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SajungininkŲ-naciu tankai kovoja 
už du Italijos miestus

ALŽYRAS, gruod. 22. — 
Britų aštuntos armijos ka
nadiečiai kareiviai šiandien 
kovoja nacius Ortona mies- 

-to gatvėse. Naciai despera- 
tiškai prieš'nasi. Aštuntoji 
armija, anot pranešimo, “pa
dariusi progreso,” ir sakė 
aštrios kovos tebesitęsia.

Vokiečiai, nenorėdami pra 
rasti Ortona, pasiuntė savo 
90-tą panzer diviziją kovoti 
britus. Kanadiečiai visvien 
įsiveržė į didžiąsias gatves, 
ir ten kovoja nacius iš na
mo į namą.

Į pietvakarius nuo Orto
na vokiečiai;: padarė dvi aš
trias kontratakas, bandyda

Rusai baigia apsupti Vitebską
MASKVA, gruod. 23. — 

Rusų kariuomenė pasivarė 
iki 15 mylių nuo nacių lai
komo V tebsko, Baltrusijos 
susisiekimo centro. Iš davi
nių atrodo, kad rusai greitu 
laiku visiškai apsups tą na
cių bazę.

Britų agentūros praneši
mu, trys rusų daliniai skuba 
į Gorodcką, į šiaurvakarius 
nuo V tebsko. Iš šiaurės ru
sai prisiartino iki trijų my
lių nuo Gorodoko, o kiti da
liniai yra tik penkios mylios 
iš šiaurryčių ir šešios mylios 
iš rytų pusių.

Tuoj po oficialaus komu
nikato, kuriuo pranešta, kad 
rusų armija, kuriai vadovau 
ja Gen. Bagramian, užėmė 
dar 100 kaimų ir miestelių, 

Protestavo dėl isp
WASHINGTON, gruod. 22 

—Amerikos vyriausybė ofi
cialiai protestavo Ispanijai 
už vandalų veiksmus Ameri
kos konsulate Valencijos 
mieste. Anot ambasadoriaus 
Carlton Hayes pranešimo iš 
Madrido, du vyrai, vėliau 
atpažinti ka po falangistai. 
šeštadieny įėję į Amerikos

ISPANIJA ATSIPRAŠĖ
MADRIDAS, gruod. 22.— 

Ispan’jos užsienių reikalų 
ministerija šiandien Ameri
kos ambasadorių' Hayes pa
reiškė apgailestavimą už 
dviejų falangistų vandaliz
mą Amerikos konsulate, ir 
žadėjo kaltin nkus nubausti.

IŠ KINIJOS — Sąjungi
ninkų karininkams ’ir laik
raščiams šiandien parodyta 
kad japonai vartojo nuodin
gas dujas prieš kiniečius.

mi sulaikyti aštuntąją armi
ją. Abu bandymai nepavyko, 
ir britai suėmė didelius kie
kius vokiečių karo reikme
nų.

Penktoji arm’ja taip pat 
progresuoja, ir šiuo laiku 
gręsia San Vittore miestui. Į 
Manoma jie by kuriuo mo
mentu jį; užims. Savo pasi-, 
varyme, amerikiečiai užėmė 
kelis strateginius kalnus.

Dešinioji penktos armijos 
linijos dalis smarkiai atakuc i 
ja Ecąuafondata, kuris ran
dasi ant 2,500 pėdų kalno 
viršūnės, 5 mylias į vakarus 
nuo Filignano, ir Card’to, 4 
mylias toliau šiaurėn.

raportai iš fronto sakė prie- 
šakiniai tos armijos daliniai 
dasivarė iki mažiau negu 15 
mylių nuo Vitebsko.

Tikimasi daug didesnės 
vok’ečių opozicijos kuomet 
rusai pradės artintis prie 
juostos tvirtovių saugančių 
Vitebską. Daug obzervatorių 
mano tas miestas yra stip
riausia nacių tvirtovė visam 
rytiniam fronte.

P'etiniam fronto gale, ru
sai “ visiškai likvidavo” 
priešo pozicijas rytiniam 
Dniepro upės krante, prie 
Kerzono. Pirmosios žinios 
ap’e tokius laimėjimus bu
vo gautos iš Vokietijos ra
dio pranešimų, o oficialus 
rusų pranešimas vien tik pa
tvirtino tuos raportus.

inų vandalizmo 
konsulatą Valencijoje, nu
plėšę paveikslus nuo sienų, 
ir kalbinę konsulate esan
čius klijentus. Ispanijos po
licija vėliau juos suėmė.

Kelis mėnesius tam atgal 
falangistai pavogė informa- 
c jos biuletenių iš to paties 
konsulato. Amerika protes
tavo, bet kaltininkai nebuvo 
sugauti.

Premjeras prašo graiku 
partizanu susivienyti 
CAIRO, gruod. 22.—Grai

kijos Premjeras Tsouderos 
ragino graikus partizanus 
sustoti tarpusavius mūšius, 
nes vokiečiai tk to laukia, 
ir yra prisiruošę pribaigti 
partizanų likučius—jeigu jų 
bus. Britų komandierius ry
tuose, Gen. Maitland Wi>son 
nesenai darė panašų atsi
šauktą.

PIRKITE KARO BONUS!

Vienas Amerikos kareivių Mankin saloje apžiūri: iš rąsto padirbtą japonų “kanuclę”. 
Japonai manė, kad Amerikos lakūnai iš oro pamatę milžiniškas kanuoles, bijos pulti 
salas. Tačiau labai apsiriko. Amerikiečiai ja ponus’ išmuša iš k ekvienos vietos, nežiūrint 
kokiomis kanuolėmis jie būtų (apsistatę. Japonai jau pripažįsta, kad karas jiems atver
tęs kitas kazyres: pirmiau jie puolę, dabar tiktai ginasi. (Acme-Draugas telephoto)

Numato Eisenhower 
kaipo invazijos vadą 
LONDONAS, gruod. 22.—

Esančiom sąlygom manoma, Į 
jog Gen. Eisenhower yra 
numatomas Europos invazi
jos veršininko vietai. Ben
drai manoma, kad Generolai 
Marshall ir Eisenhower abu 
rasti tinkami, bet, kad nuo 
įvykusių konferencijų ta 
vieta numatoma Eisenhowe- 

: riui, kuris vadovavo mū
šiams šiaurės Afrikoje ir 
Sicilijoje.

Jaučiama, kad dėl Prem
jero Churchill susirgimo ati
dėta galutinas išrinkimas.

Bolivijos perversme 
įžiūrima ašies įtaka

. WASHINGTON, gruod. 22 
—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull šiandien pareiškė, 
kad pirm negu Amerika pri
pažins ar nepripažins naują 
Bolivijos vyriausybę, nori 
sužinoti ar tame perversme 
dalyvavo kokia norint išori
nė įtaka ‘ ‘nedrauginga jung
tinėm tautom.”

Nauja valdžia pareiškia 
norą būti drauginga 
LA PAZ, Bolivija, gruod.

22.—Naujos Bolivijos vy
riausybės ekonomijos minis
teris Gustavo Chacon šian
dien pareiškė norą “efekty
viai kooperacijaitarpe 
Amerikos ir Bolivijos, ir 
greitą išrišimą derybų dėl, 
cino ir kvininos.

Prezidento prašomi, 
suėjo darbo unijų ir 

gelžkeliu atstovai
WASHINGTON, gruod. 22 

—Šianden suėjo geležinke
lių savininkų ir geležinkelių 
darbininkų unijų atstovai, 
tartis dėl unijų siūlimo kom 
promiso baigmui algų pakė
limo reikale. Anot vieno at
stovo, Prez. Roosevelt pra
šęs juos sueiti ir tuo reika
lu išsikalbėti.

Nepriėmę Prezidento pa- 
siūlijimą 4 centų valandai 
pakėlimo ir kitų 4 centų va
landai už viršlaikį, unijų at
stovai siūlo: 8 centų valan
dai algų pakėlimą; padidin
tą mokestį už išdirbtą, virš
laikį ; keloinigiai keliaujan
tiems darbininkams, kurie 
negautų mokesčio už virš
laikį ; savaitės apmokamos 
atostogos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Ameri

kiečiai lakūnai, grįžę iš ata
kų ant šiaurvakarines Vo
kietijos, sakė vokiečiu prieš
lėktuvinių patranku šaudy
mas buvęs labai lengvas.

IŠ LONDONO — Kadan
gi Prem. Churchill tain greit 
sveiksta, nutarta nebeleisti 
daugiau oficialiu biuletenių 
apie jo sveikata.

IŠ TURKIJOS — Istan- 
hrde šiandien naši reiškė di
delė baimė dėl Turki ios sto
jimo karan. nors oficialus 
pranešimas iš vvriausvhes 
sakė nėra tokio pavojaus 
šiuo laiku.

TŠ NF,W VORITO—Žin«ns 
«š nentralln šaltiniu sako 
Rnigariioi rodoma baimės 
dėl greitos sa jungininkų in- 

1 važi jos.

Šiaurinėj Italijoj vis 
didėja nerimas
NEAPOLIS, gruod. 22.— 

Pranešama, jog naciai, susi- 
rūpnę dėl augančio nerimo 
okupuotoj Italijoj, įsakė gy
ventojams evakuoti dideles 
Romos dalis, matomai ruoš
damiesi jas sunaikinti ir. 
gal, visiškai apleisti Italijos 
sostinę. Sąjung ninku kariuo 
menėms esant tik apie 80 
mylių nuo Romos, vokiečiai 
vykdo evakuaciją matomai 
tam, kad duoti savo inžinie
riams progos visur prisėti 
minų ir d’namito, kaip kad 
darė Neapoly, pirm negu tą 
miestą apleido.

Čia gaunamos žinios sako 
visoj šiaurinėj Italijoj jau
čiama priešinimasis vokie
čiams fr jų pastatytai fašis
tų vyriausybei.-Anot rapor
tų, padėtis už nacių linijų 
esanti prastesnė negu by ku
riam kitam vokiečių okupuo 
tam krašte. Aiškus nerimo 
įrodymas yra vokiečių milž
ta rin’o komandieriaus Ro
mai įsakymas visam judėji
mui gatvėmis, vieškeliais ir 
geležinkeliais pačiam Romos 
mieste ir jo priemiesčiuose 
sustori nuo 7 vai. vakaro iki 
7 vai. ryto. Už neklausymą 
kaltininkai bus nuteisiami 
mirti.

ORAS

Giedra. Dar šalčiau.

LUCAS PATIEKS BYLIŲ
WASHINGTON, gruod. 22 

—Senatorius Lucas šiandien 
pareiškė, kad jis patieks 
kompromiso bylių kareivių 
ba^vimo reikalu, kuriuo 
federalinė komisija išdalin
tu balotus ir iuos surinktų 
išdalinimu1 atskiroms vals
tybėms. Lucas naujas bylius 
nebereikalauja federal i n ė s 
komisijos balotų tikrinimui.

Nori atkeršyti už nacių nuteisimą 
ir pakorimą Rusijoje

jog amerikiečiai ir britai la-LONDONAS, gruod. 22.—
Nacių propagandistai pra
dėjo rodyti didelį piktumą 
dėl Kharkovo įvykusio teis
mo, ir iš Vokietijos pradėjo 
girdėtis visokie grąsinimai 
sąjungininkams karo belais
viams. Vienam DNB agen- 

' tūros pranešime, kalbant 
apie Rusijoj įvykusį teismą, 
pare’škia, kad nacių milita- 
rinis tribunolas tuoj ims tei
sti tuos britus ir amerikie
čius belaisvius, kurie yra 
kalti “dideliais prasižengi
mais prieš tarptautinę tei
sę.”

Propagandos minis t e r i s 
Goebbels pranešė Berlyno

I _
Į policijai ir eivilės apsaugos 
žmonėms, kad galima, tikė
tis tolimesnių orinių atakų 
ant Berlyno, bet vieną dieną 

i “mūsų vis auganti priešlėk
tuvinė apsauga ir ateities 
atsilyginimas padarys galą 
žvėriškoms atakoms.”

Ryšium su intimacijom

LONDONAS, gruod. 22.—į
I 

Sekdami britų Mosąuitobom 
bėrių ataką vakar naktį, 
amerikiečių didieji lėktuvai 
dienos metu šiandien puolė 
taikinius šiaurvakarinėj Vo
kietijoj. Lėktuvai skrido į tą 
pusę, kur pirmadieny 500 
bomberių atakavo Bremeną.;

Apart š’os atakos, per iš
tisą dieną dideli lėktuvų da
liniai skrido per kanalą į 
Pas de Calais apylinkę, Pran 
cūzijoje, matomai puolimui

Nuskandino, padegė japonu laivus
GEN. MacARTHUR ŠTA-! Anot pranešimo, Ameri- 

BAS N. GVINĖJOJ, gruod. kos penktojo aviacijos dali-

22.—šios dienos pranešimas 
sakė sąjungininkų didieji 
lėktuvai iš pietų Pacifiko 
bazių nuskandino v'eną prie
šo transporto laivą, du jų 
padegė, ir nušovė 4 japonų 
lėktuvus, eilėj naktinių ata
kų prie Kavieng, Naujos 
Irelandijos.

Vienas žvalgybinis lėktu
vas dienos metu sužalojo 
japonų, 6,000 tonų laivą.

Kiniečiai atsiėmė pusę 

ryžiu centro apylinkės
CHUNGKING, gruod. 22. 

—Kiniečių komandos prane
šimas sakė japonai pavaryti 
iš apylinkės i pietus nuo Lin 
upės. Praneštas sakė japo
nų likučiai šiaurinėj Lin 

kūnai bus teisiami, vokiečių 
spauda pradėjo vajų prieš 
amerikiečus lakūnus už, 
anot vokiečių, biaurius pa- 
vavad’nimus lėktuvams. Na 
ciai sako, kad kai kurių ame 
rikiečių lėktuvų pavadinimai 
įrodą< jog gengsteriai valdo 
Amerikos aviaciją.

Kalbant apie Kharkove 
įvykusį teismą, naciai sakė 
dėl jo susitarta Teherano 
konferencijoj, kad “britai ir 
amerikiečiai būtų lygiai at
sakingi.” Trys vokiečiai ir 
rusas parsidavėlis, kurie 
prisipažino atlikę visokius 
žiaurumus prieš Kharkovo 
gyventojus nacių okupaci
jos metu, buvo nuteisti mirti 
ir sekmadieny buvo pakarti.

DNB oficialus pareiški
mas vardu kaltino Prez. 
Rooseveltą ir Prem. Chur
chill susirišimu su Kharko
vo teismu, ir prilygino jį 
“viduramžių raganų teisi- 
mui.” 

tų pačių taikinių, kuriuos 
puolė per dvi d:enas ir nak
tis. Kiti raportai sako taiki
niai gal buvo vokiečių rake
tinių patrankų įrengimai 
Prancūzijoje.

Amerikos aviacijos dili
mo pranešimu, gruodžio 13 
dieną mūsų lėktuvai numetė 
apie 900 tonų bombų ant 
Kiel, kur padarė didelius 
nuostolius laivų statybos 
pastatams. Anksčiau nebuvo 
pranešta apie tos dienos ata
kos taikinį.

no lėktuvai šeštą dieną is 
eilės atakavo japonų Cape 
Gloucester bazę, vakariniam 
Naujos Britanijos gale. Vė
liausioj atakoj numesta 180 
tonų bombų.

Pranešimas taipgi pasakė 
apie vidutinių bomberių ata
ką ant Rabaul, svarbios ja
ponų bazės Naujos Britani
jos šiaurin iam krante. Bom
bų ten sukelti gaisrai buvo 
matomi už 50 mylių.

upės pusėj taipgi pavaromi.
Iki gruodžio 2 d. kiniečiai 

spėja, kad priešas prarado 
30,000 žuvusių ar sužeistų 
kareivių.

LONDONAS, gruod. 22.— 
Oficialus biuletenis sakė Mi
nistras Pirmininkas Chur
chill vis eina geryn.
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su- 
di-

pa-

padaryti? Apie tą čia ir 
kalbėsime.

pa-

Rašytojui šių žodžių teko 
rugsėjo mėnesyje, šiais me
tais, dalyvauti Seserų Pran- 
ciškiečių Rėmėjų seime. Tarp 
kitų gražių nutarimų, seime 
padarytų, jis atsimena vie
ną, kuris ne tik gražus, bet 
ir amžinas — rengti vajų 
seselių naujos koplytėlės pa-

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
KALĖDŲ DOVANĖLE

JIE ATIDENGĖ SAVO TURTUS IR DAVĖ JAM 
DOVANUS — Šv. Mato II, 11.
Kalėdos! Kristaus Gimimo

Šventė! Kiek jos minčių 
kelia pas seną ir jauną, 
delį ir mažą!

Seniems jos primena
šaulio Atpirkėjo, pasaulio Iš
ganytojo Gimimo Šventę. į 
Dvasioje jie girdi angelų 
giesmę: “Garbė Dievui aukš 
tybėse ir žemėje ramybė ge
ros valios žmonėms! ” 
mato piemenes garbinant Kū statymui, kuri būtinai reika- 
dikėlį Betliejaus kūtelėje. Jie 
mii.o ir Išminčius — Kara
lius iš rytų dovanomis apsi
krovusius, keliaujančius į 
Betliejų pagarbinti naujai 
gimusį Karalių. Ir juose už- 
gema jausmas kitus pradžių 
ginti kokiu nors 
mu būdu, kokia 
dovanėle.

apčiuopi a- 
nors maža I

mažus jes 
primena Kūdikėlį gulintį ant 
šieno; pasaulio Linksmybę, 
kuria gimimo sukaktuvėse 
visi linksmi, nes esti aplan
kyti Kalėdų Dieduko.

Tokiose Kalėdų mintyse 
paskendęs šių žodžių rašy
tojas, kaip ir daugelis kitų 
gerą linkėjančių, galvoja, 
kokiu būdu būtų galima dau
giausiai pralinksminti ir sy
kiu, taip sakant, įamžinti 
savo Kalėdų dovanas. Kad 
dovanas duosime saviems 
mylimiems, nėra kalbos; bet 
ką gi duosime Betliejaus 
Berneliui? Kaip JĮ stengsi
mas pralinksminti? Ir, šta:, 
ateina į galvą mintis: ko
dėl nepralinksminti ir žmo
gų ir tą Kūdikėlį, kurs at
nešė ir tebeneša pasauliui 
džiaugsmą ? Kodėl neduoti 
dovaną, kur ji neš daugiau
sia naudos? Na, ir kaip tą

Pas jaunus ir

linga ant Apvaizdos Kalne
lio, kur buvo pašvęsta tokia 
daugybė Mišių aukų ir kyla 
tokia daugybė seselių karštų 
maldų už tave ir mane, už 
savo ir mūsų mylimuosius. 
Toji vietelė šiandien, žiemos 
metu, tikrai primena Betlie
jų, Kristaus vietą, pro ku
rią švilpia žiemos vėjas, ypa
tingai ankstyvo ryto metu. 
Nauja koplytėlė yra būtinai 
reikalinga! Tiesa, ji nebus 
statoma karo metu, iš prie
žasties stokos visokios me
džiagos, kuri šiuo laiku ka
rui taip reikalinga. Tačiau 
ir karo metu koplytėlės fon
das ga’i būti auginamas. Tas 
neš “garbę Dievui aukšty
bėse ir žemėje ramybę geros 
valios žmonėms.”

jų mirties pavojaus laukuo
se. Jūs, mylimieji tėveliai 
ir mamytės, siųskite savo 
aukąs tan fondan tų sūne
lių vardu. Jie žino, kad jos 
jiems daugiausia padės šio
je valandoje. Ta.:gi, temel- 
džia Dievulį seselės pasigai
lėti jūsų sūnelių, ir sugrą- šviesą. Kada angelai pragy- 
žinti juos namo 
sveikus. Kur geriau galime 
pasitarnauti savo dovano
mis? Gal, kai kurie nesu
spės pasiųsti savo aukos Ka
lėdoms. Tegu ta mintis ne
sulaiko jų siuntimo. Atsi
minkime, juk ir trys Kara
liai Kalėdoms neatvyko, bet 
tik už 12 dienų pasiekė Kris
taus gimimo vietą ir “ati
dengė savo turtus ir davė 
jam dovaną”.

Aukas prašomi siųsti šiuo sis tol, kol Kristus 
adresu: Sisters of St. Frau- gims visų žmonių širdyse, 
eis, R. D. 10 So. Hills, Pitts- 
burgh, Pa.

Sulaukus Kalėdų
Ir vėl atėjo didžio džiaugs 

mo šventė, Kristaus gimimo 
diena. Ši šventė primena tą 
naktį, kai Dievo Sūnus, kaip 
vargingas kūdikis Betliejaus 
tvartelyje išvydo pasaulio

gyvus ir do: “Garbė Dievui aukšty-!

Neužmiršiu aš ir savo au
kos. Užtikrinu. Rėmėjas

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Auka atsiųsta seselėms 
Naujos Koplytėlės Fondan 
bus Kalėdų dovana, kuri pra
linksmins priėmėjas ir jus, 
davėjus. Taip įamžinsite sa
vo aukas ir savo vardus., 
Mus, lietuvius, išnaudoja ki
tataučiai savo prašymais. Ir 
mes aukojame ir didžiuoja
mės tai darydami. Neužmirš- 
k'me ir savųjų reikalų. Sve
timi mums to nepadarys.

Daug mūsų tautos sūnų 
tarnauja kariuomenėje; daug.

Tik vien* pora akių visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išegr- 
caminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

M METAI PATYRIMO 
pvMnkime akinių, kurie prajau

na Tisų aklų Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-tos 
Telefonas! CANAL 0528, Ohlcaco

OFISO VALANDOS:
Kasdien >:St a. m. iki t:»0 p. m. 

Trečiad. lr ieltad. t:>0 a. m.
iki 1:00 p. m. 
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DR. G. SERNĘR
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
K

" - -----------
Į GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. 
)| geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, iš

. Visi 
_ mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
—.

ti, jau padarė. Judų milijo- Trokštąs mano, kad gėralo; 
nai Tave bučiavo ir milijo
nus kartų Tave už 30 sidab
rinių pardavė. O klek fari
ziejų per tuos du tūkstan
čiu metų šaukė: mums ne
reikia Kristaus — šalin Jį!.. 
Kaip dažnai savo mintimis, 
pageidimais ir darbais Ta
ve kryžiavome. Kristau, mes

bėse ir ramybė žemėje geros atstūmėme Tave, nes Tu 
valins žmonėms”, paklydusi naums perdaug ska.stus! Mes 
žmonija šaukė pranašo žo- nusigręžeme nuo Tavęs, nes 
dž ais: “Nuleiskite padangės 
iš aukštybių rasą, o debesys 
su lietum atsiųskite Teisin
gąjį, teatsiveria žemė ir pa
gimdo Išganytoją.”

Su Kristumi prasidėjo pa
saulio veido pakeitimo pro
cesas. Tas pakeitimas tebe
sitęsia po šiai dienai, ir tę- 

neuž-

Dar daug nedorybių mū
sų žemėje, štai kokia malda 
kreipiasi į Kristų garsus Pa- 
pini, prašydamas, kad Jis’iš 
naujo ateitų į šį pasaulį: 
“Mano Viešpatie, je’gu tu 
būtumei tik teisybės Dievas, 
mano malda nebūtų reikš
minga, nes viskas, ką blogo 
žmonės galėjo Tau padary-

Tu buvai mums perdaug 
šventas! Pasmerkėme Tave 
mirti, nes Tu mūsų palaidą 
gyvenimą smerkei!

“O dabar esame 
ant mėšlyno, dabar 
ir jaučiame, kad 
mus ilgesys... Kristau, mes , 
Tavęs pasigendame! “Kas 1 
alksta, mano, kad jam due- | 
nos trūksta. Ne duonos, bet ' 
Tavęs, Jėzau, jąm trūksta! '

atsidūrę 
matome 
kankina

trokšta, o jis pats nežino, 
kad Tavęs trokšta! Ligonis; 
mano, kad jam trūksta svei-1 
katos, — Tavęs, Kristau, 
iam trūksta! Kas pasaulyje 
ieško grožio, visai nežino, 
kad jis Tavęs ieško, amžino
jo Grožio! Kas ieško tiesos 
— Tavęs ieško, amžinoji Tie
sa! Kas trokšta ramybės, 
trokšta Tavęs, nes vien Ta
vyje širdis tegali nusiramin
ti! Dangus ir žemė, pasise- 

' kimal ir nelaimės, džiaugs- 
ir skausmas, verkian- 
ir besidžiaugiantieji — 
eina pas Tave, mieliau- 
Jėzau!

mas 
tieji 
visi 
sias

Į

<-2

Didžiausia Lietuvių

Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
Visokius ank- 
ainins daiktus 
už PRIENA-.
MIAUSIAS • 
KAINAS.

Turime didelį 
pa s ir ; ūkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kaliskų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

I

Taiaom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tas.

metų patyrimas
TeL: Yards 1829 

Pritaiko A trintim.
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso lr Akinių Dirbtuvš 
8401 SO. HALSTED SI.

Kampas 84th Street
Valandos nuo 10 iki 4j nuo 6 fld 1

Bekmsdtenyje pagnl sutarę.

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

TS K TJ X TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L/alJu/lll Namų Mate rijo lą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į musę jardą ir apžiūrėkite šla
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, viską, skiepą ir fletą. 
PASITARKI! SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

“Pažve'k tik, koks Betlie 
jus yra mūsų siela? Ji lau
kia Tavęs! Ateik, Viešpatie 
Jėzau ir vėl gimk mano sie
jos Betliejuje!’’

Ir mes prabilkime į Kris
tų panašia malda Kalėdų ry
tą-

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

ITlAPGUTiJ

DR. VAITUSH, OPT

Mano 20 metą praktikavimas 
j ūsą garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 

, so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

• romas su elektra parodančia ma- 
i žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

! VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
1 vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
I Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau kaip 
pirma.

4712 South Ashland Av. 
Phone YARDS 1373

į Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas- 

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

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

WC -1150 kilos
SEKMADIENIAIS — nuo 1 X 

iki 2 vai. popiet. [i]
KITOMIS DIENOMIS — nuo M 

9:30 vai. vakare. .'1
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. zĮ
MARGUČIO ofiso adresas; :<

S. Western Avė., Chicago, III. į‘į
Telefonas' — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
j

DR. STRIKCriS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

p Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787
Namą TeL PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHTKTTGAS 

2201 W. 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

%

Res. 6958 So. Taiman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMiock 4848

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

EXTRAlEXTRAl

LT.

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

M. KANTER,

MONARCH LIQUOK 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6O.'»4

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 vaL pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.

Permainytas 
vardas lr 
adresas

Lietuviška#
Žydukas

X

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VTRginia 0C36 
Rezidencijos Te!.: BEVer’y 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oft» vai.: 1—3 tr 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek CANaI 0257
Rez. Tek: PROspcct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS'
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS S

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
Telefonai:
Ofiso—HEMiock 5849 
Rezid.—HEMiock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. \Vestem Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

»

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS S 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

u

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKitk mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai, rūpestingai globo 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoks 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIG* 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

i PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
įį STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų '('j
PANAUDOKITE PROGA DABARTINIUS ŽEMOMS

NUOAIMCIO R A TOMS. i (i)
I i

S KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION jį
g] TEL CALUMET <118 Jota M. Moaerls. Sec’y 8286 80. HALSTED 81

I

Ofiso Tel..........VTRginia 1886

DR. AL. RAČKGS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOCIOrtAS
DANTISTAS

1446 S. 4!)th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos; 3—8 popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: 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 ir dora žmogui 

duoda gyvenime stiprybę ir 
Jėgą.
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HELP WANTED

Tel.

DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
RANdolph 9488-9489

MERGINA 
REIKALINGA 

ABELNIEMS OFISO DARB.AMS
Turi mokėt aršoma mašinėle. 

Gera Mokestis.
Turi būt gabi, prie visokių ofiso 
reikalų darbininkė. Atsišaukite j

SASGEN DERRICK CO.
3103 W. Grand Avė.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų įdomių karo darbų 
moderninei dirbtuvėj. Atsišaukite 
asmeniškai.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

MOTERYS HF.LP VVANTED — MOTERYS

Assemblers
Ir Solderers
dalykų. Dieniniam šiftui.

SVARBUS PRANEŠIMAS
VVar Manpotver Commission nu

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

I 
j Moterų Karo

Darbininkių
APIE

MERGINŲ
IR MOTERŲ

/

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50

Radio
Lengvi, švarūs darbai, viršlaikio.

GERA MOKESTIS 
PATYRIMO NEREIKIA

Arti North side “L" gatvėkariij 
ir Subway.

Oak Mfg. Co.
1260 N. Clyboura

VYRAI IR MOTERYS

HELP VVANTED — VYRAI
200 D ARBŲ 

PATYRUSIOMS AR NE
BUS BOYS

Atsišaukit j Colonnade Kambarį.
EDGEVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

DIRBTUVĖS DARBININKĖM
I

PRIE
REIKIA VYRO

Prie abelnų pieninėje darbų. Pasto
vūs darbai, gera mokestis. Proga 
jsidirbimui. Atsišaukite į —1910 S. 
ASHLAND.

$41.48

MAŠINŲ
BENCH DARBŲ
INSPEKTAVIMO

UŽ 54 VAL SAV. 
NAKTIM WASHUP VYRUI
Darbas apvalymas presu nuo 4:30 

pp. iki 2 vai. ryto. Patyrimo 
nereikia. Atsišaukite į

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Kimball Avė.

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

Labai geras valgis ruošiamas 
mūsų Canteen.

Svarbioje pramonėje. 
Patyrimo nereikia.

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

niais ar naktiniais šlftais.
ATSIŠAUKIT 

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 VV. 42nd PLACE

I 

i

REIKIA
LUNCHKAGON SERVERS 

AMŽIAUS 18 IKI 50
Valgis ir uniformos duodama.

TEL. BAYPORT 1284—ENT. 11. 
KLAUSKIT MR. GALLIMORE 

CROTTy BROS. COMMISSARY

VYRŲ
BT’LK PLANT LOADERS 
GREASER — WASHER 

DOCK LOADERS 
MAINTENANCE MEKANIKŲ 

ABELNŲ DARBININKŲ
Prisidėkit su viena iš seniausių 
aliejaus kompanijų visam pasauly. 
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.

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.

SOCONY — VACUUM OIL
1445 W. 371 h STREET

CO
2145 S. 54th Avė. Cicero

i

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Iki šiol dar niekur nėra 
užrekorduota, kad būtų kur 
perkūnija trenkusi į orlaivį, j

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

★★★★★★ W
★ For Sale!
★ For Help!
★ For Rent!
★ For Service!
★ For Results!
- 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

★ ★★★★★★★★

Žmogaus būdą lengviau 
yra pažinti iš jo klaidų, ne
gu iš dorybių.

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

PIRKITE KARO BONUS!

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.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ

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

2742 W. 36th PLACE

PARDAVIMUI

Įsigykit mūsų veltui sąrašu tikru 
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.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 į mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”.

________

Skelbkitės Dien. “Drauge”

Patiekė furlogų byliu
WASHINGTON, gruod. 22 

—Atstovas Hoffman šian
dien patiekė bylių, kuriuo 
reikalaujama duoti 60 dienų 
furlogą kariams ištarnavu
siems metus kovų fronte, 
arba ten kur siaučia ligos.

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Sveikinimas

Nėra žmogaus, kad netu
rėtų draugo, su kuriuo ga
lėtų susitikęs pas'.dalinti min 
timis, pasidžiaugti. Geras 
draugas gyvenime visados ‘ 
yra laukiamas.

Šiandie nerasi žmogaus, 
kuris nebūtų pasirinkęs sau 
ar šeimos liuoslaikiu’ drau
go — laikraščio. Spauda gy
venime lošia didelę rolę. To- 
dėlei reikalinga pasirinkti 
geras žurnalas, dienraštis, ar 
savaitraštis, kuris pasiliktų 
laukiančiu draugu.

Lietuviams katalikams nė
ra artimesnio, geresnio drau 
go, kaip dienraštis “Drau
gas”. Tai vienintelis lietu
vių kalboje išeinantis dien
raštis. kuris paduoda teisin 
gas pasaulio žinias ir iš lie
tuvių kolonijų judėjimo.

Diena iš dienos dienraščio 
“Draugo” skaitytojų eilės 
didėja, narių skaičius dau
gėja po visas lietuvių kolo
nijas. Ir Detroito lietuvių 
parapijose ir apylinkėje jau 
rasime nemažą skaičių dnr. 
“Draugo” skaitytojų ir rė
mėjų katalikiškos spaudos. 
Linksma tai ir iš šalies gir
dėti, o spaudosplatintojai, 
korespondentai gauna dau- 
giaue energijos 
raginti, rašinėti

Čia pat jau 
Kalėdų šventės, 
gas neaplenkia
nęs draugo nors atvirute ar 
dovanėle, taip pat gera pro- 
ga spaudos mylėtojams pa- pagarbia7 priiminėjo

■ SVeiktatLS.aVUS aJna“T“imU užuojautos vainikus.
Virš pora šimtų šv. Mišių 

’• intencijų korčiukės tikrino rv i
velionio ir sielos atminimą. 

Bažnyčioje po gedulingų 
pamaldų, klebono kun. J. či- 
žausko žodžiai iškalbingai 
priminė regimus šio parapi
jiečio darbus, ir guodė liū
dinčius, jog nuopelnais pri
sirengdama į šviesą, poilsį 
ir amžiną Dievo garbinimą. 

Palaidotas Mount Olivet, 
Detroit, Mich., kapinėse.

A. G.

motojo žmona. Dvi jų ma
žos dukros išliko tik su
trenktos.

Velionis Stasys buvo De
troito Šv. Jurgio parapijonų 
Vladislovo ir Mikalinos Bai- 
kauskų sūnus. Kiti šeimos 
narai yra: Balys, sesuo M. 
Adelė, kazimierietė slaugė 
Loretos ligoninėje, Mrs. A- 
dele Galvin, Mrs. Julia Shaw 
ir Kazimiera.

Stasys gimė East Vander- 
grift, Pa., o tėvams persi
kėlus į Detroitą ėjo Šv. Jur
gio parapijinę mokyklą. Sep
tyniolika metų atgal jis ve
dė tenykštę Anelę Telėksi- 
tę. Netoli tėviškės. New Bos
ton, Michigan, 80 akrų ūky
je abu šeimininkavo. Karui 
užėjus jis važiuodavo nakti
niam šifte tarnauti Fordo 
dirbtuvėje ir ten tarpinin
kavo Union Committee gru
pėje darbininkų reikaluose 
su CIO.

Žiniu-žinelės
X Detroite tiek daug žmo

nių -suvažiavusių iš kitur, 
kad labai sunku su namais 
ir kambariais. Daugelis ap
sigyvena krautuvėse, kurios 
yra užsidarę. Kitur net po 
dvi ir tris šsimas syk u gy
vena. Skurdas, nepatogumas 
visais atžvilgiais.

X Detroite lietuvių “dai
lės choras”, kuris per kelis 
metus davė radio programas 
po 15 minutų savaitėje, dėl 
tam tikrų priežasčių paliovė. 
Nesigirdi jau nei paties cho
ro. Gal jaunimo stoka.

X Žiemos šalčiams pasi
rodžius, Detroite labai daug 
žmonių sirgo flu. Laikraš
čiai rašė, kad viena d’ena 
net 196 p o 1 i c m o n a i 
gulėjo. O kiek žmonių ne
dirbo. Kai kurios mokyklos 
užsidarė dėl vaikučių susir
gimo. Volnngelis
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” VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis
v

Darbas Dienomis 
Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

★ ★ ★

PRIE SVARBIU GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku 
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers
★ ★

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS

★
MERIT DIRBTUVE

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

★
Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgios kašto kaina. 

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

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

Grjžo Gen. Marshall; 
kalbėjo su MacArthur 
PEARL HARBOR, gruod.

22.—Amerikos karinių jėgų 
viršininkas Gen. George C. 
Marshall grjžo Amerikon, 
po pasikalbėjimų su Gen. 
MacArthur ir Adm. Nimitz 
dėl strategijos prieš japo
nus, kaip buvo nutarta Cai- 
ro konferencijoj. Grįždamas, 
iš Cairo ir Teherane įvyku-1 
šių konferencijų, Gen. Mar- 
shall lėktuvu važiavo per 
Indiją, Ceyloną, šiaurvaka
rinę Australiją. Naują Gvi
nėją, Solomonus, Hawaii ir 
kitas Pacifiko salas.

X Povilas Juodus, U. S. 
Military Police, iš Custer 
Camp buvo atvykęs į De- 
treit atlankyti draugą Stasį 
Atkočiūną ir ta proga at
lankė sergantį Steponą Ro
ką, kurį flu buvo paguldžius. 
Dabar Roko sveikata pradė
jo gerėti. P. Juocir.s daug 
papasakojo apie kun. Jonai
tį, kuris dabartiniu laiku 
randas’ Arizonoj ir turi pui
kią vietą gyvenimui ir gerą 
parapiją.

bendraaazbiams, šiuomi reiš
kiame savo gilią padėką.

Tylų apsilankymą, užuo
jautos žodžius, vainikus, ir 
tas galingas šv. Mišių inten
cijas giliai įvertiname. Lik- 
sitės visose tose atmintyse, 
kurios riša mus prie mūsų 
mylimojo.

Te Aukščiausias Savo Ga
lingume tą Jūsų užuojautą 
atpildo Savo gėrybėmis. Pa
laikykime ir toliau mirusio 
atmintį ta malda: “Amžiną 
atilsį duok jam. Viešpatie, 
ir amžina šviesa te jam švie
čia.”

Liūdintieji: Tėvai. Vladas 
ir Mikalina Baikauskai, bro
lis Balys, seserys, kazimie
rietė sesuo M. Adelė. Mrs. 
Adele Galvin, Mrs. Julia 
Shaw, Kazimiera ir giminės.

Šermenyse pastebima bu
vo ypač Stasio Baikausko 
nuopelnai. Darbininkai ir 
darbdaviai, nsgrai ir baltie
ji tyloje liūdėjo prie karsto.

Užuojautose dažnai girdė
josi pastabos:

“Ėjom prie jo re’kale, ir 
jis vis rado būdą”.

‘ ‘Netekome tikro draugo 
ir užtarėjo.”

Apie penkiasdešimts vai
nikų tais posakiais dengė 
karstą ir artimus kamba
rius.

Graborius Kaz. Stepą naus-

darbuotis, 
ir t.t.
ir brang os 
Kaip drau- 
nepasveiki-

prenumeratos, arba “Drau- - 
gą” užsirašant 1944 metams. .

Žinodami, kaip Detroite 
nemažas skaičius randasi 
“ Draugo’ ’ rėmėjų, ypač 
West Sidėje.

Sveikiname visus Detroito 
ir apylinkės lietuvius šven
čių Kalėdų proga linkėdami 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
1944 metų. Korespondentai

♦

Jeigu surūgėlis matytų 
pats save taip, kaip jį kiti 
mato, jis tam netikėtų.

Automobiliu nelaimėje 
mirė Stasys Baikauskas

Važiuojant iš New Boston, 
Michigan, į Detroit, Fordo 
dirbtuvę, vakare, lapkričio 
28 d., kryžkelyje automobi
lių susidūrime žuvo Stasys 
Baikauskas 37 metų. Tarp 
sužeistųjų, kurių mašina 
smogė Baikauską į; griovį, 
labiausiai sužeista yra vai-

jr

mūsų 
mirų-

Padėka
Meiliame atminime 

brangaus a. a. Stasio,
šiame automobil’o nelaimėje 
netoli New Boston. Michi
gan, mes, likusieji, jo drau
gams, pažįstamiems, Fordo
—---------------------------------

j _____ ____
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DARBININKŲ FOUNDRĖJE
MAINTENANCE VYRŲ 

Chippers ir Grinders 
Su ar Be Patyrimo

PASTOVUS DARBAI GERA MOKESTIS

DARBAI ĮVAIRIUOSE DEPARTAMENTUOSE 
Valandinės ar Piece work ratos geriausios mieste.

LABAI GERA
PO KARO ATEITIS

Nežiūrint kokia klacifikaciją jūs turite iš Draft Board, 
visvien pašaukit mus

THE WESTERN FOUNDRY CO
3634 S. Kedzie Avė.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

BEITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN
ASSOCIATION 

PETRAS 
Sekretorius

DAB ARTINS
DrVTDKNTŲ
RATA.............

P. KEZON 
Ir Iždininko

1751 W. 47th Street

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TEKIOLA8 NATŪRAI.ES GUM 
SPALVOS DANTŲ FLK1TOMS.

“t^Velvalone°^x
$12.50

IKI $39.50 Už KIEKVIENĄ
Neatsiduoda. Ba akoalo. Naturaid. ■pal
vo*. N.blunka Vl»oj *aly ttnorro. dantų 
plaitoa. Permatomo* cryetai oleer pl.itoa 

Pinnk.no. annkumo. sanitare*. Patm- 
klnlmaa canintnMaa. Matrrlola. labai pa- 
na*na l (amtlnj. Vieno, dieno. t.laTm<J 
patarnavime.. Ap^alttavlma. veltai.

Darome piritas įspausta. Ir I 
gautas tik U lalsnjuotg dentlsttj

j Darome piritas įspaustas Ir I 
Į gautas tik 14 lalimliiotą dentlstg Į 

HEJNA BROS. 
DENTAL PLATE CO.

1724 8. Ashland 2n<l Fl. Mon. 9251 
Atdara no. » Iki A SMtad. no. » Iki Z 
______ KALBAME I.1KTI V19KA1

3»45 W. 2«tb St. 2n<! Fl. Lhw 2IIO8 
»0 N. Dearborn R,„. »M, S1a Mli
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2384 Scuth Cakley Avė. Chicago, Illinob
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by the 
LITHUANIAN CATHOLIC 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 eopy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
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Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
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pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus- pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos..

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

Lietuvos žmonių žudymas
ŽINIOS APIE LENKŲ TREMTINIŲ VAIKUS

Per Londoną gautomis žiniomis, iš Lenkijos buvo iš
vežta milijonas kūdikių. Lenkijos armijos vyriausias 
kapelionas vyskupas Juozapas Gawlina praneša, kad 
iš to deportuotųjų vaikų skaičiaus keturi šimtai tūks
tančių išmf.rė. Rusijon išvežtų lenkų vaikų tuo tarpu dar 
tebegyvena 600,000, iš kurių tik 125,000 tėra su savo 
tėvais. Vaikų dalį esą pavykę išvežti į Iraną, Rytų Al' 
riką, Palestiną, Indiją ir Egiptą. Juos prižiūri kunigai 
ir vienuoliai. Vysk. Gawlina džiaugiasi, kad tuos nelai
mingus tremtinių vaikus globoti ir maitinti pagelbsti 
Amerikos katalikai.

Lenkų tremtinių vargai yra dideli. Bet, reik;a pasa
kyti, kad ištremtųjų į Rusiją Lietuvos žmonių likimas 
kur kas yra skaudesnis. Lenkijos vyriausybė bent oku
pacijos pradžioj turėjo diplomatinius ryšius su Mask
va ir tai davė šiokių tokių galimumų pagelbėti ištrem
tiesiems lenkams ir bent dalį tremtinių išgabenti iš Ru
sijos į kitus kraštus. Iš lietuvių tik, berods, vienas dr. 
Devenis tebuvo laimingas ištrūkti ir atvykti į Ameriką 
pas savo šeimą.
APIE SKAUDŽIĄJĄ LIETUVOS TREMTINIŲ BŪKLĘ

Ne vieną kartą buvo rašyta apie Lietuvos tremtinių 
vargus kiek kelionėje, tiek ištrėmimo vietose. Šiomis 
dienomis dedame j savo dienraštį vieno Lenkijos armi
jos kapitono pergyvenimus drauge su Lietuvos trem
tiniais. Jo skaudūs pergyvenimai labai vaizdžiai kal
ba apie didžiuosius Lietuvos tremtinių vargus ir kan
čias. Tasai lenkų karininkas pasakoja, kaip yra kan
kinami tokie Lietuvos vyrai, kaip buvusis prezidentas 
Aleksandras Stulginskis, ministras Stasys šilingas ir 
visa eilė kitų. Tie žmonės niekam pasaulyje nebuvo nu
sikaltę, tačiau juos taip kankina lyg jie būtų buvę di- 
džausi kriminalistai. Toks A. Stulginskis mūsų tautoje 
yra labai mylima asmenybė. Jis Lietuvos žmonėms daug 
ir labai daug gero padarė, ir žemės reforma ir kitais 
būdais pakeldamas jų medžiaginę gerovę. Tad, labai 
yra skaudu, kad tokie mūsų tautos vyrai, kaip p. Stul
ginskis, turi ta;p baisias kančias kentėti vien tik dėl 
to, kad jis savo tautoje buvo mylimas ir savo žmonėms 
daug gero yra padaręs.

ŽINOM JŲ KANČIAS, BET NEGALIME PAGELBĖTI
Bet skaudžiausia, kad mes negalime Lietuvos trem

tiniams pagalbą suteikti. Negalime su jais susisiekti, 
negalime jiems drabužių, medikamentų ar maisto pa
siųsti; negalime jiems padėti į kitą kraštą išvažiuoti. 
Iš tos priežasties daug mūsų tautos geriausių ir švie
siausių sūnų ir dukterų išmirė ir dar išmirs, nepakel
dami baisaus skurdo, bado ir visų baisiųjų kančių. 
ŽŪSTA LIETUVIAI IR VOKIETIJOS IŠTRĖMIME

Lenkų karininkas sako, kad iš Lietuvos Rusijon iš
tremta apie šimtas tūkstančių žmonių. Tai yna didelis 
skaičius. Bet reikia neužmiršti, kad ne tik rusai bol
ševikai Lietuvos žmones trėmė. Gal būt dar daugiau 
jų ištrėmė vokiečiai naciai, nes jie Lietuvą engia jau 
nuo 1941 metų birželio mėnesio. Daug jaunų vyrų ir 
mergaičių naciai išvežė Vokietijon gilumon sunkiems 
darbams dirbti. Daug pačioje Lietuvoje ne laiku išmi
rė, negalėdami pakelti sunkios vokiečių okupacijos naš
tos. x

MŪSŲ ŠVENTOJI PAREIGA
Tad, matome, kad mūsų tautos žmonių kankinimas 

ir žudymas eina plačiu mastu. Todėl, mes, gyvenantieji 
laisvame krašte lietuviai, turime būti sąmoningesni lie
tuviai, vieningesni ir veiklesni, kad galėtume stipriau 
prisidėti prie tautos gyvybės gelbėjimo. Geriausia ir 
vienintelė šiandien priemonė, tai dėjimas visų lietuviš
ku jėgų į didžiąsias Amerikos karo pastangas. Juo grei
čiau bus nugalėti naciai ir japonai, juo greičiau Lietu
va bus išlaisvinta. Tuo būdu daug Lietuvos žmonių gy
vybių bus išgelbėta *ir greičiau atsidarys keliai išliku- 
siems gyvais tremtiniams grįžti į savo numylėtą tė
vynę ir gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.
★

Mari. Jankaus 85 gimtadienis
Vienas iš labiausiai nusipelniusių Mažosios Lietuvos 

kovotojų — Martynas Jankus. Nuo jaunatvės jisai taip 
sielojosi lietuvybės reikalais. Gimęs jisai 1858 m., taigi 
šiemet jo 85 gimtadienis. Jau 1882 m. jisai išleido lietu
viškų dainų rinkinį,. Jisai buvo besirengiąs ir lietuviš
ką laikraštį pradėti leisti, bet sužinojo, kad pradeda
ma leisti! “Aušra”. Tada jisai pats daug prisidėjo prie 
šio lietuviškojo laikraščio išleidimo, net rizikavo duo
damas garantiją, kad spaustuvei bus sumokėta už “Auš
ros” spausdinimą. Nemažai jam teko ir savo pinigų 
tam reikalui prikišti. Jis yra vienas iš steigėjų “Biru
tės" draugijos, kuri taip sėkmingai spyrėsi prieš vokie- 
tintojų užmačias. Jis išleido keletą lietuviškų knygelių, 
o “Aušrai” sustojus leido “Garsą”. Savo laiškuose jis 
ragino Amerikos lietuvius daugiau darbuotis dėl lietu
vių tautos:

— Parodykite, ką galite, lietuviai laisvoje žemėje, 
aš, nors slapta, išduosiu knygą apie jūsų tvirtybę 
leisiu į Lietuvą.”

Lietuvos tremtinių kryžiaus keliai
Ką papasakojo apie Lietuvos 
tremtinius lenkų armijos kapitonas

KAIP JIS PATEKO 
LIETUVON

ir 
ir

užNebodavo jisai nė vokiečiams teisybės pasakyti ir 
tatai daug kartų yra sėdėjęs vokiečių kalėjime. M. Jan
kus užėmė vadovaujamą vaidmenį Klaipėdos lietuvių 
kovoje dėl prisijungimo prie Lietuvos, Klaipėdos sukili
me 1923 m. Vėliau jis buvo klaipėdiečių atstovu Valsty
bės Tarytoje. Paskutiniuoju laikotarpiu kone kasmet jį 
lankydavo ateitininkų ekskursijos, kurios pasiekdavo jo 
gyvenamąją vietą — Bitėnus, čia juos garbingas vete
ranas su dideliu svetingumu priimdavo.

%

SPAUDOS APŽVALGA
f

Mano pasakotojas — aukš 
tas, stambus vyras, tamsia
plaukis su žilumo priemai
ša, 46 metų amžiaus, uni
formuotas, lenkų kariuome- 

’nės kapitonas, civiliam gy
venime advokatas, kilęs iš 
‘‘Dancigo koridoriaus” ir 
baigęs vokiečių karo mokyk
lą aname kare. Šio karo pra
džioje jis buvo mobilizuotas, 
vėliau paspruko per vokie
čių ir maskolių linijas į Lie
tuvą. Girdėjęs, kad jo tėvai 
mirė, bet nieko nežinąs, kas 
atsitiko su kitais jo šeimos 
nariais. Lietuvon jis pateko 
1940 m. vasario mėn. ir ap
sigyveno Dembuvkoje, Tau
jėnų v., Ukmergės apskr.

Gyvas, jautrus žmogus. 
Pat pradžioje prašo jam ti
kėti — jo pasakojimas skam 
bės kaip košmaras, pasaka, 
neįmanoma civll i z u o t a m 
žmogui. Žiūrėdamas į jo iš
mintingas ir teisingas akis, 
linktelėjau galvą: “Tikiu, 
nes pažįstu bolševikus”.

Seniau jis buvo sutikęs 
pora lietuvių. Neįsiva:zdavęs 
kas tai per tauta. Manęs, 
kad lietuvių kalba tai kaž
kur vidury kelio tarp lenkų 
ir rusų. Patekęs Lietuvon, 
pamatė, kad taip nėra. Lie
tuvių tauta yra pažangi, ra
mių ir pažangių ūkininkų 
tauta. Lenkijoje diskusavo 
ir ilgai planavo žemės re
formą, gi Lietuva pas save 
pravedė rimtą reformą. Len
kijoje jis nėra matęs tokių 
darbščių šeimininkų, rimtų 
ūkininkų, kurie sugebėjo iš 
smulkių ūkių 
kus mokslan 
tvarkytis.

čiama delegacija Maskvon 
“prašyti priimti” Lietuvą į 
SSSR. Dembuvkos beraštis 
darbininkas buvo tos “dele
gacijos” narys, ir sugrįžęs 
pasakojo, kaip Maskvoje 
jiems šį tą parodė, po to 2-3 
savaičių kursuose juos mo
kino ką pasakoti namo su
grįžus...

1941 m. birželio mėn. bu
vo jaučiama, kad kažkas bus. 
Drąsesni bežemiai reiškė pa
sipiktinimo naująja tvarka. 
Kur teisingumas, jei žmo
gus savo sunkiu darbu įsi
gijo 20 ar 30 hektarų, pas
kui jam tą viską atima “liau 
dies nuosavybėn”? Pasako
tojas sako, paskutinės 2 sa
vaitės buvo “linksmiausios”. 
Žmonės puotavo, gėrė ir val
gė — laukdami ateities.

Mcivionogle,Mrs. josepn 
katalikė iš Pniladelphia, Pa., 
vienam kariuomenės arsena
le gamina 40-mm kulkas. Jos 
vyras, du broliai ir sesuo 
kariuomenėj. (NCWC-Drau- 
gas photo)

PRASIDEDA BAISIOJI 
KELIONĖ

V:..................................... . . ----------- :

Raudonasis teroras Pabalti jo j
Sąryšyje su pulk. Lanzos straipsniais apie Baltijos 

valstybes Chicagos Tribūne, to dienraščio redaktorius 
parašė editorialą “The Baltic Terror”, kuris buvo įdė
tas gruodžio men. 22 d. laidoje.

Editoriale ypatingu būdu pabrėžiamas pulk. Lanzos 
platus ir teisingas atpasakojimas sovietų įvestas te
roras Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj 1940 m. birželio 
mėn. Laikraštis pastebi, kad, kai Hitleris ir Stalinas 
padarė sutartį, pradėjusią karą, Stalinui buvo pavesta rinkimus. Jis irgi nuvyko pa- 
Baltijos valstybių kontrolė. Kaip greit įsikraustė į tuos 
kraštus rusų raudonoji armija, taip greit buvo įvestas 
teroras. Prasidėjo ištrėmimai į įvairius Sibiro kraštus. 
Vyrai atskirti nuo žmonų, vaikai nuo tėvų. Jiems bu
vo uždrausta bet kokiu būdu susisiekti su saviškiais.
KOVOTA DĖL LAISVĖS, BET NE DĖL KITOS 
OKUPACIJOS

Kaip buvo rašyta pulk. Lanzos, taip rašoma ir edi
toriale apie Lietuvos ir kitų Baltijos tautų žmonių su
kilimą 1941 m. birželio mėn., pažymint, kad tas suki
limas lyg ir buvęs su tikslu, jog išvijus rusus, susidėti 
su vokiečiais. Toks pasakymas nėra tikslus. Jis ir ne
teisingas. Lietuvos žmonės sukilo prieš pirmuosius oku
pantus rusus bolševikus tuo tikslu, kad atstatyti lais
vą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tam tikslui bu
vo sudaryta J. Ambrozevičiaus vyriausybė, paskelbta 
nesąlyginė, bet pilna Lietuvos nepriklausomybė. Tam 
tikslu! tūkstančiai Lietuvos vyrų savo galvas paguldė. 
Naujieji okupantai vokiečiai paniekino tautos pastan
gas kovojant už laisvę, išvaikė naująją vyriausybę, pri
jungė Lietuvą prie Ostlando. Bet, turimomis žiniomis, 
ir didžiausi nacių persekiojimai Lietuvos žmonių są
jūdžio dėl išsilaisvinimo ir nepriklausomos valstybės 
atsteigimo. nepajėgė likviduoti.

Dėl bolševikų teroro Baltijos valstybėse Tribūne per 
daug nesistebi. To esą galima buvo tikėtis, nes bolše
vikai per daug metų tokiu pat būdu terorizavo savo 
žmones Rusijoj. Ir Lenkijos žmonės tokį pat terorą per
gyvenę prie bolševikų.

Savo editorialą laikraštis užbaigia, primindamas, kad 
tokius pat teroro metodus komunistai panaudotų ir 
Jungtinėse Valstybėse, jei jiems pavyktų paimti į sa
vo rankas krašto vairą.

Mes nuo savęs galime tiek pridėti: Nuo komunistu, 
nacių, fašistų ir japonų, apsaugok Ameriką, Viešpatie!

pramisti, vai- 
leisti, gražiai

KAS DĖJOSI
PRIE BOLŠEVIKŲ

Užėjo maskoliai. Paskelbė

LIETUVOJE

sidairyti į Ukmergę. Priėjo 
prie balsavimo vietos. Ap
link ginkluotos maskolių 
sargybos, už stalų sėdi ne
lietuviškos moterys. Niekas 
neklausia nei dokumentų, 
nei pilietybės — bruka į ran
kas kuponus vienintelio “są
rašo Nr. 1” ir eik įmesk ur- 
non. Įmetė ir jis.

Ūkyje kalbos apie naujas 
reformas. Pas maskolius vis
kas “stachancviškai”. Nau
ja reforma turi būti praves
ta per 6 savaites. Sumobili
zavo matininkus, mokytojus 
ir kt., apmokė specialiuose 
kursuose — ir dalinkit že
mes. Mažažemi?)! ir bežemiai 
pradžioje kalbėjo apie stam
besnių ūkių dalybas, netgi 
pasirinko kas ką ims. Daly
bos įvyko — Dembuvkos sa
vininkę pripažino “ištikima’ 
ir paliko jai visą :nventorių. 
Kas pripažintas neištikimu 
— paleistas plikas, neva’ia 
nieko išsinešti, nes tai “liau
dies turtas”. Kas tikėjosi 
ką gauti — negavo. Atvyko 
komisaras, “pardavė” ir pi
nigus sudėjo “liaudies iž- 
dan". Paskelbta, kad Lietu
va tampa “Tarybine Respu
blika” su teise išstoti (LTSR 
Konstitucijos 15 str.) ir siun

Birželio 14 d. rytą pieni
nės šoferis pranešė “jau pra 
si dėjo”. Mano pasakotojas 
pasikinkė arklius, išvyko Uk 
mergėn. Pakely sutiko eilę 
sunkvežimių su žmonėmis po 
maskolių ginkluotų kareivių 
sargyba, kurie neleidžia su 
nieku kalbėtis. Pasidairęs 
Ukmergėje grįžta Dembuv- 
kon. Įvažiavus kieman, šo
ko 3 GPU kariai su atkiš
tais durtuvais — ‘'Rankas 
aukštyn”. Eik eilėn. Pavardė 
yra sąraše.

Sunkvežimiu nugabeno Jo
ną von. Ten jau laukia eilės 
traukinių. Jų traukiny 72 
vagonai. Sukrovė 40 žmo
nių: 32 vyrai, 8 moterys. Vi
si ukmergiškiai, jų tarpe se
nutė 89 metų amžiaus Dem- 
buvkos savininkė Kamins
kienė su dukterim, 3 poli
cijos valdininkai, du unifor
muoti lakūnai, keli moky
tojai ir 4 žydai krautuvinin
kai, iš Ukmergės, kurių tik 
vieno pavardę žinojo — ša- 
piro.

Vežė iš viso 24 dienas, 
prekiniuose vagonuose. Du
rys užrakintos iš lauko, prie 
šoninių durų išplautos sky
lės ‘‘gamtos reikalams”. Iš 
ryto prasidarydavo iš šono 
durys, per tarpeklį įkišdavo 
2 kibiru karšto vandens ir

kiekvienam po 300 gramų 
duonos. Dviem ar trim at
vejais davė smulkių silku
čių, bet jos buvę tiek sūrioą 
kad niekas jų nevalgė.

Naujoje Vilnelėje trauki
nį, išlaikė tris paras. Kali
niai šaukdavo į pravažiuo
jančius traukinius — “Iš 
kur ? ’ ’. Iš pravažiuojančių 
traukinių atsiliepdavo — “Iš 
Vilkaviškio... Iš Šiaulių... Iš 
Kauno (2)” ir t.t. Suskaitė 
29 ar 30 traukinių. Jei visi 
traukiniai turėjo po 72 va
gonus, po 40 žmonių kiek
viename, — o tai dar toli 
gražu nebuvo visi traukiniai, 
— “jūsų tautiečių išvežė 
virš 100,000 žmonių.”

Ilgėliau traukinys sustojo 
Charkove, Stalingrade, po to 
per Krasnojarską ir Novo
sibirską į šalutinius bėgius, 
į “polmą” tarp Kansko ir 
Irkutsko. Stočių vardus su
žinojo iš minkštesnės širdies 
gyventojų, šaukdami ir mal
daudami jų atsiliepti.

“Poimų” vietoje yra bent 
12 koncentracijos stovyklų. 
Vagonui su moterimis atka
bino ir lietuvaites paliko ver
giją kęsti su ištremtomis ru
sų kriminalistėmis ir kekšė
mis... Mane nuvarė į poimą 
Nr. 7, kame buvo apie 5,000 
vyrų, bent 90 nuoš. iš Lie
tuvos. Kalinių minioje buvo 
apie 600 žydų, rabinų būrys, 
gi kiti — Lietuvos karinin
kai, gydytojai, policininkai, 
mokytojai, bet buvo ir daug 
valstiečių ir darbininkų.

(Bus daugiau)

IR 
AUKŠ
ČIAU

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

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima, 
dėvėtą parlor setą nemeskite « 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdarn 
pUų.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

F * 2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Pittsburgho Žiniosj
North Side

Northsaidiečiai rengiasi 
Šv. Kalėdoms. Švarina stu- 
bą, puošia eglaitę, stropiai 
peržiūri vardus tų, kuriems 
Kalėdų dovanėlę reikėtų į- 
teikti. Kalėdų dvasia perima 
visus, net nutolusius nuo 
bažnyčias ir nuo tėvų tikė
jimo.

5

PHUTOGRAPHY

Bridgeville Pa.

tėvų
W. Flournoy

JOHN L. O’CON’NOR
W. 22nd Place.

20 d. 1943 m., 
sulaukęs pusės

Gyveno 2342

Mirė Gruodžio 
5:30 vai. ryte, 
amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Anne (po tėvais Bart- 
kaitė): dukreles Rita ir Phyl- 
lis; tėvus Pat riek 
O’Connor; seseris 
Mrs. J. F. Casey.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

A

&

4348 SO. CAUFORNIA A VE. Phone LAF. 3572

I. J. ZOLP
DUiBILVM TZ£S/4/ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI

L. BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS

2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

1646 VVEST 46th ST.

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

Tel. ESTebrook 3645 ’_________________
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. Vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

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

Telephone YARDS 1419

U

5

119 South Troy street į
TeL REPublic 4298 l

sūnų nuramins ? 
Jėzus ir jo laukia.

Šiomis dienomis 
atlankė jau deš mt 
sergančią Elzbietą 
nę, mūsų gerąją tretininkę.
Ji valydama stubą nusilau
žė koją ir vis dar negali pa
vaikščioti.

Kūdikėlis našlė. Velionė daug metų gy
veno North Side ant Wcods 
Run. Vyrui miras, išsikalė 
ant South Side. A. a. Paukš
tienė nupirko mūsų bažny
čiai kieliką už šimtą dole
rių. Mūsų parapijom! su dė- 
k ngumu taria amžiną atilsį 
Kobrinai. Atėjo žinia, kad 
susirgo flu kun. A. Jurgutis.

ledos yra džiaugsmo šventė 
Amžinojo Gėrio išsiilgusiai 
sielai. WOLK STtlOlO 

1945 West 35* Street NULIUDIMO
klebonas 
mėnesių 
Senulie-

VALANDOJE

Šįmet Kalėdų nuotaika y- 
ra kitokia, negu prabėgusių 
Kalėdų. Šeimose daugiau rim 
tumo ir ilgesio. Močiutės a- 
kyse pasirodo ašaros, kuo
met prie stalo pastebi tuš
čią vietą. Neverk, močiute, 
sūnus sugrįš, didžią pareigą 
atlikęs. Ašarotas akis kreipk 

'Betliejaus link. Taikos ir ra
mybės kunigaikštis pasigai
lės žmonijos. Prie progas vi
siems North Sidės lietu
viams ir kitų kolon- jų. pa
žįstamiems linkiu linksmų 
Šv. Kalėdų. Džiaugtis Kris
tuje galima net audroms 
siaučiant aplink mus. Gimu- 
sis Jėzus tesuteikia visiems 
kantrybės, st prumo ir vil
ties. Be vilties niūrus būtų 
gyvenimas. Be kantrybės ir 
mažas kryželis būtų labai 
sunkus. Kūdikėlis Jėzus taip 
iškalbingai mus mokina sa
vo vargelį vargti kantriai ir 
savo kryželio nestumU nuo 
savęs. Tikintis žmogau, koks 
laimingas esi, beviltis tau y- 
ra svetima. Kas palaidūną

Taip — jau susirgo mūsų 
parapijos buvęs ilgametis 
komitetas Ignas Valkauskas. 
Uolus bažnyčios rėmėjas. Į 
Gyvybė, kap žvakė baigia 
degti ir neužilgo ramiai už
ges. Senoji karta, parapijų, 
mokyklų kūrėja, baigia iš
mirti. Kažin, ar jaunoji kar
ta sugebės palaikyti jos tė
vų sukurtų įstaigų, ^ar kaip 
slapti višč ukai išbėgios kas 
pas airius, kas pas vokie
čius. o kas pas italus. Būtų 
gaila, kad taip atsitiktų. Lie
tuviai mėgsta svetimtaučius 
praturtinti.

Gruodžio 20 d. tapo palai
dota :š Šv. Kazimiero baž
nyčios Kotrina Paukštienė,

family nair.es have been taken from 
the residents and Germanized 
n a m e s substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Metz have been given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture fn these prov-

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

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

Buying War Bonds every pay 
day is one good way to exhibit our 
determination to aid in the war 
effort.
WSS 741 ■ P. S. rr*a«wr» £>«■«.

I’RANClsKLS MILERIS
Mirė gruod. 19 <1.. 1943 m..

5:4.7 vai. vak., sulaukęs senat
vės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno .apskr., Giigaudiškio 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijoną (po tėvais 
Matijošaitė); 2 sūnus Antanu
ir J aną; dukterį Stella ir žen
tą Boleslovą Badžius; ir daug 
kitj giminių. draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko sesei/ 
Agota ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Keis
tučio Pa-elpos kilimo.

Kūnas pa-šarvotas namuos*-: 
723 West 19th St.

Laidotuvės vyks penktadieni 
gruodžio 24 d, iš namų 8;30 
vai. ryto bus atlydėtas j Dievo 
Apvaizdos tiara pijos bažnyčią 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
ji-nnaldi) bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine -, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Sanai. 
Duktė, Žentas ir Giminės.
Laidotuvių direktorius J. F. 

Badžius, tel. Canal 6174.

Užpraeitą savaitę jJ.inois 
valstijoje pasim’rė Kotrinos 
Kurpavičienės brolis, Myko
las Bičkauskas. Gerai mote
riškei, patyrusiai širdies 
skausmą, reiškiame užu c jau
tą.

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.Pradedame ruoštis Kalėdų 

šventei. Valome ir puošiame 
savo gūštas, bet nepamirš
tame ir tos vietelės, kur 
mūsų sielos nusiramina, kur 
liūdesio suspaustos širdys 
paguodą randa, kur dangaus 
malonius dvelkimas kutena
mūsų jausmus, nepamiršta-j 
me papuošti ir savo bažny- i 
tėlę. Šią savaitę parapijos i 
mergaitės ir berniukai gra.- į 
žiai nušveitė visus liktorius. Į 
Ateinančią savaitę sodalie
tės parengs prakartėlę (crib) į 
ir padabins bažnyčią.

Susitvarkę ir pasipuošę 
išoriniai, nepamirškime at ! 
sinaujinti ir iš vidaus. Ka-I

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMA3

▼o dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolua. Turime dideli pasirinkimą vi. 
■okių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų. jjg
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

Ir jūs galit* išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
Parlor Setų Išdirbėjai

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

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

A

ir Mary 
Margaret.

Loretta ir 
Regina, uošvius Antaną ir Oną 
Bartkus; švogerį Petrą ir jo 
moterį Bronislavą Bartkus,, 
daug kitų giminių, draugų 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 
muose, 2727 *77. ________

Laidotuves įvyks penktadie
nį, Gruodžio 24 d. 1943 m. Iš 
namų 9:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris. Dukterys. 
Tėvai, Seserys. Uošviai, švo- 
geris ir Giminės.
Dėl platesnių informacijų- 

pašaukit—Kedzie 9096.

rMuDERN 
.COMPLETE 
j.ADVANCED
LOU EST POSSIRLE PRICES 
PHONE LAFAYETnC 2813 Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS -

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
BKON1SLAVA RIMKIENĖ

( po tėvais Kupraitė) 
Gyveno 6702 So. Clyde Avė.

Mirė Gruodžio 21 d. 19-13 m., 
sulaukus 4911:30 vai. ryte, 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoj, 

tingos apskričio, 
stelyje.

Amerikoj išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Juozapą; 4 dukteris An
taniną. Stanislavą, Eleną ir 
Valeria: sūnų Antaną ir mar
čią Helen; 4 žentus Vincent 
Wirth, Michael Brent, Peter 
Brent ir VValter Razminas; 5 
anukus; seserį Petronėlę Raz- 
minienę ir jos šeimą ir daug 
kitų -giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas koplvčio- 
, 10756 So. Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie- 
, Gruodžio 2 4 d. 1943 m. Iš 

koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Visų šventų parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Vyras. Dukterys, 
Sūnus, žentai, Anūkai, Sesuo 
ir Gimines.

Laidot. direktorius John 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

Kilo iš Kre- 
Palangos mie-

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JUSI. 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri 
davė daugeliui musų Lietuviam- 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN
MONUMENT COMusų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas k Dirbtuvė: 527 N.- VVESTERN AVĖ 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 610

Si

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Telefonas CICERO 2109
6812 So. W-estern Avė., Chicago

Telefonas GROvehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TBOOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas

ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

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

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

J. LIULEVICIUS

3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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Meile nuvede į kalėjimą

Pirmas pažvelgimas į svetimą moterį 
brangiai kaštavo, 10 metų kalėjimo 
Pvt. Charles L. F. Mcln- mas pasmerkė dešimčiai me- 

tosh tarnavo Armijos oro 
jėgų bazėje, Liberal, Kas. Jis 
gavo liepos 4 dieną penkių 
dienų atostogas, ir vėliau 
gavo penkių dienų prailgini
mą. Traukinyje, tarp St. 
Paul ir Chicagos, jis sutiko 
armijos kapitono žmoną, tri
jų vaikų motiną, jos vardas 
Mrs. Alice de Tarnowsky.
Pvt. Charles L. F. Mclntosh 
negrįžo į savo postą. Jis ke
liavo su Mrs? Alice de Tar- 
nowsky po šį kraštą. Jų šir
dyse buvo meilė. Toji neleis
tina meilė kareivį nuvedė į 
teismą.
NEBUVO SAVO POSTE

tų kalėjiman ir įsakė atleisti 
jį iš kariuomenės.

Mrs. Alice Rand de Tar- 
nowsky keliavo su kareiviu 
po šį kraštą ir jos trys vai
kai buvo palikti tarnaitės 
globai. Lapkričio mėnesį ji 
gavo divorsą nuo kapitono 
Alexis de Tarnowsky, ir po 
keturių dienų ištekėjo už 
Mclntosh Detroite.

Mrs. Alice Rand de Tar- 
nowsky Mclntosh teisme ne
buvo.
PRAŠĖ SUŠV ELNINIMO 
BAUSMĖJE
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kuri perduota teismuiBurlington, Ky., Kigerio namuose įvyko šiurpi tragedija,Burlington, Ky., Kiger.o namuose įvyko šiurpi tragedija, kuri perduota teismui 
spręsti. Mrs. Jenny Kiger (kairėj) ir jos duktė Joan (16 m. amž. dešinėj) kaltinamos 
nužudyme vyro-tėvo ir sūnaus-brolio. Viduryje Lt. John Kiger parvykęs iš kariuome
nės sekti bylą. (Acme-Draugas telephoto)
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Trumpos žinios

Įvykiai Chicagos

Negalėjo atgaivinti
Ugnegesių departamento 

inhalator sųuadas negalėjo 
atgaivinti 3 mėnesių am
žiaus Nancy Bell Hughes, 
619 Cornelio ave. kuri mir- 
tinai užtroško savo vežimė
lyje, kai važiavo su savo mo
tina Bernice, 30 metų 
žiaus, į krautuvę.

* * »

Sužeistos

i
Kareivis buvo I 
rugsėjo 1 dieną 

viešbutyje, New

Mergaites džiaugsmas

Išteisinta mergaitė, kuri nušovė tėyą 
ir

Pvt. Charles L. F. Mcln- 
tosh savo poste nebuvo nuo 
liepos 15 dienos' iki rugsėjo 
1 dienos, 
areštuotas 
Biltmore 
Yorke.

Pvt. Charles Mclntosh, 30 galvoje karalių 
metų amžiaus, pateko į karo 
teismą, Fort Sheridan. Jo 
byla buvo svarstoma šiom 
dienom. Kareivis buvo ras
tas kaltas teisme, kad ne
buvo poste be leidimo. Ir 
taip pat buvo pridėtas kal
tinimas, kad save vadino 
seržantu, registravosi vieš
bučiuose ne su savo žmona 
ir naudojo netikrus čekius ir 
neteisėtai dėvėjo lakūno 
sparnus.

Pvt. Charles Mclntosh pe
reitą antradienį karo teis-

Pvt. Mclntosh advokatas 
Maxwell Landis prašė, kad 
teisingumas būtų sušvelnin
tas gailestingumu. Advoka
tas pareiškęs, kad kareivis 
buvo pagautas jausmų, o 
kartais dėl didelių jausmų 
kai kas net imperijos neten
ka. Matyti advokatas turėjo 

Edwardą
VHI. kuris atsisakė nuo ka
raliaus sosto, kad vestų my
limą moterį.

Bet karo teismas kitaip 
pažiurėjo į šį dalyką ir ka
reivio meilės kelionė baigės 
kalėjimu ir įsakyta atleist iš 
kariuomenės.

Manoma, jog Mclntosh 
gali būti išgelbėtas iš val
džios kalėjimo. Gali būti įsa
kyta peržiūrėti iš naujo by
lą. —
SKELBKITĖS “DRAUGE”

Burlington, Ky. — Joan 
Kiger, 16 metų amžiaus mer
gaitė. mokinė, pereito ant- 

jradienio vakare buvo ištei
sinta jury narių- Bonne 
kauntės apylinkės teisme. Ji 
buvo kaltinama, jog nužudė 
savo tėvą ir jaunesnį brolį. 
Jury- pareiškė, jog ji jokio 
nusikaltimo nepadarė.

Jury įsitikino, jog mergai
tė per sapną šovė ir nužudė 
Carl C. Kiger, Covington, 
Ky., mayoro padėjėją, ir sa
vo brolį Jerry, 6 metų am
žiaus. Kai mergaitė šovusi, 
ji maniusi, kad šauna į kokį

i

tai įsibriovėlį į namus.
Kai teisme mergaitė išgir

do žodžius: “nekalta”, ji ne
paprastai nudžiugo, ir apka
bino savo brolį, Joseph 23 
metų, marine korpuso leite
nantą. Ji taip pat apkabino 
savo dėdę Fred Williamson, 
kuris sėdėjo šalia jos.

“Tai yra nepaprastai gra
žu”. — sušuko mergaitė.

“Tai yra graži Kalėdų do
vana”, tarė Williamson.

2. Kuomet užbaigsite 
įrankiu, kuris turi prijun
gtą virvę — prosas, kavos 
virdulis, toasteris ir kiti 
įrankiai—ištrauki! iš sienos 
plug pirmiausiai, tada :’ 
tiaukit įrankio plug.

1. Neloškit '‘tempimą vir
vės” kada traukiat ją lauk. 
Paimkit tvirtai pirštais vir
vę ir plug ir traukit lauk 
—staigiai.

Netraukit iš outleto taip 
kaip už rankenos.

Sailoras gali kepti stei- 
kus lauke, teisėjas 

nutarė
David Pritchard, laivyno 

muzikas, pereitą antradienį 
buvo Town Hali teisme, kur 
jį kaimynė Mrs. Herbert F. 
Tank, 3615 Lakewood ave., 
kaltino už netvarkingą elge
sį.

Mrs. Herbert F. Tank nu
siskundė jog sailoras kepė 
steikus lauke prie savo na
mų, 1248 Addison str., ir žie
žirbos iš ugnies grąsino 
gaisro pavojum.

“Mes buvome labai atsar- 
pasakė sailoras 
ir keletas sailo- 

Teisėjas

gūs”, —
Pritchard,

t
rų tai patvirtino.
Mason S. Sullivan panaikino
kaltinimą, sailoras buvo iš
teisintas.
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Greita Lekcija Kaip 
Pailginti Amžių 

Jūsų Elektrikinių 
Virvių

*

Daugiau kiaulienos! 
Naudok No. 1 stamp

Pradedant nuo vakar 
durnakčio ir tęsiantis
šeštadienio, sausio 1 dienos, 
stampa No. 1 pirmame pus
lapyje ketvirtos racionavimo 
knygelės, gera dėl penkių 
punktų vertės kiaulienos 
produktų. Chester *Bowles, 
kainų ir racionavimo admi
nistratorius, pareiškė, jog 
dar 100 milijonų svarų kiau
lienos priedo bus duodama 
naudoti civiliams gyvento
jams.

Pradėkit šiandien teikti 
savo elektriknėms vir
vėms karo laiko priežiūrą

liuo3. Pakabinki! virvę 
sai ant dviejų kabliukų, ir 
persitikrinkit, kad nebūtų 
mazgų ir sulenkimų.

Venkit, kad virvė nebūtų 
lankstoma toj pačioj vietoj 
kiekvieną syKį, tada insu- 
liacija laikysis ilgiau.

4. Nelieskite virvių po kau
rais, nes jos greitai nusi
dėvės kuomet ant jų vaik
ščiosite.

Laikykit virves nuošaliai 
nuo radiatorių ir 
pų. Nevyniokite 
karštus įrankiu',.

garo pai- 
jų apie

Mrs. Helen Baumgarten, 
45 metų. 3809 Fulton str., ir 
Mrs. Maude Stoltenberg, 48 
metų. Markton, Wis., suvo 
sužeistos, kai jos buvo per- 
trenktos šaligatvyje mokyk
los vaikų, kurie buvo užsika
binę ant užpakalinės gatvė- 
kario platformos, Hirch gat
vėje.

X Chicago Meno Muzie
jaus Mokykla tęsia vaidini
mą vardu “Radio Rescue” 
(“Išgelbėjamas per radio”). 
Pirmą kartą vaidinimą tu
rėjo gruodžio 18 d. Kiti bus: 
šiandie, gruodžio 29 d.; šeš
tadieniais per sausio mėnesį 
ir per du sekmadienius sau
sio 23 ir 30 d. Vaidinimas 
prasideda 2:30 vai. popiet, 
Goodman teatre, prie kampo 
Monroe ir Columbus Drive. 
Bilietų kainos nuo 28c iki 
§1.10. Veikale vaizduojama, 
kaip du našlaičiai, berniu
kas ir mergaitė, su savo ra
dio išgelbsti traukinį nuo ne
laimės.

* ♦ *

Apvogė kelyje

William Karstens, 37 me
tų amžiaus, 196 E. Burling- 
ton ave., Riverside, nusi
skundė policijai, jog du vy
rai pavogė iš jo tris paltus, 
saldainių, žaislų ir penkis 
svarus riešutų. Jis buvo ap
vogtas, kai nešė tuos daik
tus į namus savo vaikams.

* * *

Ne kokie vaikai

i

Kalėdo dovanos karei
vių šeimoms

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Chicagos 
reitą antradienį
nešioti į namus Kalėdų do
vanas daugiau kaip tūkstan
čiui ir keturiems šimtams 
kareivių šeimoms ir vetera
nams kitų karų, kurioms rei
kalingos dovanos.

Iš laižybininkų gyvenimo

Pavojinga lipti pro užpakalinį langą

5. Venkite mažų 
mų kol jie dar 
dideli. Kuomet virvės nusi
dėvi, pataisykit jas su ‘fric- 
tion tapė.’

Palenkit, jei reikia, liuo- 
sus galus plūgo’ kad laiky
tųsi stamantriai.

r.esmagu- 
neužaugo

Karo produkcija reika
lauja vario ir gumos, ir 
darosi sunkiau ir sun
kiau gauti elektrikinių 
virvių.

Kokias elektrikines 
virves dabar turite, jų 
turi užtekti ilgam laikui.

Jos yra amžių pailgi
nančios jūsų elektriki- 
niu įrengimų, kurie su
taupo jums daug laiko 
ir darbo.

Pradėkit dabar teikti 
srvo elektrikinėms vir
vėms tinkamą priežiūrą.

Elektriką tarnauja karui—neeikvokite jos!
v

LIC SERVICE COMPANY
OF NORTHERN ILLINOIS

Šio pasakojimo mintis yra 
ši: nelipk per užpakalinį lan
gą. kai ieškai laižybininkų.

Tai padarė detektyvas 
George O’Brien gruodžio 
11 dieną, kai jis manė, jog 
Hershie Laff. 36 metų, 914 
Margate ter ir Michael 
Greenberg, 49 metų, 6923 
Wayne ave., vykdė laižybas 
arkliais, pastarojo adresu.

Detektyvas O’Brien pasa
kė teisėjui John Gut- 
knecht’ui South Statė street 
teisme, jog jis laukė užpaka
liniame porčiuje, Wayne av. 
adresu, daugiau kaip dvi 
valandas su telefono taisy
toju Finally. Jis pašaukė Lt. 
Thomas Lyons, iš komisijo- 
nieriaus Allman’o
paklausė ką daryti. Jis pa
liudijo, jog Lyons pasakė 
jam, kad galįs įlipti pio už
pakalinį langą.

Viduje jis rado Laff, 
Greenberg, kiek kortų, tris

teleofnus. radiją ir kitus 
įrankius, kurie galėjo būti 
naudojami laižyboms. Jis 
konfiskavo įrankius ir areš
tavo Laff ir Greenbergą.

Teisėjas Gutknecht pa
reiškęs, kad tai netinkamas 
metodas įėjimui į vidų ir įsa
kė Lt. Lyons’ui pasirodyti 
pereitą trečiadienį teisme ir 
pasiaiškinti kodėl jis pasa
kęs O’Brien’ui, kad jis galįs 
lipti pro langą.

Laivyno nuostoliai

ofiso ir

X Broliai Bronius ir Ka
zys Vešotai neseniai atida
rė '‘Peoples Art” teatrą. 64G 
N. Statė St., kur per šešias 
savaites bus vaidinama vei
kalas “Desmondui” (pagal 
Bram Stokers “Dracula”). 
Be jų, veikale vaidina dai 
du lietuviai: Genovaitė Sau- 
ris ir Kari Zemont. Vaidini
mai esti sekmadieniais, pir- 

j madieniais ir penktadieniais.
Įžanga 55c. Vienas Vešotų, 
būtent Kazys, praeitą metą 

j vaidino ir “Draugo” opere
tėj “Lietuvaitė”.

X ARD 5 skyr., Dievo Ap
vaizdos parapijoj, priešme- 
tiniam susirinkime šios vei
kėjos išrinktos į valdybą: 
pirm. T. Stučinskienė, vice 
pirm. P. Ivanauskienė, sekr. 
V. Galnaitė ir ižd. 
čienė. Sausio 9 d. 
rengia kauliukais 
pramogą.

X Bene Venčytė, Ateiti
ninkų draugovės vice pirmi
ninkė ir DKK narė, šiomis 
dienomis sunkiai susirgo. Iš
vežta į Bethany ligoninę, 
3420 W. Van Buren St. Guli 
kambaryje No. 306. Pažįsta- 
m'.eji prašomi aplankyti.

X Kun. A. Deksnis (dėdė) 
vakar grįžo prie- parapijos 
darbo atlikęs trijų dienų re
kolekcijas. Taip pat rekolek
cijoms buvo išvykęs ir kun. 
I. Albavičius. kuris irgi grį
žo vakar.

Trys dvylikos metų am
žiaus vaikai apsupo Mrs. i 
Ida Dunn. 45 metų amžiaus, 
3601 W. 15th st., kai ji ėjo 
namo nešdama rankose Ka
lėdų pirkinius. Vaikai pavo
gė iš jos penkis dolerius ir 
jos racionavimo knygeles, ji 
pareiškė policijai.

* *

Bitas krautuvėje
Kai vyras nupirko sukne

lę krautuvėje, 6348 N. Wes- 
tern ave., jis staiga ištrau
kė ginklą ir privertė savi
ninką ir du pirkėjus atsigul
ti ant grindų, ir jis paėmė 
$566 iš registerio.

t
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Keliavo 2,200 mailių 
pamatyti brolį

Du broliai nesimatę per 
13 mėnesių susitiko pereitą 
antradienį vienai dienai.

Corp. Leory Foreman, 22 
metų amžiaus, praleido dvi 
dienas, iš gautų trijų dienų, 
keliaudamas 2,200 mailių, 
kad pamatytų savo brolį 
pfc. Eddie Foreman, 20 me
tų amžiaus, kuris parvyko 
į Chicagą atostogoms.

Broliai persiskyrė po to, 
jie kartu įstojo į armiją.ksi

Česnavi- 
skyrius 
žaidimo

X Klemensas Mazgelis, 24 
m. amžiaus, gimęs Brockton, 
Mass., tarnavo laivyne, šio
mis dienomis motina gavo 
pranešimą, kad jis žuvęs. 
Kūnas parvežtas namo pa
laidoti.

VVashington. D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
antradienį pranešė Jungti
nių Amerioks Valstybių lai
vyno jūrininkų (įskaitant 
navy, marine corps ir coast 
guard) sąrašą, kėriame pa
žymėta, jog keturi jūrinin
kai mirė, 11 buvo sužeistų ir 

Į 68 dingę.

Padidėjo gaisrų 
skaičius ’

Dėl apsileidimo ir neat
sargumo smarkiai padidėjo 
gaisrai 1943 metais, palygi
nant su pereitais metais.

Per pirmąsias 20 dienų 
gruodžio mėnesio, 1942 me
tų, Chicago buvo 1,596 gais
ro aliarmai. Per pirmąsias 
20 dienų gruodžio mėnesį šių 
metų buvo 2,533.

X Kareivių motinos it 
žmonos šv. Jurgio parapijoj 
bendrai eis prie šv. Komu 
nijos gruodžio 26 d. Mišiose 
šv. 7:30 valandą.

X Ateitininkų draugovės 
nariai yra sutarę Kūčių va
karienę valgyti kartu su Šv 
Jurgio parapijos parapijie
čiais parapijos salėj.
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