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IŠLIPO N
LAKŪNAI PUOLĖ BRENERIO PERĖJA

Vokiečiai jau padege Ortona uosta
ALDŽYRAS, gruod. 16.— to kelią tarpe Ortona ir Or- 

sogna trijose vietose, ir už
ėmė Berrati miestelį, 3 my
lias nuo Ortona.

Kanadiečiai ir indėnai ka
reiviai perėjo skers to vieš
kelio ir pavarė vokiečius į 
kalnus, kur juos be paliovos 
apšaudo britų arti 1 e r i j a. 
Pats Ortona uostas šiuo 
metu dega, matomai nacių 

• padegtas.
Vakarinėj pusėj, penktoji 

armija užėmė svarbų kalną 
Castel San Vincenzo apylin
kėje, 6 mylias į pietus nuo 
Alf edeną.

Kiti sąjungininkų lėktuvų

1 
Sąjungininkų štabo prane
šimu, didelė amerikiečių lėk
tuvų jėga, maždaug tokia 
kokia antradieny atakavo na 
cių aerodromus Graikijoje, 
vakar puolė priešo susisie
kimo linijas abiejose pusėse 
Brenerio perėjos.. Atakos bu
vo taikomos į geležinkelius 
prie Innsbrucko, Austrijoje, 
ir Bolzano ir Trento apylin
kėse šiaurinėj Italijoj.

I
Šios koncentruotos ir sėk

mingos atakos buvo daromos 
ant nacių susisiekimų su 
Italija britų aštuntai a imi-, 
jai iš lėto varantis pirmyn daliniai skrido į Balkanus ir 
Adrijatikos krantu įf Pesca-jten atakavo įvairius priešo 
ra. Aštuntoji arm;ja perkir- taikinius.

RUSAI SULAIKO NACIŲ OFENSYVĄ
MASKVA, gruod. 16. — 

Pirmoji ukriiniečių armija 
antrą kartą šią savaitę pra
dėjo ofensyvą Kievo fronte, 
ir eilėj greitų ir smarkių 
kontratakų pavarė vokiečius 
iš kelių įsistiprinimų palei 
Teterevo upę, 55 mylias į 
vakarus nuo Kievo. Anot 
pranešimų iš fronto, marša
lo von Mannsteino stiprios 
šarvuotos divizijos negalėjo 
atsilaikyti prieš koncentruo
tą artilerijos šaudymą iš 
rusų pozicijų. Vienam sek- 
tory naciai darė pakartoti
nas atakas, bet dėl sovietų 
taiklaus šaudymo kaskart 
turėjo pasitraukti.

Nors dar ga’utini Kievo 
fronto kovų rezultatai neži
nomi, manoma, kad dėl rusų 
atsi’aikymo prieš smarkias 
atakas naciai nors laikinai 
negaus atsiimti Kievą.

Į pietus nuo Kievo, rusai 
gre’t didina savo pozicijas 
Dniepro upės vakariniam 
krante, po to, kaip daliniai 
iš Kremenčugc ir čerkasy 
vakar susijungė. Rusai da
bar valdo 65 mylių ilgio 
šmotą žemės vakariniam 
krante. Rusai pasinaudojo 
tuo laimėjimu ir greit pasi
varė į Byelozere geležinke
lių centrą, 5 mylias į šiaur
ryčius nuo Smela.

Jugoslavai pasiduoda Gaisras ištiko Fordo 
prieš nacių spaudimą lėktuvų motorą fabriką

DETROIT, gruod. 15. —1 
Gaisras apgadino didžiulę 
Pratt and Whitney lėktuvų 
motorų dirbtuvę Ford Rou- 
ge fabrike. Vienas darbinin
kas buvo sužeistas ir devy
ni darbininkai apalpo nuo 
dūmų.

F

Čia matoma pavyzdis 
Kalėdų sveikinimų, ku
riuos katalikų centrai 
išdalini: jaunuoliams ta r 
naujantiems kari n ė s e 
jėgose, kad turėtų ką 
pasiųsti savo šeimoms 
Kalėdų proga palaiky
mui dvasinių ryšių su 
namiškiais.

Miss bring God’s 

at home. A 
with the Chir 
■Communi
His Blesse

A rą (Eįrtatmaa

AMERIKIEČIAI KONTROLIŲ JA ARA WE 
u.s. lėktuvai bombavo Gen. MacArthur perkėlė savo štabų 

vakarinę Vokietiją
LONDONAS, gru:d. 16.— 

Didelis skaičius Amerikos 
didžiųjų lėktuvų, saugomas 
naikintuvų, šiandien skrido 
per vokiečių priešlėktuvinių 
patrankų šaudymą virš šiaur 
vakar’nės Vokietijos ir tre
čią kartą per savaitę puolė 
tą nacių laivų ir submarinų 
statybos centrą. Pranešimas 
neminėjo kas buvo lėktuvų 
taikiniai, bet grįžę lakūnai 
sakė jų bombos sukėlė dide
lius kamuolius juodų dūmų, 
lyg iš degančių aliejaus tan 
kų.

Lakūnai sakė priešo lėk
tuvų opozicija buvusi labai 
maža.

Vieną naktį pailsėję, bri
tų Mcsąuito bomberiai va
kar naktį ir vėl atakavo 
taikinius vakarinėj Vokieti
joj. Anot pranešimo, visi ; 
britų lėktuvai saugiai grįžo

i

MELBOURNE, Australija, 
gruod. 17. — Sąjungininkų 
štabo pranešimu, amerikie
čių 6-toji armija užėmė ir 
dabar kontroliuoja Aravve 
apylinkę Naujos Britanijos 
saloje.

PIETVAKARIŲ PAGIFI- 
KAS, gruod. 17.—Kartu su 
pranešimu apie Aravve už
valdymą, pranešta, kad Gen. 
Douglas MacArthur perkėlė 
savo štabą į Naują Gvinėją.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, gruod. 
16.—Po milžiniškos sąjun
gininkų lėktuvų atakos ant|

Aravve, vieno dviejų gerų 
uostų pietiniam Naujos Bri
tanijos krante, atrodė, kad 
by kuriuo momentu gali 
Įvykti amerikiečių invazija. 
Iš štabo pranešimų pasta
romis dienomis daroma iš
vadų, kad ne veltui atakos 
daromos vis dažniau,

Ant Aravve lėktuvai' nume 
tė 356 tonus bombų.

Gen. MacArthur praneši
mas apie vėliausią milžiniš
ką ataką sekė sekmadienio 
didžiulę ataką, kurios metu 
abiem Naujos Britanijos 
krantam teko dideli skaičiai 
bombų.

LONDONAS, gruod. 16.— 
Maršalo Broz štabo prane
šimas sskė vis didėjančias 
nacių jėgos Kroatijoj pra
laužė jugoslavų partzanų 
linijas. Anot pranešimo, žy
giuoją naciai apvagia ir su
degina kiekvieną kaimą.

Lika apylinkėj jugoslavai 
sakėsi atmušę vokiečių 
četn’kų atakas.

ir VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Amerikiečiai puola 
japonu bazes Kinijoj 
CHUNGKING, gruod. 16. 

—Gen. Stilwell štabo pra
nešimu. Amerikos Mitchell 
bomberiai pirmadieny ata
kavo japonų tvirtoves Kun- 
gan ir Lichovv miestuose, į 
šiaurę nuo Changteh, Hu- 
nan provincijoj. Tą pač ą 
naktį Mitchell lėktuvai puo
lė Wuchang, skers Yangtze 
upės nuo Hankow. Praneši
mas sakė prie taikinių buvo 
pastebėta dideli sprogimai.

IŠ CAIRO — Irane (Per
sijoj) šiandien sudaryta nau 
ja vyriausybė. Vakar rezig
navęs Premjeras šiandien iš 
naujo paskirtas ir tuoj su
darė naują vyriausybę.

LONDONO — Vėliau- 
pranešimu, gydytojai 

Premjero Churchill

Pirkite Karo Bonus

Nacių lėktuvai nuskandino U aliantų 
laivų Italijos uoste

WASHINGTON, gruod. 16' 
—Vokiečių bomberiai gruo
džio 2 d. nuskandino septy
niolika sąjungininkų laivų 
Bari uoste, Italijoje. Maž
daug 1,000 asmenų, jų tarpe 
37 amerikiečių jūreiviai, bu
vo užmušta ar sužeista.

Anot karo sekretoriaus 
Stimson raporto, laimė, kad 
didžiuma vežamų prekių jau 
buvo iš tų laivų iškrauta. 
Atakoje dalyvavo apie 30 
nacių bomberių. Didžiausių I
nuostolių priežastis buvo tą, 
kad bombos patalkė į du 
amunicijos laivus, kurie tuo
met sprogo ir padegė kitus 
uoste esančius laivus.

Lėktuvai nė nebandė pul
ti uosto įrengimus, taikyda
mi bombas į pačius laivus. 
Konvojus buvo nesenai at
vykęs ■ir laivai buvo greit 
iškraunami. Kiti jų buvojau 
tušti, o kiti dalinai iškrauti.

Nutarė dar 60 dienu 

palikti subr’ ‘ jas
WASHINGTON, gruod. 16 

—Senato komitetas šian
dien nubalsavo, 11 prieš 5, 
pratęsti maisto subsidijų

li
siu 
sako

I šiek tiek pagerėjęs.
IŠ WASHINGTONO. —

Prezidento sekretorius Ste-
phen Eariy pranešė, kad programą dar 60 dienų, kol 
Prez. Rooseveltas jau pasie
kė Ameriką. Nežinia, kada 
grįš Washingtonan.

SO ŽUVO TRAUKINIŲ NELAIMĖJE
Suvirs 100 kitų keleivių sužeista

LUMBERTON, N. C., 
gruod. 16.—Dviem Atlantic 

(Coast Line traukiniam šian-lĮ 
dien susikūlus pietrytinėj 
North Carolina apylinkėj, 
tarp 50 ir 100 asmenų buvo 
užmušta, ir suvirš 100 su
žeista. Gelbėtojai turėjo ko
voti prieš šaltį, sniegą įrie
dą, kad pasiekti traukinį ir 
sužeistuosius asmenis nuga
benti į ligonines.

Vienon lavoninėn 
tų buvo sunešta 50 
bet nebuvo pradėta 
nimo darbas, ir 
kad bus rasta daug daugiau 
lavonų.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus darbininkai tai apylin
kei spėjo, kad iš viso žuvu-

šių skaičius sieksiąs arti 
100.

Pasak vieno liudininko, 
trys vagonai traukinio vyks
tančio Floridon nuvirto nuo 
bėgių ir už 40 minučių grei
tasis traukinys į New Yor- 
ką užvažiavo ant pirmojo 
traukinio.

Abiejų traukinių vagonai 
buvo pilni keleivių, jų tarpe 
daug kareivių, vykstančių 
namon šventėms. Raudona
sis Kryžius tuoj ten siuntė 
slauges ir pagalbą. Vagonai 
buvo taip sukraipyti, kad 
reikėjo vartoti acetylinos 
degė jus juos atidaryti. Krau 
tuvininkai ištuštino savo 
blanketų lentynas apdengi
mui sužeistųjų.

Magnezijos gaisras 
sunaikino karo dirbtuvę

DALLAS, Texas, gruod.
16. — Padegančiųjų bombų 
dirbtuvė buvo sunaikinta 
vakar naktį, kuomet deganti 
ir sprogstanti magnezija 
pradėjo degti. Gaisras buvo 
toks karštas ir baltas, kad 
lakūnai jį matė už 225 my- 

, lių.
J Kuomet buvo matyti, kad 
ugniagesiai negalės pastatų 
išgelbėti, darbininkai skubė
jo iškraustyti kitas mašinas 
ir įrankius.

Kadangi neturėta priemo

i

iki pie- 
lavonų, 
atpaži- 

manoma.

Berlynas sako Prezi 

denio lėktuvas turėjęs 
nusileisti Azoruose

LONDONAS, gruo<7. 16.— 
Vokiečių DNB agentūra, 
perduodama neva Lisabono
žinią, sakė Prez. Roosevelto, 
lėktuvas buvęs priverstas 
nusfeisti Azorų salose, pa- nių gesinti magnezijos gai- 
keliui į Cairo ir Teherano srą, 
konferencijas. Nėra jokio 
oficialaus patvirtinimo tai 
žiniai.

ugniagesiai liejo daug 
vandens. Magnezija dėl van
dens smarkiau dega, bet grei 
čia u išdega .

Churchill serga plaučiu uždegimu
LONDONAS, gruod. 16.— 

Parliamentui šiandien buvo 
pranešta, kad Ministrų Pir
mininkas Winston Churchill, 
69 metų amžiaus, kur no
rint rytuose susirgo plaučių 
uždegimu. Tą pranešimą pa
darė Churchill padėjėjas 
Maj. Attlee, ir nežiūrint jo 
užtikrinimų, kad premjeras

6JW0PP/W
bus padarytas galutinas 
Kongreso nutarimas po Ka
lėdinių švenčių. Komitetas 
autorizavo Senatorių Bark- 
ley perstatyti rezoliuciją 

Šilčiau. Dalinai ūkanota, tuo reikalu.
ORAS / -1C hnsbnai- 

Sea ls

kol kas nėra pavojuje, visur 
buvo galima matyti visuo
menės susirūpinimas.

Churchill buvo susirgęs 
plaučių uždegimu tik praei
tą vasario mėnesį. Kurį lai
ką po to jis prisilaikė gydy
tojų įsakymų, bet pastaro
mis dienomis ir vėl leidosi 
į- ilgų valandų darbą.

Anot pranešimo, geriausi 
Anglijos gydytojai rūpinasi 
Premjero gydymu, ir, jeigu 
būtų reikalinga, yra ir nau
jųjų penicillin vaistų.

Užs’enių reikalų sekreto
rius šiandien Washingtone 
93 kė Premjero Churchill svei 
kata susirūpinęs ir šiskraš-! 
tas, pridurdamas, kad be 
abejo stiprasis brito kūnas 
nugalės ligą ir duos jam 
greit ir visiškai pasveikti.

Nesitiki greitu laiku 
balsavimo dėl bonusy

WASHINGTON, gruod. 16 
— Reiškiama vis mažiau 
vilties, kad kongresas greitu 
laiku balsuos kareivių pa
leidimo mokesčių reikalu, 
kadangi patys kongresmonai 
nesusitaria dėl to reikalo 
skubotumo. Šiuo laiku kon
gresas svarsto kelis bylius, 
kurie numato įvairius mo
kesčius—vienas jų net nu
mato kiekvienam paleidžia
mam kareiviui sumokėti 
$1,900. Senato militarinių 
reikalų komitetas rekomen
davo savo užgirtą bylių, ku
riuo būtų mokama nuo $200 
iki $500, priklausant kaip 
ilgai kareivis ištarnavo.

CHICAGO. gruod. 16. — 
Kainų administracijos direk 
torius šiaį apylinkei, R. S. 
McKeough, šiandien prane
šė. kad Cook apskrity atei
nantį pirmadienį įeis galion 
lubų kainos už anglis.

Sako valdžia perims 
Amerikos geležinkelius

WASHINGTON, gruod. 16 
—Čia manoma, jog vyriau
sybė perims Amerikos gele
žinkelius jeigu federalinė 
tarpininkavimo taryba nega 
lės išvengti geležinkelių dar 
bininkų streiko, kuris narna 
tomas ateinančiam ketvirta
dieniui, gruodžio 30 d. Vie
nas kongreso narys pareiš
kė, kad geležinkelių trans
portas yra per artimai suriš
tas su karu, kad leisti strei
kui vykti, kad ir vienai va
landai.

Ekonominės stabilizacijos 
direktorius Vinson vėl pakar 
tojo savo pasipriešinimą 8 
centų valandai algų pakėli
mui 1,100,000 darbininkams, 
nors Senatas priėmė rezo
liuciją užginant tą algų pa
kėlimą.

IŠ LONDONO — Vokieti
jos radio stotys sustojo 
transliavusios. Matomai bri 
tų lėktuvai vėl skrido virš 

į Vokietijos.
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ATLĖKĖ JUODAS VARNAS
(Iš “Ožkabalių Dainos”)
Atlėkė juodas varnas, 
Atnešė baltą ranką
Ir aukselio žiedelį. 
“Klausčiau tavęs, paukšteli, 
Tu juoodasis varneli,
Kur gavai ba’itą ranką 
Ir auksinį žiedelį?”

“Aš buvau didžiam kare, 
Ten didį mūšį mušė,
Ten kardų tvorą tvėrė, 
Puškelėms duobę kasė.
Ten kraujo upe bėgo.
Ten gul’ ne viens sūnelis, 
Ten verk’ ne viens tėvelis”...
“Vai tai mano žiedelis, 
Negrįš mano bernelis — 
Krint’ mano ašarėlės”...

Moteris po 30 metų amžiaus
pelijusia”) iš pamatų griau
nama. Dabar pačiose moder
niosiose šalyse yra nemaža 
tokių panelių, kurias mes 
vadintume jau “senmergė
mis”, jau toli gražu peržen
gusių minimąjį slenkstį, bet 
su dideliu pasisekimu dir
bančių visose srityse. Ir net 
dar daugiau — jų ne viena 
tiek savo grožiu, tiek išmin
timi, prityrimu, simpatišku
mu ir iš gyvenimo paimta 
praktika labai lengvai nu
konkuruoja. ‘‘aš tuoniolikinu- 
kes”, taip kai kuriose šalyse 
įėjusias į madą. Mat, ma
noma, kad tikrai žavėtis jau
nystės grožiu galima tik] 
.tarp 17 — 25 metų, o kai 
kuriais atvejais (bet tai e-į 

{šauti, girdi, jau išimtis!) ga- 
i -ima nutraukti ir arti 30r

Tačiau dabar laikai jau'bet Paskiau — jau neįdomu, 
keičiasi. Ta pažiūra, (ją mo- Po to, vystančiu jaunystės 
dėmusis jaunimas laiko ‘ ‘su-! grožiu, galį džiaugtis nebent

Mūsų krašte ir daug kur 
Europoj tebevyrauja nuomo
nė, kad jei mergina ligi 30 
metų neišteka, tai jau “sen
mergė”, ir jos karjiera jau 
baigta. Drauge su tuo am
žium, kuris vienoms ateina 
pora metų anksčiau, kitoms 
vėliau, ir kuris daugelį iš jų 
lydi lyg negarbinga, žyme, 
apie tokią merginą ar mo
terį sakoma, kad ji jau ne
beįdomi, nebežavi. Ir vargo 
dėl tos pasenusios pažiūros 
estį ne tik šiaip betkokioms 
palaidesnėms merg i n o m s, 
bet ir visai rimtoms, kurios 
nenorėjo tekėti už pirmojo 
pakliuvusio, o į vienuolyną 
ar į kitą panašios rūšies gar
bingą įstaigą taip pat netu
rėjo laimės ar progos patek
ti.

r--?

HOLLYWOOD'S most glamorous
This portrait of Linda DarnelL taken by Photographer Frank Tanner on th® 

se« of Bene Clair's 'lt Happened Tomorrow." received th. award as the 
motion pieture industry's outetanding glamour phoio of the year «t Uie Academy 
cf Moton Pieture Arta and Sciencos third aaaual štili photography show. 
Amcld Prcs3burger is produeing the film. whėch coatars Miss Danteli with 
Diek Powcll and Jack Oakie, for United Artists release. ___ j

■

tik “starukai” ir šiaip šir
dies (labai geri) žmonės, ku
rie, girdi, apskritai, nema
to, kas yra gražu, estetiška, 
kas žavi, bet tik žiūri, kad 
būtų geras, kilnus, doras tu
rinys.

Broadcast for Christmas Seal Sale

Bouthemaires (above) take part in transcribed broadcaet of Chriet- 
DM carola detficated to tbe tuberculoais Christmas Seal. Left to right: 
WIIUam Edmonaon (base). Ray Yeates (tenor), Jay Stone Toney (bari
tone), Lome H Peter* (tenor), Spencer Odom (accompanist and arranger).

Ir visur, kur savo žodį ta
ria “paskutinė technika”, 
kur viešpatauja, paskutinės 
mados, modernumas, ten į 
merginą ar moterį, jau ir 
persiritusią per 30 metų 
slenkstį, imama žiūrėti ne . 
su panieka, bet net su pa
garba, tam tikru orumu. Kai 
kas toj “jaunystės ridens” 
romantikoj susiranda net to
kia žavesio, kokio niekuomet 
neįstengs duoti net nekalto 
kūdikio akys arba mergai- ] 
tės giedri šypsena. Tie “rim
ti galvos ” nurodo, kad be
maž ir visos filmų žvaigždės, 
kuriomis domisi ir gėrisi 
tūkstančiai žiūrovų, jau taip 
pat yra persiritusios per tą 
“slenkstį”, o vistiek išliko 
žavios, gražios, grakščios ir 
moka šypsotis.

Vienas iš gabiausių filmų 
kūrėjų net tvirtina, kad mo
ters pats įdomumas kaip tik 
prasideda su 30 amžiaus me
tais. Sula-ukusi to amžiaus, 
moteris jau nesistengia stai
pytis, kaip brandos atesta
to belaukianti gimnazistė ar
ba į 25 metus artėjanti biu
ro stenotipistė, bet elgiasi 
rimtai, daro kiekvieną žings
nį apsisvarsčiusi, pažįsta sa
vo klaidas ir kito ydas, ne
sistengia kitiems “per pane- 
valią” sukti galvų.

A. P-tieuė

PIRKITE KARO BONUS!
v

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Beware Coughs 
from commod colds 
That Hang On 

Chronic brapchitis may develop if 
your cough, chest cold, or acute bron- 
ciiitis is not troatcd ot^ you csmnot 
aff ord to take a chance vith any medl- 
cme less pocent than Creomulsion 
which goes right to the seat of tbe 
trouble to help loosen and expel germ 
laden phlegm and aid nature to 
soottie and heal saw, tettoer, inflansed 
bronchial mucous membranes.

Creomulsion blends beechwood 
creosote by special processwith other 
tame tested mėdicines for coughs. 
It contains no narcotics.

No mafter how mary medicines 
you have tried, tell your druggist to 
sėli you a bottle of Creomulsion with 
■the understanding you mušt likę tbe 
way it ąuickly aHays the cough, per- 
mitting ręst and sleep, or you are te 
have your money back. (Adv.)

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Už CHIBUBGAS

' PIRKITE KARO BONUS!

OFISO VALANDOS

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus 
2423 West Marąuette Road

ii

Būkit Malonūs

SAVO AKIMS!
Tik vien* pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite ja* leisdami Išeg
zaminuoti ja* moderniškiausia 
metodą, kuria rogi j .mo mokai** 
gali suteiktL

M METAI PATYRIMO 
prbrtoktme akinių, kurie prašali

na vlas aklų Įtempimą.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas K-tos
Metodas: CANAL 0523, Chicago 

QFI8O VALANDOS:
Kasdton »:»» a. m. iki l:»0 p. m. 

Tračlad. ir Šeštad. »:*0 a. m.
t,. iki 1:00 p. m.

ACHING-STIFF 
IŠORE MUSCLES

For PROMPT relief—rub on Mus-
■ terole! Massage with this vonderful 

“couNTEB-iRaiTANT” actually bring3
I fresh warm blood to aching museles 

to help break up painful local con- 
I gestion. Better than an old-fashioned

■ mustard piaster! In 3 strengths. <■

MUSTerOLE
c

rnARGUTiU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS j 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. j

WHFC - 1450 kilos.)
SEKMADIENIAIS — nuo 1, 

iki 2 vai. popieL
KITOMIS DIENOMIS — nuo] 

8|8b> 9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. i
MARGUČIO ofiso adresas:

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

Makes

J-
DABAR

EXTRA1 EXTRA1
Permainytas 

vardas ir 
Adresas

Lletuvlfikas 
Žydukas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas
T et: Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akla 

Ištaiso.
Ofiso tr Akinių Dirbtuvė 
8401 BO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
VataUtot aa» 10 iki 4; ano fl fid •

Bekmetheiiyje pagal sutartį.

M. KANTEB, sav.
I
i
(

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
į Nedeliomis pagal sutartį
Offiee TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL

...
Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Varnų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j musę jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLMORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY UTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 vaL ryto iki 5:30 valandos popieL

i

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 8054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

\ * 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PBOGĄ DABARTINĖMS KEMOM8 

NUOtIMCIO BADOMA
Yee 
C» 
Be

1: tARHIHG'

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPykjte 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 išmoka 
mi ant pareikalavimo.
8ENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA METU VIŲ HNANSNE |STAIG?

KEISTUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Ssc’y. 8286 80. HAUiTED 8T

YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS 
er»YT0JA8 IK CHIRURGAS 

4157 Areher Avenue 
Ofbe vaL: 1—3 !r 5—8:30 P. M.

Trefiatfienials pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

S241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel YAKds 3146

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji,
_____s savo ranko-Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 kurią uždirbame

__ 756 VVest 35th Street Į mis

Telefonai:
Ofiso—HEMloek 5849 
Rezid.—HEMloek 2324

, DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso Te!.......... ’VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadipnini* 

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

3147 S. Halsted SL, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

I

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. TeL: MEDvvay 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.

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 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yrą brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl kad > nabca»>

* 1 i
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- Kg jis matė Lietuvoje. - Kaip
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PRAMONEI
suiminėjo ir vežė tremtinius.

MOTERŲ 
KARO

S

Chesterfields visad

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEI.P WAYTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-94S9

WAREHOUSE VYRU 50 SOLDERERS

SVARBUS PRANEŠIMAS
VVar Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi Įsigyti Pa- 
liuosavimo Rastą, (statement of 
availabillty) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo VVar Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persitikrinklt ar jūs galit gauti 
Ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo Įstaigoms daug laiko.

PATYRIMO PAGENDAUJAM
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS 
58 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL 
Atsišaukite į

STEEL SALES CORP.
HELP VVANTED — VYRAI 3348 So. Pulaski Rd,

10 INSPEKTORIŲ 
ATSIŠAUKIT

J. H. Keeney & Co.
6610 S. ASHLAND

MERGINŲ
IR MOTERŲ

(Tęsinys) 
Užrakintas fabriko 
zonoje. Areštai

Kaip gerą specialistą, bol
ševikai Montvilą priskyrė 
prie “Lėktuvų Fabriko Nr. 
504” statybos, kurio vieta 
buvo parinkta Vilniuje, Šep- 
tickio g-vė Nr. 16. Fabriko 
sąmata siekė netoli mil’jono 
rublių. Dabar Montvilas bu
vo taip, kaip ir suimtas. Gy-

BUS BOYS
Atsišaukit j Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

į
HELP VVANTED — MOTERYS ŠVARIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS

Moterų Karo AMŽIUS 18 IKI 50
ARC VVELDERIŲ

Šešiasdešimts Valandų Darbas
$60.00 IKI $73.00

‘ Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

Darbininkių

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

APIE

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Įsidirbimas

200 DARBŲ 
PATYRUSIOMS AR NE 

DIRBTUVES DARBININKĖM

PRIE

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

MAŠINŲ 
BENCH DARBŲ 
INSPEKTAVIMO

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

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

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

5757 VVEST 65th STREET

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

RYDE & CO.
5425 W. Roosevelt Rd.

SU 
ir

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

Labai geras valgis ruošiamas 
mūsų Canteen.

LAUNDRY VYRO
REIKIA

DARBAS VYRUI 
PAGELBSTI 

LAUNDRY VEDĖJUI
GERA PROGA 

IŠMOKTI LAUNDRY 
TVARKYMĄ 

Turi būt gana stiprus atlikti 
pusėtinai sunkius darbus.

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFISAN 

9:30 RYTO IKI 4 PP.

WIEBOLDT'S
ASHLAND, MONROE t OGDEN

MATYKIT MR. DANICEK
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atsineškit pilietybės prirodymus.

MERGINŲ
GENERAL UTILITY

FLOOR DARBININKIŲ
DĖL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palutsis

M. BORN & CO.
1060 W. Adams St

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. Cicero

WANTED — cxperienced part time 
stenographer. Hours to suit. For 

appointment call VICTORY 7470.

RUBBER TR POLISHER 
Patyrusio hand ir machine 

operatorio.
HASSMER BROS. 

1536 W. Adams DŽANITORKŲ
MEDŽIO DIRBĖJŲ 
STICKER HANDS 

IR FEEDERS
Prie moldingų. Užtenkamai viršlaikio j 

WM. YUENGER MFG. CO. 
5215 S. Keelcr

VALYMO DARBAI
MOTERIMS

IKI 50 METŲ SENUMO

★★★★★★+ 
★ For Sale I
★

★

★

★

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

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★*

PIRKITE KARO BONUS

džiugina visus perEinant Halsted gatve norom- 
nenorom turi sustoti prie puikios 
Juozo Budriko rakandų ir auksi
nių daiktų krautuvės, 3241 So. 
Halsted St., kur tuoj akis patrau
kia įvairūs auksiniai žiedai, laik
rodėliai, deimantai ir kiti dalykai, 
kad nejučiomis jau ir esi krautu
vėje. O viduje dar gražiau. Vidu
ryje stovi puikiai papuošta kalė
dinė egliutė. Krautuvėje yra pil
na visokių gražumynų, kurie vi
siems tinka kaipo geriausiai at- 
atmintinė kalėdinė dovana. Beje, 
pastebėjau, kad Budrikas parduo
da geriausius “Keepsake” deiman
tus, įvairiausio dydžio — nuo pi
giausių iki brangiausių.

O puošnūs rakandai visiems ir
gi krinta akin — eilių eilės susta
tyta margaspalvių parlor setų, 
kurių pas Budriką yra keli šim
tai, dar prieš karą ir po karo pa
darytų. Vienintelė vieta geriau
sio ir didžiausio parlor setų pasi
rinkimo yra Juozo Budriko krau
tuvė.

Dar tebėra laikas išsiųsti atvi
rutes savo draugams ir giminėms. 
Budriko krautuvėje pastebėjau 
puikių lietuviškų ir angliškų ka
lėdinių ir Naujų Metų atviručių. 
Dėl kalėdinių dovanų tikrai ver
ta aplankyti J Budriko krautuvę, 
nes čia galima rasti nuo pigiau- 

, sios iki brangiausios dovanos — 
nuo deimantų, setų, radijų iki 
smulkių naujenybių: pandų:, pa
veikslų, broškų, žiedų ir kitų pui
kių dalykėlių

Kiekvienas Budriko kostumie- 
ris, aplankęs 3241 S Halsted St. 
krautuvę, prisiminimui gauna pui- 

' kų suvenirą — gražų kalendorių, 
kalėdinių atviručių dėžutę arba ki- Į 

Į tokių dalykų. Tie kurie daro pir- Į 
kimą, gauna kaipo kalėdinę do- j 
vaną daugiau vertingų dalykų.1 
Tad nepamirškite prieš Kalėdas 
aplankyti Juozo Budriko krautu- 

! ves. Pirkėjas.

Kalėdų šventes
šiais metais kaip paprastai, Lig- 

gett ir Myers Tabako kompanija 
vėl siūlo tris bargenus: Chester- 
field Cigaretus, Granger Pypkių 
Tabaką ir Velvet Tabaką gražiau
siuose švenčių apdaruose. Tuo 
pačiu laiku Liggett ir Myers kom
panija yra išleidus puikų aprašy
mą keturiuose spalvuose su ant- 
galviu — “Chesterfields niekados 
nėra tiek džiaugsmo atnešę žmon
ėms visur".

Chesterfield Cigaretų boksiukai 
yra papuošti raudona ir aukso 
spalvomis; parsiduoda pakeliais ir 
bokseliais — iš viso po 200 ciga
retų į vieną dovanos pundelį.

Liggett ir Myers tabakos dova
nos yra tikrų tikriausiai puikiau
sia dovana

Fabrikai ir kitos kompanijos 
kas savaitę siunčia milijonus ci
garetų karo herojams veltui, ne
skaitant tuos cigaretus kuriuos 
pati Liggett ir Myers kompanija 
siunčia kareiviams veltui.

‘ Velvet ir Granger pypkių taba
kų dovanos tikrai atneša daug 
džiaugsmo tėvams, kurie nuolatai 
rūko pypkiutę Velvet yra pakuo
jama geruose Huni-seal stikluose.

Tabakų pardavėjai tikrai džiau- 
' giasi pardavinėdami Liggett ir My
ers Chesterfield cigaretus ir Vel
vet ar Granger tabakus, nes visi 
trys yra spalvingai aptaisyti ir 
tam puikūs dalykėliai papuošti 
Kalėdų eglaites. Skelb.

veno užrakintas fabrikus zo
noje, įj miestą galėjo išeiti 
tik su sargyba. 1941 m. bir
želio mėn. prasidėjo areštai.

— Bolševikai su išgabena
mais lietuviais, — rašo Mont 
vilas, — elgėsi bestiališkiau- 
siai. Aš esu tos tragedijos 
liudininkas ir neturiu žodžių 
šiam barbariškumui apibu
dinti. Kultūringi žmonės su 
gyvuliais gražiau elgiasi, 
kaip bolševikai elgėsi su iš
tremiamais lietuviais: varė 
vaikus ir moteris, kaip be
teisius sutvėrimus, daužė ir 
vežė apdaužytus, sukruvin
tus. Mačiau daug tokių vaiz
dų. Vienas iš jų ir dabar 
kaip gyvas akyse: graži sau 
lėta diena, pats vidurdienis. 
Mickevičiaus g-vėje, Vilniu
je, važiuoja du sunkvežimiai. 
Ant vieno senas apie 70 m. 
kunigas, be kepurės, sukru
vintas ir jo trys sargai-če- 
k’stai su granatomis ir šau
tuvais. Antrame sunkveži
myje — gal 30 metų mote
riškė su mažu, vaikučiu ant 
rankų, kuriai nei reikiamai 
apsirengti neduota laiko. 
Gatvėse verkė, meldėsi

Tokių vaizdų buvo tūks
tančiai. žmonės gatvėje ver
kė, meldėsi. V;.:si vežami į 
Naująją Vilnią. Ten miškas 
gyvulinių vagonų. Kas va- 

ę landa ešalonas išeina... Ka
zachstanas, Altajus, Kam- 
čatka, Kirgizija... Susidarė 
įspūdis, kad virš 100,000 žmo 
'nių buvo išvežta.

Kokius žmones vežė? — 
1. Buvusius policininkus ir 
jų šeimas, 2. šaulių Sąjun- 

“ gos vadai, būrių vadai,* jų' 
šeimos, 3. Kunigai ir kata
likų veikėjai, veikėjų šeimos, 
4. Tautininkai ir jų simpa- 
tikai, 5. Pramonininkai, ban
kininkai, 6. Buv. dvarininkai, 
stambieji ūkininkai ir visi 
šviesesni Lietuvos patrijo

i

VYRAI TR MOTERYS

GARY, IND. ŽINIOS

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. į

2742 W. 36th PLACE

MOTERŲ IR MERGINŲ
PILNAM AR DALINIAM LAIKUI

100% KARO DARBAI
Su užtikrinta po karo ateičia.! 
Gera pradinė mokestis ir algos 
pakėlimas reguliariais ir dažnais 
laikotarpiais. Darbas yra lengvas 
assembly ir prie mašinų darbai.

| Poilsio laikotarpiai ir kavos dy
kai. Lygi proga visiems įsidirbi- 
mui. Pilno laiko darbininkams 
valandas į savaitę.

ATSIŠAUKIT ASMENIŠKAI

4301 W. KINZIE
8 RYTO IKI 7 VAK.

VYRŲ IR MOTERŲ
Dirbtuvės darbams 

Pilnam ar daliniam laikui 
Gera mokestis 

Atsišaukit
CARTON CRAFTSMEN 

813 N. Franklin St.

PARDAVIMUI

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

tai, kaip mokytojai, valdi
ninkai, darbininkai. Jie bu
vo bolševikiškojo imperia
lizmo aukomis. Taip pat jie 
darė su latviais, lenkais, uk
rainiečiais, suomiais, estais.

(Bus daugiau)

48

REAL ESTATE — 17 akerių ūkis 
j vakarus nuo Steger. 16 akerių iš
dirbta, o vienas su medžiais. 990 
pėdų platumo, siekia Western Avė. 
statė vieškelį. Visos utilities įrengta 
dėl porceliavimo. Artima kaimynys
tė jau dabar išporceliuota.

Rašykit — DRAUGAS, Box 228. 
2334 So. Oakley Avė., Cliieago, BĮ.

VYRAI IR MOTERYS

‘ DARBININKŲ reikia dirbti ant ū- 
j 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.
F.IGHTH AVĖ., HOMESTEAD, PA.

Skelbkitės Dien. “Drauge”

VALANDOS r
5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONE

HELP VVANTED — VYRAI

Atsišaukit į

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisas Moterims

309 W. WASHINGTON ST.
Pirmam Aukšte

CHICAGO

Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 J mėnea}. 
Pilnam ar daliniam laikui 
KreipkltCa pria Houaekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Rd.

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

REFRIGERATORIUS parsiduoda.^

Kaip naujas. KreipkitSs— 6825 SO

VVESTERN AVENUE.

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

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

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

HELP VVANTED — VYRAI

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininkų 

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.

★
Dirbtuvė* tvarkoma Cantcen pristato valgius kašto kaina. 

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

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

Svečias
Šiomis dienomis buvo par

vykęs porai savaičių karys 
Aleksas Rutelionis, sūnus 
Barboros ir Aleksandro Ru- 
telionių, 1921 Adams Str. 
Jis yra vedęs Eleną Ado
maitytę, todėl buvo visų lau
kiamas svečias. Prieš išvyk
damas kariuomenėn buvo 
ugniagesių komandoje.Su sa^ 
vo buvusiu bendradarbiu 8? 
d. gruodžio grįžo į tarnybą.

i
Gruodžio 4 d. Barbora Ru- 

telionienė šventė vardines^ 
kuriose dalyvavo ir sūnus.

t ---- 'S
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.

v
>

Didžiausia Lietuviu

Parduodame Laikrodžius, T -aik 
rudelius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- - 
MIAUSIAS! 
KAINAS.

Turime didelį 
pa si r inkimą 
Muzikališkų Instrunmtų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

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 0808I

S■4

231« VVEST ROOSEVELT ROAD

AUKŠ
ČIAU

r <

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir 
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 apdan
galų.

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

JOHN A. KASS
JEWELRV — W4TCRMAKER 

— MU8IC

4216 ARCHER AVENUE
Puone! T.AFAVFTTE 6617
-------- ---------- ------------------- —

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

)

ČIA RASITE TĄ DARBĄ. •] 

KURĮ NORITE GAUTI!
■MBMMBaMSZKZSmM l

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITUREįCOMPftNY

4
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DRAUGAS
THE LITHUANLAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Ave. Chicago, IHtaoL
Published Daily, except Sundays,

by the
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press 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 karna 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 ...........................................................

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 neprisi>inčUma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarp-us pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Ir austrai kovoja prieš okupantus
HITLERIO SMURTAS

Kai Hitleris pasmaugė Austrijos valstybę, ją oku
puojant, daug kas manė, kad jos likimas, kaipo valsty
bės, yra baigtas. Daug kas galvojo, kad Austrija visuo
met pasiliks sujungta su Vokietija.

Nereikia čia nė aiškinti, kad austrai nenorėjo likvi- 
„ duoti savo valstybę. Hitleris panaudojo prieš juos biau- 

rų smurtą ir fizišką jėgą, prieš kurią beginkliai žmo
nės nepajėgė išsilaikyti. Austrijos žmonių daugumos 
troškimas ir nusistatymas yra atsteigti savo valstybę 
ir gyventi laisvu ir nepriklausomu gyveniniu.

Todėl Maskvos konferencija neapsilenkė su tos tau
tos žmonių valia, nutardama ir paskelbdama, kad po 
karo bus atstatyta Austrijos valstybė, kurioj gyvento
jai galės naudotis visomis laisvėmis.

Nedaug ligšiol spauda tegarsino apie dabartinį Aus
trijos žmonių judėjimą. Atrodė, kad ten viešpatauja 
kapų tyla, kad ten jau nebėra nė mažiausio pasiprie
šinimo prieš okupantus. Tačiau dalykai yra visai ki
taip.

SLAPTAS AUSTRŲ SĄJŪDIS
Gaunamos net pakartotinos žinios, kad pasipriešini

mas nacių okupantų žiauriai diktatūrai Austrijoj nė 
kiek nėra mažesnis, kaip ir kituose nacių okupuotuose 
kraštuose. Slaptais keliais ateina žinių iš Viennos, kad 
austrai, sužinoję apie sąjungininkų laimėjimus karo 
frontuose, reiškia didelį džiaugsmą. Kaip austrų mo- 
narchistų, taip ir demokratiniai nusiteikusių žmonių 
slaptas veikimas prieš nacius kaskart yra labiau Iš
plečiamas. Sabotažo darbai okupantų karo pramonėse, 
tai kasdieniniai Austrijoj įvykiai. Viennoj, Linze, Kla- 
genfurte ir kituose miestuose įvyko susirėmimų tarp 
austrų darbininkų ir vokiečių “stormtruperių”. Nese
niai pats Himmleris lankėsi Austrijoj ir įsakė savo a- 
gentams imtis griežčiausių priemonių kovoje su aus
trais, siekiančiais atsteigti savo valstybę.

Nėra abejonės, kad po Maskvos konferencijos, ku
rioj Jungtinių Valstybių, Didžiosios Britanrjos ir So
vietų Rusijos užsienių reikalų ministrai pažadėjo at
steigti nepriklausomą Austrijos valstybę, to krašto 
žmonės dar stipriau priešinsis naciams ir dar ryžtin
giau kovos dėl savo teisių į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.
★

Geras reiškinys
šiuo karo metu vienas dalykas yra geras, kad sąjun

gininkai, kurie, be jokios abejonės, laimės karą, pla
nuoja pokarinį gyvenimą, nedarydami slaptų tarptau
tinių sutarčių. Ką tarptautinėse konferencijose nutaria, 
dėl ko susitaria, viską paskelbia viešai.

Po Maskvos konferencijos sekretorius Cordell Hull. 
kalbėdamas Jungtinių Valstybių abiejų kongreso rū
mų posėdyje, labai aiškiai ir griežtai užtikrino, kad 
tarp didžiųjų valstybių nėra ir nebus jokių slaptų su
tarę Tą patį užtikrino ir Anthony Eden, kuris šio
mis dienomis kalbėjo Didžiosios Britanijos parlamente 
ir raportavo apie Kairo ir Teherano konferencijų nuta
rimus.

Atsakomingųjų diplomatų šiandieninis lošimas atviro
mis kortomis, be abejojimo, daug padės atstatyti po 
čia karo pastoviu ir teisingu taikj. ____

Kongresas ir karo vyrai
Kongrese, pagaliau, nusistatyta duoti laisvas rankas 

ginkluotų jėgų vadovybei dar šiemet sumobilizuoti iki 
10,900,000 vyrų armijai ir laivynui. Kariuomenės va
dovybės argumentai už gausingesnes ginkluotas jėgas 
pasirodė nesugriaunami. Yra reikalinga daug vyrų, kad 
teritoriją iš priešų atimti, bet taip jau reikalinga vy
rų, kad užėmus būtų galima išlaikyti. Pacifike proble
ma tuo žvilgsniu ypač yra opi.

Gerai, kad tarp kongreso ir karo vyrų yra sutarimas 
ir sutikimas tais klausimais, kūne šiuo metu yra pa
tys svarbiausi.

Paul V. McNutt, War Manpower Commission pirmi
ninkas, pranešė, kad kiekvieną dieną yra mobilizuoja
ma į armiją ir laivyną dvylika tūkstančių vyrų. Ir to
liau po tiek turės būti imama, kad išpildyti karo rei
kalavimus.

Kalbant apie statistiką, vietoje bus praminti, kad 
tarp 18 m. ii- 38 metų amžiaus (draft age) vyrų buvo 
22,000,000. Daug iš jų jau tarnauja. Tarp 14 ir 15 mi
lijonų vyrų fiziškai tinka karo tarnybai. 2,500,000 iš jų 
turi darbus karo pramonėj ir farmose. 1943 m. viso 
į ginkluotas jėgas bus paimta 4,000,000 vyrų.

Aktualieji jaunimo reikalai
Vakar trumpai rašėme apie mūsų jaunimo organiza

ciją — Lietuvos Vyčius sąryšy su jų leidžiamu laikraš
čiu ir reikalu jį paremti.

Šiandien mes norėtume atkreipti savo malonių skai
tytojų dėmesį apskritai į mūsų jaunimo problemą, ku
ri vis tik yra ir svarbi ir didelė. Jei ji yra ir svarbi 
ir didelė normaliais laikais, tai ką ir bekalbėti dabar, 
kuomet pergyvename milžiniško didumo sukrėtimo lai
kotarpį. Ir, nežiūrint to, mes, lietuviai, kurie ir šiaip 
jau nedaugiausia tesirūpinome sistematingu savo jau
nimo organizav’mu ir palaikymu, dabar visai mažai dė
mesio į tai bekreipiame. Lyg ir nebenorime apie savo 
jaunimą kalbėti ir spaudoje jo reikalus svarstyti.

Tiesa., mes turime savų pradžios mokyklų, net aukš
tesnių mokyklų, kuriose jauni lietuviukai mokomi ir 
auklėjami lietuviškoje dvasioje, tačiau žinokime, kad 
viena mokykla be plačiosios visuomenės pagalbos di
džiosios jaunimo problemos neišspręs. Didelis nuošim
tis mūsų jaunimo, kad ir lietuviškiausias mokyklas už
baigusio, kažkur dingsta. Jis ne tik prie lietuviškųjų 
organizacijų neprisideda, bet daugelio atvejų ir savų, 
lietuviškų parapijų privengia.

Berods, tai nėra didelė paslaptis, kodėl taip įvyksta. 
Mes neturėjome ir neturime tinkamo plano, kaip mo
kyklinį jaunimą įvesti į mūsų organizacijų veikimą, į 
lietuviškąją visuomenę. Ką šiuo reikalu esame darę, 
tai darėme ne sistemalingai, pripuolamai, apgraibomis.

Mes šią pastabą padarome norėdami, kad apie jauni
mo aktualiuosius reikalus spaudoje dažniau atsilieptų 
mūsų dvasiškija, mokytojai, organizacijų vadai ir pats 
jaunimas. Kai visos kitos tautos didžiausiu rūpestin
gumu organizuoja ir palaiko savo jaunimą, mes, lie
tuviai, nei kalbėti nei rašyti apie jį nebenorime, bent 
taip atrodo.

\ SPAUDOS AP7VAIGA "Į
L=—
Iš Pabaltos krašto

“Iš. Draugas’’ rašo:
“Sena tiesa, kad vokiečiai žaidžia su pavergtais 

kraštais, kaip katė su pele. Kai viskas gerai, tai pelę 
pjauną; kai fronte vok yčius muša, tai pripjautą pe
liukę kiek atleidžia. Kai šią vasarą ir rudenį rusai 
mušė vokiečius ir smarkiai varėsi pirmyn, tai vokie
čiai ėmė gars ai gazdinti estus, latvius ir lietuvius 

bolševikais, ragindami juos stoti gintis prieš juos. 
Estams ir latviams vokiečiai praneša kad leidę orga
nizuoti savo armijas savų kraštų apsaugos ministrų 
žinioje su atgaivintais prieškariniais jų įstatymais. 
Sako Latvijoj mobilizuojami vyrai nuo 19 iki 28 me
tų. Jei ne lazda tai vėzdu, sako patarlė. Hitleris nori 
gauti daugiau pulkų kovai prieš Rusiją. Todėl jis da
ro tam tikrų nuolaidų latviams ir estams, by tik pa

siektų savo tikslą. Nėra žinių ar latviai ir estai bus 
siunčiami į Rusijos frontą, kur Hitleris panorės, ar 
bus paliekami tik savo kraštų ginti.

Lietuvoj vokiečiai labai skatino stoti vyrus į legio
nus, bet savanorių buvo labai nedaug. Nemažas ta
čiau skaičius lietuvių yra sumobilizuotų į darbo ba
talionus.”
★
Tie lietuviai, kurie jau turėjo progos perskaityti 

“Newsweek’’ tilpusį biaurų ir melagingą R. Moley 
straipsnį apie Baltijos valstybes, labai pas’piktino. Rei
kia manyti, kad to laikraščio redakcija gaus iš lietu
viu daug protestu

n. MARIJONŲ CHICAGOS APSKRITIES 
BENDRADARBIŲ JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
Gruodžio 19 d., 1943 m., 

Šv. Antano parap. salėj, Ci
cero, III., Tėvų Marijonų 30 
metų darbuotė bus pagerbta. 
Iš visos Chicagos suplauks 
mūsų mieli lietuviai pagerb
ti Tėvus Marijonus, kurie 
nenuilstamai dirbo per 30 
metų Bažnyčios ir Tėvynės 
darbą. Jų nuveikti darbai 
kalba už juos. L:etuviškcji 
Chicagos visuomenė yra pa
siruošusi apvainikuoti šią 
darbuotę gausiu atsilanky
mu.

Garbės nariai bus 
pagerbti

Tapiusieji a. a. kun. J. Na
vicko fondo nariai vakarie
nėje bus pagerbti. Jiems bus 
paruošti ypatingi stalai. Tie 
iš jų, kurie dar negavo gar
bės diplomų, gaus juos va
karienės metu.
Bus pagerbti

Vakarienės proga bendra
darbiai pasveikins naują pa
skirtą Tėvų Marijonų Ame
rikai skirtą generalinį vizi
tatorių, didž. gerb. kun. dr. 
K. Rėklaitį). Taip pat šia pro
ga bus pasveikintas Ameri
kos Tėvų Marijonų provin
cijos naujas provincijolas, 
didž. gerb. kun. Jonas Jan- 
čius.
Vakarienė

Vakarienė prasidės lygiai 
6 vai. vakare. Tadgi, visų 
prašoma atvykti laiku. Vi
sos iškilmės baigsis lygiai 9 
vai.

Programa

Vakarienės metu bus gra
žių dainų ir dainelių. Taip 
kad galite likti užtikrinti, 
kad kalakutieną valgysite su 
ūpu. žymūs mūsų lietuviai

artistai jus palinksmins. Va
karienės programa bus pa
skelbta “Draugo” šeštadie
nio numeryje. Tėmykite!
Visi į vakarienę

Visi brangieji lietuviai, 
važiuokime į šią vakarienę 
pagerbti Tėvus Marijonus, 
kurie pašventė tiek laiko, 
triūso, ir jėgų disbant kilnų 
Bažnyčios ir Tautos darbą. 
Neapvilkime jų. Tikietai tik
tai $1.25. Rėmėjas

Atsargiau su degtine
Vienas chicagietis vyras, 

49 metų amžiaus, buvo kal
tinamas, kad jis malevoda- 
mas taverną, 352 W. Armi- 
tage ave., pavogė $200. Tas 
vyras teisme pareiškė, jog 
jis malevojęs taverną ir tuo 
pačiu laiku vis ragavęs stip
rių gėrimų. Pagaliau tiek 
“nusilesė”, jog nebežinojo nė 
ką bedarąs, na, ir nukniau
kė pinigus.

Teisėjas malėvotojui pa
skyrė bandymo laiką.

Bjaurus vyras
Policija pereitą trečiadie

nį ieškojo vyro, kuris sumu
šė su revolveriu Miss Betty 
Presley, 25 metų amžiaus, 
6242 S. May. Ir tas žmogus 
bandė įtraukti ją į gatvelę 
netoli jos namų. Piktas žmo
gus pabėgo, kai mergaitė su
riko.

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

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

PATRIOTIŠKĄ DARBĄ 
ATLIEKA

New Yorko mieste yra šau 
ni ligoninė, kuri vadinasi 
Misericordia Hospital. Ją 
tvarko vienuolės, kurios, 
nors ir labai sunkiai ir ilgas 
valandas dirbdamos, bet su
randa laiko ir savo patrio
tiškoms pareigoms atlikti. 
Čia matome vieną iš seselių 
vienuolių, kuri taupo ligoni
nės virtuvės taukus, nes ži
no, kad jie reikak.ngi karo 
pastangoms — glicerinai ir 
medikamentams gaminti.

WHAT’S WR0NG WITH 
THIS PICTURE?

FaH and greasej poured into the tink c’og ihe 
pipe. Kitchen fat should be salvaged to mokė 
alycerine for gunpowder and mifitary medicines.

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

MINKŠTI KRĖSLAI

HOOVER SPECIAL DULKIŲ VALYTUVAI ELEKTRIKINIAI

Tel. CALUMET 7237

9:30 P. M.
7:00 P. M.

Budriko Radio Programai:
WCFL—1000 K. Sekmadienio vakare .
WHFC—1450 K. Ketvirtadienio vakare

ŠMOTŲ KAIP ANT
PADARYTI .....................

yra pasirinkimas didelis ir kainos yra žemos, visiems prieinamos, 
kiekvieną vakarą iki Kalėdų ir taipgi atdara Sekmadieniais iki 4 vai. p. p.

PAVEIKSLO NAUJI PARLOR SETAI GRAŽIAI IR STAILIŠKA1 

■« *59.50 
” *24.50 
•» *29.50

Kalėdų Dovanų Išpardavimas
Pas Budriką rasite didelį pasirinkimą naudingų Dovanų iš Rakandų, Radio, Jeuelry, Rekordų, 
Lempų, Blanketų, Kaldrų, Matrosų, Lovų, Pečių, Karpetų, ypatingai Studio Kančių ir Parlor 
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Marijonų Vienuolija Amerikoje
Tėvų Marijonų trisdešimts metų darbuotės 
Amerikoje proga

(Tęsinys)

! Jisai buvo vyras gilaus, pla
taus išs'lavinimo, turįs gra
žaus patyrimo Amerikos mo
kyklų reikaluose. Kartu su 
juo įstojimu kolegijos 
rimas pažengė pirmyn 
vyko.

Marian Hills įkurta 
mutinė kolegijos užuomazga. 
Rudeny 1925 metais pasireiš 
kė naujos mokyklos gyvavi
mas. Pradžioje manyta, kad 
toks sunkus ir milžiniškas 
darbas sparčiai nesivystys. 
Pasirodė kitaip. Šioji mokyk 
la visuomenės seniai laukta, 
todėl tuoj aus lietuvių tėvų 
sūnūs, 
pašvęsti kilniam ideaui vie
nuoliniame gyvenime, pripil
dė naujai pastatytus namus.

Sekančiųjų 1926 metų pa
vasarį Amerikon atvyksta 
J*o Ekscelencija a rki vysku-

įkū- 
ir į-

pir-

stulpas, kuris savo spindu- 
Knn F. Kudirka ir kun. liais švietė jaunimo kelius 

J. Kazakas pradėjo "visą eilę — kun. dr. Jonas Navickas, 
darbų: jiedu aiprūp’no para
piją, vedė naujokyną, įsikū
rė spaustuvėlę ir pradėjo 
leisti mėnesinį žurnalą “Ti' 
kybą ir Dora”, kurio įpėdi
niu yra dabartinis “Laivas”. 
Tų pačių metų pabaigoje Chi 
cago arkivyskupo parėdymu 
Tėvai M a r’j onai apsiėmė kas 
sekmadienį važiuoti į Mel
rose Park, Švč. Panelės Ma
rijos Škapliernos bažnyčią 
laikyti sumą su pamokslu to
je apylinkėje gyvenantiems 
lietuviams. Tą darbą jie ir 
šiandien tebedirba. Be tų pa
reigų teko jiems dar gelbėti 
Šv. Kazimiero Seserims, sa
kyti pamokslus ir kai kurio
se parapijose misijas vesti.
Lietuvių Kolegija

Karui pasibaigus, Marijo
nų vargai ir darbai nepasi
baigė. Marijonų šeima pra
deda didėti. Randasi vis dau- pas Jurgis Matulevičius, my
giau jaunike/čių norinčių riausias Tėvų Marijanų va-
tapti vienuoliais. Jiems rei- dovas. Pamatęs pradėtą dar- 
kia auklėjimo ir mokslo. Pra bą, jisai labai nudžiugo. Ne 
džioje tenka naudotis sveti
momis mokslo įstaigomis. 
Visa tai daug kainavo. Ma- 
r‘jonai svajoja apie savo ko
legijos įkūrimą. Lietuviško
ji katalikiškoji visuomenė 
ragina Marijonus tuo darbu 
rūpintis.

. Lietuviškos kolegijos ber
naičiams reikalingumą mū
sų :šeivijos vadai seniai su
prato. Įvairiais būdais jie 
kėlė tą klausimą visuomenė
je. Tačiau kilus karui, visų 
mintys nukrypsta į tėvynę 
Lietuvą, visi darbuojasi ją 
atstatyti. Tiktai Lietuva: 
laisvę įgijus, visuomenė grį
žo prie savo naminių reika
lų. Ir vėl kyla kolegijos klau
simas. Bet jį, iškėlus, pasi
rodė vien? svarbi kliūtis — 
nebuvo kas ta kolegija rū
pintųsi.

Kolegija tinkamai tvarky 
ti ir išlaikyti reikia pasto
vios jėgos, mokslo vyrų, ii 
pirm visko reikia nemaža: 
kapitalo, nes te pinigų ne
bus nė koleg jos, nė profe- 
šorių, 
to, ir 
jonus 
tuvių 
Tėvai
negalėjo imtis tokios dide
lės pare gos, jų jėgos karo 
metu buvo išblaškytos įvai
riuose kraštuose.

Pagahau, Tėvai Marijona:
nutarė apsiimti šitą sunkų mokinių skaičiui vis didė- 
kūrybo3 darbą, sujungti i- jant. pradėta dairytis, kur 
dealą, troškimą su realybe čia erdviau įsikūrus. Tėvų 
ir įsteigti Amerikos Lietu- Marijonų akys nukrypsta į 
vių Koleg ją. Sustiprėjus ji: 
jėgoms ir finansams. Mari
jonai už Čikagos, netoli Hins 
dale miestelio įsigijo nuosa
vybę — ūkį, dabar žinomą 
kaip Marian Hills — Mari
jos Ka'neliai. Ten pradėjo 
kurtis t krasis Marijonų ži
dinys; ten nukeltas naujo
kynas; ten gavo pradžią ir 
dabartinė Marianapolio Ko
legija.

Apie tą laiką Marijonų jė
gos sustiprėjo: gavęs leidi
mą iš Romos Marijonų Vie- 
nuolijon persikėlė tasai life- 

• tuviškos išeivijos šviesos

VINCENTAS KULIKAUSKAS, vienas pirmųjų Amerikos 
jonų, antrasis provincijos Amerikoje viršininkas - provincijolas, 
buvo didielis misionierius ir tikras spaudos apaštalas.

1936 metais pastatyta gra 
ži seminaruos koplyčia.

Kilnios širdys, 
ir tautos gerovei 
jusieji geradariai 
širdžia parama

buvo kun. F. Kudirka (1932 
n.).

Marijonų Seminariją pil
iai yra baigę jau 21 Mari- 
onai kunigai — visi jauno
sios čia gimusios lietuvių 
tartos vyrai — šiandien va- 
iovauja kiln ame Bažnyčios 
ir tautos darbui. Šią semi- 
įariją yra lankę arba baigę 
įemažai jaunų pasauliečių 
lunigų.

Rugsėjo 8 dieną tais pačiais 
metais naujuose rūmuose 

■pradėtas mokslas. Vysk. P.

šaulyje. Jojo saugojama bra
ngi mūsų tautos kalba, mei
lus, nepaprastai gražus, giau 
džiai su tikėjimu susieję jo
sios įpročia’, kuriuos kiek
vienas branginame ir myli- 

(Bus daugiau)

Bažnyčios 
pasisuko 
savo nuo 
padrąsino

seminarijos vadovybę šiuos 
reikal ngus statybos darbus 
pradėti ir užbaigti.

Didžių pasisekimų džiaug
sme slepiasi ir liūdesio šešė
liai. Negailestingoji mirtis 
nukerta kun. V. Kulikausko 
gyvybės siūlą. Tasai žymus 
Amerikos lietuvių misijonie
rius, garsus rašytojas, vie
nas iš Marijonų Vienuolijos 
pionierių šioje šalyje, mums 
paliko savo darbų gražų pa
minklą — seminariją, ku
rios pirmu rektoriumi buvo.

Tai antras iš pirmųjų Ma- steigiant šią seminariją. —( 
rijonų Amerikoje, kurs ap- Juk ji pasiliko vienintelė lie-i 

I leido šią žemelę. Pirmas gi tuvių katalikų seminarija pa

me.

)

IN THE TRUE SPIRI! Of 
CHRISTMAS

Make Christmas Seals—the 
Seals that fight tuberculosis— 
a part of your Christmas giv- 
mg Send no gift, card or let- 
ter this year vvithout

The Seal That Savęs Lives

Joje dar ir šiandien į ku
nigus mokosi per dvidešimts 
kilnios dvas:os jaunuolių, 
kurie netolimoj ateity baigę 
mokslus, įgiję reikalingo iš
silavinimo galės toliau veš
li savo pirmtakūnų darbą.

Šiandien ypač pasirodo 
Tėvų Marijonų sumanumasMari- 

Velionis 
t 

________  

vo nepaprastai didelių išlai
dų. Todėl vienuolijos vyriau
sieji, pasivesdami Dievo glo- 
bon, nutarė įsteigti savąją 
lietuvišką seminariją, kur 
būtų auklėjami busimieji 
dvasios vadai, kunigai. i1934 m. birželio mėnesį, I 
Amerikos Tėvų Marijonų 

i

Provincijos Taryba, nutarė 
steigti seminariją savo klie
rikams Amerikoj tuose pa
čiuose rūmuose, Marijos Kai 
neliuose, Hinsdale, UI., kur 
buvo užmegztas pirmasis A- 
merikos Lietuvių Kolegijos, 
židinys.

Vadinasi, abu svarbiausiem 
ji lietuvių katalikų visuome-l 
nės Amerikoj reikalai gavo 
pradžią toje pačioje vietoje: 
pirmiausia ten buvo įsteig
ta kolegija, o vėliau semina- į 
rija, kuri oficialiai pavadin
ta Tėvų Marijonų Seminari- 
ja.Greitu laiku atlikti visi 
seminarijai reikalingi remon 
tai ir rudenį pradėta kast 
žemė pamatams naujam spar 
nui, šiaurinei namo pusei.

1934 m. rugsėjo 16 d. įvy
ko seminarijos atidarymo iš
kilmės, o jau rugsėjo 24 d. 
prasidėjo mokslo metai.

1935 metais pradėta šiau
rinio namo ;
ir sekančiais metais užbaig
ta.

Į Buy and Ūse Christmas Seals

.s, norėdami savo jėgas g^čys pašventino kolegijos 
rūmus. Direktoriumi tebebu
vo kun. J. Navickas. 15 me
tų bėgyje kolegijoje mokėsi 
virš tūkstanč’o lietuviškojo 
ji’iunimo.
Lietuviškoji Seminarija

Laikui bebėgant, atsirado 
vis daugiau berniukų norin
čių stoti į Marijonų Vienuo
liją ir pas švęsti garbingam 
Bažnyčios ir lietuvybės dar
bui.

mažiau stebėjosi ir didžiai 
gerbiamas kun. prof Būčys, 
gėrėdamasis gražia kolegi
jos pradžia.

Jo Ekscelencija arkivys
kupas Jurgis Matulevičius, 
matydamas, kad Dievas lai
mina šiam darbui, ne vien 
tik jį užgyrė, bet patsai o- 
ficialiniu būdu, tarsi užde
damas savo aukštos valdžios 
antspaudą, įsteigia pirmuti
nę aukštą lietuvišką mokyk
lą bernaičiams — Amerikos 
Lietuvių Kolegiją.

Jo Ekscelencijos arkivys
kupo Jurgio Matulevičiau:s 
atsilankymas Amerikoje su
teikė daug gero mūsų išeivi - 

'jai. Jisai pakėlė žmonių dva
sią, sustiprino juose tikybos 
ir tautybės jausmus. Eet 
patsai svarbiausias Jo Eks
celencijos nuopelnas yra Lie 
tuvių Kolegijos įsteigimas. 
Jisai nurodė naujojo darbo 
kelius ir tą dvas-ą 
turi būti .auklėjami 
ir tautos ginėjai.

Šiai kolegijai Jis
mokytojus ir paskyrė kun 
dr. J. Navicką kolegijos di
rektoriumi. Kun. Navickas 
per penkiolika metų vad, 

Į v’vo šiai mokyklai išugdy 
damas ją į rimtą pajėgų i’ 
duodamas visą ei'ę šviesiu 
Bažnyčios ir tautos darbi 
ir tautos gynėjai.

Kolegijai sparčiai augant,

k orioje 
tikybos

parinko

Pradžioje. neturint savo 
seminarijos, vienuolijos kan
didatai buvo siunčiami į į- 
vairių kraštų įstaigas ir se
minarijas. Jie mokėsi visur: 
Montreal, Kanadoj; Lisle, 
III.; Denver, Colo.; Kaune; 
Romoje ir kitur. Visi buvo 
lavinami ne vien tik reika
lingais kunigui mokslais, bst 
ir buvo ruošiami kitus mo
kyti. Daugelis jų šiandien 
jau darbuojasi toje srityje.

Sunkiausiais depres i j o s 
metais padaugėjo ne vien 
Tėvų Marijonų įstaigos, bet 
taip pat ir kandidatų skai
čius. Tais didžio nedarbo lai
kais kelionės, mokslo bei 
pragyvenimo kaštai reikala-

iiDRAUGO”
METINIS

KONCERTAS
Sausio Jan. 16 d.,
»
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SOKOL SALĖJ
Solistai

G. GIEDRAITIS
A. KAMINSKAS

I G ■
Sroja

^ . . \ s ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS
PRYZINIS ORKESTRAS

Visuomenė tai supra- 
žiūrėjo į Tėvus Mari
ka ip vienintelius lie- 
kolegijos vadus. Bet 
Marijonai tuomet dar

BERNADETOS GIESMĖ FRANZ WERFEL
Harold Foster Iliustracijos

Viskas užbaigta, — jis šaukė
i

As turiu eiti prie 
Masabielio

Valstybės gynėjas klausinėjo Bernadetą

perkelti kolegi-

susilaukę dide- 
vadų ir katali-

Rytines valstybes prie At
lanto vandenyno. Iš ten at
sirasdavo daugiaus'a kolegi
jai jaunuolių, tat, ir ten kur 
nors reikės 
jos rūmus.

Pagaliau, 
lės dvasios
kiškos visuomenės paramos, 
Tėvai Marijonai nusiperka 
pu:kią N. Reams nuosavybę, 
Thompson, Ccnn. 1931 metų 
pavasarį, Amerkon atvykęs, 
vienuolijos generolas vysk. 
P. Būčys taip susižavėjo nau 
ja nuosavybe, jog tuojau į- 
sakč į ją perkelti kolegiją.

Ar manai bus praves-

Liurdo miesto pirmininkas nekantriai 
vaikščiojo po savo raštinę. — Visi mano pla
nai miesto pagerinimui vėjais nuėjo, — j s 
sakė raštininkui.
tas geležinkelio susisiekimas po šitokio įvy
kio? Ir vandens pravedimas? Galime tuos 
dalykus "užmiršti. — Viršininkas atsisėdo, 
piktas, neramus. Valstybės gynėjas, Vitalis 
Ditūras taip pat buvo neramus. Sėdėdamas 
už sta’o savo raštinėje jis klausinėjo Ber
nadetą. Bernadeta žiūrėjo jam į akis.

— Bernadeta, — tarė Ditūras, — tu su
kėlei sumišimą; lar tai gerai padarei? Ir aš 
tave klausiu, ar tu dar eisi pas Masab elį?—

Bernadetos akys sužibėjo: — žinoma, aš 
dar turiu eiti dvylika sykių. Moteriškė taip 
liepė. —

— štai ir vėl tu kalbi apie Moteriškę, — 
kiek nusiminęs tarė Ditūras. — Bet pasa
kyk man, kaip viskas jūsų namuose? —

Drtvtaci copyrigbt, Uil, by K’nr TMtena Lba Tut copyrUbt. UU. by Xha YLIUM D'.«tr'.b-.iU4 by Klot trnd'c*t« coomtsUob w.tb Book-of-U»-Vaath Clob, Ina.

Jis atsikėlė ir pastūmė 
kėdę

Bernadeta jam .atvirai pasakė namų var
gą ir neturtą. — Dešimts dienų atgal, mes 
beveik neturėjome ko valgyti, bet dabar 
mama dirba kelias dienas į savaitę pas po
nią Mijktienę, o tėvelis gavo darbą paštas 
įstaigoje. —

Valstybės gynėjas atsikėlė ir pastūmė kė
dę atgal. — Atrodo, kad ta Moteriškė jums 
naudinga,, — jis išdidžiai tarė. — Jei teis
mas išspręstų, kad tavo Moteriškė yra iš
galvojimas praturtėti, tau būtų labai b’o- 
ga. Bet aš tau noriu pagelbėti; tau nerei
kės eiti net pas policijos viršininką, o tas 
būtų pirmas žingsnis į kalėjimą, jei tu man 
prižadėsi daugiau pas urvą neiti. —

Bernadeta ramiai žiūrėjo į gynėją ir ta
rė: — To aš negaliu prižadėti. —

Ditūras smarkiai suriko: — Viskas už
baigta, supranti? —

Pasilikęs vienas Ditūras susigėdo. Jis ne 
tik nepajudino Bernadetos nusistatymo, bet 
save suerzino. Tik jis tuo nusiramino, saky
damas sau: — Zakometas viską sutvarkys; 
Zakometas žiauresnis už mane. —

“Darbininkas, 366 W. Broadway, S. Bos- 
ton 27. Mass., išleidžia vyskupo Bučio kny
gą: ‘"Šv. Pane’ės Marijos Apsireiškimas 
Liurde”. Tai viena iš gražiausių knygų a- 
pie Liurdo stebuklus. Prisidėk prie tos kny
gos išleidimo. Už prisųstus $5.00 gausi dide
lę knygą, kurioje jūsų vardas bus įrašytas, 
kaipo leidėjo. Liurdas yra žinomas visam 
pasauliui. Katalikai turėtų tikrai žinoti a- 
pie Šv. Panelės Marijos apsireiškimą ir ste
buklus. Vyskupo Bučio knyga turėtų būti 
kiekvieno kataliko namuose...
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Moterų Gyvenimas ir Veikla
I Chicagos visuomenę ypač moteris

Prieš kiek laika spaudoje 
buvo pranešta, kad susior
ganizavo moterų komitetas 
nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams šelpti, šis kom’te- 
tas jau pradėjo drabužių rin
kimo darbą, šioje srityje gal 
daugiausia galės pasidarbuo-: 
ti moterys. Tad, komitetas 
atsišaukia į Čikagos lietuvių 
visuomenę prašydamas visų 
kas .turi atliekamų nenaujų 
drabužių, atneškite į Sophia 
Barčus vedamą Lietuvių šei
mininkių Raud. Kryžiaus 
vienetą Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Drabu
žiai priimami antrad;eniais 
dienos metu. Ciceriečiai ga
li nešti drabužius pas K. Sriu Sak’lienė, S. Juozelėnaitė, O. 
bienę, 1315 S. 50th Ave.

Jei aukojate drabužius, 
jauskitės, kad duodate do
vaną savo tautiečiui, o gal 
giminei ar pažįstamam. Pa
darykite taip, kad jie gavę 
tas jūsų dovanas džiaugtųsi. 
Tad, išva^kite, batus patai
sykite. Vieną, antrą drabu
žį ar porą batų nesunku pa
taisyti, bet susidėjus daug, 
komitetui bus labai sunku 
tą padaryti.

Šio pirmojo ir vienintelio 
Chicagoj moterų komiteto 
lietuviams šelpti valdyba: 
Sophia Barčus, pirmininkė;! 
Elzbietą Samienė, v’ce pir-j 
mininkė; Nora Gugienė, raš
tininkė; komiteto narės: S.

----- ---------- ------------------3, KJ. U VV, VZ. 

Biežienė ir K. Sriubienė. E.S.

!

Keletas pasakymų 
apie moterį ir vyrus

Jei Dievui mintis sukurti 
moterį buvo kilusi paskiau, 
tai ši mintis buvo pati ge
riausia, kuri jam kuomet bu
vo kilusi.

Vyras nusilenkia kiekybei, 
moteris— kokybei. Jam su
kelia ūpingumo be galo di- 
dali dalykai, jai — be galo 
maži.

Toks vyras, kuriam prie 
šono stovi gera moteris, vir
šiji bet kurį kitą vyrą.

Vyro meilė tik retai prilyg 
sta stiprumui motiniškos 
meilės, kuri savo gryniau
siu pavidalu art:mi dieviš
kajam išsižadėjimui.

Fiziniu narsumu vyras vir 
ši j a moterį, moraliniu — 
moteris vyrą.

Vyro idealas yra 
moters 
ta’p pat išaiškina, kodėl mo- goistu.

tarnauti.
veikti, 
Tatai

Mūsų virtuvė
Lietuviški barščiai

Norint, kad barščiai būtų 
gardūs, reikia prikaisti prės
kai, tai yra vandenyje; pir
ma sudėti mėsą jauteną. pa
sūdyti, nugraibyti putas; 
kas nori, gali pridėti puorų, 
salierų, ir lauro lapelių; pa
virinus valandą pridėti |tris 
svarus kiaulienos rūkytos 
arba šviežos; keletą bara
vykų, dvejetą svogūnų; pa- 

: virinus kiek, visus priedus Į
-------------------------- -

išgriebus išmesti, pridėti bu
rokinio skystimo arba rugi
nės giros, smulkiai pjausty
tų ir apvirintų batvinių la
pelių arba rūgštymų, taipgi 
galima dėti jaunas dilgėles 
balandas arba špinoką; rūgs 
tymai ir špinokas dedami 
žali, neapvirinti. Tokie barš
čiai gardūs nebaltinti ; bet 
kas mėgsta, gali pridėti pu
sę kvortos rūgščios grieti
nės.

dėk kopūstus, ir užvirink. 
Kopūstų reikia dėti gana 
tirštai. Kada vanduo užvirs 
Įdėk ‘vieną didoką cibulį, pi
pirų ir lapelių. Virink juos 
apie 3 valandas. Kas turi 
taukinės gerai yra įdėt šmo
tuką, pirm gera: sutrinus 
bliūde. Jeigu taukinės nesi
deda, gerai yra paplakt tru
putį miltų su šaltu vande
niu ir prie galo virimo įpilti 
į kopūstus. Šitie kopūstai y- 
ra dar gardesnį stovint ant 
k:tos dienos.

, i
teris dažnai vadina vyrą e- Nuplovus kaulą rūkyto 
goistu. kumpio, užpilk vandenio, su-'

Rauginti kopūstai su 
kumpiu

Skelbkitės Dien. “Drauge”

Kalėdoms artėjant
Tvyska krautuvių langai į tada nubluktų visos kilnios 
šokiais naraošalas bei ži.- idėios. nebetektu reikšmės Ivisokiais papuošala s bei ži.- idėjos, nebetektų reikšmės 

bučiais.
avilyje dūzgia, skuba vieni 
kitus pralenkdami, ryšulius 
vilkdami. Tai ženklas, kad 
artėja kas tai nepaprasto, 
tai populeriškiausia šventė, 
ypač čia, Amerikoje — Ka
lėdos. Jų laukia ne tik tikin
tieji, bet ir netikintieji net 
ir žydai, jie ypač moka tą 
švenčių progą išnaudoti biz- 
n’ui ir tas jiems atneša mi
lijonus dolerių pajamų.

Taigi, džiaugiasi visi. Ta
čiau tą džiaugsmą temdo 
baisi karo šmėkla. Jau penk
tas Kaledšs švenčiame kada 
pasaulyje taip juoda, taip 
tamsu ir iš niekur giedros 
nematyt'.

Milijonai moterų stato sau 
klausimą — ar ilgai taip 
bus? Ar kitoms Kalėdoms 
grįš iš karo mūsų sūnūs, 
mūsų vyrai, ar sulauksime 
žinutę iš užjūrio nuo savųjų, novanuu..,
ar gris musų tautiečiai, mu- ..„.„.ku 5„„

sų artimieji tremt niai iš Si- 
biro ir iš Vokietijos? O gal • 
jie jau nematys Kūdikėlio 
Jėzaus gimusio šioje žemė
je Kalėdų rytą? Ar bus at
statyta pasaulyje sugriauta 
tiesa, ar mūsų sūnų krau
jas išpirks laisvę mažoms 
nekaltoms ir pasaul o taikai 
nepavojingoms tautoms, ar 
ir mūsų tėvynei Lietuvai 
prievartos ke7iu išplėšta lais 
ve bus grąžinta? 0 gal bus 
mestas kąsnis kokiai nepa
sotinamai bestijai, kad ji, 
silpnesnį prarijus. vėl ieško
tų sau didesnio grobio? Jei 
neduok Dieve taip įvyktų, deda skaudėti.

Praeiviai lyg bitės,bet kokia pasaulyje skelbia
ma tiesa, bei gražūs šūkiai, 
nes niekas jais nebetikėtų.

Gyvendamas rūpesčiais ir 
neaiškiu rytojumi, vieną tik 
šiuo metu galime prašyti Tai j 
kos Karaliaus globos savo 
maldomis ir gerais darbais. 
Geri darbai, tai alkaną pa
maitinti, nuogą pridengti ir 
Lt. — mokina mus Katalikų 
Bažnyčia, krikščioniškas ir 
kultūringas pasaulis. Tad, 
pirkdamos Kalėdų dovanas, 
valgius ir gėrimus, skirkime 
nors dalelę ir atidėkime Lie
tuvos kenčiančių žmonių šel
pimui, arba nupirkime kokį 
šiltą drabužėlį- Lietuvos vai
kučiui ir at;duokime mote
rų komitetui, kuris drabu- 

Į žius renka, tvarko ir per- 
, siųs į Lietuvą taip greitai, 
kaip kelias atsidarys. Kai 
Kalėdų eglaitės mūsų na
muose pražydės visokiomis

guje paskelbs: “Ramybė žmo 
nėms geros valios”, pamaldi 
ir gailestinga siela susira
mins, kad daro

1 tuo kartu gali.
♦ *

nors tą, ką 
Laisvutė

*
v - f

akis, pavil-Jeigu skauda 
gyk jas tris kart ant dienos 
skystimu padarytu iš ket- 
virtdalio puoduko drungno 
vandens ir pusės šaukštuko 
druskos.

♦ * ♦

Vienas šaukštukas drus
kos ištarpintos pusėje puo
duko vandenio sulaikys dieg
lį jeigu išgersi kaip tik pra- I

— i

------- %
WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER
Fvarvthing tn tbr

Fnmttorr

MEX
MESAUSKAS

and SONS
raetory Bepreseotative

SHOWROOMS IN 
MKRCHANDISE MAKT

appolntment eaO — 
REPUBLIC 6061

PIRKITE KARO BONUS!

A COMPLETE ASSORTMENT

BULOVĄ
GRUEN

flATCHES

ertn5

daiktai ima

Padirbti taip pat gražiai ir 
nu tokia p it priežiūra kaip 
ir puikiausiems laikrodė
liams. Stiji 4kų naujų ma
ri j atvaizdai pritaikinti su 
akuratnais vidurius. Daug: 
ir kitų isd.rbysčių.

Kada priseina dovaną pasirinkimas, jūs atrasite, kad jewelry 
pirmenybę. Tai patogiausios Kalėdą dovanos. Tarnaus jums metai po metą 

Tai dovana, kuria ilgai gėrėsis.

I*o-

Tel. CALUMET 7237

FOR BOT H 
' juodinta mu jū-

M) gimtuvių ak-
mraėilu.

. MILITARY
RINGS 

s6’s
Mllltariniai žiedai kle- 
kv'enai tarnybos Mi
kai.

BIRTHSTONE 

RINGS 

l»w $975

Gratta J iriai,
“inta n j*«u gimta- 
vLi nkmmėllu.

DRESSER SETS 

s63
X

Xno 3 iki 40 daliu- 
Graliu nauju madų- 
Gr.žiosr dovanu d*- 
žė*e.•

EXPANSION 
BRACELET 

AND LOCKET

l

l

Jos. F. Budrik, Ine
3241 So. Halsted Street
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PIRKITE KARO BONUS!

I

19

Kun. J. Grinius, dv. vadas

SKELBKITĖS DR A i IGF

Rankose!

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Budriko Moderniška Krautuvė Į

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

MONUMENT CO.

ilsis Šv. Kazi- 
amžinai nutilęs 
atidėkoti tiems, 
jam paskutinį 
palydėjo jį į tą

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

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6102

A. | A.
ROY PAŠKEVIČIUS

ATGARSIAI IŠ n. MARIJONŲ CHICAGOS 
APSKRITIES BENDRADARBIŲ SUSIRINKIMO

Į susirinkimą gausiai su- nė Kavaliūnaitė, 
sirinko narių. Priėmus pro
tokolą skyriai išdavė savo 
raportus.

P. Turskienė iš Town of 
Lake pranešė, kad vietinis 
skyrius turėjo parengimą 
gruodžio 5-tą. Gruodžio 25, 
šv. Kalėdose, skyrius užpra- 
še šv. Mišias, kurios bus 8 
vai. ir visi nariai eis “in 
corpore” prie šv. Komuni
jos.

Skyrius sveikins jubilieji
nę vakarienę su dovana.

A. Vaišvilienė iš Bridge- 
porto 10 skyriaus pranešė, 
kad skyrius turės vakarą 
parapijos salėje sausio 23 
d.

Gruodžio 10 d. įvyko su
sirinkimas. Jame dalyvavo 
kun. A. ~ '
apskrities 
nis. Sena 
tvirtinta: 
lienė; vice pirm. Juškienė; 
rast. Aleliūnienė ir Šliogeris; 
iždininkės Mažeikienė ir ša- 
moškienė; finansų rast. Rud- 
minienė. Skyriuje randasi 
sekančios ligonės: Lenckie- 
nė, Urmona čė ir Jogelienė.

Skyrius sveikins jubilieji
nę vakarienę su dovana.

P. Ivanauskienė iš Dievo 
Apvaizdos pranešė, kad bu
vo suruoštas parengimas M. 
Bukantienės namuose. Jame 
.dalyvavo centro pirm. Ant. 
Phillips. Pranešta, kad va
karienės tikietai gerai pla
tinami. Skyriuje viena ligo-

Veronika 
Panarauskienė tapo TT. Ma
rijonų Bendr. garbės nare.

M. Navickienė, iš Brighton 
Park, pranešė, kad skyrius 
turėjo savo susirinkimą ir 
nutarė sveikinti vakarienę su 
dovana.

Druktenienė, iš West Side, 
pranešė, kad skyrius suruo
šė vakarą gruod. 12 d. Ge
rai pasisekė. Iš West Side

I
I

Sandys, MIC., ir 
pirm. C. Drukte- 
valdyba buvo už- 
pirm. A. Vaišvi- 

pirm. Juškienė

vice pirm. A. Vaišvilienė; 
rast. Bernicę Jakšiaitė.

Dvasios vadas kun. J. A. 
Dambrauskas padėkojo val
dybai už gražią darbuotę.

Kun. A. Sandys pasveiki
no visus ir palinkėjo visiems 
pasekmės.

Susirinkimas jau 
irimo reikalais

Sekmadienį, gruodžio
d., 2 vai. popiet, šv. Antano

vakarienėj dalyvaus daug parapijos mokykloj, Cicero, 
žmonių Visas parapijos ko- šaukiamas priešmetinis L. 
mitetas užsisakė
Kilti tikietai tarp parapijie
čių yra platinami. Skyrius 
sveikins vakarienę su stam
bia auka. Randasi viena li
gonė skyriuje. Pr. Šliogerie
nė, kuri buvo automobilio 
sužeista. Dabar sveiksta.

V. Mozerienė, i_ ____ ,
pranešė kad skyrius smar- timi, kviečiami atsilankyti, 
kiai ruošiasi vakariene1. Par i 
duota daugiau kaip šimtas 
tikietų. Į rėmėjus įsirašė nau 
jų narių. Viena narė, Mari
jona Lakavičienė, mirė. Už 
ją buvo užprašytos šv. Mi
šios. Prisirašė du nauji na
riai į a. a. kun. Navicko gar
bės fondą. Skyrius sveikins 
vakarienę su dovana.

Iš Marąuette Parko pra
nešta, kad vakarienė įvyku
si lapkričio 28 d., šauniai 
pasisekė.

TT. Marijonų Bendradar
bių Chicagos apskrities val
dyba išrinkta ta pati, bū
tent: pirm. C. Druktenis, PIRKITE KARO BONUS!

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

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

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 meti}:

WCFL 1000 k Sekmadienio va
kare 9:3O valandą.

W U1C 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl 

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS 
Sekretorius

P. KEZON 
ir Iždininkas

DABARTINI
DIVIDENTŲ
RATA...........

1751 W. 47th Street

Žmona pakeitė drafto , žmogTsKinvim piMivuv mjuiiv teligencija ir ignoranto jg 
kortelę, suareštuota 1 norancija auga su jo metais

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

WASHINGTON, gruod. 16 
—F.B.I. šiandien pranešė, 
kad Mrs. l^otis Florine Ross, 
kuri savo laiku buvo draft 
boardo tarnautoja, buvo su
areštuota už tai, kad ji pa
keitė savo vyro drafto kor
telę, kad padaryti jį per se
nu kariuomenei.

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

tikietus. Vyčių Chicago apskrities su- 
sirinkimas, kariame bus ren 
karna nauja valdyba 1944 
mqiams ir sudaryti planai 
išjudinimui L. Vyčių veiki
mo mūs kolonijose. Kuopų 
atstovai, visi veikėjai, na
riai-veteranai ir visi susirū- 

iš CiceroJPirLUSieji mūs jaunimo atei-

Sekmadienį, gruodžio 19 
d., Brighton Parko TT. M? 
rijonų Bendradarbių susirin
kimas įvyks po paskutinių 
šv. Mišių mokyklos kamba
ryje. Valdyba

Labdarių direktorių susi
rinkimas įvyks gruodžio 17 
d., 8 vai. vak., šv. Kryžiaus 

į parap. svetainėj. Visi direk- 
j toriai malonėkite dalyvauti.

Valdyba

A- t A

POVILAS Y ANUBIUS
Gyveno 1500 West 15th St., 

Chicago. Mirė Gruodžio 15 d. 
1943m., 9:30 vai. ryte sulau
kęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Dabatėnų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Petronėlę (po tėvais 
Armonaitė): 2 dukteris Mari
joną ir Teresę: sūnų Richard; 
3 pusseseres: pusbrolį ir daug 
kitų, giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko seserį 
ir pamotę. Argentinoje paliko 
brolį.*

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė,

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Gruodžio 18 d. 1943 m. Iš ko
plyčios 8:00 vai. ryto bus at
lydėtas į Gimimo šv. Pan. 
Marijos parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys 
Sūnūs, Pusseseiės, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
B. Petkus, Tel. Grovehill 0142.

•t

ROŽĖ TAMOŠAITIENĖ
(po tiėvais Ramokevičaitė)

Mirė Gruodžio 15d. 1943m., 
5:30 vai. vak., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų rėdybos, Seinų apskričio. 
Liškevos parapijos. Gobinių 
kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Martiną; 2 sūnus Juoza
pą ir Edward; anūką Robert; 
seserį ir švogerį Antaniną ir 
Joną Stanaičius ir jų šeimą; 
pusseserę Adelę Tasiūlis (Na- 
poleon, Micn.); švogerį Anta
ną Tamošaitį, švogerką Mar- 
tha Poltanavičienę ir jų šei
mas, ir daug kitų, giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko 3 seseris 
ir kitąs gimines.

Velionė priklausė prie Chi
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose: 
6942 So. Maplewood Avė., Tel. 
Hemlock 1398.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Gruodžio 18d. 1943m. Iš namų 
8:00 - vai. ryto bus atlydėta į 
Gimimo Šv. Pan. Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Anū
kas, Sesuo, Pusseserė, švoge- 
riai, švogt-rka ir Giminės.

Laidot. direktorius Mažeika 
ir Evanauskas. Telef. Yards 
1138-1139.

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.

y

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI-
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virs 50 Metq
Tos Pačios šeimos

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CC9T! 
PARTICCLKR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODCOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

WILLIAM STANKUS, JR. 
kuris mirė Gruodžio 4d. 1943 
m, ir tapo palaidotas Gruodžio 
9 d., o dabar 
miero kapinėse 
ir negalėdamas 
kurie suteikė 
patarnavimą, ir 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame tųūsų dvasiš
kam tėveliui kun. Eduardui 
Abromaičiui, kuris atlaikė įs

pūdingas pamaldas už jo sielą 
ir pasakė pritaikintą, pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių ir genų 
aukotojams, ir vargonininkam* 
Mondeikai ir Brazaičičui už 
gražų grojimą ir giedojimą: 
taipgi ir mokyklos vaikučių 
chorui už gražų giedojimą. 
Dėkojame šv. Kazimiero sese

lėms už papuošimą altorių.
Dėkojame graboriui Antanui 

B. Petkui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinantį. o 
mums palengvino perkąsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams iš Šv. Vaąrdo 
draugijos ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo valando
je ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms: o tau mylimas 

sūnau ir broli, lai Dievas su
teikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Tėveliai, 
Seserys. Broliai ir Močiutės.

Gyveno: 3029 S. Emerald
Avenue.

Mirė gruod. 14 d.. 1943 m., 
5:30 vai. vak., su.aukęs se
natvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Rasemnj apskr. Amerikoje iš
gyveno 40 metus.

I’aliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Mykolą (U. S. Navy); 
2 dukterų Jadvygą ir žentą 
Stanislovą Petkus, ir Pauliną 
ir žentą Kazimierą Lauraičius 
ir jų šeimas; 5 anūkus; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Phillips 
koplyčioje, 3307 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
gruodžio 18 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nu.ydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę;— Sūtus, Duktė ys, 
Žentai, Anūkai ir visos kitos 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius I J. 
Zolp, telefonas YARds 0781.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

f

■a

I 
i

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ JSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET I

i ve. i'
PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Tel. YARDS 1741-1742
4882*84 SOUTH CAUFORNIA AVENUE

TsL LAFayette 0727
RAMO PROGRAMAS —8:00 v*L Piraad ir Ketvirtai vak. 

Ii stoties WGBS (1390), su Povilu fialtimieru.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

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

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

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. jPhone l'AKDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 UTCANKA AVĖ. Phone PABOS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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Jauno ūkininko kelionė

Keliavo tris mylias per sniegą su 
pertrukusiu apendiksu

Canon City, Colo. — Louis šią Wetmore miestą. 
Waitman, 27 metų amžiaus, 
jaunas gyvulių ūkio augin
tojas, keliavo tris mylias per 
gilų sniegą iš savo namo, 
esančio San Isabel giriose, 
nežiūrint jog jis jautė dide
lį skausmą trukusio apen
dikso.

Sukliudytas kalnų regi jo
ne didelio sniego, Waitman 
pareiškė gydytojams, jog jis 
laukė savaitę, manydamas, 
kad skausmas praeis. Keliai 
buvo užblokuoti į artimiau-

Negalėdamas ilgiau pakel
ti skausmo, jaunas gyvulių 
augintojas iškeliavo pėkš- 
čias. Jis pasakė, jog skaus
mas buvo toks didelis, kad 
jis kelis kartus perkrito į 
sniegą, bet įstengė atsikelti 
ir ėjo per pusnyną, sniegas 
siekė aukščiau kelių iki pa
siekė mažą miestą ir buvo 
nugabentas į Canon City li
goninę.

Gruodžio 15 dieną buvo 
vilties, jog Louis Waitman 
pasveiks.

Belaisvių sąrašas

Chicago Heights lietuvis nelaisvėje

MOKINA ŠVAROS IR GRAŽAUS ELGESIO Pasižvelgius Chicagoje ir toliau

Staj kokios vagystės Įvyko
Įsibriovė

i -
Vagys įėjo į Joseph O’Con- 

nor namą, 7839 So. Wabash 
avė., ir paėmė už $300 kai
lių paltą, vyriškų rūbų, ir če
modaną už $100 vertės. Apie 
tai jis pranešė pereitą tre
čiadienį policijai.

* * *

Du sulaikyti

j jų pardavimą. Policija pa
reiškė, jog papuošimai buvo 
rasti jo namuose kaipo pirk
ti gėlių krautuvėje ir buvę 
uždėti ant antkapių.

Penktadienis, gr. 17, 1943

I

K £ JĮ

Washington, D. C. — Ka-I
ro departamentas pereitą vyrai yra iš Illinois valsti- 
trečiadienį paskelbė 202 jos, vienas iš Indiana, ir trys 
Jungtinių Amerikos Valsty- iš Wisconsin.
bių kareivių pavardes, kurie 
yra keturiose šalyje kaipo 
karo belaisviai; 10 yra Bul
garijoje, 190 Vokietijoje, 
vienas Vengrijoje ir vienas 
Rumunijoje.

Belaisvių skaičiuje yra 
lietuvis staff sgt. Anthony 
J. Rauba. Jis randasi Bulga
rijos nelaisvėje. Jo motina 
Mrs. Josephine Rauba gy
vena Chicago Heights.

Belaisvių skaičiuje devyni

Dvidešimt 
jautis ir

Sudegė 25 karvės
Kanosha. — 

penkios karvės, 
meitėlis sudegė ugnyje, kai
gaisras sunaikino Edwąrd 
Finck farmos galvijų tvar
tą, Pleasant Prairie. Nelai
mė įvyko pereitą antradienį.

Dabar daugelis motinų eina į dirbtuves, kas labai atsi
liepia į vaikus, ypatingai paaugusius. Neprižiūrimi jie 
pradeda eiti blogais keliais. Dėlto Detroite susidarė kata
likių moterų taryba, kuri organizuoja liuosnores moteris 
ir jas lavina būti auklėmis. Manoma atidaryti mieste visą 
eilę namų, į kuriuos bus priimami karo darbininkių vai
kai. Atvaizde viena tokių auklių mokina vaikučius švaros. 
(NCWC-Draugas photo)

Patrick Shea, 26 metų am
žiaus, 85$1 Burley avė., ir 
Harry Wolak, 29 metų, 8011 
South Shore drive, buvo pri
statyti grand jury pereitą 
trečiadienį, kaltinant juos 
taverno savininkų apvogi
me.

t

Mirė požeminiame . 
traukinyje

Emil Malon, 58 metų am
žiaus, 4643 N. Spaulding, 
įmonės darbininkas* mirė 
nuo širdies atakos naujame 
požeminiame traukinyje, pe
reitą trečiadienį. Jis sukrito 
kai traukinys važiavo artė
jant prie Randolph gatvės 
stoties.

x Kun. A. Linkus, švento 
Kryžiaus parapijos klebonas 
ir vikaras kun. S. Adominas 
buvo išvykę trims dienoms 
rekolekcijų, 
prieI

Šiandie 
savo pareigų.

grįžo

* *

Už $7,000

Laimėjo rekordinį sprendimą

Priteisė 900,000 už sužeidimą
Superior teismo jury pe

reito antradienio vakare pri
teisė Tracy J. Cropper’iui, 
Columbus, Ohio, $200.000 iš 
Pennsylvania geležinkelio už 
sužeidimą, kuris įvyko ba
landžio 18 dieną, kai jis nu
krito po prekiniais vagonais, 
dirbant Columbus yarduose. 
Manoma, jog tai buvo di
džiausias atlyginimas pada
rytas Illinois valstijoje as
meniškoje sužeidimo byloje, 

avė. ir Irving Park road, mi- ryte savo garaže, durys bu- Cropper, 39 metų amžiaus, 
rė nuo širdies atakos, kai jis vo uždarytos ir automobilio buvo armijos oro korpuso 
dirbo .pereitą antradienį. Į motoras veikė. pilotas iki garbingai buvo

Žuvo nuo gazo
į William Maria, 31 metų

Mirė ddfbC amžiaus, 2619 So. Centrai
Park avė. darbininkas, mirė 

Harry Dūke, 57 mėtų am- ligoninėje pereito antradie- 
žiaus 3034 North Normandy nio vakare nuo carbon mo- 
ave., valstijos policijos ga- noxide gazo nuodų. Jis buvo 
ražo prižiūrėtojas Harlem rastas pereito antradienio

atleistas iš kariuomenės dėl 
amžiaus. Jis buvo tarnavęs 
prie geležinkelio 18 dienų, 
kai nelaimė įvyko. Jis nete
ko kairės kojos aukščiau 
kelio ir kairės rankos aukš
čiau alkūnės.

Jis buvo atstovaujamas 
advokatų Robert J. McDo- 
nald, Minneapolis, Minn., ir 
Samuel Cohen, Chicago.

Už septynis tūkstančius 
dolerių vertės buvo pavogta 
greito gręžimo ir kitų įran
kių iš Pedersen Bros. Tool ir 
Supply kompanijos, 621-5 

i Washington Blvd. Apie šią 
vagystę pranešė William 
Pedersen pereitą trečiadienį 
policijai.

* * *

Gėlių vainikai
Muscatine, Ia. — Clarence 

Secrist, Muscatine gėlinin
kas. buvo nubaustas už ma
žą vagystę ir jam teisėjas J. 
C. Coster pereitą trečiadie
nį uždėjo šimto dolerių 
bausmę už vogimą gėlių vai
nikų iš kapų nuo antkapių ir

Pavogė cigarus
Cropper projektuoja pirk- Į Trys cigarų dėžės už 

ti 250 akerių gyvulių ūkį $2,00 vertės buvo pavogta iš 
netoli Columbus, Ohio, kur 
jis gyvena. Tracy J. Cropper goję. Apie tai pranešta poli- 
yra vedęs ir turi 3 vaikus.

Bismarck viešbučio, Chica-

cijai pereitą antradienį.

Patikimas

Galima patikėti, kad Chesterfield’s 

Tinkama Kombinacija pasaulio 
geriausių tabakų kiekvieną sykį 
duos rūkytojams ko jie nori.

kaip Kalėdų Diedukas

Gražus raudonas kartonas Kalėdų 
Chesterfields yra dovana, kuri patiki
mai patenkins bi rūkytoją. Jų Lengves
nis, Vėsesnis, Geresnis Skonis visur 
įvertintas. Jie visada patenkina, ir štai 
kodėl —

fadčkite Chesterfields ant 
jūsų Kalėdų sąrašo 
Negalite pirkti geresnio 
cigareto.

Žuvę kareiviai karo Į 
frontuose j

Washington,.D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 157 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 

j žuvo Azijos, Centralinio Pa
cifiko, Europos, Viduržemio 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose, žuvu
siųjų skaičiuje septyni vyrai 
yra iš Illinois valstijos, ke
turi iš jų yra iš Chicagos. 
Žuvusiųjų skaičiuje septyni 
vyrai yra iš Indiana ir pen
ki iš Wisconsin.

Vagys "nukirpo" 
barberį

John Belair kirpyklos sa
vininkas, 3127 N. Clark str., 
pranešė pereitą trečiadienį 
policijai, jog vagys įsibriovė 
į kirpyklą ir pavogė 18 skus
tuvų, 
dvi 
nes

tris poras žirklių ir 
plaukams kirpti ranki- 
mašinėles.

Trys banditai
Trys apsiginklavę negrai 

pabėgo su $840 pereitą ant
radienį, kai apvogė Allied 
Currency exchange, 422 E. 
61st str. Banditai grasino 
panelei Elvirai Hayes, 40 
metų amžiaus, 449 East 62d 

, str., kasininkę, ir privertė ją 
atidaryti kambariuko (cage) 
duris.

Šešiolika žuvo
Omaha, Neb. — Armija 

gruodžio 15 dieną pranešė, 
jog šešiolika vyrų žuvo ke
turių motorų bombonešio 
susidaužyme. Nelaimė įvy
ko pereito antradienio vaka
re, trys mylios nuo Omaha 
areodromo.

Nudegė du vaikai
Alfred Polan, 15 metų am

žiaus, ir jo brolis Jacąue, 11 
metų, nudegė kojas, rankas 
ir veidą pereitą trečiadienį, 
kai jie pylė į skalbyklos pe
čių gazoliną. Pečius explo- 
davo jų namo basemente.

Apvogė kareivį
Pvt. Paul Armand Pina 

praleido savo traukinį į 
Seatle, jis pasakė policijai, 
nes du vyrai pavogė jo tikie- 
tą ir $136.

Urba,X
Šv.

dienomis 
į švento

Chicagos

Kun. Boleslovas
Kazimiero akademijos 

kapelionas, šiomis 
susirgo ir išvežtas 
Kryžiaus ligoninę.

X Liet. Vyčių
apskrities priešmetinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 19 d., Šv. Antano 
parapijos salėj, Cicero, 2 v. 
popiet.

X Sophia Kelia, žmona dr. 
J. Kelia, iš Marąuette Park 
išvyko į New York, N. Y., 
aplankyti savo sūnų Leonar- • 
dą, kurs liuosnoriai yra įsto
jęs į U. S. Coast Guard.

X Kapelionas kun. Jonas 
Vosylius, MIC., (j. g.), CHC, 
sykiu su Keturioliktuoju 
Konstrukcijos Batalionu su
grįžo į Ameriką iš Pietų Pa
cifiko, kur praleido penkio
lika mėnesių.

i x Mykolas Daugirdas, se
nas No. Side veikėjas, šio
mis dienomis rimtai susir
go. Ligonis randasi namie, 
1615 N. Wood St., gydomas 0 
dr. J. Poškos.

«

X Valerija Mozerienč, ži
noma Cicero veikėja, savo 
varduvių proga sulaukė nuo 
draugių daug sveikinimų ir 
dovanų.

X Teresėlė Snarskaitė, du 
krelė So. Chicago veikėjų 
Snarskių, 610 E. 88 St., jau 
antras mėnuo, kaip dėl ne
tvarkos su nervais negali 
lankyti mokyklos. Gydoma 
namie.

I

X Antanas Petrokas, A- 
teitininkų draugovės iždinin 
kas, šiomis dienomis iš Ci
cero persikėlė gyventi į Bri- 
ghton Park. Jis yra geras 
tautinių šokių šokėjas, vai
dintojas ir choristas.

X Jonas Stankus, vest- 
saidietis, žinomas L. Vyčių 
ve kėjas, neseniai pašauktas 
į kariuomenę, paskirtas į 
pakraščių sargybos korpusą. 
Šiuo metu randasi Brooklyn, 
N. Y., kur turi progos su
eiti su tenykščiais vyčiais.

X “Vyties” .kalėdinis nu
meris jau išėjo iš spaudos. 
Tuhningas, gausiai iliustruo 
tas, įdomus jaunimui ir au- 
gusiems. Organizacijos na
riai (mokestis metams tik 
$1.80) žurnalą gauna nemo
kamai. Prenumerata metams 
$2.00.

į

Fo- 
Jis 
kai
Se-
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X Kazimieras Janušaus
kas, Chicago lietuvis, jau 30 
metų, kaip serga Oak 
ręst senelių prieglaudoj, 
yra kilęs iš Sarafiniškių 
mo, Gaurės parapijos,
nelis labai nori, kad kas iš 
giminių, artimųjų, ar net iž 
to paties kaimo jį aplanky
tų nors Kristaus gimimo 
šventėje. Prieglaudoj jis gu
li 36 warde.
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