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Japonai sulaiko belaisvių apsikeitimą !
BRITAI ATMUŠĖ VOKIEČIU ATAKA 
U. S. kariai nedavė naciams atsiimt kalną 

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, gruod. 13.—Pra
laužę dalį. 15 mylių ilgio vo
kiečių linijos prie Adrijati
kos, kur naciai turi sutrau
kę tris divizijas, britų aš
tuntoji armija užėmė kalnus 
aplink Orioną miestą pakraš 
ty, apie kurį sukasi nacių 
linija saugojimui Pescara ir 
Čilieti. Oficialus šios dienos 
pranešimas sakė visam fron 
te vyksta aštrios kovos.

Maži nauji laimėjimai bu
vo padaryti nežiūrint stiprių, 
priešo kontratakų prie bri
tų Moru upės pozicijų.

Penktos armijos fronte 
pranešama tik apie patrolių 
veiklą po to, kaip amerikie
čiai atmušė vokiečių bandy-

kalną
Filig-

mą atsiimti svarbų 
mylią į vakarus nuo 
nano.

Vienos agentūros prane
šimas sakė sąjungininkai 
nuo Italijos invazijos iš viso 
turi suėmę suvirš 6,000 vo
kiečių belaisvių.

Vokiečių lėktuvai šešta
dieny darė nuolatines ata
kas kovų fronte, bet dėl 
prasto oro vakar ir vėl ne
be skraidė.

Blogos oro sąlygas taipgi 
sulaikė sąjungininkų lėktu
vus, nors naikintuvai ir ma
žieji bomberiai sunaikino 
keletą sunkvežimių prie Chi- 
ete, Adrijatikos sektory, ir 
atakavo Itri, tik virš Gaeta 
miesto, vakariniam sektory.

r

I
KONCERTAIS NORIMA PALAI KYTI DARBININKŲ MORALĖ Nori invesfiguoti stovyklas Amerikoje

WASHINGTON, gruod. 13 
—Japonijos vyriausybė at
sisako toliau apsikeisti jų 
lakomais sąjungin inkais 
belaisviais kol Ispanijos di
plomatai ištirs japonų in
ternavimo stovyklas Ameri-

Ispanijos diplomatai 
atstovauja Japoniją. Anot 
pranešimo, japonai ypatin- 

j gai laukia raportų iap'e Tule 
Lake stovyklą, Kalifornijo
je, kur nelojalūs japonai pra 
eitą mėnesį pradėjo kelias 
riaušes.

Prezidentas Sicilijoje 
apdekoravo Gen. Clark

WASHINGTON, gruod. 13 
—Pranešimas iš Baltųjų Rū
mų sako Prez. Roosevelt, 
grįždamas iš Cairo ir Tehe
rane laikytų konferencijų, 
buvo sustojęs Sicilijoje, ir 
asmeniškai ten įteikė Dis- 
tinguished Service 
medalius Generolui
W. Clark ir penkiems 5-tos 
armijos karininkams.

Cross
Mark

Ispanijos falangistai 
ieško vienybės 
MADRIDAS, gruod. 13.— 

Gen. Jose Luis Arrese, Fa- 
langistų partijos sekreto
rius, vakar pranešė tos or
ganizacijos vadams, kad 
atėjo laikas partijai praplė
sti savo tikslus, atidaryti 
savo eiles naujiems nariams, 
ir kolaboruoti su kitais, tik
slu Ispanijoje sudaryti poli
tinę vienybę.i

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre. gruod. 13.—Šian
dien pranešta, kad Prez. 
Rooseveltas, lankydama s i s 
Sicilijoje, padarė inspekciją 
Gen. George Patton vado
vaujamos septintos armijos. 
Prezidentas atskrido į Cas- 
telvetrano aerodromą iš Mal 
tos savo didžiąjam trans
porto lėktuve. Persėdęs į , 
“jeep’ą” Prazidentas, drau
ge su Gen. Eisenhower, pra
važiavo pro kareivių rikiuo
tę.

lėktu- 
virš ar- 
praeitą 

krito iš

Nuolatiniai britų ir amerikiečių bombardavimai Berlyno gyventojus, ypatingai 
bininkus, įvarė į visišką nusiminimą. Entuziazmui palaikyti, Hitleris įsakė kariškiems 
benams prie apgriautų dirbtuvių duoti koncertus. Atvaizde vieno tok’ų koncertų klau
sos darbininkai, šis atvaizdas iš Stokholmo atsiųstas į Ameriką. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Amerikiečiai bombavo Rusaį pasiekė Čerkasy priemiesčius

Siaurės Italijoj 
influenzos epidemija
ŠVEICARIJOS-ITALIJOS 

pasieny, gruod. 13.—Šian
dien pranešama, kad šiauri
nėj Italijoj dabar siaučia 
influenzos epidemija. Ten 
dėl sąjungininkų atakų ant 
industrinių m estų dabar yra 
daug benamių. Sakoma Mi
lane, Turine ir Genoje tūks
tančiai serga, bet liga kol 
kas nesunki, ir nedaug žmo
nių nuo jos miršta.

siaučia

Lėktuvams susidūrus 
ore, iškrito bomba ir 

užmušė 20 marinu 
PEARL HARBOR, gruod.

13.—Dviem laivyno 
vams susimušus ore 
timos Maui salos 
antrad'enį, bomba
vieno jų ir sprogo tarpe gru 
pės marinų. Sprogimas 20 
jų užmušė ir 29 sužeidė. 
Lėktuvų vairuotojai parašu- 
tais išsigelbėjo, bet jų radio 

! valdytojai žuvo.
— —

šiaurvakarinę Vokietiją ALD2YRAS. grUod is._
LONDONAS, gruod. 13.— Aldžyro radio pranešimu, 

Dideli Amerikos bomberių rusai kareiviai įėję į Čerka- 
daliniai šiandien skrido p>er gy priemiesčius, Ukrainoj, 
didelius kiekius priešo nai- ____
kintuvų ir dienas metu ata- LONDONAS, gruod. 13.— 
kavo taikinius šiaurvakari- šios dienos vokiečių radio 
nėj Vokietijoje. Pranešimas pranešimai pripažino, kad 
neminėjo jų taikinių, bet to- Kievo fronte, kur masės vo 
je Vokietijos dalyje randasi kiečių kareivių vedė kontro- 
daug svarbių miestų, kaip fensyvas, pasikeitė kovų ei
tai Hamburg, Wilhelmsha- g.a, ir kad rusai stumiasi į 
fenas, Bremenas ir Emde- Kirovogradą, ir gręsia jį 
nas- visiškai apsupti.

Vokieč:.ų komunikatas sa- 
VĖLIAUSIOS ŽINIOS kė rusai partraukę naujų 

jėgų ir pradėję smarkias 
kontratakas. Rusų vėliau
sias biuletenis sakė jie pra
dėję ofensyvą Kievo sekto
ry, kur per savaites teko 
jiems gintis prieš nacių puo
limus.

Sakoma rusų lėktuvai, ne-

Traukinio nelaimėj 
žuvo vienas kareivis
SEALS, Ga., gruod. 13.— 

Greitam pasažeriniam trau
kiniui nuvirtus nuo bėgių 
netoli nuo šio miesto, vienas 
kareivis buvo užmuštas, ir 
21 keleivis buvo sužeisti. 
Trys vagonai apsivertė, o 
penki k ti nušoko nuo bėgių. 
Geležinkelio oficialas sakė 
negimė įvyko dėl trukusio 
bėgio.

IŠ LONDONO — Apart 
taikinki vakarinėj Vokieti
joj, Amerikos lakūnai taip
gi atakavo nacių aerodromą 
Amsterdame, Olandijoje.

IŠ ALDŽYRO—Britų aš
tuntoji armija iš lėto stumia 
vokiečius atgal.

IŠ WASHINGT0N0. — 
Atstovų butas šiandien pa
sisakė už tai, kad atimti ku
ro kainų nustatymą iš OPA 
ir pavesti jį kuro adminis
tratoriui Ickes.

IŠ NEW ORLEANS — 
Naujai įvestas patvarkymas 
laivų statybos darbininkams 
dirbti 6 dienas, vietoje 7, 
savaitėje, nereiškia, kad bus 
mažiau laivų pastatyta, ka
dangi tas valandas atidirbs 
paprastomis dienomis.

IŠ WASHINGT0N0—Po 
ilgos ligos mirė Prezidento 

. sekretorius M. Mclntyre.

Potvyniai izoliavo 6 
Meksikos miestelius 
MEXICO CITY, gruod.

13.—Potvyniai iš pakilusių 
Mayo, Tamazula ir Culiacan 
upių beveik izoliavo šešis
miestelius Meksikos krante., 
toj pačioj apylinkėj, kur 
prieš porą mėnesių urikanas 
padarė didelius nuostolius.

1 MANO TURKAI-RUSAI GREITAI 
PASIRAŠYS SUTARTĮ

LONDONAS. gruod. 13.—
, Londone šiandien gaunam? 
gandų iš Istanbul apie grei
tą sustarimą tarpe Rusijos 
ir Turkijos, po to, kaip Tur
kijos Premjeras Sukru Sar- 
coglu vienoj savo kalboj lė sutartis.

galėję dalyvauti kavose dėl 
blogo oro, dabar padeda ru
sams pėstininkams.

Nors vokiečiai sako jie at- 
mušę rusų atakas, rusai sa
kėsi užėmę kelis stiprius 
punktus ir atakuoja į pietus 
ir pietvakarius nuo Malino, Į 
55 mylias į vakarus nuo 
Ukrainos sostinės.

Vokiečių komu n i k a t a s 
taipgi teigė, kad rusų pozi
cijos vakariniam Teterevo 
upės krante buvo išnaikin
tos.

Dniepro užlenkimo kovose 
rusai sakėsi užėmę čigiriną, 
į šiaurvakarius nuo K rovo- 
grado, ir 8 kitas apgyventas 
vietas, o DNB transliacija 
iš Berlyno sakė rusai pra
laužę nacių frontą keliose šiandien pranešė, kad jų ka- 
vietose į pietryčius ir šiaur
ryčius nuo Kirovogradą

Amerikiečiai atmušė naują japonų 
ataką Bougainville saloje

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, gruod. 
13.—Gen. MacArthur prane
šimas sakė amer’kiečiai pra
eitą ketvirtadienį atmušė 
nedidelę, bet taštrią japonų 
ataką prie šiaurrytinio galo 
jų Empress Augusta įlankos 
pozicijos. Anot Adm. Halsey 
štabo, ta ataka brangiai ja
ponams kainavo.

Australiečiai Naujoj Gvi
nėjoj pasivarė pirmyn prisš 
japonus, užmušdami 100 
priešo kareivių. Jie pastūmė 
japonus iš pozicijų prie Tu- 
nom upės žiočių, pakrašty, 
ir prie Kaligia, už okupuoto 
Bonga. Kovodami per didelį 
lietų, ir durtuvai iškasda- 
mi japonus iš slėptuvių, au
straliečiai pasivarė mylią 
už Tunom iki Sowi upės žio
čių.

Ramu upės klony, po mė
nesio lūkuriavimo, įvyko aš
trūs p a trolių susirėmimai. 
Dvidešimts japonų užmušta 
arti Kesawa, 25 mylias į 
pietus nuo priešo Bogadjim

i bazės, o australiečių kava
lerija susikibo su japonų 
patrolėmis prie Obolu, 35 
mylias į vakaras nuo Bo
gadjim.

Japonai apšaudė Dumpu, 
15 mylių nuo Keswai, ir 40 
jų lėktuvų bandė tą apylin
kę atakuoti, bet buvo sąjun
gininkų lėktuvų išsklaidyti.

Prie Cape Glcucester vi
durinieji bomberiai numetė 
25 tonus bombų ant Borgen 
įlankos. Kiti lėktuvai nume
tė 20 tonų bombų ant priešo 
kareivinių laivų ir barakų 
centrų, o lėktuvai ir P-T 
laivai nuskandino ar sužalo
jo 7 priešo kareivinius lai
vus prie kranto. Vidurinieji 
bomberiai sunaikino 12 pas
tatų aplink Kieta, ir ataka
vo priešo centrus pietiniam 
Baugainville salos gale.

Bomberiai iš Australijos 
skrido 1,200 mylių į abi pu
ses atakuoti Balippan, alie
jaus uostą prie Borneo, kur 

: sukėlė didelius sprogimus ir 
gaisrus.

I

Kiniečiai atsiėmė
11 savo miestų
CHUNGKING, gruod. 13. 

—Kinijos aukštoji komanda

Neilsės kol nenugalės 
naciu—De Gaulle

ALDŽYRAS, gruod. 13 — 
Kalbėdamas į susirinkimą 
Constantine, rytiniam Ald
žyre, Gen. Charles De Gaul- 
le šiandien pareiškė, kad 
dabar ruošiama “koncen
truota ataka” ant Vokietijos 
iš rytų, vakarų ir pietų. 

i Anot Generolo, Prancūzija 
i “neilsėsianti kol laisvos tau- 
' tos galės sueiti nugalėtos 
Vokietijos žemėje.”

1

Naciai mano invazija 
įvyks Danijoje
LONDONAS, gruod. 13.— 

Vokietijoje vis daugiau ro
dama invazijos nervotumas, 
ir vis didėja ženklai, 
vokiečiai numato 
kaipo sąjungininkų

stačiai pasakė, kad respub
lika turi būti pasiruošusi 
kovoti, kad apginti savo 
laisvę. Londono News Chro- 
nicle sakė Istanbul rateliai 
infmuoja, kad greitu laiku 
gali būti pasirašyta forma-

I
Chrishnas

Ve.v/s

rs'.viai atsiėmė Niupitan, i 
rytus nuo Changteh, ir 10 
kitų miestelių į šiaurvaka
rius nuo Changteh. Krūvi- J08 taikinį, žinia iš
noms kovoms tebesitęsiant, sako raportai iš 
kiniečiai sakėsi apsupę 2,000 
japonų ir 500 jų užmušę.
Likusieji japonai bėgę į Lin-1 
1:, 25 mylias į šiaurę nuo 
•Changteh.

Kiniečiai pripažino prara
dę svarbų Shihmen miestą, 
40 mylių į šiaurvakarius nuo 
Changteh.

Sako vokiečiams liepta 

keltis į Rytprūsiją 
STOKHOLMAS, gruod. 13 

—Stokholmo laikrašt:s So
čiai Demokraten sakė suži
nojęs iš privatinių šaltinių, 
kad 45,000 vokiečių buvę 

I įsakyta evakuoti Vienna ir 
' kraustytis Rytprusijon.

___________________

Brazilijos armija kovos Partizanai atsilaiko 

prieš nacius užjūry
ALDŽYRAS, gruod. 13.— 

Brazilijos generalinio štabo 
Gen. Mascarenhas de Mo
rais, kuris vadovauja Bra
zilijos karininkams pasita
rimuose su sąjungininkų 
štabu, vakar pareiškė, kad 
Brazi1! j a s'unčia pėstininkų 
ir aviacijos dalinius padėti 
sąjungininkams Europoje ar 
Afrikoje. Nepranešta kada, 
iš kur, kur, ir kiek tų dali
nių bus siunčiama.

prieš naciu ofensyvą
LONDONAS, gruod. 13.— 

Laisvos Jugoslavijos radio 
šiandien sakė partizanai, at
siliepdami į maršalo Josip 
“Tito” Broz atsišaukimą 
sumušti naujas nacių ofensy 
vas Jugoslavijoje, atrėmę 
stiprias vokiečių jėgas Bos
nijoje ir Kroatijoje, ir kad 
priešas sunkiai nukentėjo. 
Anot pranešimo, kitose kraš 
to dalyse vyko tik maži veik 

I smai. i

kad 
Daniją 
invazi- 

Zuricho 
Berlyno

apie Maršalo Rommel pas
kyrimą Danijon reiškia, kad 
jis dabar vadovauja koman
dai! sudaryti atginti laukia
mą invaziją. Pranešimas iš 
Stokholmo sako galima tikė
tis masinių areštų Danijoje. 

Švedijos radio pranešė, 
kad ginkluoti sabotažninkai 
išsprogdino didžiulį Varde 
pi eno fabriką netoli Jutlan- 
do.

Kolaboracionistai Prancū
zijoje, sutikdami, kad inva
zija netoli, teigia, kad jų 
tėvynė bus invazijos punk
tas. Vienas korespondentas 
iš Madrido pranešė, kad 
spaudoje ten pasirodė pra
nešimas iš Prancūzijos, ku
ris nusako padvigubinimą 
nacių apsaugos priemonių 
Prancūzijos krante.

ORAS
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Mirė lietuviu 
bičiulis

Spring Valley, BJL — Gruo 
džio 2 d. Šv. Margaretos li
goninėj, jpo» trumpos ligos 
m rė mūsų išeivijoj daug pa-

Gruo-

j

7UA uJUJtd.

4Č/LUS4- U/< j
n-Mr-z,

-nuns*-

PIRKITE KARO BONUS!

Būkit MalonūsLietuvių ”War Chest" 
parengimas

Philadelphia, Pa,
džio 5 d., L etuvių Muzikali- 
nėje svetainėj vadovybėje 
Juozo Kava’iausko įvyko lie- 

sižymėjęs žmogus, Ig. J. Ja- tuvių “War Chest” parengi-
godzinskis 77 metų. Nors 
lenkiškos kilmės buvo, bet 
svarbiame reikale visiems 
vienodu širdingumu patar
naudavo. Lietuviai irgi per 
50 m. jo gyvenimo šiame 
miestelyje včsuose sunkes
niuose reikaluose patyrė 
daug nuoširdumo, ypatingai 
atvykę iš Lietuvos visuomet 
pas jį rasdavo teisingą pa
tarimą.

mas.
Žmonių susirinko, pasak 

kalbėtojo Jono Griniaus, 
“mažas skaičius”. Be jo, dar 
kalbėjo Marcinkevičius, o 
programą — šokius, muzi
ką ir kitus meno dalykėkus 
išpildė vaikučiai, o daugiau
siai Kavaliauskų dvi labai 
gabios dukrelės. ‘War Chest’ 
reikalams surinkta $70.

Iš tolimesnių toje sueigoje

IS GARY, INO. LIETUVIU GYVENIMO
Nelaiminga mirtis

Praeitą savai tę vienoj he-
71 tuvių šeimoj įvyko tragedija.

; Stasius Daunoras, tėvas dvie
• jų vaikų nusižudė persišau
damas ant savo namo kie
mo. Šeima tuo metu valgė 
pusryčius. Tėvas išėjo į kie
mą. Žmona minė, kad išėjo

Ig. J. Jagodzinskis visai 
jaunas atvyko į Ameriką, 
todėl pradžią savo nauj©ki
nio gyven mo pašventė moks 
lui. Prieš 50 metų apsigy
veno Spring Valley, III. Tu
rėdamas mokslą ir patyri
mo, pramonę pasirinko ir 
tas jam gerai sekėsi. Be to, 
laivakortes ir apdnaudą pa
rūpindavo. Anglų kalbos ne
mokantiems buvo visuomet 
geriausias patarėjas ir pri’e- 
telis.

Is tolimesnių toje sueigoje'pieno atnešti. Staiga pasi- 
tarp kitų teko pastebėti ir girdo šūvis. Išbėgus laukan 
Emilę Žemaitienę, northsai- pramato tikrovę, 
dietę.

Gruodžio 4 d. našlė Mari
jono Bilevičiūtė-čiurlionienė, 
iš Pittsburgh, Pa., gavo pa
veikslą tenykštės aviacijos 
karin:nkų mokyklos auklėti
nių, kurių tarpe randas ir 
jos sūnus Petras Čiurlionis.

Iksas

Velionis seniau buvo ga
na pasiturintis. Vėliau pir
ko namus, bet pradėjo sirg
ti: prisimetė džiova. Buvo 
džiovininkų ligon nėje, iš ku
rios grįžo iamo, bet sveika
ta nėjo geryn.

Prieš baisų darbą velio
nis vėl buvo išvykęs patik
rinti savo sveikatą. Patar-, 
ta grįžti į sanatoriją. Sirgo galėjo apsigyventi ki-
apie 4 metus. , tose šalyse. Dabar kitaip.

Nepaprastas sirgimas

Šiuo metu Gary siaučia 
“fliu” ir kitos epidemijos. 
Didesnė dalis valdiškų mo
kyklų vaikų .randasi namie 
ir kasdieną uis daugiau siun
čiama' namo. Serga r augę 
žmonės. Yra namų, kur ran
dasi 2 ir 3 ligoniai. Susirgi
mai atrodo ne mažėja, bet 
didėja su kiekviena diena.
Žydų pastangos

Teko plačiai išsikalbėti su 
viena atstove, kuri neseniai 
dalyvavo Milwaukee, Wis., 
įvykusioje konferencijoje. 
Buvo suvažiavusios keturių 
valstybių žydų organizacijų

Ne tik augę žydai, bet tūks- R®»- 6958 So. Taiman Avė. 
11 ančiai žydų vaikų neturi 
j kur dėtis, nes niekas neįsi
leidžia.

Bes. Tei. GROvehffi 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

moteryz-veikė jos. kurios 
svarstė žydų vaikų likimą, 

i Pasak jos, žydai yra varo
mi iš visų kraštų. Esą pir-

Lietuviai, kurie savo sun
kiose gyvenimo valandose, 
patyrė jo nuoširdumą, tu
rėtų dabar jam atsilyginti 
gausingomis maldomis.

A. R.
• - - X ' 1

J. 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

Geriausia vieta žydams e- 
santi Palestina. Amerikos 
žydai nesnaudžia. Jie didžiau 
sias konferencijas yra turė
ję Detroite, New Yorke ii 
Philadelphijoj, kuriose daly
vavę tūkstančiai rinktiniau- 
sių žydų. Jie darė planus, 
kaip padėti žydams pabėgė
liams. Reikalaujama, kad 
Anglija pavestų žydams Pa- i 
lestiną, bet anglai esą ne
nori to daryti. Sako, ir re- į 
žolinei jas pasiuntėme, bet 
rezultatų neturime. Prašyta; 
duoti galimybės žydams čia, 
į Ameriką, tokius vaikus 
vežti, bet karas ir dėlto 
są galimybės.

Kaip ten nebūtų, bet 
dai yra pasirengę savo tau
tiečiams gelbėti. O kaip mes?

i
į

■’i 
at- 
ne-

žy-

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

SAVO AKIMSI
Tik viena pora akhj visam gyveni
mui. 8au<oklte ja. leipdami lše<- 
zainlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuri* regšjimo mokslas 
sali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
VsMnktOM akinta, kuria prašali- 

■a visą akių Įtemptose.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonui CANAL 0523, Chlcnco 

OFISO VALANDOS:
■eadlea »:K a. m. iki t:80 p. m. 

Trečiai, ir Šeštad. S: to a. m.
iki T: 00 p-. m. r

į

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.

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOR

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS I
RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. j

WHFC - H50 kilos., 
SEKMADIENIAIS — nuo Ii 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
▼ EXTRA PROGRAMAS Penk !

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. į
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Avė., Chicago, III. |
Telefonas — GROvehilI 2242

Korespondentė

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PIRKITE KARO BONUS!

f

I

kY.

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

EXTRAI

P.EMKITH 
SENĄ 

LIETUVIU 
DRAUGĄ

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 
tS metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso 1F Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valaadės nuo 10 Dd 4; nuo 6 Dd 8 

BeinfnsrftMiyjo pagal sutartį

K. KANTEB,

MONAKCH LIQUOR
3529 So Halsted St

Phone YARDS 6054

S

t

t

i

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

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

Telefonas SEELEY 8760

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų M 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.

VTSAS DARBAS
S MATERIOLAS 

PILNAI
GV ARANŽUOJAMAS

▼o dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą ri» 
lokių spalvų Ir audinių aptmukimui materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

Ir jūs galite išmainyti savo senus aut naujų,

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

.J .  ■ ™IIN.,.lĮ,Ji.l.Į,l

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų 
r*hk

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami Ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoks 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI $STAIG> 

— M Metai o-*——į- FMaraavtm l —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa M. Monris. 8»e’y. 3236 80. HALSTED 91

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) 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

=.... ...................................1!........ ----------------------------------------------------------- -----------

T\ JĮ T> X TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L**xX5*X*i Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITAKKIT 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.

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
į Nedėliomis pagal sutartj 
Office TeL YARda 4787
Namų TeL PROspect 1930

Tel Y ARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso Tek VTRginia 0036 
Rezidencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

<157 Areher Avenue 
Oftae vaL: 1—» ir 5—«:» P. M.

Treflatfieniais pagal sutartį 

Tek YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS £ 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼.
Sekmai, Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

S241 VVest 66th Place
TeL REPubHc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6800 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YABds 3146

DR. V. A. 5IMKUS'
gydytojas ib chirurgas 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo rauko-

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

, DR. PETER I. BRAZIS
i GYDYTOJAS TE CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

y<m
Cm 
B#
Sur*
•f

Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

. DR. At. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vąL
Trečiad. tr Sekm. tik susitariu*.

1 K

- U?'PAL fARHNGS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pfanadieniato, Trefladlegriaia 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

Split by PDF Splitter
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WAREHOUSE VYRŲ

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

“DRAUGAS” HEI.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9189

HEI.P WANTED — MOTERYS

TT

■C"

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

MOTERŲ 
KARO

PRAMONEI
50 SOLDERERS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu

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

PUIKI PO KARO ATEITIS
58 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL 
Atsišaukite į

STEEL SALES CORP.
HELP VVANTED — VYRAI

3348 So. Pulaski Rd.

10 INSPEKTORIŲ 
ATSIŠAUKIT

J. H. Keeney 8C Co.

Naujienos iš Lietuvos
(LKFSB) Naciai susirūpi

nę visokiais galimais būdais 
pakelti ūkinę produkciją Lie 
tuvoje (žinoma, visų pirma 
siekdami savo naudos). Tuo 
reikalu buvo Lietuvoje su
šaukta Ekonominių Rūmų 
konferencija, ir buvo suda
ryta speciali sekcija pramo 
nės gamybai kelti Lietuvo
je. Ekonom/niams Rūmams 
Lietuvoje vadovauja dr. Pen
se.

I

6610 S. ASHLAND

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

BUS BOYS
Atsišaukit i Colonnade KambarĮ. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

Punch Press
Operatorių 

Ir Die Setters
DIENOMIS 

AR NAKTIMIS
SHEET METAL DARBAI 

POLISHERS 
IR BUFFERS

CRAFT MFG. CO
3949 W. Schubert

(Pulaski, 1 block S. of Diversey)

ARC 1VELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbas 

§60.00 IKI §73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Įsidirbimas

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL W O R K S

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

5757 VVEST 65th STREET

PACKING HOUSE 
DARBININKŲ

KILIJNG FLOOR DARBAI 
MĖSOS PI AUSTYTO J V 

JAUTIENOS NEŠIOTOJŲ 
PAPRASTU DARBIMNKv 

Pastovūs darbai, laikas ir pusė 
virš 40 valandų.

ILLINOIS PACKING CO.
911 W. 37th PLACE

DEFENSE DARBAI
5 VYRAM AR VAIKINAM
Patyrimo nereikia. Pradinė mokes
tis 65c j valandą. Atsišaukite se
kančiai :

2044 W. LAKE ST.

Moterų Karo

Darbininkių
APIE

200 DARBŲ 
PATYRUSIOMS AR NE 

DIRBTUVES DARBININKĖM

PRIE
MAŠINŲ

BENCH DARBŲ
INSPEKTAVIMO

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

Labai geras valgis ruošiamas 
mūsų Canteen.

MATYKIT MR. DANICEK 
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PARK “L” IKIDURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Ave. Cicero

MERGINŲ AR MOTERŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVES DARBŲ

Dirbti popierinių baksų 
dirbtuvėje.

IMPERIAL BOX CO
1566 W. Carroll Ave.

DŽANITORKŲ

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c j valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 
Ekstra premija dirbant vakari

niais ar naktiniais šiftais.
ATSIŠAUKIT 

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DĖL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT 

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia*

Kreiokrtės Prie
B. W. Palutsis

M. BORN & CO.
1060-W. Adams St.

VYRAI IR MOTERYS

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

RYDE & CO.
5425 W. Roosevelt Rd.

VALYMO DARBAI
MOTERIMS

10 VYRU — 10
IKI 50 METŲ SENUMO

70 VAL. MOKESTIS 
IR BONAI

VALANDOS:

Iš SSSR išlaisvintieji tremtiniai, 
kilę iš Lietuvos

— Lietuvoje ir kituose 
Baltijos kraštuose naciai į- 
sakė pervesti jų žiniai vi
sus motorinius vežimus, lai
vus, daugelyje atsitikimų, 
net ir arkl u traukiamus ve
žimus. Yra pagrindo many
ti, kad jie griežtą kontrolę 
nori uždėti siekdami užkirs
ti kelią pabėgti, pvz., laive
liais per Baltijos jūrą, kaip 
tas jau yra atsitikę. Net ir 
norintieji kur nors geležin
keliu keliauti, turi gauti iš 
okupacinės valdžios specia
lų leidimą.

— Vilniaus apskrityje yra 
30 lentpiūvių. Jos visos per
krautos darbu. Kai kuriose 
miškingesnėse srityse vokie
čiai išvedė net specialines 
gelžkelio linijas, kad būtų 
parankiau sienojus pervežti. 
Vyksta baisus Lietuvos miš- 

' kų naikinimas.
— Vilniaus krašte šią va

sarą paskelbta mobilizacija 
1925 m. gimusių vyrų pri
verstiniems darbams Vokie
tijoje.

I

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- 
pierus. ę

2742 W. 36th PLACE

DĖL PENKIŲ 12 VAL. NAKTIM 
ŠIFTŲ

Šeštad. ir Sekmad. dirbti nereikia. 
Tiktai tie, kurie interesuojasi dirbti 

nualatiniai lai atsišaukia.

TAIPGI
6 — DARBININKU — 6 

DIRBTI DIENOMIS

VICTOR GASKET CO.
5"ft0 W. ROOSEVELT RD.

5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONE

Atsišaukit j

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY

ANGLIŲ KASĖJŲ 
IR TROKŲ PAGELBININKŲ 

Dieną ar naktį darbai.
VVESTERN FUEL CO.

4900 W. Lake — 2627 VV. Adams

Employment Ofisas Moterims
309 W. WASHINGTON

Pirmam Aukšte

CHICAGO

ST.

Vyrų
Reikia

Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.

t

i

Dirbti valve ir fitting warehouse 
dirbtuvėje 

PATYRIMO NEREIKIA 
LATRAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL 

WALWORTH CO.
319 W. 40th PI.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 į mėnesi. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite# prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Vil-

1922,

1902,

Pivakovska Halina, 1923, 
Vilnius — Persija.

Pokladzka Antonina, 1890, 
Jonava — Persija.

Rouck Irena, 1899, 
nius — Afrika.

Reiniak Leokadija, 
Paberžė — Afrika.

Romanovska Elena, 
Glębokie — Persija.

Romankievič Andrius, 
1926, Ašmena — Persija.

Ropek Danutė, 1932, Luž- 
kos-Disna-Persija.

Rytvinska Marija, 1892. 
želva, Vilnius — Persija.

Račylo Julė, 1928,
1 nai — Persija. 

Reizin Augustina, 
Vilnius — Persija.

Raclavska Zofija, 
Suvalkai — Persija.

Roginska Jadvyga, 
Vilnius — Persija.

Romanovska Anastazija, 
1893, Vilnius — Persija.

Roo Jadvyga, 1901, Vil
nius — Persija.

Roškievič Leonas, 
Opsa — Persija.

Rouck Sofija, 1924, Vil
nius — Persija.

Rozvadovska Marė, 1902, 
Dušnikai — Persija.

Rutkovska Juzė, 1904, A- 
viliškiai — Persija.

Rutyna Jurgis, 1927, 
žinai — Persija.

Rutyna Sofija, 1905, 
nius — Persija.

Rutyna Mykolas, 1930, Pu-
, žinai — Persija. 

Roškievič Ona, 1928, Vil
nius

Rouck Julė. 1926, Kraslai- 
čizna — Afrika.

Reiniak Olga, 1899, Paber
žė — Afrika.

1566 W. Carroll Ave. Račynska Teklė, 1928, Lip 
,.. _____________  , nikai — Persija.

Radz:ševska Albina, 1897,!I
Dis-

Puzi-

1913,

1907,

1894,

Rapeiko Jonas, 1889, Ja- 
sieniec — Persija.

Reškovska Ona, 1936, 
Švenčionys — Persija.

Rogala Ona, 1909. Garle- 
kavas — Persija.

Roginska Teresė, 
Vilnius — Persija.

Romančuk Jadvyga, 
Vilnius — Persija.

Rosenblum Vanda, 
Vilnius — Persija.

Roškievič Ona, 1927, Vy- 
džiai — Persija.

Rozkres Felicija, 1899, ža- 
būnė — Persija.

Rusinėk Stefa, 1912, Jo
nava — Persija.

Rutkovskis Česlovas, 1929, 
Žamališkiai — Persija.

Rutyna Jonas, 1927, 
nai — Persija.

Rutyna Mykolas, 
Puzinai — Persija.

Rymkievič Kazys,
Vilnius — Persija.

Remizo Dimitras, 
Gardinas — Afrika.

Rogovič Irena, 1927, Ar
mėnai, Švenčionys — Persija

Romanovskis Če s 1 o v a s, 
1926, Gardinas — Persija.

Rudkovskis Česlovas, 1928 
Švenčionys — Persija.

Rutkovska Ona, 1927, Vil
nius — Persija.

Pu_ Rutkovska Stefa, 1900. 
Prozorokai .— Afrika.

Vii- Rutkovskis Antanas, 1928 
Cerkovna, Vilniaus-Afrika.

Rymaševska Mar.-Regina. 
1912, Vilnius — Persija.

I

1939,

Ai

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA 
STRIPPERS Afrika.
Dirbti popierinių 
baksų dirbtuvėje.

IMPERIAL BOX

PARDAVIMUI

refrigeratorius parsiduoda.— Rūdziškiai — Persija. 
Kaip naujas. Kreipkitės — 6825 SO. Ropek Vanda, 1905, 
western avenue. na — Persija.

Račko Juozas, 1928, 
nius — Persija.

1929,

1902

Ašmė-

1869,

1924,

1926,

Puzi-

1929,

1933,

1896,

Reut Vincas, 1900, Kordū- 
nai — Persija.

Riegl Elena, 1921, 
na — Persija.

Rynčevskis uozas, 
Vilnius — Persija.

Roginska Marija, 
Vilnius — Persija.

Roičyk Česlovas,
Uša, Molodečno — Persija.

Ropek Jurgis, 1926, Luž- 
kos, Disna — Persija.

Rudzinski Kazys, 1928, 
Prozorokai — Persija.

Rutkovska Karolina, 1896, 
Rudnikai, Disna — Afrika.

Rutkovska Vanda, 1931, 
Cerkovna, Vilnius — Afrika.

Rutkovski Vaclovas, 1882, 
Prozorokai — Persija.

Ratke Česlovas, 1915, Gar
dinas — Persija.

Rymša Jadvyga, 1904, 
Čortkov — Afrika.

Skruzdės laike žiemos 
maitinasi tuo maistu, kurį 
vasaros metu suneša į liz
dus.
-

r
Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _ 
MIAUSIASI 
KAINAS.

Turime dideli 
p a s 1 r inkimą 
Muzikaližkiį- TnHtmmntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Nauju VELVATONE

DANTŲ PLKTTT’

VARTOJAMAS NA f JAS P KASTI C MA 
TKKIOLA8 NlTVKAI.fa GLM 
SPALVOS D ANT V PLKITOMM.

JtsVelvatone,“^”
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄVii

For Sale 1
★

★

★

- ★

Inteligentiško žmogaus in
teligencija ir ignoranto ig- 
norancija auga su jo metais

★★★★★★★★★ 
★

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus. Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tus.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

f

S94S W. 2«th St. Žnd Fl. Law. 2908
SO N. Dearborn Rm. 80«, Sta. 9649 
Vldurmle«!lo vai. a—». Antra<H«n| lr 

ketvirtadieni nuo 9 iki ?

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

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Skelbkitės Dien. “Drauge”

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

HEJNA BROS
DENTAL PLATE CO.

1724 8. Ashland 2nd Fl. Mod. 9251

Atdara nuo 8 Ild A Mtad. nuo S Iki A
KALBAME IJKTI VlfiliAIH E I.P UANTED — VYRAI

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARtm ER AVENUE 
Pitone: LAFAYETTE 8617

HELP VVANTED — VYRAI

Įsigykit mūsų veltui sąrašą tikrų 
bargenų. JOHN O. SYKORA, 2411 
S. 52nd Ave.. Cicero 453.

DARBININKŲ reikia dirbti ant ū- 
kės. Turi turėt kiek tai patyrimo 
prie ūkės darbų. Vedusių ar pavie
nių. Alga didesnė negu kitose ūkė- 
se. Moderniška ūkė. du namai gy
venimui. elektra, telefonas, bėgan
tis vanduo, viskas kaip ir mieste. 
Dėl platesnių informacijų rašykit Į 
ANTHONY E. KATILIUS, 505 E. 
EIGHTH AVE., HOMF-NTEAD. PA.

%

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku 
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers
★ ★

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

★
MERIT DIRBTUVE

Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos įsidirbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina. 

Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų. 

Danly Machine Specialties, Ine 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, III

ČIA RASITE TĄ DARBA 
KURĮ NORITE GAUTI!

For Help! 
For Rent I 
For Service I 
For Results I

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

Neatsiduoda. Ba akonla. Naturalte apal- 
toa. Nablunka. Visoj Saly tlnomos dantų 
plaltoa. Permatomos crystal clear pleltoa 

Plunksnoe •tinkamo, sanitarei,, Paten
kinimas garantuotas. Matnrtolas labai pa
našus | ramtlnį. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas vaitai.

Darome pi eitas įspaustas ir I 
gautas tik iš lalsnluotų dentįstų
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

by the 
UTHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Presą Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .................................................................................... $7.00
Pusei metų ...................................................._................  4.00
Trims mėnesiams ............................................................... 2.00
Dviem mėnesiams .........................................  1.50
Vienam mėnesiui .........................................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams .......................................................  1.75
Dviem mėnesiams .......................................................  1.25
Vienam mėnesiui ..........................    75

Užsieniuose:
Metams .............  $8.00
Pusei metų ...................... ;.......... ■................... . 4.50
Trims mėnesiams ......................................................................2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’ 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčUma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę tai<«yti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Cla*®, Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Slavų kongresas - komunistų lizdas
Prieš keletą metų Amerikoje susiorganizavo vadina

mas Amerikos Slavų Kongresas. Pirmas jo suvažiavi
mas buvo Detroite, kur ir veikimo centras susidarė.

Slavų kongreso tikslas buvo — ugdyti, slaviškųjų tau
tų bendradarbiavimą ir kovoti prieš nacius, kurie turi 
okupavę visą eilę slavų tautų.

Į kongresą buvo įėję ir lenkai. Jų žymus veikėjas 
dr. W. Hetman net į kongreso egzekutyvį komitetą bu
vo išrinktas.

Šiomis dienomis slavų kongreso suvažiavimas įvyko 
Chicagoj. Per šį suvažiavimą lenkų delegacija, dr. Het- 
mano vadovaujama, iš slavų kongreso išėjo.

Dr. Hetmanas ta proga padarė stiprų pareiškimą. Jis, 
kaip ir kiti lenkų delegatai, patyręs, kad Amerikos Slavų 
Kongresas pasidaręs komunistų fronto organizacija. Jis 
nebesirūpina vieningumo ugdymu slavų tautose.

Kadangi lenkų darbininkų Amerikoje yra daug, to
dėl slavų kongresas stengęsis jų tarpe platinti komu
nistiškas idėjas ir neapykantą prieš Lenkijos vyriau
sybę ištrėmime.

Kad slavų kongresas veda komunistišką darbą len
kų tarpe, patyręs ir Kwapinskj, Lenkijos vice premje
ras, kuris dabar lankosi Amerikoj.

h

TARNAUJA NE AMERIKAI, BET RUSIJAI
Dr. Hetmanas, rezignuodamas iš kongreso valdybos, 

kurion ir šiame suvažiavime vėl bus išrinktas, pareiškė, 
kad

komunistų partija prisiuntė į šį suvažiavimą visą eilę 
agentų su falsifikuotais kredencialais, kurie “ turi spe
cifiškas instrukcijas iš Rusijos”.

Anot dr. Hetmano, tiems agentams rūpi ne Jung
tinių Valstybių, bet išimtinai komunistiškos Rusijos 
reikalai..

Gerai, kad bent dabar dr. Hetmanas ir kiti lenkų 
veikėjai suprato, kas slepiasi už slavų kongreso pečių. 
Kai tik tasai kongresas pradėjo ste gtis, mes nujautė
me, kad “is tų šiaudų, nebus grūdų”. Lenkų ir kai ku
rie čekų veikėjai galėjo turėti ir geriausius tikslus, ta
čiau kartą pasidavė komunistų arba komunistuojančių 
įtakas reikalas yra baigtas. Išeisi su velniu obuoliauti 
— neteksi nei obuolių nei terbos.
TEN YRA SULINDĘ IR LIETUVIAI KOMUNISTAI

Prie šio Slavų Kongreso prisidėjo ir lietuviai komu
nistai. Ir jie ten savo atstovus turi.

Lietuvių tauta nėra slavų tauta. Tai kuriems galams 
lietuviai komunistai ten lindo?

Į tai lengva atsakyti: jie nujautė, kad Slavų Kon
gresas tarnaus komunizmui ir, be to, juk lietuviai ko
munistai savo tautybės jau seniai yra išsižadėję. Lietu
vybės išsižadėjime jie ta p toli yra nuėję, kad ir save 
tėvų kraštą — Lietuvą slavams (Sovietų Rusijai) par
duoda. .
★

Komunistų vado kalba
Earl Browder, Amerikos komunistų partijos vadas, 

kalbėdamas Connecticut komunistų partijos suvažiavi
mui, gyrė Teherano konferenciją ne dėl to, kad joj su
sitarta dėl vienngesnio karo vedimo ir dėl bendradar
biavima pokarinės pasaulio taikos atstatyme, bet dėl 
to, kad\joj “Jungtinės Valstybės ir Didžioji Britanija
priėmė sovietu sąjungos socialistinę vyriausybę^ kaipo

ką tai pastovaus — ką nors, kas turi būti priimta kaipo 
ateities pasaulio sudarymo dalimi.’’

Matot, kas rūpi Amerikos komunistams. Kiekvieną 
dalyką jie tuoj perdirba ant savo kurpalio ir panan- 
doja komunistiškai propagandai.

Mes esame tikri, kad Teherano konferencijos nuta
rimai nieko bendro neturi su užgyrimu sovietų sąjun
gos santvarkos, kuri nei Amerikai nei Anglijai, nei ki
tiems kraštams nėra priimtina. Nė viena tos santvar
kos dalis nėra priimtina atstatant pokarinį pasaulį, nes 
sovietų santvarka Rusijoj yra anti-demokra tiška ir 
prieštaraujanti visiems Atlanto Čarterio dėsniams.

Earl Browder, kaip visiems yra žinoma, prieš karą 
keliais atvejais važinėjo į Maskvą klastuotu pasu gauti 
savo komunistiškam veikimui Amer koje instrukcijas. 
Dėl pasų klastavimo jis buvo nuteistai ir pasodintas 
į kalėjimą. Iš kalėjimo išleistas Prezidento Roosevelto 
pasigailėjimu.

Tas pats komunistų vadas Browderis ir savo antrąją 
žmoną (su pirmąja yra atsiskyręs) šmugelio keliu iš 
Rusijos yra atsitraukęs.

Tokie tai tipai vadovauja Amerikos komunistų par
tijai. Todėl padorūs, patriotiški žmonės ton part'jon ir 
nesideda.
★

Laukia progos
Senatorius Cordell Hull padarė rimtą perspėjimą Ru

munijai, Vengrijai ir Bulgarijai. Jei jos ir toliau talki
ninkaus naciams, po šio karo susilauks tokio pat likimo, 
koks yra rengiamas Vokietijai.

Dauguma tų kraštų žmonių, be abejonės, tuoj norėtų 
atsiskirti nuo nacių. Tačiau tuo tarpu jie yra bejėgiai, 
nes apstatyti nacių kariuomene, policija ir šnipais. Su 
tų kraštų kvizlinginėmis valdžiomis Berlynas taip el
giasi. kaip jam patinka. Tos “valdžios” savo valia nie
ko neišdrįsta daryti.

Galime būti tikri, kad, kaip greit sąjungininkų karo 
jėgos pasijudins į Balkanus, taip greit rumunai!, ven
grai ir bulgarai sukils prieš savo kvizlingus ir prieš 
nacius.

Juk nėra paslaptimi, kad net vokiečių dauguma lau
kia progos, kuomet turės fizškų galimumų sukilti prieš 
nacius, kurie per tiek metų juos engė, kurie juos krau
juose ir ašarose paplukdė. . į

" SPAUDOS APŽVALGA ]
"Šuns balsas dangaus nesiekia"...

“Garsas” rašo:
“Prastas tas paukštis, kurs savo lizdą teršia. Dar 

prastesnis tas žmagus, kurs trokšta savo tautai ne
laisvės. Sakysite tokių žmonių nėra? O je! Pasižiū
rėkite j mūsų komunistėlių laikraščius, o pastebėsite 
kaip jie dergia visus lietuvius, kurie tik nori, kad 
Lietuva būtų laisva ir nepriklausoma, kad jai nereik
tų vilkti vokiečių nei rusų (ar jie būtų balti ar rau
doni) jungo. Jie tokius lietuvius, kurie nori savo tau
tai — savo tėvams, broliams ir seserims, pasiliku- 
siems senoje tėvynėje, laisvės ir nepriklausomybės, 
apšaukia pronaciais, ners jie patys, kol naciai neka
riavo su bolševikais, pūtė į Hitlerio dūdą ir visaip 
koneve'kė demokratijas. Jie dabar norėtų, kad tų pa
čių demokratijų autoritetai užčiauptų burnas visiems 

. tiems žmonėms, kurie nori, kad didelės ir mažos tau
tas susilauktų teisingumo, kokį prižada Atlanto Čar- 
teris ir 4-rios Laisvės. Deja, šuns balsas dangaus ne- 
pas:ekia. Išgamas gali sau vepelioti, ką nori, o visi 
geri lietuviai darbuokimės, kad ir mūsų senoji tėvynė 
būtų laisva ir nepriklausoma.”
★

Jos netylės
“Vienybė“ pastebi:

“Maskvos konferencijos nutarimuose kalbama apie 
Austrijos nepriklausomybę.

Kairo konferencijoje pažadėta atstatyti nepriklau
somybę Korėjai, kurią 1910 m. Japonija buvo prari- 

• jusi.
Ar Teherano konferencijoje bus pažadėta nepriklau

somybės Pabaltijo valstybėms, kurias buvo prarijusi 
Rusija, o dabar virškina Vokietija?

Gudrūs diplomatai klysta, jeigu jie mano, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija — tr^s avys, kurios tyli piau- 
jamos.

Ne! Pabaltijo tautos netylės ir nesiduos piaujamcs.”
★
Jau veik visi lietuvių katalikų mėnesiniai laikraščiai 

išleido kalėdinius numerius, kuriuose yra gražių pasi
skaitymų ir iliustracijų. “Draugo” kalėdinis numeris 
taip jau išeis padidintas.
★
Jungtinių Valstybių karo bonai ir taupymo ženkle

liai, tai naudingiausia ir tiksliausia šių metų Kalėdų 
dovana — kiek kanškiamsl tiek namie esantiems.

Apie vokiečių išga
benamus lietuvius

(LKFSB) Jau 1941 m. ru
denį vokiečiai ėmė gabenti 
iš Lietuvos ūkininkus, pa- 
ruošdami yietą vokiečių ko
lonistams Lietuvoje. Išga> 
benamiems lietuviams buvo 
leidžiama pasiimti baldus, 15 
kg. (kilogramas — kiek dau
giau, kaip du svarai) mais
to asmeniui, 1 karvę, 1 kiau
lę ir 5 vištas kiekvienai šei
mai. Net tų metų žiemą iš 
Šakių, Vilkaviškio, Raseinių 
bei Tauragės apskričių, iš 
žemių arčiau Vokietijos, ne
žiūrint šalčio lietuviai ūki
ninkai buvo išgabenami. Blo
giausia, kad tokius iškraus- 
tymus vokiečių administra
cija atlieka ne pati, o ver
čia tą daryti vietinius (daž
niausia lietuvius) valdinin
kus, grąsindami, kad jei jie 
to nepadarys, bus nubaus
ti, kaip sabotažninkai. 1941 
m. didelė ūkininkų grupė 
buvo iškelta iš Alytaus aps
krities. Jie buvo surinkti A- 
lytaus aerodrome ir laiko
mi lauke tris savaites, vė
siame ore. Vietojė pažadėtų 
žemių, po trijų savaičių to
kio gyvenimo, vokiečiai at
skyrė darbui tinkamus vy
rus ir moteris ir nugabeno 
juos į Kybartus, į darboko- 
mandas. Likusius 210 asme
nų, silpnus ir senus bei vai
kus, nugabeno į Radviliškį, 
kur barakuose ant durpyno 
jiems teko išgyventi visą žie
mą. Barakai gyvenimui ne
buvo pritaikyti ir daugelis 
žiemą susirgo.

Tai buvo ne pripuolami

Antradienis, gruod. 14, 1943

Sunkumai Dot
nuvos mokyklai

(LKFSB) Nors buvo žinių, 
kad Dotnuvos akademija y- 
ra uždaryta, vis dėlto jos 
ūkis, neatrodo, kad būtų lik
viduotas, tik susiduria su 
daugeliu sunkumų. Mus pa
siekė žinios, kad ten yra lai
koma 100 arklių, iš kurių 
gaunamas serumas. Tik ne
mažas sunkumas su pašaru. 
Taipgi stinga maisto aka
demijos ūkyje laikomiems 
kralikams, balandžiams, viš
toms.

Nušautas Vilniaus 
policijos inspektorius

(LKFSB) Lenkų laikraš
čiai paskelbė, kad Vilniuje 
lenkų patrijotai nušovė M. 
Padarą, vyriausį Vilniaus 
policijos inspektorių, kurs, •
esą, buvęs lietuvių kilmės. 
Keršydami už tai vokiečiai.' 
surinkę 100 apylinkės lenkų
ir kas dešimtą sušaudę. Vo
kiečiai grąso sušaudyti ir
likusius, jei pasikėsinimo kai
tininkai nebūsią išduoti.

reiškiniai, o planingas už
kariautų tautų naikinimas. 
Ne veltui SS organas “Das 
Schwarze Korps” 1941 m. 
Nr. 34 rašė: “Iš užkariautų 
tautų vokiečiams jokios nau
dos nėra. Geriausia jas stum
ti kuo toliau į rytus.”

Vokiški kursai
(LKFSB) Pereitą rudeny 

Kulautuvoje atidaryti vokie
čių kalbos kursai ofisų tar
nautojams vokiečių kalbos 
(pasimokyti. Į juos priimta • 
mergaitės 17-19 metų. Bai
gusioms žadėta darbas Lie
tuvoje.

JUSI) KAIMYNAMS REIKALINGI JUSI]

Surinkit savo nevartojamus elektrikinius įrankius 
... nežiūrint kaip seni ir kokiame stovyje... nu
neškit juos savo Elektrikiniam Dyleriui ir išmai- 
nykit juos į Karo Štampas

REIKMENIS

Štai yra proga tiems nevartojamiems 
clektrikiniams įrankiams grįžti algai 
darban. Jūsų kaimynams jie yra reika
lingi. Jie negali pirkti naujų, nes išdir
bėjai elektrikinių įrankių yra užimti 
karo darbais. Daugelis šeimų jūsų apy
linkėj neturi šių darbą (supinančių 
įrankių.

Nuneškit skubiai senus arba ekstra 
elektrikinius įrankius, kokius tik turite, 
savo artimiausiam Elektrikiniam Dyle
riui. Jei jie yra persunkus nunešti, tcle- 
fonuokilc jam. Jis pataisys juos ir jū
sų kaimynas galės juos nusipirkti. Jums 
bus užmokėta Karo Slampomis už at
neštus elektrikinius įrankius.

IŠMAINYKIT nevartojamus 
elektrikinius įrankius i 

Karo Štampas

Commomvealth Edison Company neperka nevartojamų elektrikinių įrankių vfl 
pardavimui, bet maloniai pagelbsti Electric Appliapce Qealers 9f Chicago šia
me karo laiko Swap programe.

C0.MM0NWEALTH EDISON COMPANT
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Ateitinmkų drau
govės veikimas

Gruodžio 5 d. Ateitininkų 
draugovė turėjo mėnesinį su 
sirinkimą. Ateitininkai kuri 
skirtinga nuo kitų organiza
ciją susirinkimų pravedimų 
tvarką tuo, kad kiekviena
me susirinkime yra išren
kamas tos dienos susirinki
mo prezidiumas. Tuo būdu 
kiekvienas narys turi pro
gos išmokti, kaip rašyti pro
tokolus ir kaip pravesti su
sirinkimą. Šį sus-mą pradė
jo ižd. A. Petrokas, pakvies
damas kun. J. Prunski su
kalbėti maldą ir susirinki
mui pravesti pakviesdamas 
A. Skiriu ir F. Baliauskaitę.

Kun. J. Prunskis įdomią 
paskaitą apie Ateitininkų i- 
dealizmą Lietuvoje ir apie 
a. a. Endziulaitį. Taip pat 
įdomius žodžius pasakė su
sirinkime dalyvavę svečiai 
E. Samienė ir stud. Jonas 
Stoškus, kurie priėmė vai- Aušros Vartų parap. mokyk- 
dybos kv etimą įstoti į drau- los salėje 7:30 vai. vakare, 
govę ir gausiu narių rankų Nariai kuo skaitlingiausiai 
plojimu jie buvo priimti malonėkite susirinkti, nes a- 
draugovėn./

Susirinkimas padarė kele
tą svarbių nutarimų. Gruo
džio 12 d., 2 vaL p. p. Medi
nai. Temple, ateitininkai nu
tarė pavaizduoti lietuvišką 
siena piūtę, padainuoti dvi 
dainas ir pašokti tris šokius. 
Taip pat buvo priimtas kvie
timas dalyvauti Lietuvių 
Sporto šventėje, gruodžio 12 
d., Dar aus Girėno salėje. 
Taigi teks tiesiai nuo vie
nos scenos nepersirengus sku 
bėti ant kitos, kaip dažnai 
draugovės šokėjams pasitai
ko.

Vakaras pavyko
Ne. Side. — Šv. Kazimie

ro Akademijos Rėmėjų 3-čio 
skyriaus “bingo” vakaras 
gruodžio 5 d. gerai pavyko. 
Dėkojam visiems, kurie pri
sidėjo dovanomis. Sekantie-

j ji prisidėjo: J. Bertulis, Con- 
tinental Clothing, R e i c h 
Bros., Kavaliauskienė, An- 
druškevičienė, Frank Nor- 
butt, Mr. Smith, Sr., Miss 
Martha Barnett, M. Daugir
dienė, Tendzitūienė, Mazi
liauskas, Mrs. Fenske, Dat- 
kūnienė, V. Daugirdienė, Vi- 
leikienė ir duktė, Cereškie-
nė, Šiaulienė, M. Januškie-1 Marvin H.'Mclntyre, 65, po 
nė, Šimkienė, Sutkienė, Ka- ilgos ligos 
reckieaė, Mrs. Ramo® ir Mrs.
Bayde. V. Daugirdienė

f
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Prezidentas gal išduos 
raporto Kongresui 
WASHINGTON, gruod. 13 

— Prezidentūros sp a u d o s 
sekretorius Stephen Karty 
šiandien sakė jis manąs, kad 
jeigu Kongresas pakvies jį. 
Prezidentas Roosevelt atsi- I 
lieps ir suteiks Kongresui 
raportą apie Teherane ir 
Cairo įvykusias konferenci
jas, kaip kad darė užsienių 
reikalų sekretorius Hull grį- | 
žęs iš Maskvos.

5

Skolinom Pinigus

KREIPKITĖS PRIE MCSŲ

TAUPYKITE

1751W. 47th Street

PETRAS
Sekretorių*

I

DABARTIS® 
DATDENTŲ 
RATA.............

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

Morgičiams
LEUAS IR MANDAGUS 

PATAENAVTVAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAJ

Kilo iž 
ir miesto,

nuliūdime:

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

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

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL CCBTl 
PAKnCtLAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PKODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTEL1O GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World- 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamher of Commerce

Ir Lietuvos gyvu
liams įvestos 
maisto kortelės

(LKFSB) Pati Lietuvoje 
leidžiama nacių kontroliuo
jamoji spauda skelbia, kad 
ir arkliams yra įvestos kor
teles pašarui. Kortelės “P. 
3” turi dar pažymėjimus 
“šiaudai”, “šienas”. Matyt, 
kad porcijos skiriamos šykš
čios; net gi nustatyta, kad 
vasaros metu arkliai turi 
misti tik lauko žole.

Mirė FM sekretorius
WASHINGTON, gruodžio 

13.—Prezidento sekretorius

Susirinkimai

šiandien mirė. 
Prezidentas Roosevelt iš už
sienio sakėsi praradęs dar
bininką, kurio visa karjera 
pabrėžia ištikimumą ir tei
singumą.

Vargdienių Seserų Gildos 
svarbus priešmetinis susirin-i 
kimas įvyks gruodžio 14 d., '

part svarbių reikalų, turėsi
me išrinkti valdybą sekan
tiems metams. Valdyba

West Side. — Moterų Są
jungos 55 kp. priešmetinis 
susirinkimas jvyks antradie
nio vakare, gruodžio 14 d. 
.Visų narių prašome būtinai 
susirinkti. Bus išduotas ra
portas iš įvykusio “-bunco” 
ir valdybos rinkimas.

Kp. valdyba

Kad būtum sveikas, su
tvarkyk laiką darbui, poil
siui ir miegui.

iT

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

Kūčias ateitininkai numa
tė valgyti kartu su Šv. Jur
gio parapijiečiais. Tuojau po 
Naujų Matų draugovė nuta
rė surengti savo vakarą Mar
ąuette Park kolonijoje. Nau
jos valdyboos rinkimai bu
vo atidėti iki sausio mėn. 2 
d. Po susirinkimo buvo pa
daryta šokių pamoka. A. S.

ONA DOMIKAITLENE
(Po tėvais Vyngaitė)

Gyveno: 1013 W. 123rd Str.

Mirė gruod. 11 d, 1943 m, 
10 vai vak, sulaukus senatvės.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr, Batakių par, 
šveiščių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 31 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 dukteris Martha Sereikienę 
ir Marijoną Hayes ir žentą 
Daniel; 3 sūnus Kazimierą ir 
marčią Rozaliją, Vincentą ir 
marčią Bronislavą, Stanislovą 
ir marčią Thelmą; 18 anūkų; 
2 proanūkus; 2 seseris Marijo
ną Pamedienę ir Prancišką Mi- 
čienę ir šeimą; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų 
o Lietuvoj© paliko 2 seseris.

Velionė priklausė 
talystės Maldos ir 
draugijų.

Kūnas pašarvotas
muose: 608 West 120th Street.

Laidotuvės įvyks ketvirtad, 
gruod. 1 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Petro ir 
Povilo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuliūdę:— Dukterys, Sū ai, 
žentas. Marčios, Anūkai, Pro
anūkai, Seserys ir Giminūs

Laidot. direkt. John F. Eu- 
deikis, tel. YARds 1741.

prie Apaš- 
Tretininkų

dukters na- Į

ALEKSANDRAS 
BOBRIKAS

Gyv.: 4-929 S. Kolin Avenue 
— tel. VLRginia 1571.

Mirg gruod. 13 d., 194-3 m., 
3:35 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. 
Panevėžio apskr. 
Karšinauko kaimo.

Paliko dideliame 
sūnų Juozapą: 3 dukteris — 
Sophie Luzan ir žentą Povilą, 
Elizabeth JuzSnaa ir žentą 
Walter (Kenosha, Wisc.). ir 
Bernice Bobrick: 4 anūkus: 
seserį Marijoną šepavičienę ir 
jos šeimą; ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 
4743 S. Pulaski Rd. laidotu
vės įvyks trečiad., gruod. 15 
d. Iš koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Sūnus, Dukterys, 
žentai. Anūkai, Sesuo ir visos 
kiltos Giminės.

Laid. direkt. — Mažeika ir 
Evanauskas, tel. Yards 1138- 
1139.

Lietuvius mobilizuoja 
’ darbams Rusijos 

plotuose
(LKFSB) Lietuvos vyrai 

ir mergaitės, gimusieji 1926 
ir 1927 metais, nacių mobi
lizuojami priverstinai darbo 
tarnybai vokiečių dar val
domuose Rusijos platuose. 
Ir vyrai, ir moterys turėsią 
tarnauti dvejus metus. Jų 
padėtis būsianti tokia, kaip 
dirbančių Vokietijoje.

Budriko Moderniška Krautuve

M F. Budrik, Ine.
324t So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TBOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

t

ŽENKLAI
Radio Programai leidžiami 

Būdriko Krautuvės per 14- metų:
WCFL 1000 k, Sekmadienio va

kare 9:30 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ ' 
PASIRINKIMUI
Geriausio Materiok> ir Darbo. J

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

For Oistihftuislud Service

Acid Indigestion
Relieved in 5 minutes or 
double your money back

When ezcess stomach acid causes paistai. suffoeat- 
ir.R šou r gtomach and heartbum. daetors usually 
presertbe the fastest-acting medicines knou” for 
aymptoraatic relief—medicines likę those in Bell-«ns 
Tablets. No lazative. Bell-ans brinrs oomfort in a 
Jiffy or double your money back on retam of bottle 
to us. 25c at all dru£gb>t-

AA

MAŽEIKA

S. 49th

11 d.. 1943, 
sulaukus 71

Lietuvoje. Kilo 
Veisėją par.,

ruliūdime 
dūkte ris 

ir žentą

ir žentą

ir Helen; 11 anūkų; 
Ignacą iš Harrisburg. 

ir daug kitų giminių ir

A ntano 
1410 So. 

III.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

Chrl
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PAGERBIMAS ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

MARIJONA 
KVIETKAUSKIENE
(po tėvais Bražinskaitc)

Gyveno 1611
i Cicero. III.

Mirė Gruod. 
8:15 vai: vak., 
metų amžiaus.

Gintus 
Suvaiką apskr,

! Burtašiūnų kaimo.
Paliko dideliame 

vyrą Kazimierą, 5 
Antoinette Thiclcn 

, George, Mary Genis ir žentą.
Charles. Anna Rice 
John, Adelę Thielen ir žentą 
Edward, ' " '
brolį 1
III. 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 
Petkaus koplyčioje. 
50th Avė, Cicero,

Laidotuvės jvyks trečiadienį. 
Gruod. 15 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-geM ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
žk-nUU, Arnikai. Brolis ir Gi
minės.

laidotuvių Direktoriui! An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną tr BTakt|

BOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
1332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TaL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. rak. 

ii stotie* WGES (1390), su Povilu BalUmieru.

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. r

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

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. 1

3319 LITUANICA AVĖ.

Phone VARDE *781

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—33

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

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5763 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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Marinų aviacijos štabo lakūnas
Lt. Edwardas Brazauskas Viena yra ištekėjusi už W. 

gimė 1917 metais, gegužės J. Kareivos, o kita už Anta- 
8 dieną, Chicagoje. III., Šv. no Tibielskio. Gyvena Chica- 
Kryžiaus parapijoje, Town goję. 
ofLake kolonijoje. Lankė šv. ' — - -...................
Kryžiaus lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir Marliel 
pradinę mokyklą. Baigė Til- 
den aukštesnę mokyklą. Pa
sižymėjo foot bąli žaidime, 
buvo foot bąli tymo kapito
nu. Paskui lankė Purdue uni
versitetą 3% metų, mecha
nikos kursą. Dirbo Cornegie 
Steel korporacijoje, So. Chi
cagoje, kaipo inžinierius.
Edwardas Brazauskas 1942 

metais įstojo į U. S. nary 
aviacijos eiles ir studijavo

Lt. Edward Brazauskas, 
Aviacijos marinas

Edwardo tėveliai ilgą lai
ką turėjo biznį Town of 
Lake, turėjo valgomų daik
tų krautuvę, 4551 S, Hermi
tage ave. 1924 metais perkė
lė biznį adrsu 2743 W. 59th 
st., kur išlaikė biznį per 15 
metų. Dabar gyvena šiuo ad
resu. 6115 So. Rockwell str., 
Chicago, UI.

Mirė žymus anglų 
katalikas

London. — Joseeph Clay- 
ton, 75 metų amžiaus, pla
čiai žinomas paskaitininkas, 
redaktorius ir auklėtojas, 
kuris atsivertė į katalikų 
įtikėjimą 1910- metais, mirė 
Chipping, Campdene. Jis bu
vo gimęs Londone. Jis yra 
parašęs daug, straipsnių ir 
knygų. .. x ■

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, gruod. 14, iy43

REDSKINS BITE DEST AGAIN [domios žinutės

teatreI
Baisi scena Star

ARMIJOS LIGONINĖS
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse kariuomenė užlaiko 
apie 80 generalinių ligoni
nių.

Išradėjas
Vadinamoji revolving 

spausdinimo mašina buvo iš
rasta Robert Hoe, 1846 me
tais.

X Šv. Jurgio bažnyčioj šį 
vakarą 40 valandų atlaidų 
iškilminga užbaiga. Pamoks
lą sakys “Draugo” redak
cijos narys kun. K. Baraus
kas.

:/■ . . J
B' •sBP GĮgl

Paschal, New York Giants, stopped by Seymour of Redskins after making lst down 
in first ąuarter of game as Giants tumbled Washir,gton 31 to 7. Injuns Aguirre (19) 
and Hayden (18) come up to assist in tackle. The two teams, t ęs for top honors in East- 

j ern loop, play off Dec. X9; winner of that game meets Chicago Bears for National 
Professiona.1 football title. (Acme telephoto)

I

’k

Pasityčiota iš meilės

Jauna mergaitė sugriovė šeimos gyve
nimą, nevaldė širdies jausmų

Henry Lnden, negras, sar
gas Star teatre, 413 E. 43rd 
St., mirtinai pašovė Arthur 
Cain, 16 m. amžiaus, taip- 
pat negrą,

Ije (lobby). 
triukšmą, 
nuraminti,
jį su peiliu. Sargas nenuora
mą nušovęs.

teatro priemenė- 
Jaunuolis kėlęs 

Sargui bandant 
jaunuolis puolęs

Vidurmiesty jau 
Kalėdos

Vakar popiet Chicago vi- 
durmiestyje pradėta kalėdi
nės giesmės giedoti ir kalė
dinė muzika groti. 'Giedama 
iš vienis krautuvės, o per 
garsiakalbius girdima visu 
Statė St. nuo Van Buren iki 
Lake gatvių. Taip tęsis iki 
Kūčių vakaro.

aviacijos mokslus. Pirmuo
sius kursus turėjo Gary, Ind. 
Corpus Christ, Texas, gavo 
leitenanto laipsnį ir marinų 
aviacijos sparnus. Dabar ei
na operacijos mokslus North 
Carolina.

Edwardas namie būdamas 
gyveno su tėvais, Geo. ir 
Barbora Brazauskais, Chi
cagoje. Edwardo brolis Vik
toras tarnauja Merchant'machine (mašina, kuri užra 
Marine, ir yra

* 1 •

Meilė yra brangiausias 
turtas pasaulyje, bet skau
du, jog kai kurie žmonės iš 
meilės tyčiojasi.

Pereitą trečiadienį Chica
gos teisme buvo tokia seena. 
Teisme stovi vyras. 43 me
tų amžiaus, geležinkelio in- 

; žinierius, ir dvi moterys, vie
na iš jų jo atsiskyrusi žmo
na, 38 metų amžiaus, o kita 
— jo meilužė. Teisme byla 
atsidūrė todėl kad vyras ne-

j

aš turiu ją išlaikyti. Jis duo
da man keturis dolerius į sa
vaitę”, — paaiškino panelė.

Paskui teisėjo kambaryje 
tarės vyras su žmona, pas
kui vyras su meiluže, ir pa
galiau kalbėjos žmona ir 
meilužė.

Rekordų mašina
.-Vagys paėmė recording 
■machine (mašina, kuri užra- 

išvykęs į šo dainas ir kalbas) už $232 
Australiją. Sesuo Elvyra gy- vertės iš George Jacobs 
vena Long Beach, Calif. Bro- apartamento, 232 East Pear- 
Jis Kazimieras yra vedęs ir son str. Pranešė apie tai po- 
dvi seserys yra ištekėjusios, licijai ketvirtadienį.

»

J

ALESAUSKAS 
and SONS 

Factory Represeetsttve.

8HOWROOM8 IN 
MERCHANDISE MAKT* 
For appointmeat call — 

REPUBLIC 6051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythtng in tbe Hne 

Furniture
of

NAPPY

LISSEN'IF I SWtNG
ANY HARPER ,ME

SHADOW'LL
SCREAM.'

< i ' z

šuinokėjo $200 išlaikymui 
dviem jos vaikam ir jai.
MEILUŽĖ TEISME

Ten pat teisme buvo dvi
dešimt dviejų metų panelė. 
Ji išėjo į priešakį. Tada in
žinieriaus žmona suriko: “ši

X Sophie Žukas, Brighton 
Parko sodalietė, jau yra pa
dariusi priesaiką J. V. Lai
vyno “Waves” ir tikisi iš
vykti į paskirtą stovyklą tuo 
jau po Kalėdų. Sveikinam 
naują lietuvę “Wave”.

X Kazimieras Abromaitis 
iš Dievo Apvaizdos parapi
jos šiomis dienomis pašauk
tas į karinę prievolę. Jis yra 
baigęs Tėvų Marijonų aukš
tesnę 
Conn.

mokyklą, Thompson, 
Yra vedęs.

BAISI JAUNAVEDĖ

Apvokė tavernv
Pavogta keturios dėžės 

likerio ir du cash registeriai 
iš taverno, 6759 So. Hermi
tage ave. Apie tai pranešė 
Antimo Cantone pereitą 
penktadienį.

Petronėle Šimkienė,X
northsaidietė, ir antrą sūnų 
Viktorą išleidžia į kariuo
menę, — Air Forces. Vyres
nis sūnus Jonas jau antras 
metcft, kaip karo lėktuvu 
skraido. Dabar randasi Mek
sikoj.

X Ed. Venslauskas, bro
lis Dievo Apvaizdos para
pijos ir mūs organizacijų 
veikėjos Stučinskienės, par
vyko iš kariuomenės aplan
kyti mamytę, seserį, brolį 
ir visus draugus bei pažįs
tamus.

X F. Šliogerienė, žinoma 
West Side veikėja, gyv. 2141 
W. 23rd Place, praeitą sek- 

j madenį buvo auka “hit and 
run” automobilisto. Einant 
jai j parapijos salę, Tėvų Ma
rijonų skyriaus suruošton 
pramogon, prie 23rd Place ir 
Oakley automobilius par
trenkė ir nei nesustojęs nu
važiavo. Nuvežta į Šv. Kry
žiaus ligoninę.

X Alfonsas Jaškūnas, Ci
cero lietuvių jaunimo drau
gijų veikėjas, praeitą šeš
tadienį išvyko į kariuome
nę. Naujoko tėvai Stasys ir 
Petronėlė Jaškūnai yra pa
vyzdingi katalikai darbuo
tojai. Stasys be to yra senas 
narys didžiojo parapijos cho
ro.

banditai išdaužė 
duris Cal-Madison 

exchange,2746 Ma-ABI PAREIŠKĖ KARŠTAI 
MYLINČIOS

Abi moterys pasakė, jog 
jos karštai myli inžinierių. 
Tikroji žmona pareiškė, jog 
ji norinti, kad vyras grįžtų 
pas ją. Vyras buvo paklaus
tas, gal jis apsigalvojo 
grįžti pas tikrą žmoną. Jis 
atsakė: “Negrįšiu pas mote
rį. kuri mane įmetė į kalėji- 
mą.

Teisėjas nubaudė plačios 
širdies vyrą į kalėjimą še
šiems mėnesiams už panie
kinimą teismo sprendimo, 
arba kol sumokės $200.

Vyras ir meilužė tarės.

moteris sulaužė mano na
mus,, mano vyras ją sutiko 
prieš penkis metus, kai ji 
buvo aukštesnėje mokyklo
je”
i. - "

“Ponas teisėjau, ar nega
lėtum sumažinti . 
mokesčio $25 savaitėje”, — 
pasakė nieko nesivaržydama 
panelė, — “jis turi kitas iš
laidas?’ i

“Bet kodėl tamsta taip esi 
suinteresuota”, — paklausė 
teisėjas panelės.

“Well, jis yra tėvas mano 
septynių mėnesių dukters,

alimonijos kaiP ga“‘i Pinigus.
___ .. ftmnnfl išpin iš i

Ir vaikai plėšikauja
Mrs. Lena Antman, 1135 

'N. Sacramento Ave., prane
šė policijai, kad vakare ei
nant jai “šapinti” vaikas 
pagrobė ridikulį (paketbu- 
ką) ir pabėgo. Ridikuly bu- 
vę $55.

žmona išėjo iš teismo su 
savo advokatu.

Pereitą ketvirtadienį gele
žinkelio inžinierius išėjo iš 
kalėjimo, kadangi jo žmonos 
širdis pasikeitė. Bet jis nu
ėjo tiesiai į rankas “kitos 
moters”.

Tikroji žmona pareiškė: 
“Jei moteris jį myli, tegu 
sau turi”. Tikroji inžinie
riaus žmona nori gauti di- 
vorsą.

Jauna mergaitė įsibriovė 
į šeimos gyvenimą ir pasity
čiojo iš meilės, žinoma, čia 
yra kaltė ne tik mergaitės, 
bet ir vyro, kuris nenorėjo 
širdies jausmų valdyti.

■v •

Mrs. John Jump, 25 metų 
amžiaus, iš Fort Valley, Ga.,' 
už trijų savaičių po vestu
vių nužudžius savo vyrą, 44 
metų amžiaus. (Acme-Drau
gas telephoto)

$6,300
Keturi 

stiklines 
Curency
dison str. pereitą pentkadie- 
nį ir paėmė $6,300 netrukus 
po to, kai pinigai buvo at
vežti armored express com
pany. Hal De Grasse, kuris 
buvo vienas pinigų keitimo 
įstaigoje, pasakė, jog vienas 
vyras jam sudavė su kumš- 
čia.

Piktadarybių bangos eina per Chicago

Tik vienų dienų štai kas dėjosi mieste
Ženklas, kad jau 
žiema

Union Bus Station, prie 
Roosevelt ir Wabash gatvių 
vagys pavogė dviejų keleivių 
pakabintus overkautus. o J. 
S. Zuker. 1018 Kollywood 
Ave., policijai raportavo, 
kad vagiliai įsilaužę į jo pa
statytą automobilių pavogę 
odines pirštines ir automo
bilio apsiaustą.

♦ * *

Atsimainė laikai
Seniau Chicagoj ypatingai 

buvo vagiami automobiliai. 
Dabar vagiama tik tas, kas 
randasi automobiliuje. Štai, 
J. Murphy, policijai prane
šė. akd vagiliai įsilaužę į jo 
automobilių pavogė radio

Į įrankių $200 vertės, E. J. Ja
ros pranešė policijai, kad 
vagiliai tokiu pat būdu iš jo 
automobilio pavogė tris foto 
aparatus $75 vertės. Vienas 
lavonų balzamuotoj as pra
nešė policijai, kad iš jo au
tomobilio pavogta baisama- 
vimo dalykų už $1000.

Apvogė tėvg ir 
pabėgo

David Gold, 5441 Kenmore 
ave., sykiu su policija ieško 
savo dukters Sonjos Gold, 
16 metų amžiaus, kuri, pa
vogus tėvo $2,500 ir gražme
nų $1,000 vertės, pabėgo.

Pavieniai reikia

C'MON,GOOe£R.'SWING LIKĘ Y'MEANIT/ 
Y'CALL THAT SHADOW &OYIN'?DON'TCHA 
REAUZE WE GOTTA FIGHT TUFFY'S EGGS?

Y'GONNA GET

AN' YOU PINKY.'
WWY Y'MUFFED W COMPLETElY.’ 
HQW LONG C'N YA LAŠT HGHTw' 
THAT WAY ? TSK' TSK.' MERE . : 

LEMME SHOW YA.'

MUSELES 0N YER JAW.' 
Y'AIN'T STOPPEO GASON* 
SINCE WE COME IN HERE.'

By Irv Tirman

saugotis
Naktį iš sekmadienio 

pirmadieniį Thomas Groark. 
442 E. 71 str., buvo negrų 
plėšikų užpultas ir atimta 
$19. Kitoj vietoj negrai atė- 
ėmė iš Jacob Lili, 4841 
Throop St., prie pat jo na
mų $2.

1

4 doleriai
Penki vyrai sučiupo Wil- 

liam Sulski, 7550 Ooles ave., 
fronte 2526 East 73rd str. ir 
ištraukė iš jo kišenės ketu
ris dolerius. Apie tai prane
šė policijai ketvirtadienį.

X Tautinės grupės Chica
goj praeitą sekmadienį pat
riotiniam susirinkime, Me- 
dinah Temple, didelę Kalėdų 
dovaną įteikė Dėdei Samua 
— 40 milionų dolerių karo 
laivui (kruizeriui) nupirkti. 
Lietuvius programoj šauniai 
reprezentavo Ateit i n i n k ų 
draugovės tautinis baletas 
atvaizduodamas rugiapiūtės 
pabaigtuves.

X Sgt. Petras žibąs, vest- 
saidietis, vykdamas iš An
glijos į Floridą pakeliui bu
vo sustojęs Chicagoj pasi
matyti su motina ir drau
gais. Kariuomenėj jis yra 
vadinamu gunneriu skrajo
jančioj tvirtovėj (flying for- 
tress). Pažymėtina tas, kad 
septynis sykius jis dalyva
vo bombardavime Vokietijos 
miestų. Iš to, sako, galima 
spręsti, kokių teko turėti 
pergyvenimų ir ką pamaty
ti.
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