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Sąjungininkai Italijoje stumia nacius atgal
Amerikiečiai pavarė japonus iš 

svarbios bazės N. Britanijos saloje
SĄJUNGININKŲ ŠTA-

N. Gvinėjoj, gruod.19
MacArthur pranešimas 
amerikiečių šeštoji ar- 
užėmė svarbų Umtin-

gius, kad japonai pradėjo 
daryti savo atakas anksti 
rytais, kol dar tamsu.

Šiaurės Solomonuose, 
merikiečiai kareiviai varosi 
iš savo pozicijos Empress 
Augusta įlankoj į džiungles 
šiaurryčiuose, takydami į 

i kalnuotas vietas netoli To- 
rokina upės žiočių. Kitos 
priešo pozicijos toje apylin
kėje jau apsuptos iš trijų

BAS 
Gen. 
sakė 
mija
galu miestelį ir jo patrankų 
įrengimus. Amerikiečiai pa
sivarė į rytus ir šiaurry
čius iš originalas pozicijos, 
rasdami tik mažą opoziciją.

Mūsų patrolės lėktuvai at
mušė 40 priešo lėktuvų, ir 
9 jų nušovė. Dar vienas prie- pusių. Laivyno lėktuvai ket- 
šo lėktuvas buvo nušautas virtadieny darė 180 atskirų 
prie Cape Gloucester, salos skridimų, daugiausiai ap-
vakariniam gale. Amerikie- link Buka, tik į šiaurę nuo 
čiai lakūnai taip pasekmin- Bougainville, ir ten nume- 
gai saugojo pėstininkų žy- tę 135 tonus bombų.

r ŠIURPI DVIEJU TRAUKINIU KATASTROFA AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ SAN PIETRO

Kompromiso bylius dėl 
kareivių balsavimo
WASHINGTON, gruod. 19 

— Atstovas Worley vakar 
kompromiso bylių 
balsavimo reikalu, 

federalinė valdžia 
balotus, bet būtų

Prezidentas tarėsi su 
geležinkelių vadais 
dė’ streiko krizės

patiekė 
kareivių 
kuriuo 
suteiktų
palikta pačioms valstybėms 
nutarti ar balotus skaityti, 
ar ne.

Skirtumas tarpe šio by
li aus ir Senato atmesto 
Green-Lucas byliaus yra 
tas, kad nėra jokios prie
vartos valstybėms skaityti 
kareivių balsus, ir numato 
karo balotų komisiją, kuri 
turėtų vien tik administra
cinės teisės. Green-Lucas 
bylius numatė tokiai komi
sijai teises investiguoti suk
tybes.

CHURCHILL SVEIKSTA
LONDONAS; gruod. 19— 

Premjero Churchill gydyto
jai praneša, kad jis jau eina į 
geryn, bet sakė jo širdis 
nusilpusi. Gydytojai sako 
tai galėjo būti iš priežasties 
nuovargio ar naujų vaistų.

Britai pasivarė arčiau Orsogna miesto
BAS Aldžyre, gruod. 19 —’ 
Abiejuose Italijos fronto 
galuose sąjungininkų ka
riuomenės varo vokiečius iš į 
jų laikomų Unijų. Bandyda
mi juos sulaikyti, vokiečiai 
siunčia dalinius iš Rusijos 
sustiprinti savo silpnėjan
čias linijas.

VėTausiu pranešimu, pen
ktoji armija,iš užimto San 
Pietro miesto pasivarė pir
myn apie mylią. Vokiečiai 
dabąr priversti trauktis į 
naujas linijas.

Vienas amerikiečių dali
nys, atmušęs nacių kontra
takas, okupavo Lagone mie
stelį, 8 mylias į šiaurę nuo 
San Pietro.

Vokiečiams pasisekė vien 
tik linijos centre, kur jie

privertė amerikiečius pasi
traukti iš San Vincenzo a- 
pylinkės, 6 mylias žemiau 
Alfedena.

Adrijatikos fronte, britai 
kareiviai tvirčiau užėmė Or- 
tona-Orsogna vieškelį, ir da
bar deda visas pastangas iš
varyti vokiečius iš Orsogna 
m esto ir atstumti juos iki 
pat Pescara klonio linijos. 
Šiuo laiku britai kovoja 
prieš nacius to miesto pak
raščiuose.

Vokiečių radio praneši
mai sakė sąjungininkai pra
vedė atakas iš Venafro ir 
Gignano į Cassino, tuo 
pripažindami, kad sąjungi
ninkai dabar valdo Migna
no, kuris kontroliuoja per
ėją į Liri klonį.

Pirma nuotrauka iš šiurpios dviejų traukinių katastrofos netoli Rennert, No. Caro
lina. Einančio iiš Miami, Fla., traukinio trims vagonams nušokus nuo bėgių, už 40 mi
nučių iš priešingos pusės atūžė greitasis New York traukinys. Abu traukiniai buvo 
pilni keleivių. Pranešama 60 keleivių žuvo ir 100 sužeista. Kiek tikrai toje katastrofo
je žmonių žuvo ir sužeista, tiktai vėliau sužinosime. (Acme-Draugas telephoto)

Slavai sako vokiečiai 
prašo vengrą pagalbos

; LONDONAS, gruod. 19— 
Jugoslavų informacijos biu
ras Egipte praneša, kad vo
kiečių specialus pasiuntinys 
pietrytinei Eurnnai dabar 
yra Budapešte, kur veda de
rybas su Vengrijos vyriau
sybe išgavimui vengrų ka
reivių kovoms Jugoslavijoj. 
Sakoma Vokietija už tokią 
pagalbą siūlo patraukti j 
vengrus kareivius iš Rusi
jos fronto, ir leisti Vengri
jai pagrobti šiaurrytinės j 
Jugoslavijos teritoriją tar-, 
pe Vukoviaro, Zupanja, li
pių Save ir Dunojaus, ir da
bartinės Vengrijos sienos.

I

WASHINGTON, gruod. 19 
— Norėdamas išvengti gele
žinkelių darbininkų streiko 
gruodžio 30 d., Prez. Roose
velt šiandien tarėsi su pen
kių unijų vadais ir geležin
kelių atstovais. Prezidento 
veiksmas sušaukiant tokį su
sirinkimą parodo jo susirū
pinimą tuo reikalu ir duo
da suprasti, kad jis skaito 
tokio streiko išvengimą 
svarbiu dalyku.

Unijos sako 97U nuošim
čiai jų narių balsavo už 
streiką. Geležinkelių atsto
vai yra įgalioti padaryti su
tartis su unija, jeigu būtų 

; galima prie kokio norint su- 
I sitarimo prieiti.
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ALDŽYRO — Ameri

kiečiai yra tik 5 mylios nuo 
Cassino miesto, kuris ran
dasi tik 70 mylių nuo Ro
mos. Britai yra 4 mylios nuo 
Orsogna. Mūsų 
bombavo Riviera ir 
Italiją.

IŠ SICILIJOS — 
n inkai sučiupo 15 
kurie organizavo 
simpatizatori"? 
sąjungininkams.

IŠ LONDONO 
gininkų lėktuvai
Anglijos kanalą j nacių Eu
ropos pusę.

IŠ LONDONO — Nacių 
DNB žinių agentūra prane
šė, kad maršalas Rommel) tų ataką ant nacių okupuo- 
pask irtas vadovauti ašies į tos Prancūzijos, nacių ma-

lėktuvai 
šiaurinę

Sąjungi- 
fašistų, 
fašistų 

priešintis

— Sąjun-Į 
skrido per I

Ch ris tmas 
Senis

I

Iki liepos mėnesio i 
paims milioną tėvų
WASHINGTON. gruod.19

— Selective service štabas 
vakar pranešė, kad tarp 
gruodž'o 1, 1943 ir liepos 1, 
1944 kariuomenėn bus pa
imta 1,000,000 tėvų, kad su
daryti reik&lingą 1,900,000 
iki 2,100,000 vyrų skaičių. 
Pranešimas taipgi sakė spa
lių ir lapkričio mėnesiais 
buvo paimta 50,465 tėvų.

Naciai praneša apie didelę rusų 
ataką Nevelio sektory

Sako rusai stumiasi į Lietuvos pusę
MASKVA, gruod. 19 — ir Lenkijos sienas ir jau pa- 

Per praeitas penkias dienas darę “kelis pralaužimus” 
vokiečių komunikatai pripa- žemiau didžiojo vieškelio 
žįsta milžinišką rusų ofen- vedančio į vakarus nuo Smo- 
syvą šiauriniam fronte už lensko į C " " '
Nevelio, kuri stumiasi į Lat
vijos sieną, apie 70 mylių į 
vakarus. Nacių DNB agen
tūros pranešimu, vokiečiai 
“sutrumpinę savo linijas” 
Nevelio fronte dėl didelių’ 
atakų, kuriose dalyvauja 
220,000 rusų kareiviui, ku
riems padeda tankų, artile
rijos, ir lėktuvų daliniai.

Vokiečiai taipgi pripažino, 
jog kiti rusų daliniai Balt
rus! j oje varosi į Lietuvos

Oršą. Berlynas /
taipgi pranešė apie rusų 
bandymus eliminuoti vokie
čių poziciją K^rzone, Juodo
sios jūros uoste.

Rusų pranešimas sakė 
vokiečiai buvo pavaryti iš 
dar daugiau tvirtovių ir ru
sai dabar baigia apsupti Ki- 
rovogrado industrinį centrą 
Dniepro upės už lenkime. 
Anot komunikato, naciai 
darė pakartotinas atakas, 
bet rusai visas atmušė.

Aliantai davė turkams 
laiko pasiruošti karui 
LONDONAS, gruod. 19— 

Raportai iš Ankara sako 
Turkijai pasisekė įtikinti 
Ameriką, Angliją ir Rusiją, 
kad ji dar nėra tinkamai pa
siruošusi šiuo laiku stoti 
karan. Tie patys šaltiniai' 
sako Rusija Teherane ir vėl 
dariusi spaudimą ant Turki
jos kuogreičiausiai stoti ka
ran, bet kiti, ypatingai! Prez. 
Rooseveltas, parodė suprati
mą ir konferencijoje giliau 
išsikalbėjo tuo reikalu.

Rusai nuteisė 4 karo 
kriminalus mirti
MASKVA, gruod. 19 — 

Užbaigus trijų dienų tardy
mą prieš militarinį teismą, 
trys vokiečiai ir parsidavė
lis rusas buvo nuteisti mir
ti už Kharkovo mieste at- 
liktus žiaurumus nacių o- 
kupacijos metu. Visi prisi
pažino esą kalti ir teismo 
metu pasakojo kaip Kharko
vo gyventojai buvo žudomi 
nuodingom dujom ir kitom 

I priemonėm.
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Italai lakūnai padeda 
sąjungininkams 
ALDŽYRAS, gruod. 19 — 

Maršalo Badoglio italų avi-
, acijos lakūnai ir lėktuvai 

Pirmiau nugalėti nacius padeda aliantams. Pirmas 
jų veiksmas buvo ataka ant 

—MOlinfbaftęn nacių aerodromo Podgorico-
je, Jugoslavijoje. Italai la-

NEV/ DELHI, gruod. 19 kūnai ten sužalojo kelis ant 
19 — Lord Louis Mcuntba- žemės esančiuc vokiečių lėk- 
tten, sąjungininkų viršinin- tuvus. 
kas pietrytinei Azijai, nese
nai Burmos fronte padary- atakavo 
to vizito meta sakė viskas krante, 25 mylias į pietus 
dabar koncentruojama prieš nuo Romos, kur apgadino 
Vokietiją, bet vėliau visos geležinkelių centrus, karei- 
jėgos bus atsuktos prieš Ja- vines, uostus, sandėlius ir 

elektros jėgos stotį).

Londone sakoma britas 
generolas ves invaziją
LONDONAS, gruod. 19— 

Londono laikraščiai, ats
pausdindami Washingtono 
žinias, kad Gen. Marshall 
pasilaksiąs Amerikos kariuo
menės viršininku šiandien 
rašė, kad britas generolas 
vadovaus Europos invazijai, 
pabrėždami tai, kad tai vie
tai numatomi britai Gene
rolai Wilson arba Alexau- 
der, o po jų Amerikos Gen. 
Eisenhower.

Sekmadienio laikraščiai
, pirmą kartą skelbė žinias, 
kad per praeitus šešis mė
nesius dideli konvojai Ang- 
lijon atvežė šimtus tūkstan
čių amerikiečių kareivių 
Europos invazijai. Antraš
tės sekmadienio Graphic ir 
People rašė, kad “milionai” 
kareivių koncentruojami in
vazijai.

Amerikos A—36 lėktuvai
Anzio, Tyrenijos

gruod.
Karo informacijų 

gautomis žiniomis,

poniją.

Naciai suareštuoja 
Danijos moteris
NEW YORKAS,

19 -
biuro
nacių gestapo okupuotoj 
Danijoj padarė šimtus nau
jų areštų. Stokholmo laik
raštis Sočiai Demokraten 
rašė, jog naciai areštuoja 
danes moteris kaipo įkaitus 
už jų pasislėpusius vyrus.
—

suvesti
LONDONAS, gruod. 19— 

Dabar daromi rimti bandy
mai atstergti Lenkijos-Ru
sijos diplomatinius santy
kius. Lenk i jos vadų nuo
monė, tačiau, yra, kad tai 
bus sunkiau padaryti negu i 
buvo anksčiau manyta. Pir
masis raportas nurodo, kad 
Maskva reikalauja, jog Len
kijos vyriausybė ištrėmime 
užvestų kalbą tuo reikalu ir 
pažadėtų draugišką lenkų 
nusistatymą Rusijos linkui.

Lenkų manymu, Rusija 
reikalausianti atleidimą tam

ir rusus
BRITAI ŽYGIUOJA

PIRMYN BURMOJE
NEW YORKAS, gruod. 19 

— Britų radio šiandien per
davė žinias iš New Delhi a- 
pie tai, kad britai kareiviai 
Arakan fronte Burmoje pa
sivarė pirmyn tris mylias

NEW YORKAS, gruod. 19» 
•— Nacių radio Belgrade, 
Jugoslavijos sostinėj, susto
jo transliavęs, kas nurodo, 
kad aliantų lėktuvai iš Vi
duržemio gal puolė taiki
nius vokiečių okupuotoj Ju- 
gosią vijoj.

bombą 
Pada- 

ir keli

sustoti 
part> 
Lenki-

f k reikalų

Nacių lėktuvai puolė Londoną; 
priemiesty numetė vieną bombą 

patrankos pradėjo į juos 
šaudyti. Raportai sako na
ciai numetė vieną 
Londono priemiesty, 
ryta maži nuostoliai 
asmenys sužeisti.

Žinios iš neutralių kraštų 
sako po ketvirtadienio ata-

Į

kos ant Berlyno iki 200,000 šiaurę nuo Duthidaung. 
vokiečių liko be pastogės. 
Stokholmo laikraštis Afton- 
tidningen rašė, kad 1,400 
žmonių buvo užmušta ir 

jėgoms atmušti sąjunginin- ž'erji bomberiai skrido virš 150,000—200,000 liko be pa
kų invazijos. Į Londono. Priešlėktuvinės ' stogės.

LONDONAS, gruod. 19—
Sekant pranešimus apie bri-

>

Indijoj baigėsi badas
NEW DELHI, gruod. 19 

— Indijos valdžios maisto 
sekretorius sakė badas Ben
gsi apskrity baigtas.

j tikrų priešrusiškų lenkų iš 
vadovybės, ir įsakymą len
kams partizanams 
kovojus prieš rusus 
zanus. kurie randasi 
joje.

Anglijos užsienių
sekretorius Eden matėsi su 
lenkų ambasadorių Raczyn- 
ski ir tuoj tarsis su Lenki
jos Premjeru Mikolajczyk 
ir užsienių reikalų minist
ru Romer. Manoma padėtis 
nors kiek paaiškės kuomet 
Lenkijos kabinetas susirinks 
ateinančią savaitę.

Partizanai atmušė 6 
vokiečiu atakas
LONDONAS, gruod. 19— 

Jugoslavų part’zanų prane
šimas sakė jie per praeitas 
13 dienų atmušę 6 nacių a- 
takas ir pradėję savo kont- 
rofensyvą. Sąjungininkų lė
ktuvai jiems padeda atakuo
dami priešo pozicijas.

ORAS
Giedra. Nebus didelės at

mainos temperatūroje.
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Pirmadienis, gruod. 20, 1043

Lietuvių Seserų 25 metų sukaktis
Putnam, Conn. — Lig šiol atliko naujųjų namų šven- 

buvome pratę Thompsone tinimo apeigas. Jam asista- 
ieškoti Nekalto Prasidėjimo vo marijonai kun. A. Mor- 
Žvč. Panelės Marijos Seserų, kūnas, kun. V. Andriuška ir 
Bet neseniai jos įsigijo nau- kun. J. Pauliukonis. 
ją namą pakelėje tarp Prc- 
vįdeųce ir Putnam, už pat 
TbompsoRO sienos, ir diabar 
jų oficialus adresas eina 
Putnamo ( vardu. Naujuose, 
erdviuose, ką tik pertaisy
tuose namuose yra dabar šių 
lietuvių seserų centras Ame
rikoje, ir drauge tai duoda 
progos pagalvoti ir apie a- 
teities platesnius planus šios 
darbščios vienuolijos na
rėms.

Gruodžio 8 dieną seserys 
minėjo svarbią savo gyve
nimo sukaktį. Kaip tik prieš 
25 metus buvo Marijampo
lėje .arkiv. J. Matulevičiaus 
padėti pamatai šiai vienuoli-

i

i

«

Waterbury, Brocoklyn, N. Y.1 PIRKITE KARO BONUS!
Per pietus vienuolijos isto-' 

riją trumpai apibudino sės. 
M. Augusta. Labai nuošir- 
džiai sveikinimo kalbas pa
sakė kun. J. Valantiejus ir’ 
kun. dr. V. Andriuška, MIC. 
Pabaigoje motina M. Aloyza 
padėkojo gerb. kunigams ir 
visiems dalyvavusiems sve
čiams bei geradariams, sese
rų vardu pažadėdama mels
tis už visus rėmėjus ir ge
radarius. Ten Buvęs Į

Būkit Malonūs

Po šventinimo naujus į- 
rengtoje koplyčioje buvo iš
kilmingos Mišios, kurias lai
kė prel. J. Ambotas, asistuo
jant domininkonui kun. B. 
Žvirbliui iš Providence Gol- 
lege ir kun. B. Giauronskiui 
iš Watsrbury, Conn. Ceremo 
nijų meisteriu buvo kun. J. 
Vaškas.

Per šias iškilmingas Mi
šias giedojo pačių seserų 
choras.

’ IPo evangelijos pamokslą 
sakė kun. dr. K. Urbanavi-

: čius, atvykęs iš Bostono. Jis 
gražiai ap’budino pačios šve
ntės mintį ir nurodė, kokiais 
stebuklingais keliais Dievas 

jai, kuri per tą laiką Lietu- šią seserų, vienuoli ją globo- 
voje spėjo išsišakoti ir ap-| ja ir veda vis į sekmingesnį 
imti įvairių labdarybės ir 
švietimo darbo sričių.

Sunku pasakyti, kas šian
dien beliko iš šio vienuoly-1 
no Lietuvoje. Bet šiame kraš 
te, laisvoje Amerikoje, se
serys gali pasidžiaugti savo nes, kurias suteikė vienuo- 
pažanga ir augimu Ne per lija-i Per šiuos 25 jų gyveni- 
senia-usiai jų tik penkios at- mo metus.
vyko į šią žemę, o dabar 1 J• E. vyskupas Henry 
jau savo narių priskaito ar- O Brien nuo altor.aus tarė 
ti 25. savo žodį, apsidžiaugdamas

’ Nežinia, kaip savo sidab- ^uris laimės dalyvauti šioje 
rinę spi.kia.kt.j šios seserys mi- iškilmėje ir padrąsindamas 
nėjo tėvynėje Lietuvoje. Bet seseris jų pasiryžimuose.

Į šių sukaktuvių minėjimą ' Optometrically’ Akių Specialistas 

buvo suvažiavęs apstotas 
būrys žmonių, kad VOS įtil- svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 

-r, , tumo, skaudamą akių karštį, atitai-
p^ koplytėlėje. Buvo bemaž - so trumparegystę ir toliregystę. 
visi marijonai iŠ Mariana Prirengia teisingai akinius. Visuo-

“Veidu į dešinę!” maršuoja amerikiečiai veteranai invazijos Sicilijou atiduodami 
garbą juos aplankiusiam vyriausiam Ąmeri kos ginkluotų karo jėgų vadui prez. Roose 
veltui. (Army Air Force photo; Acme-Draugas telephoto)

field, Mass. dieni daug kas negalėjo at-
Po pamaldų visus svečius vykti į

seselės nuoš’rdžiai pakvietė nėjimą ir j seserų įkurtu- 
pietų. Iškilmių dalyviai, su- ves, tai 
sėdę už stalo drauge su J mos ir
E. vyskupu O 'Brien, skaniai sekmadienį, 
pasistiprino, džiaugdamiesi; į 
kad seselių tarpe netrūksta 
tokių gerų virėjų ir šeimi
ninkių.

Taip praėjo pirmoji iškil
mių diena. Kadangi trečia-

šios sukakties mi-

iškilmės buvo mini- 
gruodžio 12 dieną,

pa

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

Tą dieną seserys susilau
kė labai daug svečių iš Wor- 
cester, Providence, Boston,

gyvenimą.
Po Mišių taip pat buvo 

suteiktas palaiminimas Švč. 
Sakramentu ir sugiedota Te 
Deum Laudamus, padėko- 

i j ant Dievui už visas malo-

Sekmadienį, 10:30 vai. šv. 
Mišias atlaikė kun. dr. V. 
Andriuška, MIC., o pamoks
lą pasakė kun. J. Valantie- 
jus, Waterburio klebonas.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS EE CHIRURGAS

4

DR. VAITUSH, OPT.
•>

iMano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

OFISO VALANDOS

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

l

savo naujuose namuose šiam 
krašte jos iš visos širdies 
ruošėsi šioms iškilmėms, ku
rios išėjo net keleriopos: bu
vo tai ir sukakties minėji
mas, i 
ir namų šventinimas.

Tas iškilmes padidino sa- terbury, Worcester. Atšilau-, kreivos akys ATITAISOMOS 

vyskupas Henry O’Brien. šono g;
Taip pat buvo atvykęs iš 
Hartfordo prel. J. Ambotas. buvo atsilankęs kun J. Vai

Jo Ekscelencija vyskupas tiekūnas iš Providence, ir 
Henry O’Brien 10 vai. ryto kun. V. Puidokas iš West-

Jaunuolįai, kurie nepriimami į 
' karo aviacijos skyrius iš priežas- 

ties spalvų neregėjimo — (color 
bKndness), kreipkitės prie manęs. į 

: Apsiimu išgydyti

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,

tumo, skaudamą akių karštį, atitai-

1 xx Olxx^xxux« xxxxxxcjx- - xx^xxjVxx«x xj= x»x<xxx<xxxa atsitikimuose egzaminavimas da-
ir jų Globėjos šventė polio, buvo atvažiavę svečių romas su elektra parodančia ma- 

. _ _ __ Į atvda nt-nr žiąusias klaidas. Specialė atyda at-
1S Pro •' xQence, Boston, Wl- kreipiama į mokyklos vaikus.

dalyvavimu Hartfordo' kė ir keletas senųjų Thomp- J valandos: /juo io ryto iki 8 v. i
— —___ I____ gyventojų. * vak. Seredomis nuo Dietų, o Ne

iš kunigų, he suminėtųjų

vak. Seredorais nuo pietų? o Ne
kėlioj pagal sutartį 

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-.
MIAUSIAS* 
KAINAS.
Turime didelį 

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

J. P. V ARK ALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei 
kalais kreipkitės virSmiuėtu 

antrašu.

Taisom Laikrodžius, Ttaikro- 
dSlius, Žiedus, Rašomas Plunk- 
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

&

JOHN A KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE!
Pke«e: LAFAYETTE 8617

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
M metų patyrimas 

TeL: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akla ' 
Ištaiso.

SAVO AKIMS!
Tik vien* por* aklu vliam ryv«ni- 
tnuL Saugokite j&s leisdami lš <- 
lamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuri* recSJimo mokslas 
rali autalktl.

M METAI PATYRIMO 
frMak±tm alrintą, kurie prašall- 

** Tie* aki* itempim*.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-toa 
'NcCooast CANAL 043*, Chicago 
* OFISO VALANDOS:

> “• «:»® »• «• ; Trečiad. ir leltad. >:*• a. m. 
Lį,, iki T:00 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

[DAPGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — uuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. VVestern Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehilI 2242

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
TeL REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.4F
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvi 
>401 60. HALSTED 8T.

Kampas 34th Street 
Valsadoa sao 10 Dd 4; ano IMI 

lekasdtaayje ysfal sutartį

im perdirbimui senų rakandų, vartojant 
ik geriausius materiolu*. Turime didelį pasirinkimą vk 
spalvų Ir audinių aptrauklmul materiolų. £

DlBBTUVtg
<

Cm B*
Ofiso Tel. .... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4201 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

T

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

fa- Penktadieniais
VaL: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 g. Halsted St, Chicago 
Pirmadieuiiia, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoj*. 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 
ml ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA UECTVIŲ HNAN8KNB (STAIGA 

— 46 Metai Seksatago Patam rimo I —

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

1390 Kilocycles
išskiriant 
Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

W. G. E. S.

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,

VBAS DARBAS
IB MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMA3

v* dirbtuvę pertalsšm perdirbimui senų rakandi 
vien tik ‘ ‘ ‘ “
lokių i.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

Neišmeskite savo senų lšd*v8tų rakaa* 
dų, bet paveskite mums juos perdirb* 
ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėj*, 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa*

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

4149 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 8516
—m—i ■ ui ■■ ■—■—

APROBAVIMAS 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

-................ . ===^
TN JT TJ K "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
*^**D*XXl Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ste
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

9

i<
j

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
OYDI TUJAS 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 ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
a

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABABHNtMB SEMOMS

NUOŠIMČIO RATOMS.

’ ■>•■1 FflrMiNG'

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8286 80. HALSTED 8T

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. TeL: MIDrvay 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— 
gaukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas ir dora žmogui 

duoda gyvenime stiprybę ir 

jėgą.

Split by PDF Splitter
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“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

H EI.P VVANTED — VYRAI“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

SVARBUS PRANEŠIMAS
Var Manpower Conimission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi Įsigyti Pa- 
liuosaviino Raštą (statenient of 
availability) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo AVar Man- 
potver Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuo^a-- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

VYRŲ
BULK PLANT LOADERS 
GREASER — WASHER 

DOCK LOADERS 
MAINTENANCE MEKANIKŲ 

ABELNŲ DARBININKŲ
Prisidėkit su vįena iš seniausių 
aliejaus kompanijų visam pasauly. Į 
Geri pastovūs darbai, laikas ir ; 
pusė virš 40 valandų, apmokamos 
atostogos, ligoninės pieno apdrau
da ir senatvės pensijos pienas.

Matykit Mr. Morgan ar
Mr. Vickers.

SOCONY — VACUUM OIL
1445 W. 37th STREET

HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit Į Colonnade Kambarį. 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VYRU IR VAIKINŲ
S40 IKI $50 SAVAITĖJ 

dirbtu- 
At-

Malo- 
Apmokamos

Svarbioje pramonėje, lengvi 
vės darbai. Patyrimo nereikia, 
sineškit darbinius drabužius.

sąlygos.

WA5TED

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS H

MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

ARC WELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbas 

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Isidirbimo

BUREAP
W. 38th

BAG CO.
St.

nios darbo 
atostogos.

•VVESTERN 
1109

(Tarp Morgan-Racine) 
Klauskit Paul, Supt. 2nd floor

i HELP VVANTED--------~ MOTERYS

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Isidirbimo

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 VV O R K S

Kasdien: 8 ryto iki 8 vakare
5757 VVEST 65ih STREET

MOTERŲ IR MERGINŲ 
PILNAM AR DALINIAM LAIKUI I

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- 

I kai. Lygi proga visiems įsidirbi- 
mui. Pilno laiko darbininkams 48 

į valandas į savaitę.
ATSIŠAUKIT ASMENIŠKAI

4301 W. KINZIE
8 RYTO IKI 7 VAK.

MOTERŲ 
KARO

Assemblers
Ir Solderers

PRAMONEI
50 SOLDERERS

10 INSPEKTORIŲ 
ATSIŠAUKIT

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

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c į 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 VV. 42nd PLACE

<

Radio dalykų. Dieniniam šiftui. 
Lengvi, švarūs darbai, viršlaikio.

GERA MOKESTIS 
PATYRIMO NEREIKIA

Arti North side “I..” gatvėkarių 
ir Subway.

Oak Mfg. Co.
1260 N. Clybourn

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

Budriko Moderniška Krautuve

■ ■ *■ ■■ -n.......

PELNAS, REZERVAI IR DIVIDENDAI TAUPYMO 
BENDROVĖSE

(AUDITORIAUS J. V ARK ALOS RADIO KALBA IS 
WHFC, PASAKYTA GRUODŽIO 16 D.)

Taupymo ir skolinimo ben 
drovės turi keturias rūšis 
sąskaitų taupytojams:

REIKIA 
LUNCHVV AGON SERVERS 

AMŽIAUS 18 IKI 50 
Valgis ir uniformos duodama. 

TEL. BAYPORT 1234—EXT. 11.
KLAUSKIT MR. GAI.I.IMORE 

COTTY BROS. COMMISSARY

|

Moterų Karo

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

Darbininkių
APIE

200 DARBŲ
PATYRUSIOMS AR NE

DIRBTUVES DARBININKĖM

PRIE
MAŠINŲ

BENCH DARBŲ
INSPEKTAVIMO

I
I

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCEL 1000 k. Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

I

Malda žmogaus sielą tobu
lina.

Žmogaus mintys, ne žo
džiai, yra jo nuosavybė.

Skolinam Pinigus

LAUNDRY VYRO
REIKIA

DARBAS VYRUI 
PAGELBĖTI 

LAUNDRY VEDĖJUI
GERA PROGA 

IŠMOKTI LAUNDRY 
TVARKYMĄ 

Turi būt gana stiprus atlikti 
pusėtinai sunkius darbus.

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFISAN 
KETVIRTAME (4) AUKŠTE 

9:30 RYTO IKI 4 PP.

WIEBOLDT'S
ASHLAND, MONROE & OGDEN

REIKIA
COUNTER MERGINOS 

CAFETERIJOJE
PATYRIMO NEREIKIA

Valandoms nuo vidurnakčio iki 
8:30 ryto. 6 dienos į savaitę. 

$24 į savaitę ir valgis.
Pašaukit tarp 10 ryto ir 5 pp.

REPUBLIC 10457

žmogaus būdą lengviau
yra pažinti iš jo klaidų, ne

gu iš dorybių.

HEI.P VVANTED — VYRAI

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
STICKER HANDS 

IR FEEDERS
Prie moldingij. Užtenkamai viršlaikio*

VVM. YUENGER MFG. CO.
5215 S. Keeler

REIKIA

SVVITCHMANŲ

Patyrusių ar Studentų 
Liberalus Amžiaus Apribavimas 
Patyrusių iki 55 metų amžiaus. 

Studentų — 21 iki 45 metų.

I

Aplikantai turi prisilaikyti 
reguliacijų ir turi pristatyti 
ment of Availability.

WMC 
State-

karoŠtai proga prisidėti prie 
veikmės ir įsigyti darbą su labai 
gera po karo ateičia.

Atsišaukit asmeniškai į
Division Superintendent’s Ofisą.

Chicago Rock Island
& Pacific Railway Co. 
127th and Prairie Sts.

Blue Island, III.

DIE SETTERS
TURI TURĖTI ROLL SPEED 
PATYRIMO PRIE 2 AR 3 STEP 
PROGRESSIVE DIES, SHOP.T 

STROKE PRESŲ.
100% KARO DARBAI

VVEBSTER - CHICAGO CORP. 
5622 W. Bloomingdale Ave. 
(1800 North at Centrai Ave.)

Employment Ofisas atdaras Sekmad į

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

PLATINKITE “DRAUGĄ’ j

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.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ . 
Alga $77 Iki $80 į mėnesi. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HELP WAXTED — VYRAI

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis
Darbas Dienomis
Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO
3501 W. POTOMAC

★ "A" ★

PRIE SVARBIU GINKLU GAMYBOS DARBU
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.

★
Dirbtuvės tvarkoma Canteetn pristato valgius kašto kaina. 

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

Danly Machine Specialties, Inc. 
^100 S. 52nd Ave. Cicero, III.

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” IKI DURŲ

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

Moterų
KARO DARBAMS

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
3 — ŠIFTAI — 3

Antram šifte mokama 5c premijos 
į valandą.

i Trečiam šifte mokama 20 centų 
premijos į valandą.

MALONIOS DARBO SĄLYGOS 
APMOKAMI POILSIO 

LAIKOTARPIAI 
DIRBTUVE DIRBA 

100% KARO DARBUS

WEBSTER - CHICAGO
5622 W. Bloomingdale
(1800 North at Centrai

Employment Ofisas atdaras Sekmad.

CORP. 
Ave.
Ave.)

VYRAI IR MOTERYS I

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ.
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
i Pilnam ar daliniam laikui. Atsigau

kit darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
5 pp. Šeštad. iki pietų. Atsineškite 

i gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus.

2742 W. 36th PLACE

PARDAVIMUI

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATAENAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
P. KEZON 
ir Iždininkas

DAB ARTINA 
DIVIDENTŲ
KATA.............

1751 W. 47th Street

★ ★★★★★ 
★ For Sale l
★

★

★

★

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

- ADVERTISE -

Pirmos rūšies gali prade- ■ 
ti taupyti įmokėdamas 50c, 
ir daugiau, tada, kada kam 
patogu. Į tokią sąskaitą gali 
įmokėti kiek tik nori, arba 
ištraukti kiek nori ir kada 
nori, šios rūšies sąskaita 
vadinasi “Optional Stock”.

Antros rūšies sąskaitos y- 
ra tokios, kur žmogus iš 
anksto nusprendžia, kiek į 
tūlą laiką (sakysim į 4, 7 ar 
12 metų) jis nori sutaupyti, 
būtent $100.00, $200.00, $500 
arba $1000.00, ar daugiau. 
Šios rūšies sąskaitos vadi
nasi “Šeriai Stock”. Į šios 
rūšies sąskaitą reikia sumo
kėti kas mėnuo arba į tris 
mėnesius paskirtą sumą pi
nigų. Iš šios rūšies sąskai
tos jis turi ištraukti visus 
sumokėtus pinigus su pro
centu (bet ne dalimis), ar
ba laukti kol sumokėti pini
gai ir prirašytas nuošimtis 
sudarys $100.00, $200.00,
$500.00 arba $1000.00 ar dau 
giau sulyg jo pirmutinio nu
statymo.

Trečios rūšies sąskaitos y- 
na tokios, kad sakysim, jūs 
turite, $75.00 arba $1-50.00, 
ar daugiau, ir norite juos 
palikti bendrovei ant nuo
šimčių, kol $75.00 su nuo
šimčiais sudarys $100.00, 
$150.00 su nuošimčiais su
darys $200.00 ir t.t. ir ben
drovė tada išmokės tuos pi
nigus lygiais šimtais dole
rių. šios rūšies sąskaitos va
dinasi “Prepaid Stock”.

Ketvirtos rūšies sąskaitos 
vadinasi “Paid-Up Stock” Į 
šią rūšį jūs įmokat bendro
vei pinigus lygiais šimtais 
ir gaunate liudijimą arba 
“Certifikate’ ’ už padėtus pi
nigus.

Už šios rūšies įdėlius ben
drovė siunčia skirtus divi
dendus kas 6 mėnesiai, šios 
rūšies pinigus privalo imti 
lygiais šimtais, o ne dalimis.

1-mos ir paskutinės rūšies 
sąskaitas tun vis< s bendro
vės.

Kas sudaro pelną

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper
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PIRMIEMS MORGIČIAMS PASKO
LOS daromos už tiktai 3 nuošimtĮ. 
JOHN O. SYKORA, 2411 S. 52nd 
Ave., Cicero 453.
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lalgykit mūsų veltui surašą tikrų 
bargenų. JOHN O. SYKORA. 2411 
S. 52nd Ave.. Cicero 453.

VYRŲ IR MOTERŲ
Dirbtuvės darbams 

Pilnam ar daliniam laikui 
Gera mokestis 

Atsišaukit
CARTON CRAFTSMEN

813 N. Franklin St

Skelbkitės Dien. “Drauge”

kiekvieno pusmečio būtų ati
dedama į rezervus tūlas nuo
šimtis.
, Valstybės valdžia reika
lauja, kad iš metinio pelno 
būtų atidėta nuo 5 nuoš. — 
10 nuoš. gryno pelno į taip 
vadinamą “Contingent Re- 
serve” tol, kol sudarys 7’/2 
nuoš., bet ne daugiau negu 
15 nuoš. nariams priklausan
čių pinigų.

Federalė valdžia, kurios 
įstaigoj visų įdėliai apdraus
ti iki $5000.00, reikalauja 
kad trys dešimtadaliai nuo
šimčių nariams priklausan
čių pinigų kas met būtų ati
dėta į “Federal Insurance 
Reserve” tol, kol šis rezer
vas sudarys 5 nuoš. apdraus
tų bendrovėje nariams pri
klausančių pinigų.

Gali būt ir kiti rezervai 
sulyg nutarimo direktorių. 
Dividendai

Kaip tauoį’mc bendrovė 
uždirba pinigus mokėjimui 
dividendų ?

Pirmoj savo kalboj aš aiš
kinau, kad pinigai mažomis 
sumomis sko;..narni ant 1- 
mų mortgičių namu savinin
kams jam perkant, statant 
ar taisant namus arba at
mokant paskolas kitur.

Skolintojas kas mėnuo mo 
ka pagal nuošimtį nuo liku
sios skolos. Be to, skolinto
jas sumoka komisą už pa
darymą paskolos. Tos
rūšys įplaukų paprastai su
daro pelną bendrovei.

Nuo viršminėto pelno atsi
skaito išlaidos, užlaikymas 
raštinės, algos valdybos ir 
darbininkams. Tada palieka 
grynas uždarbis bendrovės.

Kas liko gryno pelno po 
atitraukimo suminėtų rezer
vų, tai yra pelnas bendro
vės, kuris priklauso šėrinin- 
kams arba tiems, kurie su
dėjo pinigus į taupymo ben
drovę.

Daugiau uždirbama, dides
nis dividendas išmokamas.

Per praeitą metą šios 5 
bendrovės, kurių vardu aš 
kalbu, mokėjo 3 nuoš., 3y2 
nuoš., o viena bendrovė mo
kėjo net 4 nuoš.
. Prie dabartinių aplinkybių 
kada sunku mortgičius gau
ti ir gaunami mortgičiai duo 
da mažesnį) nuošimtį ir, be 
to, daug pinigų guli ant ran
kų, kurie pelno nneneša, tai 
galima tikėtis, kad nuošim
tis dividendų, direktorių nu
tarimu, bus mažinamas.

Bet 2U nuoš. iki 31/? nuoš. 
ant sudėtų pinigų į taupymo 
bendroves, kur pinigai yra 
apdrausti, yra geras nuošim
tis. Todėl patartina kiekvie
nam turėti taupymo sąskai
tą šiose taupymo bendrovė
se.

Jūs, taupytojai, kurie su
prantate, kad yra pelninga 
laikyti pinigus taupymo ben
drovėse, raginkite savo gi
mines ir pažįstamus imti pa
skolas iš lietuviškų taupy
mo bendrovių, kad ten pini
gai be reikalo negulėtų.

Daugiau mortgičių, dides
nis pelnas nariams taupymo 
ir skolinimo bendrovėse.

Kad išvengti infliacijos ir 
greičiau karą baigti, pirkit 
karo bonus mūsų taupymo 
bendrovėse. Visos parduoda 
karo bonus.

dvi
WHAT’S WRONG WITH 

THIS PICTURE?

Rezervai

Apsaugojimui sumokėtų 
pinigų į taupymo bendroves, 
valstybės ir federalės val- 
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Hitleriui bus karšta iš visų pusiu
AIŠKUS SĄJUNGININKŲ ŽODIS

Sąjungininkų, vadai aiškiai ir atvirai kalba apie tai, 
kas netolimoje ateityje įvyks Europos kontinente. An
glijos pirmienas neseniai kalbėjo apie planuojamą di
džiąją invaziją ir apie tai, kad per kraują ir ugnį bus 
einama, kad sutriuškinti žmonių laisvės ir gerovės prie
šus nacius. Prezidentas Rooseveltas taip jau ir aiškiai 
ir griežtai pasakė, kad karas prieš nacius eis tol, kol 
Vokietija nebus priversta besąlyginiai pasiduoti.

Nei Churchillio nei Roosevelto žodžiai nėra tušti. Jie 
yra paremti eiga karo frontuose, kuri kalba apie didė
jančią jungtinių tautų militaPinę jėgą, jau davusią prie
šams puikią progą su ja susipažinti. Ir, nėra jokios abe
jonės, kad po tokio “susipažinimo” Hitleris su savo 
adjutantais yra priversti labai rimtai susirūpinti. 
MUSŲ LAKŪNAI VOKIETIJOS PADANGĖSE *

Jungtinių Valstybių ir Anglijos lakūnai tiek jau daug 
kartų šiemet “vizitavo” Vokietiją ir ją bombomis “vai
šino”, kad Hitlerio aviatoriai jokiu būdu nebesuspėjo 
“revizitų” daryti. Šaunieji sąjungininkų aviacijos vy
rai kelionių veltui nedaro. Jie daužo nacių karo pramo
nę, susisiekimo pramones ardo, laivus skandina. Šie 
metai Vokietijai tuo žvilgsniu buvo tikrai nelaimingi. 
Hitleris, be abejonės, žino, kad tai yra tik pradžia. Ne
trukus jis pamatys daugiau Anglijos ir Amerikos sa
kalų Vokietijos padangėj ir nuo tų sakalų sunku bus 
pasislėpti pačiam ir kitką paslėpti.
PASITIKĖJO SUBMARINAIS, BET-

Daug kuo Hitleris tikėjosi iš savo submarinų (povan
deninių laivų). Aišku, jais sąjungininkams nemažai 
nuostolių padaryta ir jų pavojus susisiekimui dar nėra 
pašalintas. Tačiau Hitleris ir savo submarinų veikimu 
yra apviltas. Sąjungininkai surado gerų priemonių, kaip 
nacių submarinų apsisaugoti ir kaip juos gaudyti. Atei
tyje vokiečių submarinai bus labiau naikinami jiems 
tebesant namų bazėse.

Vokiečiai, tikėjęsi sutrukdyti Amerikos kariuomenės 
ir amunicijos transportą į karo laukus, dabar mato 
savo nepasisekimą, nes karo reikmenys į visus karo 
frontus plaukia iš Amerikos, lyg iš kokio gausybės 
rago.
TIKĖJOSI DUONOS IR TURTŲ — PAKELĖ 
NUOSTOLIUS

Nacių susmukimas Rytų fronte gadina ne tik jų ka
rių, bet visų vokiečių nuotaiką. Bet nuotaika dar ne 
viskas. Ten vokiečiams reikia pakelti milžiniški nuos
toliai, kurie papildyti labai sunku, nes anglai ir ame
rikiečiai iš lėktuvų daužo jų pramonę. Tikėjęsis Ukrai
nos duonos, Kaukazo žibalo ir kitų turtų, su ne garbe 
ir dideliais nuostoliais naciams tenka trauktis atgal.

Bet to dar negana. Ir kitur jiems yra durys uždary
tos į visokio turto šaltinius ir sandėlius. Be to, užda
rytas kelias į Suezą, į Indiją. Gen. Wavell armija turi 
laisvas rankas bet kada smogti naciams.
JO IR MUSSOLIMO SVAJONES AFRIKOJ

Hitleris, be abejojimo, negali pamiršti, kas atsitik? 
jo geriausiems karo vadams Afrikoje. Jų jėgas sąjun
gininkai į dulkes sumalė. Taip pat buvo sumalta Afri
koje ir jo partnerio Mussolini o svajojama imperija.

Hitleris, suprantama, žino, ką reiškia užėmimas svar
bių Italijos salų ir dabartinis karas pačioje Italijoje. 
Tiesa, sąjungininkai gana lėtais žingsniais žygiuoja Ro
mos link, bet kiekvienas sąjungininkų pasivarytas i 
priekį žingsnis naciams neša neapsakomai didelius nuos
tolius.
HITLERIUI BUS KARŠTA

Hitleris negali nejusti ir šių reiškinių: neutraliųjų 
valstybių pašlijimas prie sąjungininkų, defektai jo kon
troliuojamose valstybėse (Rumunijoj, Vengrijoj, Bul
garijoj), sukilimai jo pavergtose tautose ir, pagaliau, 
neramumai pačių vokiečių tarpe.

Kai išmuš laukiama valanda, kurioj didžiosios sąjun
gininkų karo jėgos pasijudins ir iš visų šonų maršuos 
Berlyno link, tuomet Hitleris su visa savo kruvina sai
ką atsidurs lyg ant karštos skvarados. Iš lauko pusės 
svilins jo kailį jungtinių tautų karo ugnis, o iš vidaus 
degins jo padus vietos gyventojai, kaltindami jį už su
kurtą pragarą žemėje. Ką tokiu atveju darys Hitleris, 
nesunku yra įspėti.

J

SPAUDOS APŽVALGA
—

Marijonų Vienuolija Amerikoje
Tėvų Marijonu trisdešimts metų darbuotės 
Amerikoje proga

(Tęsinys)
Marijonai perima “Draugą”

Dienraštis “Draugas” už
simojęs labai plačiai veikti, 
nežinia dėl ko nuklimpo sko
lų balon, pradėjo netekti jė
gų varytis pirmyn. Ieškota 
išeities. Vykdomi nauji su
manymai, mainomi "mana- 
džeriai”, bet “Draugas” nei
na sveikyn.

Pagalbon kviečiami Mari
jonai. Jie privalo imtis šio 
darbo, arba “Draugas” turi 
baigtis. Marijonų jėgos ne- 
perdidelės, “Draugias” — 
sunki našta. Baisu imtis nau
jo darbo, dar baisiau likti 
‘ ‘graboriais’ ’.

Vertingas leidinys
Lietuvos Pasiuntinybės leidžiamas biuletenis “Cur- 

rent News on the Lithuanian Situation” išėjo gausin
gas žiniomis apie Maskvos konferencijos nutarimus. 
Įdėtas platus paties Lietuvos ministro P. Žadeikio pa
reiškimas, kuriame tarp kitko pasakyta, kad Lietu
vos žmonėsniekam nenori vergauti ir tikisi, kad Sovietų 
nusistatymas bus pilnai paremtas Atlanto Čarterio 
dvasia, bet ne caro Laikų imperializmu ir ne vokiečių- 
sovietų bendradarbiavimu 1939 m. Lietuvos ministras 
tikisi, kaip jau buvo apie tai pranešta, kad Lietuvos 
padėtis po Maskvos konferencijas nėra 'pasikeitusi.

Šiame buletenio numery surinkta daug spaudos ko
mentarų, senatorių pareiškimų etc. sąryšy su Maskvos 
konferencijos nutarimais ir Baltijos valstybių klausi
mu. Įdėtas ir Amerikos lietuvių pareiškimas tuo pačiu 
reikalu.

Biuletenis deda daug žinių iš okupuotos Lietuvos. 
Duoda ir kitokios medžiagos, turinčios ryšių su lietu
vių tautos pastangomis išsilaisvinti iš okupantų ir at- 
steigti laisvą ir nepriklausomą valstybę.
★ 

Popiežiai ir taika
Katalikų Sąjunga Tarptautinei Taikai (The Catholic 

Association for Internaticnal Peace) dažnai išleidžia 
naudingų knygelių tarptautinės taikos klausimais, šiuo 
kartu išėjo iš spaudos “Intercredal Cooperation”, ku
rią parašė Wilfrid Parsons, S.J., ir John Courtney Mur- 
ray, S.J.

Šioj knygoj randame daug žinių apie įvairių popie
žių veikimą ir jų raštus pasaulio taikos klausimais. Kas 
rimtai tais klausimais domisi, tas turėtų šią knygelę 
ir kitus tos sąjungos leidinius įsigyti, kreipiantis šiuo 
adresu: 1312 Massachusetts Avenue, N. W., Washing- 
ton, D. C.

Kiekvienas bent kiek šviesesnis žmogus turi būti pla
čiau susipažinęs su popiežių pastangomis taiką palaiky
ti ir dabartinio popiežiaus Pijaus XII penkiais taikos 
punktais.
★

"Didysis Ramybės Šaltinis
Kun. Pranciškus Juras, Lawrence. Mass., lietuvių pa

rapijos klebonas ir ALRKF iždininkas, naudingą darbą 
atliko išleisdamas tikrai gražią maldaknygę “Didysis 
Ramybės šaltinis”. Paties leidėjo surinkta ir sutvarky
ta. Knyga turi 788 puslapius. Papuošta gražiais paveiks
lais, įvilkta į skoningus ir tvirtus viršelius. Dedamos 
visos reikalingosios maldos. Be to, Graudūs Verksmai, 
novenos, litanijos, daug giesmių, evangelijos etc. Mal
daknygė tinka visiems — ir jauniems ir seniems. Spau
da aiški. Spausdinta “Darbininko” spaustuvėj. Tikrai 
neabejojame, kad ši maldaknygė iš jos besimeldžian
tiems bus didelis ramybės šaltinis.
★

Girdėjo, kad skamba, bet...
Sąryšy su R. Moley paskelbtomis “Newsweek” me

lagystėmis “Naujienos” padarė tokią pastabą:
“Tas žmogus girdėjo skambinant, bet nežino, ku

rioje bažnyčioje.
Jisai girdėjo, kad Klaipėdos seimelio rinkimuose vo

kiečiai laimėjo 25 vietas iš 29, kai hitlerininkai tero
rizavo balsuotojus. Bet Moley įsivaizduoja, kad tai 
buvo Lietuvos Seimo rinkimai.

Suvokietėjusį sklypą žemės, kuriame gyveno apie 
150,000 žmonių, jisai tolygina visai Lietuvai, 
čiai apie 3,000,000 gyventojų!

Bet šitokie ignorantaf visa burna kalba apie 
pos tautas ir “sprendžia” jų likimą. Jie yra 
jingi būsimai pasaulio taikai.”
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“Draugo” vedėjai, maty
dami, kad Marijonai bijosi 
sunkios naštos, savo pusėn 
patraukia Čikagos arkivys
kupą. Iš ten ateina “pagei
davimai”, kad Marijonai gel 
betų “Draugą”.

Iš visų pusių spaudžiami 
Marijonai, kaip Simonas Ki- 
rinietis, pasiėmė svetimą 
kryžių nešti. Simonas už sa
vo pagalbą .užsipelnė Jėzaus 
malonės, Marijonai susilau
kė Dievo pagalbos ir prie- 
telių paramos taip, kad dar 
ir šiandien dienraštis “Drau 
gas ’ ’ sėkmingai kovoja už 
katalikybę ir lietuvybę.

BENDROJI APŽVALGA
Trumpai atpasakoję Tėvų 

Marijonų darbuotės Ameri
koje eigą per 30 metų laiko
tarpį, baigdami, norime pa
tiekti mūsų skaitytojams 
bendrą dabartinės TT. Ma
rijonų vienuolijos padėties 
Amerikoje apžvalgą.

Asmenų padėtis
Prieš 30 metų trys 

Marijonai buvo atvykę iš Lie 
tuvos į Ameriką, šiandien 
Marijonų Amerikoje skai
čius siekia 90 asmenų. Taigi 
skaičius 30 kartų padidėjo, 
reiškia kasntet prisidėjo po 
vieną daugiau. Paskutinių 
dienų statistika rodo, kad 
Marijonų kunigų yra 40, 
klierikų besirengiančių ku
nigystei: 28, brolių ne kuni
gų: 16, kandidatų į Marijo
nus: 4.

Malonu mums čia pabrėž
ti, kad iš 40 kunigų Mari
jonų, besidarbuojančių čia 
Amerikoje, 21 yra išėję

tik

mokslus ir gavę auklėjimą 
mūsų Marian Hills semina
rijoje. Reiškia pusę darbi
ninkų Kristaus vynynui da
vė mūsų geradarių išlaiko
ma įstaiga, mūsų lietuviško
ji seminarija. Ir dar ne vis
kas. Kitais 1944 metais lau
kiama ir tikimasi susilaukti 
dar 4 naujų kunigų iš to 
mūsų dvasinio žydinio. Ir 
taip kasmet po keletą naujų 
darbininkųrkunigų gausime 
iš mūsų seminarijos.

vose: spaudos, mokslo bei 
auklėjimo ir šventoje tarny
boje (pastoracijoje).

1. Spauda: Marijonų pas
tangomis leidžiami 3 laik
raščiai: dienraštis “Drau
gas”, savaitraštis “Laivas” 
ir mėnraštis “Studentų Žo
dis.” Spaudos darbams at
sidėję yra daugiausiai Chi
cagos Namo Marijonai. Tam 
darbui yra paskirti 3 kuni
gai ir 6 broliai.

2. Mokslo bei auklėjimo 
įstaigos. — Marijonų veda
mos yra trys: novicijatas, 
seminarija ir kolegija. Novi
cijatas rengia ir auklėja nau 
jus narius. Seminarija lavi
na ir ruošia kunigus. Kole
gija teikia bendro lavinimo 
tiek saviems kandidatams, 
tiek kitiems jaunuoliams.

Seminarijos ir novicijato 
įstaigose (Marian Hills) dir
ba 6 kunigai ir 5 broliai. Ko
legijoje (Marianapolis) mo
kytojauja 7 Marijonų kuni
gai ir 4 broliai ne kunigai.

3. šventoji Tarnyba (pas- 
toracija): — kitaip sakant, 
tiesioginiai sielų išganymo 
darbai Marijonų atliekami 
dvejopu būdu: pastoviu ir 
atsitiktinu.

Pastoviai — aptarnauja
mos kai kurios parapijos. 
Šiuo metu Marijonai valdo 
4 parapijas; vieną
gos arkivyskupijoje (Aušros 
Vartų parapiją) ir 3 para
pijas Mihvaukee arkivysku
pijoje (Kenosha, Racine ir 
Mihvaukee).

Atsitiktinai — laikant ir 
vedant misijas lietuvių ka
talikų bažnyčiose. Kasmet 
Marijonai atlieka įvairiose 
vietose apie 35 misijų, reko
lekcijų, no venų, keturdešim- 
čių.

Be to, Marijonams, ypač 
Chicagos, uždėta pareiga se
selių — vienuolių nuodėm-

(Nukelta į 5 pusi.)

Chica-

Kunigų tarpe yra baigu
sių aukštuosius mokslus 
Daktaro, Magistro arba bent 
Licencijato laipsniu yna 12 
asmenų, kurie šiandien va
dovauja TT. Marijonų moks
lo įstaigoms.

Darbų apžvalga

Dievo Apvaizda nepašykš
tėjo Marijonams darbų A- 
merikoje. Jų veikla, labiau
siai pasireiškia trijose dir-

A

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

si
n 2

PADARYTI ........................................................................................................... .

MINKŠTI KRĖSLAI ........................................................................................

HOOVER SPEC1AL DULKIŲ VALYTUVAI ELEKTRIKINIAI

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

Pas Budriką rasite didelį pasirinkimą naudingą Dovaną iš Rakandą, Radio, Jenelry, Rekordą, 
Lempą, Blanketą, Kaldrą, Matrasą, Lovą, Pečią, Karpetą, ypatingai Studio Kaučią ir Parlor 
Setą pas Budriką yra pasirinkimas didelis ir kainos yra žemos, visiems prieinamos.

Krautuvė atdara kiekvieną vakarą iki Kalėdą ir taipgi atdara Sekmadieniais iki 4 vai. p. p.

ŠMOTŲ KAIP ANT PAVEIKSLO NAUJI PARLOR SETU GRAŽIAI IR 8TAILI8KAI 

p» *59.50 
■» *24.50 

*29.50

Joseph F. Budrik, Ine
3241 So. Halsted Street

Tel. CALUMET 7237
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Pirmadienis, gruod. 20, 1943

Marijonų Vienuolija Pas agronomę mokyt 
Amerikoje

(Atkelta iš 4 pusi.) 
klausių pareiga 4 ar 5 vie
nuolynuose.

Tačiau viena iš svarbiau
sių patarnavimų sielų išga
nymo darbe, kurie Marijo
nams tenka, atlikti, reikia 
skaityti Pietų Amerikoje į- 
kurtoji misija. Yra tai nau
joji ir neseniai apimtoji dar
bo dirva. Tik nuo 1939 me
tų Marijonai pradėjo dar
buotis Argentinoje, La Pla
to® arkivyskupijoje. Ten, 
mieste vardu Ąvellaneda 
(netoli Buenos Aires), Ma
rijonai pastatė bažnyčią, į- 
steigė parapiją, atidarė mo
kyklą ir įkūrė vienuolyną, kalus, išėjo viešai į spaudą. 
Bet jų darbuotė neapsirube- Matome jos darbo vaisius 
žiuoja vien tik Ąvellaneda. 
Čia yra tik centras, iš kur 
vienuoliai siunčiami kitur 
misijonieriauti. Ir taip Ma
rijonai aptarnauja lietuvių 
katalikų sielos reikalus dar 
šiose vietose: Bocca, arki- 
diecezijos Buenos Aires; Be- 
risso, ark. La Plarios, Rosa- 
rio, ark. Rozarijos. Pietų A- 
merikos misijoje dirba 7 Ma
rijonai kunigai.

S. Juozelėnaitę
Pusvalandis pas veikėju S. 

Juozelėnaitę svarbiais reika
lais. Veikėja jau sukūrus 
šeimyninį židinį. Iš pirmo 
pasimatymo matosi aiški 
Dievo palaima. Kambariuo
se pavyzdinga tvarka..

Plunksnos darbuotėje ap
sikrovusi veikalais, pasken
dus rankraščiuose. Prieš ke
turis metus Katalikų Fede
racijos Chicago apskr. susi
rinkime ir Šv. Jurgio parap., 
Bridgeporte, turėjo paskai
tas. Nuo pat atvykimo į A- 
meriką (prieš 4 metus) tė- 
myja Amerikos lietuvių gy
venimą. Pažinusi lietuvių rei

5

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

I
■

NULIŪDIMO

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J

m.

/ mizr

Ke
pa-

kuris ran- 
valstijoje, 
aukščio ir 

akinas šio-

Marcy kalnas, 
dasi New York 
turi 5,344 pėdas 

Vė_ yra aukščiausias

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

* <7* (t. A#

PETER TEOOST MONUMENT COMPANY

ŽENKLAI

Rekordas—

Rankose!

AA

pašarvotas 
koplyčioje,

Antano M. 
3307 So.

draugus ir pažįsta-

FEBSONALIZED MEMORLAL8 AT NO ADDITIONAL C08TI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODLCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MO MELDO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The Worid.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

Pasi tikėjimo
Mumis

X Julė Urbienė, market- 
parkietė, pastarame ARD 8 
skyriaus susirinkime išrink
ta pirmininke. Julės Stoškai- 
tės-Urbienės vyras Kazys y- 

. ra brolis kun. Walterio Ur
bos, „kuris yra vikaru Gimi
mo Panelės šv. pąrapijoj.

sakos “Baltoji vergė”, ku- Perminui susirgus, prisėjo 
rioj begalo vaizdžiai atpa- ūkis parduoti. Po to nusipir- 
sakojama likimas mergaitės, ko namą Michigan City, Ind. 
patekusios į mergaičių pirk-1 Perminui atsigulus į ligoni- 
lių tinklą. nę, gydytojai patarė išva-

žiuoti į Arizona valstybę.
• Pardavę ten namą, persikė
lė Chicago, Bridgeport. Pra- 
ieitą antradienį abu išvyko į 
(Arizona. Kadangi vyras ne-l 
labai stiprus, tad žmona tu
rėjo palydėti.

i .------------------------

VALANDOJE

Ir taip, po 30 metų iš ma
žo grūdelio išaugo didelis 
medis išsišakojęs plačiai, sie
kiąs net tolimą Pietų Ameri
ką. Marijonų Amerikos Pro
vincija šiandien per savo 5 
centrus (vienuolynus): Chi
cago, Mar.ian Hills, Maria- 
napolis, Kenosha, Avellane-
da, tarnauja lietuvių katali- ' 
kų visuomenei, skleisdama 
tikėjimo tiesos šviesą ir 
krikščioniškos dorovės šilu
mą, rūpindamosi visur įgy
vendinti savo kilnų obalsį 
“Kristui ir Bažnyčiai”.

dienr. “Drauge” Moterų Gy
venimas, Veikla ir Proble
mos. “Draugo” skaitytojai 
jos straipsniais domisi, džiau1 
giasi ir didžiuojasi.

Gruodžio 8 d. Katalikų Fė- 
dsracijos Chic. apskr. susi
rinkime ji davė paskaitą šių 
dienų aktualiais klausimais/ 
Dėl stokos laiko, paskaita 
buvo sutrumpinta, bet pada
rė gilaus įspūdžio. Tai buvo 
užuomazga eilėms paskaitų 
visose kolonijose.

Sekančią paskaitą aktua
liais šių dienų klausimais 
platesniais rėmais pasižadė
jo duoti šv. Jurgio parap. 
salėj Katal. Federacijos 26 
skyriaus susirinkime.

Švęsdami savo darbuotės 
Amerikoje 30 metų sukaktį, 
Marijonai kelia dėkingumo 
pilną širdį Dievop, visų gė
rybių šaltinį, kad teikėsi pa
naudoti jų silpnas jėgas to
kiam plačiam ir išganingam 
darbui mūsų išeivijos tarpe.

Bet drauge reiškia savo 
nuoširdžią padėką visiems 
Geradariams, Prieteliams, 
Bendradarbiams, kurie savo 
malda, savo auka ir savo; 
darbais rėmė ir remia jų 
pastangas kuo geriausiai at
likti jiems Dievo skirtąją 
užduotį Amerikoje.

A A
MARTINAS VAITKUS

Mirė Gruod. 19. 1943. 10:30
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
dainių apskr. Surviliškio 
rap., Užupių kaimo.

Amerikoje išgyveno 40
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Paulinų, po tėvais Sta- 
šys, 2 sūnai PFC. Adolfų L'.S. 
Army ir SGT. Antanų U. S. 
Army, dukterį Elzbletų Rich- 
lick ir žentų Stanislovų ir dvi 
anūkes, pusbrolį Antanų Vait
kevičius, pusseserę Salomijų 
Janušauskas ir daug kitų gi
miniu

Kūnas pašarvotas namuose, 
10713 S. Wabash Avė. Namų 
tel. Pullman 5465.

Laidotuvės įvyks ketvirtaėL, 
Gruod. 23 d., iš namų s: su
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
Šventų parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai
Duktė, žentas. Anūkės, Pus
brolis, PųseseBė ir kiti Gimi
nės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chavvicz ir Sūnai. Tel. Canal 
2515 — Pul. 1270.

X Cpi. John E. Kinčinas, 
sūnus Town of Lake biznie
rių Kinčinų,, tarnaująs A- 
merikos kariuomenėj randa- 
si Indijoj. Rašo, kad begalo 
įdomus kraštas. Sykį turė
jęs didelį surprizą: susitikęs 
savo mokyklos draugą Ant. 
Damblauską.

X ‘ Moterų Dirvos” gruo
džio — kalėdinis 1 umeris 
jau išėjo iš spaudos. Gražus, 
turiningas. Be kitko, nume
ryje įdėtas ir tęsinys apy-

X Bronė Jaukštienė, vest- 
saidietė, duktė ž'nomos vei- Į 
kėjos D. Gasparkienės, savo 
uolumu ir sąžiningumu Wie- 
boldt’s firmoj iškilo į aukš
tumas. Ji yra vyriausias pre 
kių pirkimo atstovas visoms 
firmos krautuvėms. Tais rei
kalas dažnai važinėja į New 
York. Bronė yra baigus šv. 
Kazimiero akademiją.

X Juozas ir Ona Perminai 
buvo Cicero biznieriai, 
liau įsigijo ūkį Michigan v je valstijoje.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Pageidaujama, kad tą die
ną Šv. Jurgio parap. salės 
sienos braškėtų klausytojų 
gausumu.

Turėtų nelikti nei vienos 
parapijos, kur nebūtų sureng 
tos jai paskaitos. Nes laikas 
ir reikalas yra opus. J. Š.

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

šiandien, 
m. Iš kop- 

parapijos 

velionio

DOMININKAS 
ŽUKAUSKAS

Gyveno ;• 3236 So. Emerald.
Avė. Mirė Gruodžio 17d. 1943 
m.. 11 vai. ryte, sulaukęs 73 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Tytavėnų pa
rapijos, Kuršių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
gimines, 
mus.

Kūnas 
Phillips 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks 
Gruodžio 20 d. 1943 
lyčios 8:00 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Jurgio 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už 
sielų. Po pamalfįų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminės. Draugai
ir Pažįstami.

ALESAUSKAS
and SONS

Factory Representative. 

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For ąppointment call —

REPUBLIC 6051

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTŲ KOMISĄ.

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

lįūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klw>ntama pilną patenkinimų.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

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

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6102

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

Si Firma Virš 56 Metą
Tos Pačios Šeimos

SKELBKITES “DRAUGE

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Telefonas SEELEY 8760

I

Laidot. direktorius Antanas 
M. Phillips. Telef. Yards 4908.

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

S

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalVų apdau 
galų.

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9006 1117 ROOSEVELT STREET

AA
EDHARD F. SILISKY
Mirė Gruodžio 17d. 1943m.,

7:30 vai. vakare, sulaukęs 37 
metų amžiaus.

Gimė Krebs, Oklahoma.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Adelę (po tėvais Kish- 
k una«); dukrelę Eleanor; 3 
brolius VVilliain ir jo moterį 
Ruth, George ir jo moterį 
Helen ir jų šeimas ir Antanų 
(U.S. Army): 3 seseris Anne 
Dobbins tr jos šeimų. Alice 
Marshall ir vyrų Anton; uoš
vienę Karolina Kiškūnienę ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje. 1410 So. 
5(ith Avė.. Cicero. III.

Laidotuvės įvyks antradieni. 
Gruodžio 21 d. 1943m. Iš kop
lyčios 8:00 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Moteris. Duktė. 
Broliai, Seserys, lošvienė ir 
Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telef. Cicero 2199.

Kompani-

AUKŠ
ČIAU

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Mieste 
Dalyse

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAI . 3572

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

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 HEST 46th ST. jPhone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765 

PULLMAN 127Q

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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Banditai pabėgo

Pašto trauknio pavėlavimas išardė 
banditų planus

Kadangi Chicago ir North 
Western geležinkelio pašto 
traukinys pereitą penktadie
nį atvyko į Harvard, McHen- 
ry kauntę, valandą ir 43 mi
nutes vėliau, todėl keturių 
banditų planai apvogti pi
nigų paštą nepavyko.

Banditai tačiau surišo ke
turis asmenis stoties baga
žų kambaryje, atrišo ir iš- 
šniuktinėjo aštuonis pašto 
maišus iš ankstyvesnio trau
kinio. Ir su vienu maišu jie 
pabėgo, kurio neturėjo laiko 
atidaryti, bijodami ateinant 
kito traukinio. Pašto agen
tai pasakė, jog nebuvo paim
ta registruoto pašto.

Šerifas Henry Nulle pasa
kė, jog banditai matyti pla
navo paimti pinigus, kurie 
normaliai yra siunčiami apie

Trys skyles lavone

Rastas nušautas viešbutyje
Pereitą penktadienį Chi

cagoje buvo nušautas Ed- 
ward “Big Joe English” 
Ross, 36 metų amžiaus, ir 
žinomas kaipo Eddie Rod- 
gers. Jo lavonas buvo rastas 
St. James viešbutyje, 444 
St. James place. Nužudymas 
įvyko 9-to aukšto aparta
mente. Lavone buvo rastos 
trys kulkų 
nugaroje ir 
se. Lavonas 
Netoli lovos 
ber revolveris. 
Ross (alias Rodgers) 
jo su užpuoliku.

Edward “Big Joe 
lish” Ross (Rodgers) 
klausinėjamas Galvin 
dymo byloje. Jis buvo žino
mas kaipo specialistas bran 
genybių vagystėje.

skylės, viena 
dvi smilkiniuo- 
gulėjo lovoje, 

gulėjo .38 cali- 
Atrodo, jog 

kovo-

Eng- 
buvo 

nužu-

Ugnis sunaikino didelę 
Waukegan krautuvę
Viena iš svarbiųjų Wau- 

kegan’o biznio įstaigų, 
Hein’s departamento krau
tuvė, buvo sunaikinta gais
ro pereitą ketvirtadienį.

Tom McNamara, Wauke- 
gan gaisrininkų viršininkas, 
tvirtina, jog gaisras sukėlė 
daugiau kaip $325,000 nuo
stolių, kur buvo sužaloti 
gretimi pastatai.

Namas buvo apdraustas.
Ugnis kilo iš basmento 

prieš atidarant krautuvę.
Su ugnimi kovojo penkių 

artimų bendruomenių ugne- 
gesiai. Taip pat buvo pa
šaukti savanoriai iš indust
rijos fabriko kovoti su ug
nimi.

Gaisras banke
East St. Louis, III. — Pe

reitą penktadienį First Na
tional banke, Highland, 30 
mailių šiaurės rytuose nuo 
East St. Louis, III., kilo ug
nis dėl aliejinio pečiaus karš
to vandens šildytuvo suge
dimo. Gaisras sukėlė tarp nešė Arthur E. Elrod pereitą 
$30,000 ir $40,000 nuostolių, ketvirtadienį.

tą laiką į Harvard kiekvie
ną mėnesį.

Traukinys, kuris vežė re
gistruotą paštą į Harvard, 
65 mailės šiaurės vakaruose 
nuo Chicagos turėjo atvykti 
2:15 vai. prieš pietus, bet 
dėl švenčių pašto pavėlavo 
ir atvyko tik 3:58 vai. prieš 
piet (a. m.)

William M. Plath, pašto 
inspektorius toje apylinkė
je, pasakė pereitą penkta
dienį, jog pašto apvogimas 
buvo pirmas per ilgesnį lai
ką čia ar netoli Chicagos. 
Labiausia sensacingas pašto 
apvogimas įvyko 1924 me
tais netoli Rondont, Lake 
kauntėje, kada buvo paimta 
$2.000,000. Aštuoni asmenys 
buvo pasiųsti į valdžios ka
lėjimus.

Jo lavoną rado tarnaitė, 
kuri nuėjo valyti kambarį.

Jis buvo žinomas juodoje 
rinkoje degtinės (likerių) 
operavimu.

Dabar pateko į ka
riškas rankas

John Joseph Williams 
South Sidės gembleris, ku
ris buvo išteisintas prieš 
savaitę Martin “Sonny Boy” 
Quirk nužudyme, buvo su
imtas militariškų pareigūnų 
Camp Wolters, Texas, kalti
nant, jog jis bandė padėti 
pvt. Harry Roberts’ui, savo 
buvusiam partneriui, pabėg
ti iš kariuomenės.

Williams buvo areštuotas 
pereitą ketvirtadienį kariš
kos policijos. Apie tai buvo 
sužinota pereitą penktadie
nį.

Dingo $14,000
Springfield, DI. — Penkio

likos metų jaunuolis buvo 
laikomas pereitą penktadie
nį kalėjime Louisiana parei
gūnų, po to, kai jis pasakė 
oficieriui Harold Johnson’ui, 
kad jis paėmė $14,000 iš ta- 
verno, netoli Sulphur, La., 
prieš mėnesį. Johnson pasa
kė, jog jaunuolis pareiškė, 
jogei jis pinigus paslėpė po 
durimis savo name, Sulphur 
ir pabėgo po to, kai nerado 
pinigų sekančią dieną.

Jaunuolis sulaikytas dėl 
klausinėjimo.

Išsigando vagis
Vagis pabėgo anksti pe

reitą penktadienį, kai Char
les Currie sukėlė aliarmą ti
kietų ofise, elevatorių lini
joje, 63rd str. ir Harvard 
avė.

24-to Ward demokratų or
ganizacija siūlo, kad prezi
dentas Roosevelt būtų pa
statytas perrinkimui ketvir
tam terminui. Apie tai pra-

PASIŽVALGIUS PASAULY

įvairios žinios
Vancouver, B. C. — Mi- 

chael Tesky, 93 metų am
žiaus, iš Vancouver, išdygo 
apatiniai dantys ir dalis vir- 
šutiniųdantų. Jis yra buvęs 
ūkininkas; 1881 karpė, plie
ną dėl Canadian Pacific ge
ležinkelio, palei Lake Su- 
perior, ir tais pačiais metais 
keliavo 200 mailių į Winni- 
peg’ą.

Michael Teskey einant 
devyniasdešimt ketvirtus

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

amžiaus metus išdygo nauji 1 
dantys. Tai nepaprastas at-" 
sitikimas. Tas rodo, jog svei
ka gyventi ūkyje ir daug ke
liauti pėkščiam.

Apie tai buvo sužinota 
gruodžio 15 dieną.

* ♦ *

1,000 pėdų krito
New York. — Nežinomas 

žmogus krito 1,000 pėdų iš 
86-to aukšto observacijos 
platformos Empire statė 
namo. Jis nukrito į 33-čią 
gatvę gruodžio 16 dieną ir 
užsimušo.

Ka-Washingion, D. C.
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 437 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Vidur
žemio, Europos ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose. Sužeistųjų skai
čiuje 19 vyrų yra iš Illinois 
valstijos.

Sužeistųjų kareivių skai-

A COMPLETE ASSORTMENT

GRUEN

WATCHES
Padirbti taip pat gražiai ir 
su tokia pat priežiūra kaip 
ir puikiausiems laikrodė
liams. Stilišku naujų ma
dų atvaizdai pritaikinti su 
akuratnais viduriais. Daug 
ir kitų išdirby sčių.

Kada priseina dovanu pasirinkimas, jūs atrasite, kad jewelry daiktai ima 
pirmenybę. Tai patogiausios Kalėdų dovanos. Tarnaus jums metai po metų. 

Tai dovana, kuria ilgai gėrėsis.

I»O-

Tel. CALUMET 7237

MILITARY
RINGS 

s6’s FOR BPTH
' (sodinta su jū- 

?»ų gimtuvių ak
menėliu.

MllltariniaI žiodai kie
kvienai tarn> bos s»- 
kai.

BIRTHSTONE

RINGS 

Uw $975

(indui Medai,
dlnta sa Jūsų gimtu
vių akmenėliu.

S1
DRESSER SETS

’6S
X

Nuo 3 iki 20 daliu- 
Gražiu nauju madų. 
Gražiose dovanu dė
žėse.

EXPANSION 
BRACELET 

AND LOCKET 

$1095

t

Jos. F. Budrik, Ine
3241 So. Halsted Street

Sužeistų kareivių sąrašas

Lietuvis sužeistas karo fronte
čiuje yra pvt. Leonard R. 
Misunas, jo tėvas Stanley A. 
Misunas gyvena šiuo adre
su : 10409 Wallace str., Chi
cago,* III., Roseland kolonijo
je-

Sužeistųjų kareivių skai- 
čiuje dvylika yra iš Indiana 
valstijos, keturiolika iš 
Iowa, keturiolika iš Michi
gan ir dešimt iš Wisconsin.

Pirmadienis, gruod. 20, 1943

(domu žinoti
Maždaug apieLondon.

16,000 kanadiečių kareivių 
parsiveš anglų ir škotų mer
gaites kaipo žmonas po ka
ro, pareiškė Vincent Massey, 
aukščiausias Kanados komi- 
sijonierius,

♦ * *

Keturi Chicagos oficieriai 
buvo pakelti iš leitenanto 
pulkininko laipsnio į pulki
ninko laipsnį. Apie tai pra
nešė pereitą trečiadienį karo 
departamentas. ' į
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