrs. Evelyn 
Nillson, 35 metų, buvo nu
leista žemyn kopėčiom, kar
tu su motina nuleista kopė
čiom ir jos duktė, keturių 
mėnesių amžiaus. Jos vyras

Helen Ruth Skrldla
Nors turėdama neblogą ir 

pelningą darbą. Elenutė pa
siryžo aktyviau prisidėti 
prie karo laimėjimo ir šiais
metais gegužės mėnesį įsto- prieš įvykstant gaisrui išvy- 
jo į SPARS tarnybą, kuri ko į darbą. Nuostoliai buvo 
pagelbsti U. S. Krantų Sar- maži.
gybai. Turėjo progos ne tik ------------
užbaigti specialę mokyklą. PIRKITE KARC RONUS’

Kun. Stephen J. Meany, reiškė jog jis yra susižie 
S. J., ‘ ‘ - - - I -
nas, buvęs narys redakcijos ją ves, jei tik jury ją ištei 
savaitraščio “America”, lei- sius, 
džiamo Tėvų Jėzuitų, Pietų WTTZ,^TAT 
Pacifiko salose būtų žuvęs 
nuo pasislėpusio medžiuose 
japono kulkos, jei ne ste
buklingasis medalikėlis, ku 

I rį nuolatos nešioja ant kak
le. Kulka pataikė į medali

tai lengvai sužeistas. ėmė jį bučiuoti. Van Arkel
(Acme-Draugas photo) irgi bučiavo savo sužieduo

tinę. Kai teisme prasidėjo 
bučkiai, du bailif ai, v’ena iš 
jų buvo moteris, liepė nu
traukti jiems bučkių sceną.

I
Šūvis įvyko Van Arkel na

mų priešakinėse duryse, rug
sėjo 7 dieną, po to, kai Miss 
Walsh buvo pasislėpusi tam
siame kambaryje ir rado re
volverį Van Arkel’io kamba
ryje. Ji nuėjusi ten apie vi
durnaktį, ji pasakė policijai, 
po to, kai negalėjo susisiek
ti su Van Arkel’iu telefonu.

kariuomenės kapelio- davęs su Rosalie Walsh ir 
ia ves. iei tik įnrv in išfpi-

BUČKIAI TEISME
I ’

Kai Van Arkel ėjo žemyn, 
jo akys buvo atkreiptas į gi
namąją. Kai jis priėjo prie 
jos šono, verkianti mergaitė 
atsistojo, ištiesė savo ran-

jama garsi gemblinimo byla, 
su kuria surišta Martin 

) (Sonny Boy) Quirk mirtis. 
Jis buvo nužudytas ne taip 
senai.

James Egan pereitą ket
virtadienį paliudijo teisme, 
jog jis iš John Williams, 
gemblinimo namų savininko, 
gavo$300 nužudyme Martin 
Quirk.

Egan liudijo teisme prieš 
Williams ir du kompanijo
nus nužudyme, tai yra John 
Enright ir Anthony De Lor
do, abu tarnavo pas Wil- 
liams.

X Kun. A. Sandys, MIC., 
“Laivo” redaktorius, rytoj 
Šv. Jurgio bažnyčioje, pra
dedant 40 vai. atlaidus, sa
kys pamokslą.

X Juzės Klapatauskienės, 
Brighton Park są-'ungiečių 
veikėjos, tėvelis šiomis die
nomis mirė. Są jungietės re iš 
kia jai nuoširdžios užuojau
tos.

'v • | ~ ' . : . ^ycxoLtuvju, J'-'S itiioo

kėlį ir kapelionas buvo tik- kas ir apkabino jo kaklą ir į Morrow buvo peršauta. Ant.
grindų buvo revolveris.

ADVOKATAS PAKLAUSĖ

Jis laikės to pasakojimo, 
kad Quirk’s nužudymas bu
vo planuojamas Wiiliams’o 
gemblinimo name, 3327 W. 
63rd str.

Dėkoja Dievui
Ann Arbor, Mich. — Mr 

ir Mrs. Louis Harmon, tėvai 
leitenanto Tommy Harmon, 
kuris yra armijos lėktuvo 
p: lotas, išklausė Šv. Mišias 
Padėkos dienoje, po to, kai 
gavo žinią kad jų sūnus yra 
saugioje vietoje. Buvo pra
nešta, jog jų sūnus buvo 
dingęs kovoje antrą kartą.

Vaiko akis kaštuoja 
mažiausia $25,000

Los Angeles. — Teisėjas 
William R. McKay, kuris ne- 

I teko akies, kai buvo kūdikis, 
gerai žino kaip brangiai akis 
kaštuoja.

Superior teismo teisėjas 
McKay atsisakė patvirtinti 
atlyginimą $1,750 dėl 10 mė
nesių amžiaus vaiko Bill 
Shields, kuris neteko akies 
gimimo laiku.

“Aš manau, jog vaikas tu
ri teisę gauti mažiausia $25,- 
000”, — teisėjas McKay pa
reiškė nagrinėdamas susita
rimą, pasiektą tarp tėvų ir 
gydytojo.

Apie tai buvo sužinota 
gruodžio 9 dieną.

šiomis die- 
savo namo 
ir dviejose 
ranką. Nu-

Advokatas Crane paklau
sė, ką Rosalie pasakė po to, 
kai šūvis įvyko, Van Arkel 
atsakė:

“Ji pasakiusi, jog nežino
jo, kad ginklas buvo užtai
sytas. Ji paėmusi tik pagąs
dinti manė”.

Miss Walsh savo pareiški
me policijai pasakė:

“Aš šoviau vieną kartą, 
kai ji įėjo į po. čių. Aš žino
jau kas toji mergaitė buvo.”

Po kiek laiko Miss Mor- 
row nuo sužeidimo mirė.

M ESAUSKAS
and SONS

(

// sukelta $15,000.

By Irv Tirman

koma, jog nuostolių gaisras 
sukėlė $100,000 sumoje.

•M-torj Reprenentative

SHOWROOMS IN 
HKRTHANTHSF MARI

’ appointment call
HF.PltRf.ir ROSI

WHY I JES THOUGHT 
ME BBE I COULD ARRANGE 
A LITTLE BOUT BET^EEN 
A COUPLA YOUR BOYS 

AN' MINE f

KALBA APIE DEITĄ

I Van Arkel liudijo teisme, 
garažą ^ad jis nuvyko su Miss

Gaisras fabrike
Pereitą penktad:enį Uli- 

nois General Can Co. fabri
ke, 1603 Stewart, kilo gais
ras. Sakoma, jog nuostolių

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Kveryt.hing in the Itne x>1

Furniture

ALEX

VVOTSA
MATTA.PAL?
YOUR BOYS 
TlRED UV 

LIVIN'?
-VMADOAYA AAEAN

FlGHT? WHV BROTHER

Gaisro nuostoliai
Manning, la. — Ugnis su

naikino pereitą ketvirtadie
nį dviejų aukštu t 
kuriame buvo 20 automobi- Walsh į Glenview vakare ir 
lių, ir viščiukų peryklą Sa- Paūko ją namuose. 725 W. 

79th str. Jis pasakė, jog jie 
buvo užėję į taverną, Vin- 
cennes ave. ir 80th str., kur 
jis pamatė Miss Morrow su 
kuria buvo pažįstamas aš- 
tuonioliką mėnesių. Be Miss 
"VValsh’s žinios Van Arkel 
pasakė, jis ir Miss Morrow 
susitarė susitokti vėliau. Po 
vizito keliuose tavernuose.

Gyvatė vaikui įkando mokykloje
Red Bank. N. J. —

Wege, 13 metų amžiaus, ar
mijos kapitono sūnui, perei
tą ketvirtadienį įkando nuo
dinga koralų gyvatė. Mo
kyklos pareigūnai pasakė, 
jog jaunuolis atnešė gyvates 
į mokyklą parodyti biologi
jos klasėje.

Jaunuolis buvo nugaben-

NAPPY
\MELL GEnTS'/
W0T KIN I DO 

YOUSE FOR?

HSSEN 
M«LEAN? 
Y'BETTER 
SAVE TH* WtSE- 
CRACKSf*
YOu'LL NEED 
'KM AFTER 
Tm'FIGHT.'

rr'LL BE A SLAUGHTER? I 
IF I COME WITH COTTON ) 
IN ME EARS.IT'S CAUSE I ’ 
CAN*T D TH' SOUND 

UV BONES 
breakjn.1

X Pranciška Pikčiūnienč 
įsigijo ūkį Wiscon3in val
stybėje. Dievo Apvaizdos pa
rapija neteks dar vienos žy
mios darbuotojos. Linkima 

: jai pasisekimo naujoj vie
toj.

X Rožių ir Lelijų klubas 
ateinantį sekmadienį Cice- 
roj Labdarių Sąjungos kuo
pai vaidins gražų veikalą. 
Vadovauja S. Vidugiraitė, o 
pianu skambins Elena Iva- 

i iauskaitė.
X Magdalena Kavaliūnai

tė, Dievo Apvaizdos parapi
jos darbuotoja, 
nomis lipdama 
laiptais nukrito 
vietose nulaužė
vežta į Šv. Kryžiaus ligoni
nę.

X Sgt. Frank Kasper ir 
Pvt Ed. Kutka. brįghtonpar 
kiečiai jaunuoliai Dėdės Ša
mo tarnyboje, šiomis dieno
mis parvyko namo trumpų 
atostogų. Ek. Kutka tiktai 
keturi metai iš Lietuvos ir 
jau treti metai, kaip tarnau
ja kariuomenėj.

X Agnietė Gilienė, žymi 
Bridgeport katalikiškos spau 
dos platintoja, ir rėmėja, sa
vo brolio a. a. Stasio Girs
kio atminčiai paaukojo $100 
seserų kaz;mieriečių veda
mai misijai Argentinoje. Tik 
rai graži mirusio atmintis.

X V. Gedminienė, žymi 
veikėja Moterų Sąjungos 
kuopos Brighton Parke, gim
tadienio proga buvo pagerb
ta narių. Atvykusioms ją 
pasveikinti sąjungietėms vai 
šes iškėlė jos mamytė R. 
Rekašenė.

i

Fred tas į ligoninę.
Harry C. Seiben, mokyk

los viršininkas, pranešė, jog 
Fred atnešė mokyklon gyva
tes butelyje ir jo mokytojas 
patikrino, jog butelis buvo 
gerai uždarytas. Tačiau ke
letą minučių vėliau mokyto
jas pastebėjo, jog gyvatė iš
kišo savo galvą iš butelio ir 
Fred pasakė: “ji įkando 
man”.

Detektyvų kapitonas Jo
seph Bray pranešė, jog gy
vates atsiuntė jaunuoliui tė
vas, kapitonas Hans Wege, 
kuris pirmiau buvo Texas 
valstybėje. Koralų gyvatės 
yra nuodingesnės už New 
Jersey miškų gyvates.

Visą gyvenimą
Du trečdaliai pasaulio 

žmonių visą savo gyvenimą 
praleidžia maistą gaminant.

X Pri J Igno Kiaulakio, a- 
pie kurį trumpai buvo pa
minėta aplink mus skyriuje, 

1 reikia pridėti, kad yra iš 
Dievo Apvaizdos parapijos, 
kad kelis sykius yra daly
vavęs kovose su japonais ir 
už pasižymėjimus apdovano
tas ordinu. Paliuosuotas 30 
dienų atostogų, kurias lei
džia pas motiną (tėvas yra 
miręs).
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