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U.S. KARIAI PASIEKĖ KOELNO LAUKA
52 Divizijos Puola Nacius Latvijoje; 
Vengrijoj Rusai Kariai Užėmė Hatvan

LONDONAS, lapkr. 26.— 
Nacių raportai nurodo, kad 
aršios grumtynės vyksta 
Latvijoje, , kur, anot nacių 
pranešimų, rusai vartoja 52 
pėstininkų divizijas prieš 
30 nacių divizijų likučius, 
suspaustus prie Baltijos va
karinėj Latvijoj.

Berlynas vakar pripaži
no, jog rusų kariuomenė už
ėmė Hatvan susisiekimo 
centrą, į šiaurryčius nuo Bu
dapešto, ir sakė apie 30,000

rusų karių išlipo Csepel sa
loje Dunojuje, tuoj j pietus 
nuo Budapešto.

Hatvan miestas buvo na- 
cių-vengrų gynimosi' centras 
tarpe Budapešto ir Čekoslo
vakijos, ir pietinis galas jo 
linijos į šiaurryčius nuo 
Vengrijos sostinės. • *

Berlynas taipgi sakė ru
sai užėmė Szigetszentmiklos, 
įmonių centrą penkias my
lias į pietus nuo Budapešto.

Sunaikino Ketvirtą Japonų Konvojų
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Phijippinuose, lapkr. 
26. — Amerikos lėktuvai 
šeštadieny sudaužė į Leyte 
plaukiantį japonų konvojų 
iš keturių transportų. Su 
laivais nuskendo visos prie
šo vežamos reikmenys ir 
apie 2,000 japonų karių.

Anot pranešimo, trys 
transportai buvo nuskan
dinti, o ketvirtas paliktas 
bedegąs.

Lėktuvai užtiko konvojų 
į šiaurę nuo Cebu, dar toli 
nuo Leyte, ir tuoj pradėjo 
atakuoti laivus.

Kiti mūsų lėktuvai ataka
vo japonų aerodromus Neg
ros, Cebu ir Mindanao sa
lose, ir laivus prie Visayas 
ir Borneo^

Ant žemės, amerikiečių 
7-toji divizija atmušė japo
nų naktines atakas prie Pa- 
lanas, 11 mylių į pietus nuo 
Ormoc. Ta divizija veržiasi 
šiaūrėn pagal pakrantę Or
moc link.

Apie 30 mylių į šiaurę 
24-tos divizijos daliniai ap
valė Pinamopoan ir Capoo- 
can apylinkes prie Carigara 
įlankos. Japonai čia buvo į- 
siveržę į amerikiečių linijas.

US. Lėktuvai 2 Kart Puolė Bonin Salas
PEARL HARBOR, lapkr. 

25. — Adm. Nimitz pranešė, 
kad Amerikos lėktuvai puo
lė japonų bazes Bonin salo
se — pakely iš Saipan į To- 
kyo - pirm ir po B-29 lėktu
vų atakos ant Tokyo.

Japonų žvalgybinis lėk
tuvas, kuris skrido virš Sai
pan B-29 lėktuvams grįž

tant, buvo Amerikos lakūno 
numuštas.

Mūsų lėktuvai taipgi ata
kavo Chichi Jima ir Haha 
Jima prieplaukas ir ten 
esančius laivus trečiadieny.

Liberator lėktuvai penk
tadieny atakavo Marcus sa-

Lenkai Liaudininkai Paneigė Koaliciją
LONDONAS, lapkr. 25.— 

Lenkijos liaudininkų parti
ja atmetė prašymą dalyvau
ti naujoj koalicinėj vyriau
sybėj. Tai partijai vadovau
ja atsistatydinęs Premjeras 
Stanislaw Mikolajczyk.

Naujasis Premjeras, soci
alistas Jan Kwapinski, da
bar turi sudaryti kabinetu 
iš savo ir krikščionių bei 
nacional demokratų partijų

vadų —- kuriuos Maskva 
daugumoje vadina anti-ru- 
sais.

Lenkų ‘ ‘ laisvinimo komi
tetas,” kalbėdamas per 
Maskvos radio, užsipuolė ant 
Kwapinski, ir sakė negalė
jo būti prastesnio parinki
mo premjero vietai.

Oūfivs 
LEPT

BuM_Chri$tmas SgaĮj

WLB Palaiko Algų 
Užšaldymo Formulę

WASHINGTON, lapkr. 25. 
— Karinio darbo biuras nu
tarė palaikyti “Little Steel” 
algų stabilizavimo formulę, 
bet įsakė 86-iom plieno iš
monėm mokėti premijas už 
naktinį darbą.

Biuras atmetė unijos rei
kalavimą bendram 17 centų 
valandai algų pakėlimui, kas 
būtų sulaužęs tą formulę.

VAŽIUOJA Į SAIPAN, IŠ KUR PULS JAPONIJĄ

Gen. H. H. Amold, Amerikos armijos aviacijos viršininkas, atsisveikina su 21-os 
bomberių komandos lakūnais Bolling aerodrome, Washin,gtone. Lakūnai vyksta į ba
zes Saipan saloje, iš kur jie skrido atakuoti Japoniją. Iš kairės į dešinę, Brig. Gen. 
Lauris Norstad, štabo viršininkas, Gen. Arnold, lakūnas Lt. D. O. Horsfall, iš Ka- 
lamazoo, Mich. (Acme-Draugas Telephoto.)

JAV Submarinai Nudėjo
Dar 27 Japonų Laivus

- > WASHINGTON, lapkr. 26.
— Laivynas pranešė, kad 
Amerikos submarinai nus
kandino kitą 27 japonų lai
vus rytų vandenyse.

Tokyo radio pranešimas 
sakė apie 60 Amerikos lėk
tuvų vakar ir vėl atakavo 
Manila uostą ir toje įlanko
je esančius laivus.

Amerikiečiai Numušė 
122 Nacių Lėktuvus

LONDONAS, lapkr. 26- 
Ši-ntai Amerikos lėktuvų 
šiandien atakavo nacių alie
jaus varyklas ir geležinke
lius Vokietijoje. Maždaug 
200 nacių lėktuvų pakilo 
juos kovoti. Oro kautynėse 
amerikiečiai numušė 122 
priešo lėktuvus. Amerikie
čiai prarado 37 bombėrius 
ir 13 naikintuvų.

Vakar dieną suvirš 2,000 
Amerikos lėktuvų atakavo 
sintetinio aliejaus fabrikus 
prie Merseburgo, Lutzken- 
dorfo ir Beingeno.

Nakties metu britų Mos- 
quito bomberiai dar kartą 
užpuolė Berlyną.

REZIGNAVO VISAS 
BONOMI KABINETAS

ROMA, lapkr. 26. — Po 
trylikos mėnesių neramaus 
valdymo, Italijos vyriausy
bė po Premjeru Bonomi at
sistatydino. Bonomi sakė į 
dėl kairiųjų spaudimo ir 
nesantaikos kėlimo nebuvo 
kito išėjimo.

Vėliausi raportai sako 
Regentas Princas Umberto 
prašė Bonomi tuoj imtis 
žygių sudaryti naują kabi
netą, daugiau linkusį į kai
riąją pusę.

Prasiveržė Per Tankų Hurtgen Mišką; 
Patfon Kariai Užėmė 3 Metz Tvirtoves

Išriša Paskutinias
Aviacijos Problemas

CHICAGO, lapkr. 26. — 
Tarptautinės civilės aviaci
jos konferencijos komitetas 
šiuo laiku svarsto Ameri
kos ir Anglijos pasiūliji- 
mus dėl sudarymo komiteto 
kalbos nustatymui.

Amerikai pasiūlius padi
dinti tarptautinės tarybos 
narių skaičių nuo 16 iki 18 
Liuksemburgas pataisė pa- 
siūlijimą sudaryti tarybą iš 
21 atstovo. Tas nutarimas 
buvo užgirtas 28 prieš 16.

KARO BIULETENIAI
—Britai izoliavo ir išmu

ša nacius vakariniam Maas 
upės krante.

—Rusija išvardino devy
nis nacių generolus ir kitus 
vokiečius kaipo ateityje tei
siamus karo kriminalistus.

—Iš Belgrado išėjęs pra
nešimas sakė Jugoslavijos 
vyriausybė bus demokratiš
ka, ne komunistinė.

—Japonai sakė vienas 
B.-29 lėktuvas skrido virš 
Tokyo, veikiausiai nufoto
grafuoti atakos rezultatus.

—Naciai sakė jų garnizo
nas La Rochelle uoste, prie 
Atlanto, pralaužė sąjungi
ninkų linijas, ir suėmė kelis 
šimtus uliantų belaisvių.

—Adm. Nimitz sakė ame
rikiečiai sunaikino dar 16 
japonų laivų ir 72 lėktuvus 
Luzon srity.

Naciai Nužudė 2,000
Lietuvių Rytprūsiuose
MASKVA, lapkr. 25. — 

Raportas iš Rytprūsių fron
to sakė rusų kariuomenė 
rado vieną vietą, kur naciai 
buvo nužudę 2,000 Lietuvos 
vyrų, moterų ir vaikų, ir 
sumetę lavonus į didelę duo
bę bandė juos sudeginti.

Nepranešta tos vietos 
vardas, pasakyta tik, kad ji 
prie pat Lietuvos-Rytprūsių 
sienos.

4 Žuvo, 38 Sužeisti 
Riaušėse Belgijoje

BRIUSELIS, lapkr. 25. — 
Vykstant demonstracijai 
prieš Premjero Hubert Pier- 
lot vyriausybę, prasidėjo 
šaudymas ir granatų mėty
mas.

F. Demany, Belgijos opo
zicijos vadas, sakė susirė
mime su policija keturi ci
viliai buvo užmušti ir 38 su
žeisti.

Policija sakė šeši polici
ninkai buvo sužeisti — ne 
pašauti — ir 20 demons
trantų buvo savo grupės na
rių pašauti.

PARYŽIUS, lapkr. 26. — 
Amerikos pirmos armijos 
kariai šiandien dasimušė iki 
keturių mylių nuo Duren, 
Roer vpės centro, smarkiam 
pasistūmėjime iš Hurtgen 
miško į Reinlando lauką.

Tuo pat metu JAV 9-tos 
armijos daliniai šiaurėje už
ėmė Bourheim ir įsilaužė į 
Kosler, netoli Roer upės va
karinio kranto, o trečios ar
mijos kariai užėmė Sommy 
ir St. Blaise tvirtoves, Ver- 
duno tvirtovių tinkle Metz 
apylinkėje.

Amerikiečiai dabar Randa
si tik 22-23 mylias nuo Ko- 
elno, Vokietijos ketvirto di
džiausio miesto. Matėsi žen
klų, kad naciai bandė pasi
traukti į pozicijas anapus 
užtvankos Roer upės, bet 
keletas tūkstančių jų vei
kiausiai sugauti upės vaka
riniam krante.

Prancūzų daliniai pietuo
se, verždamiesi pirmyn į 
šiaurę ir pietus pagal Rei
no vakarinį krantą, gali 
greit sujungti savo jėgas ir 
taip sugauti maždaug 50,000 
nacių Vosges kalnuose.

Linijos centre trečiosios

armijos viršutinės jėgos įsi
laužė į Vokietijos Saar-Pa- 
latinate provinciją ir užėmė 
Waldwisse ir Uberingen 
kaimus, penkias mylias į 
pietvakarius nuo Merzig. 
Paryžiaus radio sakė Gen. 
Patton kariai jau užėmė 
Merzig.

Pragiedrėjęs oras davė 
Amerikos lakūnams progos 
atakuoti priešo linijas prie 
Reinlando. šimtai Amerikos 
bomberių vakar dieną ata
kavo taikinius giliau Vokie
tijoje.

Pirmos armijos kariai bai
gia išmušti nacius Weiswei- 
ler mieste, kur nacių lėktu
vai kelis kart atakavo ame
rikiečius.

Olandijoje britų 2-os ar
mijos kariai pasistūmėjo 
pirmyn ir įsilaužė į vakari
nį kraštą Venio miesto.

Septintoji armija baigė 
okupuoti Strasbourgą ir 
baikė prasiveržimą per Vos
ges kalnus. Į pietus nuo 
Strasbourgo, 7-tos armijos 
šarvuočiai skuba į Colmar, 
kur nori susijungti su pran
cūzų 1-ąja armija žygiuo
jančia iš Mulhouse.

Britu Patruliai Dasivarė iki Faenza

KALENDORIUS
Lapkričio 27 d.: ftv. Mak

simas; senovės: Skomantas 
ir Girdutė.

Lapkričio 28 d.: Sv. Kon
radas ir Sv. Gregorijus; se
novės: Rimgaudas ir Vaka
rė.

ORAS
Giedra ir šaltoka.

SKIRIA GEN. HURLEY 
ATSTOVU KINIJOJE

WASHINGTON, lapkr. 25. 
— Sužinota jog Maj. Gen. 
Patrick Hurley vardas bu
vo įteiktas Kinijos vyriau
sybei kaipo Prez. Roosevel
to parinkimas būti ambasa
dorių Kinijai. Manoma ki
niečiai ateinančią savaitę 
priims tą rekomendaciją.

Hurley randasi Chungkin- 
ge, kur jis vasaros metu nu
vyko su Donald Nelson. 
WPB viršininku, specialei 
misijai.

ROMA, lapkr. 26. — Bri
tų 8-tos armijos priešakiniai 
šarvuočių patruliai pasiekė 
rytinį kraštą Faenza mies
to, susisiekimų centro ant 
Rimini-Bologna vieškelio.

Pasistūmėję nou trijų iki 
keturių mylių į šiaurę iš 
savo Cosina upės pozicijų, 
britai dasivarė iki Lamone 
upės, į šiaurę nuo Rimini-

Washingtone Sakoma
Hull Atsistatydino

WASHINGTON, lapkr. 26. 
— Čia girdimi raportai .sa
ko Gardeli Hull, Valstybės 
Sekretorius per pirmuosius 
tris Prez. Roosevelto termi
nus, dėl nesveikatos prida
vė savo rezignaciją.

Hull yra 73 metų amžiaus, 
ir per praeitas penkias sa
vaites gydosi laivyno ligo
ninėje, Bethesda, Md.

Japonai Jau Okupavo
Hwaiyuanchen Miestą
CHUNGKING, lapkr. 26.- 

Iš Kinijos komandos prane
šimo apie patrulių žygius į 
vakarus nuo Hwaiyuanchen 
miesto daroma išvadų, jog 
japonai jau bu? jį užėmę.

Hwiyuanchen yra gele
žinkelių centras 50 mylių į 
vakarus nuo anksčiau kri
tusio Liuchow.

Bologna kelio. Naciai smar
kiai priešinosi.

Britų linijos kairiąjam 
gale lenkai kariai užėmė 
Chiasuolo kalną, šešias my
lias į pietus nuo Faenza ir 
Castellaccio, aštuonias my
lias į pietvakarius.

Peęktos armijos fronte 
Į įvyko tik kelios nacių ata
kos, kurios buvo atmuštos.

Prancūzai Kanadiečiai
Laukia King Kalbos

OTTAWA, lapkr. 26. — 
Prancūziškai kalbą liberalų 
partijos nariai vakar sakė 
jie lauks Ministro Pirminin
ko kalbos parlamente pir
madieny, pirm negu jie pa
sisakys dėl vyrų konskrip- 
cijos tarnybai užjūryje. Dėl 
to įstatymo priėmimo trys 
liberalų partijos nariai jau 
pareiškė, kad nebererrfsią 
King.

Konfiskavo Naciu 
Turtus Turkijoje

LONDONAS, lapkr. 25 — 
Pranešimas iš Istanbul sa
kė Turkijos vyriausybė suė
mė visas vokiečių nuosavy
bes Turkijoje. Turkija nu
traukė diplomatinius santy
kius su Vokietija praeitą 
vasarą ir išvarė visus nacių 
diplomatus.
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ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH.
Švč. Panelei Marijai 
šventovė

Po ilgo ir sunkaus darbo 
pagaliau buvo užbaigta Liu* 
rdo šventovė. Patys parapi
jonai kartu su klebonu pa
šventė savo darbą ir ląiką, 
kad ši meniška šventovė bū
tų pastatyta. Visa parapija 
džiaugiasi savo įdėtomis pas 
tangomis. Kiekvienas jaučia
si dėkingas tiems, kurie ne- 
gailėjosi nė savo laiko nei 
darbo tokiai meniškai sank- 
tuariai pastatyti.

ŠVENTOVES PAŠVEN
TINIMAS IR TRIDUUM

Šis gražus šventovės pa
statymo darbas bus apvai
nikuotas iškilmingomis baž
nytinėmis apeigomis. Kadan- 

, gi nebuvo įmanoma turėti 
i tas iškilmes lapkričio 19 d., 
šv. Bernadetos Soubirous. 
kuriai apsireiškė Švč. Pane
lė Marija Liurde, tai pašven
tinimas įvyks gruodžio 3 d., 
sekmadienyje. Prieš pašven
tinimą bus Triduum. Pirmos 
trys dienas bus .angliškai 
vedamos, sekančios gi, lie
tuviškai. Tokiu būdu, nuo 

Pati šventovė meniška tik i lapkričio 27 d. iki gruodžio 
ra žodžio prasme. Ji pasta-, 3 d., parapijonai galės ati- 
tyta iš neskaidytų akmenų, tinkamai dvasiniai pasiruoš-J 
Reikėjo net šimtą tonų to- ti prie šventovės pašventini 
kių akmenų jai pastatyti. į mo. Šias maldų dienas ves 
Tad kiekvienas gali įsivaiz- Tėvų Marijonų misijonierius,
dinti, koks tai buvo didelis 
darbas. Šventovė pastatyta

kun. Antanas Mažukna. Kiek ! 
vienas tadgi, turės progos

į panašumą Liurdo švento-, pasinaudoti teikiamomis Die 
„vės, Prancūzijoje. Ji siekia I vo dvasinėmis gėrybėmis ir 
keturiolikos pėdų aukštumo ! malonėmis.
ir astuonių pėdų platumo.' Netolimoje ateityje bus į- 
Pats vidus — nišė, yra per į taisyta prie šventovės žal 
keturių pėdų gilumo, čia y- į varinė lenta, ant kurios bus 
ra pastatyta graži Švč. Pa-! sudėta visų parapijos karo 
neles Marijoj, stovyln, pen- tarnyboje tarnaujančių vy
kių -pėdų aukštumo. Ši sto-. rų ir moterų vardai, 
vyla dengta ypatinga malia- Gruodžio 3 d., visa para- 
va, taip kad nakties metu ir visi tarnaujanti karo 
ji iš tolo šviečia. Pats šverf- tarnyboje bus pavesti švč.
tovės vidus yra elektros ap
šviestas. Šventovė yra ap
vesta plačia papėde. Prieš•

Panelės Marijos globai ir 
garbei. Visi parapijonai tad
gi, turi rasti sau už parei-

statulą Svč. Panelės Mari-' Si atsilankyti j šias taip 
jos kiek atokiau pastatytas i svarbias iškilmes. Nė vie

nas neturėtų pasilikti neat
silankęs.

yra klauptukas šešių pėdų 
ilgumo ir trijų pėdų aukš
tumo, padarytas iš, šlifuoto Į Klebonas kun. J. Lipkus 
granito. Tolėliau yra iš ne- j pataisęs savo sveikatą kar- 
skaldyto akmens įleistas dalyvaus su savo myli- 
tvenkinys astuonių pėdų pla- i mais parapijonais šiose šau- 
tumo ir trijų gylio, į kurį nįoge iškilmėse. Klebonas 
sruvena tyro vandens šalti- j kviečia visus savo parapijo- 
nėlis. šventovės pašonėse nug atsilankyti į vedamą te
sto vi du lempų stulpai bal- v0 misijonieriaus Triduum. 
to cemento. Visą gi švento- Jaunimas ypatingai teatsi- 
vę savo ramiu orumu apsu- lanko pirmas tris dienas, šė
pa gražios pušys. nimas gi, paskutinius tris

Šis šventovės pastatymas dienas. Kiekvienas pasisem- 
Grand Rapids lietuvių yra kite Dievo gausiai teikiamų 
tai kitas įrodymas, kaip mū-, malonių šiame laikotarpyje
bu lietuviai myli mūsų dan-1 MORGIČIŲ DEGINIMAS 
gišką Motiną Mariją, Ta
meilė dėl Marijos, kurią tu
rėjo Lietuvoje, jie atsinešė 
su savim į Amefiką, užlai
kė ją ir įskiepijo ją . savo 
vaikų širdis. Šios kolonijos 
lietuvių pavyzdys turėtų ir 
kitus lietuvius paskatinti 
prie panašaus veiksmo.

t.

' PETRAM TAMASAITIS 
(Gyveno 10719 s. Indiana Avė.)

Mirė lapkr. 24d„ i»44m:, 1:- 
40 vai. ,popiet, gulaukęe pusė 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ 
Kaltinėnų apskr., Oirdžiūnų pa
rapijos, ir Kazokų kaimo. A- 
merlkoje išgyveno 44 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
inoterj Uršulę, po tėvais ftlll- 
naltė: pusseserę Petkienę;

krlkftto dukterį Irene l)owiatt; 
ir daug kitų giminių, draugų 
Ir ,paiįUwnų.

Kūnas paSurvotas Bukaus
ko koplyčioje, 10821 S. Mt- 
.ehtgan Aye. Laidotuvės j- 
vyks antrad., lapkr. 28d. IS 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta J Visų Šventų parapi
jos balnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapus.

Vist a. a. Petro TamaSalėlo 
giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų Jam.

Nuliūdę lieka: Moteris, I’iim- 
seserė, Krikšto lluktė ir visos 
kitos Giminės.

Isvld. direkt. L Bukauskas, 
telefonus PVIJman 0C4t.

TĖVAS KARE, IK SCNUS PAŠAUKTAS

Robert LaFollette, sūnus buvusio Wisconsin valstybės 
gubernatoriaus, pašauktas į kariuomenę suėjus jam 18 m. 
amžiaus. Jo tėvas Philip LaFollette tarnauja pulkininku 
gen. MacArthur štabe. (Acme-Drąugas telephoto)

džiai padėkoti rinkėjoms, ku 
rios, nepaisant blogo oro, 
arba šalto priėmimo, dirbo, 
taipgi aukotojams.

Mūsų dvasiški j a šį kartą 
pasirodė labai duosni: davė

Fund vajaus ^m1^00, po ?TJhir J”$5.00. Buvo ir is darbininkų, 
kurie aukojo po $5.00. Bet 
buvo ir tokių, kurie net sa
kė, kad tuos pinigus rinkė
jos pasilaikys sau, nors tu- 

nyčhi, tautai, ar labdary-] rgjo tam tikrug jrod 
bei. Community ir War Fund

j irgi neatsiliko nuo kitų ko
lonijų: savo kvotą išpildė 

Į Pirmiausiai noriu nuošii

CHICAGOJE
Pasekmės iš Com
munity ir War 

vajaus
Brighton Park. — Lietu

viai čia yra visuomet pir
moje vietoje su darbais ir 
aukomis, ar tai būtų Baž-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Lapkričio 19 d., parapijos 
svetainėje 7 vai. vakare bus 
sudegintas $76,000 morgi- 
čius. Klebonas kun. J. Lip
kus drauge su savo parapi- 
jonais džiaugiasi

Korespondentas

r Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora akų įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami t*eg- 
■amlnuott ja* modernlMktausla 
metodą, kuri* regtjimo mokslai 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie praiall 

na visą aklų įtemptai*.

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.
1801 So. Ashland Avenue 

Kamša* U-tos
Ttslvloaaai OAKAL »&M, Otioapo 

OFISO VALANDOSl 
SanllM »!«• a. n. Iki l:«0 p. m,

* Ir ležtad. a. aa.
ik a a

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

Nuo 6 Iki 8 vpl. vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

Mana 26 metą praktikavimas 
Jašą garantavime*

Optometrically Aklą Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
▼ak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Dantely atsitikimą akys atttaisn- 
aaes be akinių. Kainos pigias kaip

<712 South Ashland Ar.
Pho»e YARDS U72

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas- 
i ties spalvų neregėjimo — (color 
1 blindness), kreipkitės prie manąs.

Apsiimu išgydyti

kad aukos buvo priduotos 
centrui, ir pakvitavimus ga
vo nuo kiekvienos rinkėjos.

Šios rinkėjos buvo mano 
priežiūroj ir surinko seka
mai: S. Junokienė $59.50, V. 
Gedminienė $52.50, E. Straz 
dienė $44.00, M. Pakeltienė 
$33.25, E. Paulienė $28.00, 
C. Duray $22.63, A. švito- 
ris $22.62, M. Rimkienė $20.- 
65, A. Puniškienė $20.00, Zi
ta Walters $19.00, A. Nor
vilienė $14.50 ir aš pati 
$172.00. Viso $508.65.

E. Samienė surinko $27.00 
bet jos pinigai buvo priduo
ti per Brighton Park chair- 
man. Elena Statkienė

Lapkričio 19 d. klebonas 
kun. A. Briška leido mokyk
los mergaitėms rinkti aukas

Didžiausia lietuviu 
tewelrv Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, 2iedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

— MŪŠIO
4216 ARCHER A VENTE 

Phone: LAFAYETTE 8617

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų I

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsals, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Čommunity ir War Fund, 
o seselės pagamino dėžutes.| 
Šios mergaitės rinko aukas 
ir sekamai surinko:

A. Nasakaitė $17.60, D. 
Budreckaitė $17.25, A. Mes- 
kauskaitė $11.13, I. Stoglai- 
tė $10.21, A. Rampsch $9.- 
79, L. Pečiulevičiūtė $9.46,

rZ

B. Lideikiūtė $8.42. Viso —w 
$83.86.

Nuoširdžiai dėkojame kle 
bonui, seselėms, rinkėjoms 
ir aukotojams. Tuos pinigus 
kleb. pasiųs tiesiog į Ccm- 
munity and War Fund cent
rą.

E. Samienė ir E. Statkienę

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio is- 
dirbimo.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!
i

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711W. 47th Street Tel. Yards2588

Mrs. K. P. Dūubak ir Duktė savininkės

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

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

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

Nedėliomia pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tat YARda 2246

DR.C. VEZELIS
DANTISTAS

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea. Tel. GROvehUJ 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS II CHIRURGAS 

2423 West Marųnette Boa^
OFISO VALANDOS 

Trečiad. ir Nedėliomia susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

flriluaL

Beaddencljoe TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sntartj

te*.: KYWwee4 S167.

DR. A. J. BERTASN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Man vnL: ane VS; mm 6JHM«

CANai 6122

DR. BIE2IS
•YDYTOJAS IR CHFRUFG 

2201 W. Cermak Rd
i: 1—3 popiet ir 7—8 ». * 

Ir Aoštadienta 
uždaryta*.

REZIDENOTJ A
8241 West 66th Klare

TeL REPabllc 7868

T*L CANai S257
Rea. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORI'
GYDYTOJAS IR CTORT RGA.4 

1821 So. Halsted St 
Benldendja: 6600 S. Arteeian Avė 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p 

6 Iki S vai. vakare.

'j,

Trečiadienio ir šeštadienio vakarai* 
Ofise* yra uždaryta*.

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau

donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

mu.7 simkus
PMTAIICO 

W4 W«at SStfc Rtrnet
H-1S; K4; Ir t JO* * 
haMs—2-4 Ir 6:3O-«:*o 

ftnntadleniala—11-12.

Rhanisnnia duona yra toji.
rank»-

LIETUVIAI DAKTARAI

JB10 VVEST ROOSEVELT ROAD

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SUSUS So. Kedzle Avenue

V
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7—0 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir ackmad

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th 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
poptaš.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonai: YARdn 05.M 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MTI>wav 2SSS

OFISO VALANDOS
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 va1 v™ 
Sekmad. nuo 10 iki 1? v«i .

drTemily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 -

Rea. Tel. RRPuhlic 0064
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutartį.

Nebūk vergu, bet viešpe 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia, —• Vydūnas
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

IR “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP YVANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
9DVEKT1SING DEPARTMENT

111 No. Dearborn Street 
TeL RANdolofa MSS-HH

BELP WASTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
eastings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Dirbtuvės

Darbininkų
GENERAL MACHINE 

SHOP PADĖJĖJŲ 
LATHE MOKINIŲ 

MATERIOLO IŠDALINTQJŲ

★ ★
100% KARO DARBAI

DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVĖ.

DALINIO LAIKO
DIRBTUVĖS DARBAI 

★ ★
Patyrimo Nereikia 

Pasirinkimas
Valandų

Puiki Mokestis
ATSIŠAUKIT

MAREMONT
1925 S. 54th Avė.

CICERO
TOOL IR DIE MAKERS

Turi būt patyrę prie die casting mol- 
dų Pastovūs darbai, užtenkamai vir
šlaikio. z‘
NATIONAL DIE CASTING CO.

TOVHY IR LAWNDALE AVĖ. 
MNCOLNWOOD, ILL.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

Gabių prie sustatymo dies ir jigs.
GERA MOKESTJS

Puiki Po 
Karo Proga

Just Mfg. Co.
4618 W. 2lst ST.

VYRŲ
DIRBTI SCRAP IRON JARDE 

Patyrimo Nereikia 
ATSIŠAUKIT 

380 N. CALIFORNIA

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

BURNERS 
ARC WELDERIŲ 

PAGELB. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos—53 vai. J sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

71 mi Metai — Po Karo Ateitis
5757 W. 65th STREET 

Atdara kasdien 8 ryto Iki 8 v ak. 
Keldliad. 10 ryto iki S pp.

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. .Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum eastings. Alga 
mokama laike lavinimo. 100% 
karo darbai. Atsišaukit darbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.'

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

METZO V ADAI TARDOMI

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

ATSIŠAUKITE

GRINNELL CO
4425 S. VVESTEBN AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS

Žiūrėkit DABAR Dėl

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:t »

5:30 vak. iki 12 naktį
KARO PRAMONĖJE

. ★ ★ ★ 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Amerikos kariuomenės karininkas apklausinėja pulkininką C. Myer (kairėje), ko
mendantą nacių garnizono Metzo mieste; ir majorą gen. A. Dunckern, viršininką ges
tapo, paimtus j nelaisvę, kuomet miestą ūžė mė gen. Patton. Aplink Mėtzą dar liko ne
paimtos penkios tvirtovės, bet jos jau pasidarė be reikšmės. (Acme-Draugas telephoto)

Interviu pas lietuvius

Su kuriais gali net kiniškai kalbėtis
KAIP YRA IŠBLAŠKYTA PO PASAULĮ LIETU

VIŲ TAUTA.

SAVO

PO KARO ATEITIES 
ĮGYJANT KARO DARBĄ

PRIE

ELECTRO-MOTIVE
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

Daug Darbininkams Naudų 

Vertingas DIESEL Patyrimas

ATSIŠAUKIT

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL
MOTORS

Corporation
55th ST. IR JOLIET RD.

LA GRANGE

Moterų Reikia
PRIE LENGVŲ, ŠVARIŲ 

DIRBTUVES DARBŲ

Fabart Instrumenl Co.
4740 N. CLARK ST.

VYRAI IR MOTERYS

JUS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS 

RIEDĖTŲ

Pirmasis Pasaulinis karas 
ir net japonų-rusų karas 
daugybę lietuvių išsklaidė 
po platųjį pasaulį. Nerasime 
dabar tos valstybės pasau
lyje, kur negyventų lietuvių 
Tačiau šis karas dar žiau
riau išsklaidys lietuvius po 
Europos ir Azijos užkam
pius. Šimtai tūkstančių bus 
negailestingomis šio karo 
aukomis. Todėl negalime kai 
tinti tų lietuvių, kurie pir
mųjų karų ar dabartinio ka- 

i ro metu, paliko savo gim
tąjį kraštą ir surado rames
nę ir saugesnę gyvenimui 
vietą, nors gal tik laikiną. 
Gal jie net ir gerai padarė, 
nes išsaugojo bent dalelę lie
tuvių tautos nuo išnaikini
mo. Jie į naujai atstatytos 
Lietuvos gyvenimą galės į- 
nešti savo patyrimą.

Šias mintis manyje sukė
lė, kai sutikau charakterin-

Karo reikmenos labai reikalingos 
yra GENEROLUI EISENHOWER 
ir jojo vyrams t a i visuotinai 
ofensvvai kuri dabar eina pirmyn 
VOKIETIJOJE.

HELP WANTED — MOTERYS

JAV LĖKTUVAI PUOLĖ 
KINIJA - JAPONAI

SAN FRANCISCO, lapkr. 
24.—Japonų Domei agentū
ros pranešimu, 14 Amerikos 
lėktuvų per daugiau negu 
valandą bombavo Wuhan 
apylinkę Kinijoje, kur ran
dasi Hankow ir Wuchang 
upės uostai. Anot praneši
mo, nuostoliai padaryti“vien 
kiniečių apgyventoms sri
tims.”

REIKIA
MOTERŲ

PRIE LENGVO VALYMO
Puiki Mokestis 
Po Karo Progos 

Žemos Kainos Commissary 
Pastovūs Darbai 

ATSIŠAUKITE

320 E. 21st St.

Išgelbėjo Visa Vieno 
B-29 Lėktuvo Įgulą

21-oji BOMBERIŲ KO
MANDA, Saipan, lapkr. 26. 
— %Brig. Gen. Haywood S. 
Hansell, šios komandos vir
šininkas, pranešė, kad įgu-

------------------ |la vieno dviejų, negrįžusių
Pirkite pas tuos biznierius Į B-29 lėktuvų buvo išgelbėta 

kurie skelbiasi "Drauge.” | ir visi 12 vyrų yra sveiki.

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA PRADINE MOKESTIS

+ MOTERŲ ★ 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ

★ VYRŲ + 
AUTOMATIC SCRĖW 

MACHINE OPERATORIŲ 
PAPR. DARBININKŲ

EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD. 

8:00 RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2125 S. 54th AVĖ. CICERO

rie namuose net lietuviškai 
nekalba. Pav. senutė Shopes 
(Batakiuose gyv e n a n č i ų 
Krantauškų giminaitė) arba 
Veronika Bogin (Urbonai
tė) su sūnumis Petru ir Her
manu Bogin, kurie namuose 
kalba rusiškai, lenkiškai ar 
angliškai (moka ir kiniečių 
kalbą).

Štai trumpa Urbonų šei
mos likimo istorija:

Skaitlinga, graži Urbonų 
•šeima gyveno Dausiškių kai
me, Šiaulių parapijoje (apie 
10 km. nuo Šiaulių). Šeimą 
sudarė keturios dukterys: 
Veronika, Agota, Aleksand
ra ir Justina, ir trys sūnūs: 
Juozas, Teodoras ir Vaclo
vas Andriulis (gyvenąs 2220 
S. Elizabeth St., Chicago) y-'* 
ra iš antrojo vyro — An
driulio.

Prieš japonų-rusų karą Ve

niuje gyveno. Navickas irgi 
vedęs, gyveno Šiauliuose ir 
turėjo sūnų ir dukterį).

Aleksandra Andriulytė iš
tekėjo už šiminskio, gyveno 
Rygoje, Vilniuje ir vėliau 
Šiauliuose. Duktė Pranė mo
kytojavo Panevėžio apylin
kėje. Elena šiminskaitė iš
tekėjo u? Lęšio, Jonas Ši- 
minskis buvo mokytojas, o 
brolis Edvardas išvyko į 
Braziliją (Buenos Aires).

— Ar žinote, kur dabar 
randasi Lietuvoje gyvenę gi

vienas lenkų kunigas, kuris 
čia buvo atvykęs iš Charbi- 
no.

Hermanas ir Petras kartu 
atvažiavo su manimi (1922 
m.), mus parsitraukdino bro
lis Juozas. Jauniausio sū
naus Petro brolis Povilas 
dar jaunas mirė.

— Kai gyvenote virš dvi
dešimt metų Kinijoje, tur 
būt, išmokote ir kiniškai kai 
bėti?

f — Taip, mieste perkant su 
sikalbėdavome kiniškai. Vai
kai geriau mokyklose išmo
ko kiniškai ir net angliškai, 
lenkiškai ir rusiškai. Geriau
siai išmoko rusiškai (nes 
ėjo į mokyklą) ir lenkiškai, 
nes namuose su vyru kalbė
davome lenkiškai.

Teisingai — jie kalba ke
turiomis kalbomis, bet lie
tuviškai tik truputį tesu
pranta. Jie tapo auka iš
blaškyto gyvenimo, mokyk
los auklėjimo ir vyro įtakos 
šeimoje. Dabar Veronika 
Bogin gyvena kartu su bro
liu Juozu sūnaus Hermano 
name (831-33 Cabrillo St.,

(Nukelta į 4 pusi.)

minės?

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ELE.

TeL CALumet 7237
- - - - A- - - -

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

— Jau keli metai jokių 
žinių negavome. Gal vėl ta
po išblaškyti po visą pasau
li-

— Ar ponia daug šeimos 
užauginote ?

Maža, simpatiška senutė, 
kuriai greitai sukaks 65 me
tai, bet dar labai gyva, ap
sukri ir stipri, maloniai nu
sišypsojusi, atsakė:

— Auginau penkis sūnus: 
Valerijoną (dabar gyventa 
Chicagoje turi keletą vaikų). 
Edvardas gyvena Detroite. 
Valerijoną ir Edvardą, vy
riausius sūnus, atsitraukė 
Amerikon, mirus jų tėvui,

REIKALE PASENAUDOKIT

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios , 
Takam — 9:30 P. M.
WHFO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P.M.gų ir nuoširdžių lietuvių, kuį renika Boginskienė ir Juo-

——— ------ ~---- —----------- i zas Urbonas buvo nusiųsti
dirbti prie gelžkelių Char- 
bino mieste, Mandžiūrijoje. 
Veronika ištekėjo už balta
rusio Boginski ir gyveno te
nai, kol revoliucijos audra 
atėjo iki jų. Juozas Urbonas 
Chicagon atvažiavo 1922 m., 
po kelių metų ir Veronika 
Boginski Amerikon atvyko 
Teodoras Urbonas mirė As
trachane, vaikai ir dabar 
Rusijoje tebegyvena. Agota 
buvo ištekėjusi už Vilima- 
vičiaus ir gyveno Charbine. 
Neseniai gavo Urbonai San 
Francisco mieste liūdną ži
nią, kad jau prieš metus A- 
gota mirusi, o dukterys dir
ba japonų užimtuose Kini
jos miestuose Tintsine (Ja
nina) ir Cindau (Regina Vi
limą vičiūtė). Dukteris yra 
išmokytos anglų kalbos ir 
dirba Amerikos įstaigose.

— Ar turite giminių Lie
tuvoje ? — besikalbėdamas 
paklausiau sesutę Veroniką 
ir brolį Juozą Urbonus.

GERA PROGA

PARDAVIMUI SOUTH ĮVEST SIDF,
2 fletų mūro 5 ir fi karnbarhj na
mas renda $55 ir $57.50 J mSnesj, 
garadžius, arti gatvekarių $11.500.00.

4 fletų po 4 kambarius, mūro. 
stokeriu apšildomas arti gatveka
rių. . . .$15,500.00.

4 fletų mūro 5 ir 4 kambarių na
mas, dublltavas frontas, stokeris. . 
$15,500.00. •

6 fletų po 4 ir 5 kambarius fle- 
tai geriausioje padėtyje, mūro, ap
šildomas, kampinis dviejų aukštų.. 
$19,500.

Turime ir daugiau visokių namų. 
Perkam, parduodam ir mainom. 
Teisingas patarnavimas.

i t
CHAS. URNICH (Kazys Urnikas)

2500 W. <(3rd St., 2ntros lubos 
Tel. Prospect 0025 

jojimas CamplM'll Avė. puses

Per mane nusipirksite namų pi
giau, parduosit greičiau, arba išmai
nysite patogiau, š) faktų visi žino, 
kurie su mnim Jau yra turėję biz
nio reikalus.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Patyrimo nereikia. Gera mokestis. 
Pastovumas.

CENTURY MIRROR CORP. 
1521 W. 35th ST.

Kaip jau pranešta, po ata
kos ant Japonijos sostinės 
du tie oro milžinai negrįžo 
į savo bazę. Vienas jų bu
vo sunaikintas,

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorlus, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.
Tas, kuris gelbsti vieną 

gimtojo krašto sūnų, yra

O, taip, net skaitlingas 
šeimas. Jau vaikų vaikai 
auga. Justina buvo ištekė
jusi už Navicke ir Kontei'- 
kio, turi dvi dukteris ir sū-

brangesnia už 100 priešų iš- j nų. Marytė ištekėjo už Dun- 
naikintoją. Bosluje daa Šiauliuose, vėliau Vii- j

STASYS LITWINAS SAKO:
"Pi H T5 H "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VADAn — VISOKIOS RŪŠIES namams į

REIKMENIS.” ----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnlšio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 5:30 vai. pp.

DAPCUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — šuo 

9:80 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadleniais ase 7 Iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Ave« Chicago, I1L
Telefonas — GROvehiil 2242

to
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DRAUGAS
•7" THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

SSS4 South Oakley Avė. Chiosgo, DBtoia
Published Daily, except Sundays, 

by the
.LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCH7TY 

A member of the Catholic Press Association
>6.09. per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS'
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Pfenumeratos kaina Chicagoje ir Cicere—pašto:
Metams .............................................. .................... . .......... $7.00
Pusei metų ................................................. 4.00”
Trims mSnesiamsJ...................».....«.......... ................ 2.00
Dviem mSnemams*.... i..................... m i... i ............ 1.50

,Vienam mėnesiui  ........................... ....................................... 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ................. ............................................................... $6.00
Pusei metų ....,......................................... ............. 3.50
Trims mėnesiams ................................,....;................... 1.75
Dviem mėnesiams ...............................   1.25
Vienam mėnesiui ....................   75

. Užsieniuose: ‘
Metams .................................  $8.00
Pusei * metų • 4.50^ *
Trims mėnesiams ............... ......'.............................z,‘. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.'

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nęgraiiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti Ir' trumpinti visos prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (Jei galima^ rašomaja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered aa second-Ciaas Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Aet of March 3, 1879.

? \

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, lapkr. 27, 1944

r

Presidcnt Roospvelt and- Prlme Mtaister Cliurclilll:
1. Their countrics seck no rngrandizeincnt, tcrritorlal or otherj
2. They desire’to scek no tcrritorlal oliangcs tbat do not acoord 

T\ith tliO frcely eiprcssed wishcs of the peoplęs concęrnęd;
3. They respect tlic right of all pcoples to chose the form of go- 

vnunent under which they wlll 11 ve i and the wish to see soveręign 
rights and self-governrtient' rcstorcd to those who have been forcibly 
dcprt'cd of tliem.”

ATLANTIC CHARTER, August 14,' 1041.

neabejoja nė apie tai, kad ir 1940 metais, kai raudo
noji armija įsiveržė į1 Lietuvą, lietuviai kareivėliai iki 
paskutinio kraujo lašo būtų gynę savo tėvynę nuo už
puolikų. Bet vyriausybė jiems tokio įsakymo nedavė. 
Jie būtų gynę ir Klaipėdos kraštą 1939 m., jei valdžia 
tą kraštą geruoju nebūt atidavus Hitleriui.

Nors 1940 m. birželio mėn. okupantai bolševikai iš
ardė Lietuvos kariuomenę, tačiau paskiri kariai prieši
nosi ir bolševikų ir naeių okupacijoms ir kovojo prieš 
jas slapta. Ir šiandien, jei bent kiek tų karių dar yra 
likę, be abejonės, jie kariauja su sav6 tėvynės paver
gėjais ir žudytojais.

Lietuviai, minėdami šią sukaktį, nenustoja vilčių. 
Jie tikisi, kad, ar anksčiau ar vėliau, Lietuva ir vėl 
bus laisva ir nepriklausoma. Lietuvos vyrai ir vėl su
siburs į kariuomenės būrius ir kelyje į nepriklauso
mybę suvaidins dar garbingesnį vaidmenį, negu ji su
vaidino praeityje.
*

Paskolos vajus eina sėkmingai
šeštoji U. S. karo paskola plinta. Dabar, labiau negu 

pirmiau,- visuomenė jaučia didelį reikalą skolinti savo 
uždarbį Dėdei Šamui, vedančiam karą - prieš naciusr ir 
japonus keliuose kontinentuose. Dabar kuras visuose 
frontuose- eina plačiu užsimojimu. Kaujasi milijonai 
vyrų, kurie turi būti aprūpinti ginklais, amunicija, 
maistu, drabužiais ir kitokiais reikmenimis. Prieš ke
letą dienų patsai Prezidentas Rooseveltas paskelbė, kad 
karas Amerikai kainuoja netoli trys šimtai milijonų 
dolerių kasdien.

Tą visa turėkime galvoj ir pirkime U. S. bonų kiek 
galėdami daugiau.

Įspūdžiai iš spaudos parodos

Prel. Mfchael J. Ready

Lietuvos kariuomenės sukaktis
CTEHGIMOSI PRADŽIA
" šį'mėnesį suėjo 25-metai, kai buvo suorganizuota Lie
tuvos kariuomenė.

Nors tos kariuomenės šiuo metu jau nėra, tačiau bent 
kaliais žodžiais pravartu jos sukaktį paminėti.

Lietuvos nepriklausomybės aktas buvo paskelbtas 
1318 metais, Lietuvai dar tebesant okupuotai. Praėjo 
nemažai laiko, kol buvo galima pradėti organizuoti val
stybinis aparatas. Kaip tasai darbas buvo pradėtas, 
atsirado nepaprastai didelių kliūčių. Visi Lietuvos kai- 
r. ynai stojo ant kelio jos žmonėms žengti į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Buvo būtinas reikalas suda
lyti fizišką jėgą, kuria būt galima paremti paskelbtąjį 
nepriklausomybės aktą ir gintis nuo priešų.

Kaip sunkiose sąlygose organizavosi vyriausybė, taip 
ir savos kariuomenės pulkų sudarymas buvo sunkus.' 
Juk neužtenka vyrų būrius sukviesti, bet reikia jiems 
patalpų, tinkamų rūbų, maisto, ginklų ir, žinoma, va- 
o,vybės. Tuo visu apsirūpinti karo sugriautam kraštui 
buvo labai sunku. Bet, ačiū organizatorių energijai ir 
neišsemiamai tėvynės meilei, visos kliūtys buvo nuga
lėtos ir nepriklausoma Lietuva susilaukė šaunios ka
riuomenės, kuri buvo visos lietuviu tautos pasididžia
vimas.
DtDBLI JOS ŽYGIAI

Pačioj savo susiorganizavimo pradžioj jaunutei Lie
tuvos kariuomenei teko atlikti svarbių karo žygių. Puo
lė tik ką įsisteigusią valstybę rusų bolševikų gausingi 
puikai su tikslu Lietuvą pavergti, menkai apginkluota 
kariuomenė turėjo grumtis su nelygiu sau priešu. Ne- 
paisant visų trūkumų ir kliūčių, Lietuvos valstybė bu
vo apginta nuo rusų bolševikų.

Vadinamieji vokiečiai bermontininkai, dar užsilikę 
Lietuvoje, taip jau užsimanė pastoti lietuvių tautai 
kelią į laisvą ir šviesesnį rytojų. Su jais susirėmusi- 
Lietuvos kariuomenė įgudusioms vokiečių kariams iš
pylė kailį ir tie buvo priversti nešdintis iš Lietuvos.

Kam nežinomos yra lietuvių kautynės su lenkais ir 
p gargėjusieji mūšiai ties Giedraičiais ir Širvintais.

Prelatas Michael J. Ready, National Catholic Wel- 
fare Conferenče (Amerikos katalikų veikimo centro) 
generalinis sekretorius, Jo Šventenybės Popiežiaus Pi
jaus XII-to pakeltai vyskupu. Jis, kaip jau buvo pra
nešta, paskirtas Columbus, Ohio, diecezijos vyskupu.

Naujasai vyskupas prie NCWC jau seniai darbuoja
si. Per metų eilę jis buvo generalinio sekretoriaus prel? 
Būrke padėjėju, o jam mirus, buvo paskirtas sekreto
rium ir pakeltas prelatu.

Ir šiuos žodžius rašantis ir daugelis kitų katalikų 
veikėjų turėjo progos su jup susitikti ne vienu, bet ke
liais atvejais. Lietuvių tautai jis visuomet rodydavo 
daug ir nuoširdaus palankumo. Su Lietūvos vargais 
jis yra labai gerai susipažinęs ir labai gerai žinome, 
kad jisai visu griežtumu stovi už laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos valstybės atsteigimą.

Reikia manyti, kad ir valdydamas garbingąją Co
lumbus, Ohio, vyskupiją vysk. M. J. Ready pasiliks 
tokiu pat nuoširdžiu lietuvių tautos draugu, kokiu jis 
ligšiol buvo.

Pasiuntinybės biuletenis
Lietuvos Pasiuntinybės biuletenio (Current News on 

Lithuanian Situation) spalių mėnesio laida išėjo dido
ka ir turininga. Jo -turinys yra toks;

1. Lietuvių tautai grąsinama išnaikinimu. 2. Suvalkų 
sritis: istorija, etnografinė data, paskutinieji įvykiai. 
3. Žinios iš vokiečių ir sovietų okupuotos Lietuvos. 4. 
Atsiliepimai apie Baltijos tautų vargus. 5. Amerikos 
lietuvių veikla. 6. Nuomonės apie Baltijos valstybes.

Visi tie, kurie domisi Lietuva ir jos šiandieniniu li
kimu, šiame Lietuvos pasiuntinybės biuletenyje ras tik
rai rimtos ir geros medžiagos.

Apše Šveicarijos "fašistas''
St. Strazdas K-vyje padaro tokią pastabą, kuri yra

1920 m. spalių 9 d. lenkai iš pasalų užpuolė Vilnių visiškai teisinga:
ir jį pasigrobė, nepaisydami to fakto, kad prieš dvi die
nas Suvalkuose buvo pasirašę sutartį, pripažįstant Vil
nių »Lietuvai. Pasigrobę Vilniaus kraštą, to dar nepa
sitenkino, bet veržėsi gilyn į Lietuvą. Bet narsioji lie
tuvių kariuomenė lenkus sulaikė ties širvintais ir Gied
raičiais.

Šie trys įvykiai lietuvių tautos istorijoj — mūšiai 
su rusais, vokiečiais ir lenkais parodė lietuvių pajė
gumą ir nepaprastą narsą.

;<ai apsiginta nuo kaimynų, lietuviams kariams duo
ta prog-os atsikvėpti. Bet jie neeikvojo laiko poilsiui? 
Dirbo. To pasėmė — prieš antrąjį pasaulio karą Lie
tuva turėjo tikrai šaunią kariuomenę.
LIETUVOS KARIAI NEBŪT PASIDAVĘ

Nieks šiandien neabejoja, kad Lietuvos kariuomenė' 
būtų narsiai stojusi į karą su Lenkija^ jei • vyriausybė 
nebūtų priėmusi Lenkijos ultimatumą11938 m. Nieką

‘Komunistų spauda pradėjo naują šmeižto ir melo 
kampaniją. Ji puola mažytę Šveicariją, kaip “pra
keiktų fašistų lizdą.”

“Hitleris darė viską, kad Šveicarija dėtųsi prie ag
resorių ašies, bet jam nepavyko — Šveicarija liko 
neutrali.

“Komunistai dūksta, kad Šveicarijoj yra uždraus
tos nacių ir fašistų partijos.

“Šveicarijos laimė ta, kad ji randasi toli nuo bol
ševikiško “darbininkų rojaus”. Stalino čekistai ne
gali jos pasiekti ir daryti taip, kaip jie padarė su 
Lietuva.”

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

Chicagoje — Brighton 
Park, lapkr. 19 d. užsibaigė 
spaudos paroda, kuri tęsėsi 
per visą savaitę parapijos 
patalpose. Paroda buvo reng 
ta 40 metų sukakties spau
dos laisvės atgavimo proga 
Lietuvoje. Ji buvo surengta 
skubotai. Tačiau savo įspū
dį paliko ilgam laikui. Ap
rašyti kas buvo matyta, im
tų daug vietos laikraštyje. 
Tad tenka priminti tik trum 
pa i.
Bendras vaizdas

Įėjus į parodą, tuojau me
tasi į akis Lietuvos rašyto
jų, švietėjų paveikslai. Jų 
tarpe, pastebėjau ir pažįs
tamos moters veidą* tai ra
šytoja Petkevičaitė-Bitė, ku
ri buvo ir Lietuvos Steigia
mojo Seimo narys ir atida
rė pirmąjį to seimo posėdį. 
Toliau seka kupiškėnų ves
tuvininkai su savo tetulėmis, 
dėdienėmis ir kaimynėmis. 
Gražiai atrodo vainikuota 
tautiniuose rūbuose ir kas
pinuose jaunoji. Bet dar gra
žesnė žibančiais galionais 
pasipuošus pamergė. .Svočia 
su pyragais savaip šumni, 
turtinga.

- Nepaprastai sava ir mei
li ta dainomis apdainuota 
kaimo bakūžė;' prie jos dar
želis ir meniškai išdirbinė
tas kryžius. Iš čia dvelkia 
prisiminimai, motinos mei
lė, jos varge ir svetimųjų 
vergijoj išddinuotos dainos, 
pamokinimai ir šventi palai
minimai. Čia ilgiau apsisto
jus, anot “Putino” sieloj 
šventa ir širdžiai gera. Gi 
naujieji Lietuvos pastatai, 
paminklai, sportas, suvažia
vimai ir ta šauni kariuome
nė, teikia pasididžiavimo, 
nes tai pažanga padaryta 
iš griūvėsiu prisikėlusios 
jaunos Lietuvos.

Raštų skyrius
Raštų buvo įvairių. Ta

čiau įdomesni tie, kurie se
nesni. Jų nemažai paskolino 
Šv. Kazimiero Seserys. Štai 
“Živatas Jėzaus Kristaus” 
išleistas Vilniuje 1859 m. I-' 
vinskio kalendorius taip pat 
Vilniuje 1859 m. su visais 
lietuviškais vardais, kurie 
tuo metu Viliiiuje gyveno. 
Įdomus “Gysmių Lobynas”, 
tai didelė vien giesmių kny
ga senoviška, žemaitiška 
tarme, pa v. giesmė Marijai 
—“Shovysi augshtybiej bra
ngi žemybiej, Tu Šventieu- 
sioji Stebuklingoji”. Toliau 
kiti seni leidiniai. Na ir iš 
Ig. Sakalo kolekcijos — graž 
dankos knygos rusiškas al
fabetas, lietuviški žodžiai: 
kantička, evangtelijos 1865 
m. Aukso Altorius -1866 m. 
Taip, čia šventi žodžiai, mal
dos prie spaviednies, bet lie
tuviai jų nemylėjo ir degi
no, nes žinojo, kad jomis bu
vo brukamas rusicizmas.

daug kitų, na, ir mūsų my
limas “Draugas”. Man kri
to į akį “Draugo” 1910 m. 
numery eilės Kebų Raga
niaus. Jis kentėdamas gim
tosios šalies ilgesį šiaip skun 
džiasi:

Į tėvynę sugrįžti norėčiau.
Atgaivinti ten auklėtus 

jausmus,
Aš motulei, tėveliui mo

kėčiau,
Apsakyti čion kentėtus 

skausmus.
Chicagos lietuvių
gyvenimas

Čia užrekorduoti Chicagos 
lietuvių svarbieji įvykiai — 
Dariaus-Girėno žygis, prez. 
A. Smetonos atvykimas, ti
kybinės ir kultūrinės įstai
gos įvairios iškilmės ir t.t. 
Čia ypač bus svarbu ir įdo
mu matyti už keletos dešim
čių metų. Tad nestebėtina 
kad' jau kyla balsai kad ieš
koti patalpų toms tautos ver 
tybėms patalpinti ir išlaiky
ti. Ir labai būtų verta. Juk 
•už poros dešimtų metų, mū
sų jau mažai bus. Gal tik 
įstaigų vardai liudys, kad 
čia lietuvių būta, statyta. 
Kai kur ir to nebus. Tad 
tegul tie krūvon suburti 
vaizdai be žodžių kalba mū
sų gentkartėms apie tautos 
praeitį.,O .tų' vąizdjįtyar ran
dasi daug ir įvairių — rank
darbių, medžio išdirbinių, 
piešinių ir t.t.

Garbė jam!

Šią parodą ruošė Šv. Var
do draugija iniciatyvoje Sta
sio Piešos. Jo paties ir eks
ponatų buvo daugiausiai. 
Stasys yra žinomas ir my
limas ne tik čikagiečių, bet 
ir visų Amerikos lietuvių.

Amerikiečių
leidiniai

lietuvių

Štai, savaitinis laikraštis 
‘Garsas Amerikos Lietuvis', 
leistas Elizabeth, N. J.<, maj 
tesi numeris 1890 m. “Žvaig
ždė” Brooklyne 1902, “Ry
tas” 1898 Waterbary. Vė
liau Chicagos “Katalikas

KALB£ KINIŠKAI 
LIETUVIAI

(Atkelta iš 3 pusi.)
San Francisco, Cal.). Her
manas prieš keletą savaičių 
vedė. Kartu gyvena ir neve
dęs sūnus Petras.

Vaclovas Andriulis turi 
didelę ir gražią šeimą Chi
cagoje (2220 Elizabeth).

Taigi, Dausiškių Andriu- 
lių-Urbonų plati giminė yra 
išblaškyta beveik po visas 
pasaulio dalis — daug jų 
yra ištautėję, kitiems grę- 
sia ištautėjimas, ypač gy
venantiems Rusijoj, Kinijoj, 
Japonijoj ir Amerikoje.

Jei šiandien suvažiuotų į 
vieną vietą jų vaikai ar vai
kų vaikai, tai visai negalėtų 
susikalbėti, nes vieni kalbė
tų lietuviškai, angliškai, o 
kiti — rusiškai, lenkiškai, 
kiniškai, japoniškai ir ispa
niškai. Tikrai būtų tragiš
kas vaizdas. A. Sk.

Be kitų raštų ir darbų, ku
riuos jis yra nuveikęs lietu
vybei, pastebėjau jo straips
nius, kurie cirkuliavo sve
timtaučių laikraščiuose po 
visą Ameriką kai bolševikai 
okupavo Lietuva.

O, kad taip daug būtų to
kių Stasių. Laisvutė

Hess Jau Pripažįsta,
LONDONAS, lapkr. 

Anot London Daily
24.— 
Star,

ttudolph Hess, buvęs Nr. 2 
nacis, nusiminęs dėl sąjun
gininkų laimėjimų ir mano, 
jog Vokietija yra “ant vi
sados” supliekta.

Hess neapkenčia Heinrich 
Himmler, kuris, jo many
mu, išdavė Adolfą Hitlerį.

Hess yra belaisvis Angli
joje, kur jis 1941 m. nusi
leido. parašutu, manydamas 
iškviesti britus kovon prieš 
Rusiją.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UZKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETLAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West 47th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrah, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL: — nti<»‘9 ryto iki 5:30 p.p. etvlr. iki 9. šeštad 9 iki 12.

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
BTOKEB COAL, Aukštos rūšies, <gy 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11.25
PETROLEUM COKE (Course). .<1 250 
PETROLEUM COKE (PUe Rnn) $ĮQ*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9.80

f

J?

%

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Fnrnitnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment rali —

REPIBUG 6051
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
lekillo Prisidėjimo “™ ”L“‘

Jv. Panelės novena

Al v( J*1 ■ ■Nuoširdžiausiai

dėkojame

Brighton Park. — Dideli 
nuliūdimai, vargai ir skaus
mai prislėgė pasaulį. Per 
skruostus ašaros rieda. Jau
ni vyrai krinta karo laukuo
se kaip lapai nuo medžių 
rudens metu.

Pasaulinio karo gaisras 
naikina viską. Miestai ir 
miesteliai dega, žmonės vai
toja ir miršta. Į tokį sūkurį 
yra patekus ir mūsų senoji 
tėvynė — Lietuva. Nieku 
neprasikaltę Lietuvos žmo
nės žudomi ir varomi iš sa
vo tėvynės, iš savo namų 
pastogės. Nėra kas juos už
tartų, nėra kas juos paguos
tų. Jų vargai, nelaimės pri
pildo liūdnumu mūsų širdis. 
Skaudžiausia, kad prie da
bartinių aplinkybių negali
me ištiesti jiems savo duos- 
nios rankos.

Lietuva skaudžiai kentė
jo praeityje, kenčia ir da
bar. Bet mes pilnai titam 
Dievo malone ir Jo galybe, 
kad Jis pasigailės vargstan
čių Lietuvos žmonių, šioje 
valandoje sujungtame savo 
liūdesį su malda ir prašy
mu prie Visagalio, kad Jis 
visų vrvgstančiųjų ir Lietu
vos žmonių vargus ir nelai
mes prašalintų.

Kaip Lietuva, taip ir lais
voji šiaurinė Amerika yra 
pavesta globai šv. Panelės 
Marijos, tad, lapkričio 29 d.

CIJONIERIUS MINI 
2-JAS SUKAKTUVES

Frank S. Smith

North Side. — Plačiai ži
nomas lietuvis baldų įmo
nės operuoto jas ir senų mo
netų kolekcijonierius Frank 
S. Smith, 2267-69 N. Gly- 
bourn Avė., į Ameriką at
keliavo 1909 metais, o šei
mos gyvenimą su Ona Tra- 
pinaite sukūrė 1914 metais 
Tad šįmet sueina 35 metai, 
kaip gyvena Amerikoj ir 30 
metų kaip vedęs.

Štai, kaip Frank Smith 
pamėgo numizmatiką, t. y.

Didžiai gerb. klebonams ir 
kunigams asistentams už 
dalyvavimą ARD Amžinų 
Narių Pagerbimo Bankiete. j 
Jūsų buvimas su mumis tei
kė didelio džiaugsmo ir ma
lonumo, ir sudarė pilnai 
linksmą ir jaukią nuotaiką.

Gilią padėką reiškiame 
kapelionui kūn. B. Urbai už 
vadovavimą ir puikų vaka
ro vedimą.

Dėkojame amžiniems na
riams, rėmėjoms, rėmėjams, 
geradariams, žodžiu, visiems 
dalyvavusiems šioje puoto 
je. Dėkojame už gausias au
kas suteiktas mūsų vienuo 
lynui.

Mes labai džiaugiamės 
kad turėjome ,prpgos su mū 
sų geradariais ir prieteliais 
linksmai ir draugiškai rpra 
leisti keletą valandėlių. To 
vakaro įspūdžiai pasiliks vi
sam laikui, p jūsų garbingi 
darbai paliks amžiams, ir 
kartų kartos juos minės.

Giliausią ir širdingiausią 
dėkingumą reiškiame malda 
Meilingasis Kristus iš JEu

Vienų Metui Minties Sukaktuvės

■Lb
Al Ia

ONA SAMU1UKNC
Jau sukako vienori metai, kai negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo mylimą mamytę.

Netekome savo mylimos mamytės Lapkr. 28 d., 1943 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.

Mes atmindami jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis Lapkr. 28 
d., 1944 m., Aušros Vartų parap. bažnyčioje, 7 :30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. mūsų mamytės sielą. Po pamaldi} kviečiame į namus 
po num. 7039 S. Campbell ,Ave.

.Nuliūdę lieka:
Sūnus, Dukterys, Marti, Žentai ir Anūkai.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMUINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. g. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND

LOAN AS8OCIATION 
OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUS33N MACKIEWICH. Pwa and Mgr.

senų pinigų rinkimą ar su 
pirkinėjimą. Tai buvo prieš Į Paristi jos teištiesia Palai 
netoli 35 metus kai jin vis-• mos rank4 visiems ir
ną kartą Shebovgane, Wis„ jtesuteikia gausiausią
ėjo gatve ir rado skardinę' atlyginimą.
dėžutę, kupiną įvairaus dy
džio senovės variokų, kurie 
Frankį ir par.kstino tęsti ir 
praktikuoti numizmatikos 
šaką.

BiznioiAi Frank ir Ona 
Smithai turi puikiai išaugi
nę ir mokslą išėjusį sūnų

Šv. Kazimiero Seserys 
Motina M, Juozapa

SUSIRINKIMAI

pradedame noveną į Nekal-J vams operuoti baldų įmonę, 
to Prasidėjimo šv. Panelę vadinamą Perfection Furm- 
Mariją, kad per Jos užtary-j tūle Company.

Bridgeport. — LGF 1-mo 
skyriaus susirinkimas įvyks

Frank. Jr? kuris'padeda te-ilapkričio 28 d- šv' JurSio 
parapijos svetainėj, 7:30 v. 
Nepamirškit visi nariai su
sirinkti, nes yra labai svar

iną greičiau baigtųsi karas 
įvyktų teisinga taika, o Lie
tuva, drauge su kitomis val
stybėmis, būtų atstatyta 
laisvam, nepriklausomam gy 
venimui.

Iškilmingas užbaigimas no 
venos įvyks Nekalto Prasi
dėjimo Šv. Panelės šventė
je, gruodžio 8 d. Novenos 
vedėju bus pranciškonas, žy
mus pamokslininkas kun. J. 
Vaškys.

Širdingai prašau ne tik

Frank S. Smithas yra są
moningas lietuvis ir duos- 
nus kultūros bei tautos rei
kalams. Antai, praėjusį pa
vasarį jis paklojo $100 au
ką Amerikos Lietuvių Ta 
rybai. liaporteris

bu. Taip pat atsiveskit nau
jų narių. Valdyba

Atvyko

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija. — Buvęs Rumunijos 
karalius Karolius lapkričio 

ir kitų kolonijų kaimynus 20 dieną atvyko į Brazilijos 
dalyvauti šioje novenoje su [sostinę — Rio De Janeiro.

Meniški, VertingiPaminklai
MAUZOLEJAI

-ŽENKLAI

štai Mumis 

Pasitikėjimo 

Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 

Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL GOST!
PAK.T1OLLAR PEOPLE PREFER TROOST PRODUCTIONS 
DISTRtBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE

Most Beautlful—Most Fndurlng—Strongest—Best :In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LFTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of tbe Lithuanian Chamber of Commerce

F
IODBRNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
535 W. VVashington Bivd. 5019 South Troy Street 

Tel. ESTebreok 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9—6 vai.

karšta visuotina malda, kad 
per Jos užtarymą prie Jė
zaus būtų teikiamos pasau
liui tos malonės, kurių taip 
labai yra ištroškęs — tei-

Brighton Park lietuvius, bet! singa taika ir ramybė.
Kun. A. Briška

Jis pareiškęs, kad neturja 
plano dėl ateities.

MARIJONA KAVOLIKNfi
(p<, tėvais Kaspariutė)

Mirė Upkr. 25d., 1944 me
tais, 9:30 valandą, ryte, su
laukusi puses anižiaua

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš 
TauragC-s apskr., Šilalės par., 
Kraivlų kaimo. Amerisoje iš
gyveno 4 3 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Simoną: 2 sūnus Simoną 
ir Jo moter) Josephine Ir Jų 
dukreles Dorthy ir Joanna., 
sūnų Joną Ir Jo moter) Helen ir 
Jų dukrelę Geraldlne (Eroeman 
Spur, III.) švogerką Oną Kas- 
per Ir Jos šeimą (Irons. Mi- 
chigan); ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Dievo Moti
nos Sopulingos Ir Maldos A- 
pafttalystės draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
BOth Avenue. Cicero, Illinois.

laidotuvės įvyks ketvirtad., 
lapkr. 30d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į švento 
Antano par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos ui 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į švento Kazimiero
kapines. ,

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

Nuliūdę: Vyras, Simai, Bro
lis ir vi-sos kitos Giminė.

latld. direkt.: Antanas B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAVVICZ 
KOPLYČIA —

J0756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. itel.: Commodore 5765.

(MIT, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNtRAL HOME

— Moteris 

1117 ROOSEVELT STREET

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISA DARBA

St. Casimir Monument 
Company

3914 West Ulth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

£812 So. Western Avė*, Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

EMILIA MALINAUSKIENĖ 
(Po tėvais Rnlkaltė — po pirmu vyru Paukštienė)

Mirė Lapkr. 25 d., 1944 m., 2 vai. ryte, sulaukus puaės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Švenčionių apskr., Daugėliškio 

parap., Vžusienio kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Petrų, 3 sūnus Mykolų, 

marčią Juliją ir anūkų, Kazimierų (U. S. Arm.v ir marčių 
Lillian Paukščius ir Alfonsą Malinauskų, brolį Jiramy .Bui
kų, jo moterį Gnu ir jų šeimų, pusbrolį Juozapų Sargėdų ir 
jo šeimą, švogerį Cicėną ir jo šeimą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Veikmė priklausė prie Nekalto Prasitl. Švč. Panelės dr- 
jos, Labdarių Są-gos, Šv. Pranciškaus Seserų Rėmėjų ir prie 
Apaštalystės Maldos draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose, 4222 S. Rockwell St., Tel. Lą- 
Tayette 1854.

Laidotuvės įvyks treoiad., Lapkr. 29 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto Prasid. Šve. Panelės Marijos pa- 
rap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po (tamaidų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sumai, Marčias, Anūkas, Rrvlis ir kitas 
giminės.

Laidotuvių direkt. J. Liulevičius, Tel. -LafayeMe 3572.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605417 S. HermHage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chlcagos Dalyse

BMUo WGESProgramai

(1390 k.) 
Pirmadieniais ir Ketvirtad. 

8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF 3572

P.J.SIDKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________Telęphone YARds 1419 ________

L1ZOIP
1646 WEST 46th ST. Pilone YARDS 0781
MAŽEIKA EVANAUSKAS
3819 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1139.39

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

Phones! CANal 2515 
COMmodore 5765 

PUUman 1270

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PUUman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3867 LITUANICA AVĖ. Phone YAJtds 4908
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Prancūzijos katalikai

KOVOJA UŽ KRISTŲ IR TĖVYNĘ.

cjfeffto««s i*Sr&&b, ’ftflfrtte
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NAUJI AMERIKOS VYSKUPAI

O

Pirmadienis, Lapkr. 27. 1944

JAUNAS VYRAS, VYKDAMAS ATLIKTI PAVOJINGĄ 
MISIJĄ, ATLIEKA IŠPAŽINTĮ GATVĖJE. — KA
PITONAS KATALIKAS IŠLAISVINA 1,652 BE
LAISVIUS. — JO ATSISVEIKINIMAS SU ŠEIMA, 
EINANT MIRTI UŽ KRISTŲ IR TĖVYNĘ. , ■

PARYŽIUS. — Prancūzai 
kovoja už laisvę... Prancūzi
jos katalikai karo heroizmą 
jau įrašė istorijos puslapiuo
se.

Laike gatvės kovų, ketvir
tadienį, rugpiūčio 24 d., ku
nigas ėjo skersai Šv. Augus
tino aikštę, Paryžiaus širdy
je (viduryje). Kunigas pra
ėjo užtvaras, kurias buvo 
pastatę naciai. Jaunas vyras 
nušoko nuo dviračio (bi- 
cycle) ir jo paklausė: “ar 
jūs esate tikrai katalikų ku
nigas, monsieur L’Abbe?”

Kai kunigas atsakė: 
“Taip, mano drauge”, jau
nas vyras tada tarė: “Ar 
jūs negalėtumėte išklausyti 
mano išpažinties? Aš pri
klausau Prancūzijos vidaus 
jėgoms. Aš esu apkaltintas, 
kad turiu suokalbį su Ame
rikos jėgomis ir buvau seka
mas per mišką visą naktį... 
Aš pradėjau pavojingą mi
siją. Aš noriu būti pasiruo
šęs.”

Kai kunigas ėjo palei už
tvarų frontą su aukštu blon
dinių jaunuoliu, šonas prie 
šono, kunigas išklausė jo iš
pažinties.

“Kunige, jūs matote, kad 
aš esu katalikas iš Nord, 
esu pasiruošęs mirti už 
Prancūziją”, pasakė jaunuo
lis, kai jis sėdo ant dviračio 
ir nuvažiavo. \

Išlaisvino 1,652\
karo belaisvius

Kapitonas Pierre Keller, 
kuris buvo nukankintas (nu- 

' žudytas) spalių 27 d., 1941 
metais, pasak nacių doku
mentų, davė progos pabėgti

1,652 Prancūzijos karo be
laisviams. šip rezervo ofi- 
cieris, civiliniame gyvenime 
buvo Toul notaras, pabėgo iš 
karo belaisvių stovyklos ir 
tuojau pradėjo veikti, kad 
jo draugai pabėgtų iš Lor- 
raine stovyklos. Draugai 
veikė su juo, parūpino civi
lius rūbus ir reikmenis be
laisvių pabėgimui.

* * *
Pirm jo egzekucijos (nu

žudymo), kapitonas Keller 
parašė sekantį laišką savo 
šeimai:

“Apeliacija buvo atmesta. 
Aš esu pasmerktas mirti. Aš 
mirsiu kaip geras prancūzas 
ir geras krikščionis. Aš at
likau išpažintį ir priėmiau 
Šv. Komuniją Visuomet my
lėkite viens kitą, kaip aš jūs 
mylėjau, visa savo širdimi ir 
visa savo siela. Visai mūsų 
šeimai ir visiems mūsų 
draugams sakau meilų su
diev. Aš apkabinu jūs ir 
spaudžiu jūs prie mano šir
dies. Aš prašau kalčių atlei
dimo Dievo, jūsų ir mano 
kaimynų. Melskitės už ma
ne, už visus mūsų mylimuo
sius. Aš meldžiuos už juos 
ir už jus. Aš myliu jus ir 
apkabinu jus visa savo šir
dimi.”

Ar čia naujiena?
Ei, vyrai, žinote ką, jau 

mergiotės pradėjo rūkyti ci
garus ir pūsti dūmus iš pyp
kės. ”

Aną dieną teko matyti 
viename Chicagos restorane 
vieną mergiotę rūkant ciga
rą, o kita pūtė dūmus iš 
pypkės. Nežinau, ar čia nau
jiena ar ne?

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian. CED. 1739

10,000 BONKŲ
• DEGTINES

• BRANDES

• RUM’O

• GIN

• VYNO 
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
RANTE R 

“LitctnvUkM 
CrdukM”

p- -
- s* I&iv r r)r^9 .

Žiūrint iš dešinės į kairę: prelatas Michael J. Ready, iš Cleveland, Ohio, generalis
Nacionalės Katalikų Gerovės Tarybos sekretorius, skiriamas Columbus diecezijos vys
kupu; ingresas bus gruodžio 14 d., Šv. Mato katedroje, Washingtone; prelatas John 
G. Bennett, klebonas šv. Juozapo parapijos, Gary, Ind., kuris skiriamas naujai įsteig
tos Lafayette diecezijos ganytojum; kun. Edvvard F. Ryan, klebonas Šv. Vardo para
pijos, West Roxbury, Mass., skiriamas Burlington, Vt., diecezijon. (NCWC-Draugas)
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Mušė buteliu
Mrs. Catherine Malęs, 31 

metų, 3421 Armitage avė., 
buvo sulaikyta praeitą penk
tadienį Shakespeare avė. po
licijos. Jinai kaltinama, kad 
savo sūnų Jerahmel, 7 metų 
amžiaus, mušė su pieno bu
teliu. Sakoma, kad, vaikui 
buvo suduota galvon su stik
liniu pieno buteliu♦ * * 
Apdegė

Mrs. Nellie Downing, 62 
metų, smarkiai apdegė, kai 
ji bandė gelbėti savo rūbus, 
kai gaisras kilo name, 1015 
Irving Park.
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Mirė senukas
Joseph Linkus, 70‘metų, 

8115 Justine str., buvęs pa
kavimo namų sargas, praei
tą penktadienį mirė St.
Georgės ligoninėje.

* * *

Pastatė prie sienos 
septynis

Du ginkluoti vyrai atėjo 
į taverną, 6334 So. Austin 
avė., septynis kostumerius 
pastatė prie sienos. Iš Gus 
ir George Condos, tavernos 
savininkų, banditai pagrobė 
$253. Plėšikai pabėgo su 
automobiliu, kurį vairavo 
mergaitė bendrininkė.

Iš karo gyvenimo

Veltui1 vokiečiai prakaitavo
ŠV. ROKO BAŽNYČIOJE BUVO SUKRAUTA AMUNI

CIJA. — ŠVENTASIS APSAUGOJO BAŽNYTĖLĘ 
NUO SUGRIOVIMO.

Nuvyko Afrikon
QUEBECK. — Trys bal

tieji tėvai, jauni misijonie- 
riai, atvyko į Afriką skelbti 
Kristaus mokslą.

Prieš išsikraustant vokie
čiams iš Collepardo miesto, 
apie 80 mylių nuo Romos, 
vokiečių garnizonui jų va
das įsakė išsprogdinti didelį 
kiekį amunicijos, kuri buvo 
sukrauta mažoje švento Ro
ko bažnyčioje.
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Kai išsprogdinimas buvo 
paruoštas, miesto gyvento
jai ir vietos pareigūnai pa
skutinį kartą kreipės į vo
kiečius, kad jų bažnyčia bū
tų išgelbėta. Kai vokiečiai 
atsisakė, gyventojai prašė, 
kad jiems būtų leista išnešti 
iš bažnyčios garsi šv. Roko 
stovyla. Vokiečiai sutiko, 
kad būtų išnešta šv. Roko 
stovyla.

Vėliau parapijos kunigas 
ir vietos pareigūnai įtikino 
vokiečius, kad jie išgabentų 
amuniciją į aikštę, kur baž
nyčia stovi, šiek tiek suma
žino pavojų pilnai ^ugriauti 
pastatą.
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Collepardo žmonės nuliū
dę žiūrėjo, kaip mažutė baž
nyčia ir gretimi namai pa
virs griuvėsiais. Vokiečiai 
bandė padegti amuniciją. 
Nieko neįvyko. Jie nustatė 
ir vėl bandė padegti, bet vėl 
šnypšt — jų darbas buvo be 
pasekmių. Pagaliau, kad ne
pavėlavus, vokiečiai metė 
rankines granatas į didelę 
krūvą amunicijos. Granatos 
nesprogo. O sąjungininkų 
jėgos artėjo. Pirmas sąjun
gininkų šovinys’nukrito tarp

vokiečių, kai jie tuščiai vie
ną granatą po kitos grana
tos metė į amunicijos krūvą. 
Du vokiečių karininkai bu
vo užmušti. Kiti pabėgo. Ne
trukus sąjungininkai buvo 
mieste.

Žuvę kareiviai 
karo lauke

Karo departamentas lap
kričio 24 d. paskelbė 1,856 
Jungt. Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie žu
vo Europos karo lauke.

Žuvusiųjų karo lauke ka
rių skaičiuje yra pvt. Paul
M. Dūda, jo motina Mrs. 
Josephine Dūda gyvena 1821
N. Winchester avė., Chica- 
go, III.; pvt. Joseph P. Kubis, 
jo motina Mrs. Mary Kubis 
gyvena 3717 So. Hermitage 
avė., Chicago; pvt. Adam F. 
Kuras, jo žmona Mrs. Mąr- 
cela C. Kuras gyvena 4440 
So. St. Louis avė., Chicago.

Tylintis banditas
Vienas banditas atėjo į 

Mrs. Jennie Calise grožio 
namą, 8113 So. Ashland avė. 
Banditas nieko nekalbėjo, 
tik padavė perskaityti mo
teriškei raštelį, kuriame bu
vo parašyta: “Čia yra api
plėšimas, duok man savo pi
nigus”, ir ištraukė revolve
rį, banditas neištarė nė žo
džio. Banditas paėmė iš mo
teriškės $35.
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MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................... Tel. CANal 8889

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
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NELAIMES...
Subadė darbininką li
pant iš gatvėkario
Edward Gritzneh, 21 me

tų, 8747 Morgan str., karo 
darbininkas, buvo nugaben
tas į Little Company of 
Mary ligoninę anksti pareitą 
penktadienį po to, kai jis bu
vo subadytas į nugarą, li
pant iš Halsted str. gatvė
kario, 87-toje gatvėje ir Vin- 
cennes avė. Policija ieškojo 
jauno negro, kuris stovėjo
platformoje,
badymas.

kai įvyko su-

APIPLĖŠIMAI
Banditas pašovė gara

žo savininką
Gilbert Guertin, 30 metų, 

buvo pašautas ir sunkiai su
žeistas praeito penktadienio 
vakare vieno iš dviejų gink
luotų vyrų, kurie apiplėšė jo 
automobilių stotį, 5240 
Broadway. Banditas įstūmė 
Guertin ir jo žmoną į prau
syklą ir uždarė duris. Guer
tin atidarė duris po to, kai 
jis išgirdo, kai banditas sa
vo draugui sakė: “ateik ir 
paimk pinigus”. Plėšikas 
paleido šūvį, kuris pa
lietė Guertin. Ir paskui du 
plėšikai pabėgo su daugiau 
kaip $500, kuriuos jie paėmė 
iš pinigų rcgisterio.

10 kalinių norėjo pa
bėgti iš Stateville

kalėjimo
Iš Stateville kalėjimo pra

eitą penktadienį bandė išsi
laužti dešimt kalinių. Laike 
bandymo išsilaužti vienas 
sargas buvo nušautas.

Sargas Zoeth C. Skaggs, 
53 metų, 220 Comstock str., 
Joliet, buvo mirtinai pašau
tas bokšto sargų, kai kali
niai jį naudojo kaipo prie
dangą apsisaugoti, kai jie 
bandė statyti kopėčias prie 
sienos.

Keturi iš kailnių buvo su
žeisti, ir vienas iš jų mirė 
praeito penktadienio vakare.

Bokšto sargas John Al- 
bert, 72 metų, pamatė 10 ka
linių statant kopėčias prie 
sienos, ir paleido ugnį į juos, 
kai jie atsisakė iškelti ran
kas. Iš kitų dviejų bokštų 
irgi ugnis buvo paleista.

Pabėgti bandė Matthevv 
Nelson, 41 metų, ir William 
Stevvart, 45 metų, kurie da
lyvavo Roger Touhy išsilau- 
žime, 1942 m.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —
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Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” SEIMĄ Ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
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X Misionierius tėvas Ki
dykas, S.J., drauge su kun. 
J. Marčių, Gary, liet. par. 
klebonu, lankėsi “Drauge”.
<X Kun. dr. J. Končius, B 

ALF centro pirmininkas, po 
rai dienų buvo atvykęs į 
Chicago pasitarimui su ki
tais to fondo centro valdy
bos nariais,.

X Lcr&ine Mondzi jau skai
tė, 6600 S. Washtenaw Av., 
savo mamytei Elzbietai var 
dinių proga užprenumeravo 
“Draugą”. Gražus pavyzdys 
visoms mergaitėms. Mondzi 
jauskių sūnus Robertas šio
mis dienomis įstojo į Navy.

X Jankauskas, Vermont 
steito delegatas CIO kon
vencijoj Chicago j, atlankė 
mūsų redakciją. Jį atlydėjo 
žinomas siuvėjų unijos vei
kėjas Kairys. CIO konven
cija baigėsi vakar. •

X Barkajuskų, 4445 So. 
Washtenaw Avė., jauniau
sias sūnus Edmundas šio
mis dienomis išėjo į kariuo
menę. Jaunuolis priklausė 
prie parapijos choro, buvo 
veiklus vyčių narys, pasižy
mėjęs vaidinime, daugeliui 
pažįstamas.

X Šv. Vardo draugijos. 
Marąuette Park, 115 narių 
dalyvavo pastarojoj dvasi
nėj puotoj. Tas įvyksta kas 
mėnuo. Bet kad šv. Mišiose 
tarnavo keturi vyrai, tai in- 
novacija. Dabar A. Kamins
kas, dr-jos pirm., suorgani
zavo oktetą, kurio vedėju 
yra kun. A. Zakarauskas. 
Oktetas giedos per draugi
jos šv. Mišias.

X Elzbieta Lankauskienė, 
savininkė Elizabeth Linge- 
rie Shop, adresu 1904 So 
Cicero Avė., viena žymiau
sių katalikiškos spaudos ir 
katalikiškai-tautinių* darbų 
rėmėja, šiomis dienomis įsi
rašė į Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Draugijos am 
žinus narius, įnešdama $25. 
Kalėdoms artėjant, nepa
mirškime tų krautuvių, ku
rių savininkai taip remia 
mūsų įstaigas ir visą mūs 
veikimą. Tose krautuvėse 
dažnai galima gauti geres
nių dalykų ir pigiau, negu 
ten, kur žiba, blizga, bet tik 
languose.

X TT. Marijonų Bendra
darbių skyriaus, Ciceroje, 
lapkr. 21 d. pramogėlė Tėvų 
Marijonų misijai, Argenti
noje, paremti, puikiai pavy
ko. Dalyvių buvo pusėtinai. 
Buvo ir kalbų, kurias pasa
kė — kun. A. Naudžiūnas, 
kun. A. Miciūnas, marijonai, 
kun. Abromavičius, kun. Gri 
nius, Šv. Antano parapijos 
vikarai, ir kiti; atvyko ir 
svečių iš kitų kolonijų; taip 
pat parinkta ir aukų. Ren
gėjos labai patenkintos sėk
mėmis. Aleksandra Puke- 
lienė, kad ir nedalyvavo pa
rengime, prisiuntė $5.00 au
ką. Norintieji paremti Tė
vų Marijonų misiją Argen
tinoje, prašomi aukas pri
duoti V. Mozerienei.




