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SUBYRA VISA NACIU LINIJA PRIE SAAR
Britai Užėmė EAM Štabą Graikijoje; 
Mano Greit Numalšinti Visas Riaušes

ATĖNAI, gruod. 6.—Riau 
sems besitęsiant įvairiose 
Atėnų srityse, britų tankas 
ir kariai šiandien užėmė kai 
riųjų EAM partijos štabą.

Komunistų partijos rūmai 
Constitution aikštėje taipgi 
buvo užimti. Parašutistai 
įsiveržė per duris su grana
tomis ir suėmė 42 asmenis, 
jų tarpe moteris, kurių keli 
buvo apsiginklavę.

Graikai viršininkai sakė 
jie mano visa opozicija bus 
iki ryt dienos pribaigta. 
Piraenuose, Atėnų uoste, 
riaušės sakoma apsistojo.

Britai pradėjo vartoti tan 
kus ir kulkosvydžius po to, 
kaip ELAS—EAM milicija

—snaiperiai šaudė į britų 
karių vežimą, vieną britą 
užmušdami o kitą sužeisda- 
mi.

Tankas pralaužė EAM 
štabo duris ir britai kariai 
iš vieno aukšto į kitą išvai
kė gynėjus. Vienas britas 
buvo nušautas tame name.

EAM partijos atsisaky
mas nuginkluoti savo mili
ciją privedė prie šios kri
zės, kurioje Anglija remia 
Premjero George Papandre- 
ou vyriausybę.

EAM paskelbė streiką 
Patras mieste ir nuginklavo 
nacionalinę miliciją, bet bri 
tas komandierius tame mies 
te atgavo ginklus be šūvio.

Laukia Aršių Kovų Leyte Saloje
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, gruod. 
6.—Gen. MacArthur prane
šė, kad amerikiečiai kariai 
su “bazooka” patrankomis 
atmušė japonų bandymą iš
silaužti iš žnyplių šiauri
niam gale Ormoc korido
riaus.

Raportai iš visų frontų 
sako japonai visur yra ge
rai įsikasę, gerai išlavinti 
ir gerai apginkluoti, vietoj 
anksčiau rastų nuskurusiu

saujelių. Y r

Tikimasi, kad greitu laiku 
įvyks iki šiol didžiausio^ 
grumtynės Philippinuose, ka 
dangi japonai veikiausiai 
bandys laimėti, arba žūs 
bebandydami.

Amerikiečiai užėmė vieną 
kalną į pietus nuo Ormoc 
tik po penkių dienų kovos. 
Kalno pašonėse suskaityta 
daugiau negu 1,000 japonų 
lavonų.

Britai Sako Kišis Į Kitų Reikalus
LONDONAS, gruod. 6.— 

Užsienių Sekr. Eden pranešė 
parlamentui, kad Anglija 
laikosi savo nusistatymo dėl 
Grafo Carlo Sforza pasky
rimo. Italijos užsienių minis
tru.

Eden sakė Anglija turi 
teisę bandyti sutvarkyti iš
laisvintų kraštų vyriausy
bes.

Darbininkų atstovui Ivor 
Thomas paklausus ar An
glijos vyriausybė keičia sa
vo nusistatymą, atsižvel
giant į Amerikos pareiški
mą dėl nesikišimo į Italijos 
reikalus, Eden atsakė, jog 
jo atsakymai yra pertvar
kyti iki paskutinės minutės. 
Parlamento nariai nusijuo
kė.

Parlamento nariai paneigė 
Ivor Thomas sugestiją, kad 
Anglija prisipažintų “pada-

riusi klaidą,’ 
pasitrauktų.

ir mandagiai

Taiko 'Nesikišimą' 
Visiems Alianlams

WASHINGTON, gruod. 6. 
— Diplomatiniuose sluoks
niuose manoma, kad J.A. 
Valstybės greitu laiku pa
darys platesnį pareiškimą 
dėl svetimų valstybių įta
kos sudaryme išlaisvintų 
kraštų vyriausybių.

Vakar dienos pareiškimas, 
taikomas Italijos padėčiai, 
sakė jis net aiškiau liečia 
Jungtinių Tautų vyriausybes 
jų išlaisvintose šalyse. Daug 
kur įskaitoma taikymas Ru
sijai, kuri sauvališkai stei
gia “vyriausybes” Pabalčio 
valstybėse ir remia komu
nistinius režimus kituose 
kraštuose.

4S1

Oonys

lLEFT
uų ChrTstmas Sgalš

KARO BIULETENIAI
—Britų lėktuvai atakavo 

ELAS karius prie Akropo
lio, Graikijoje.

—Berlynas perdavė japo
nų raportą, kad jų lėktuvai 
nuskandino septynis JAV 
laivus Leyte įlankoje.

—Amerikos lėktuvai iš 
Italijos puolė geležinkelių 
linijas Vengrijoje.

KOVA SU PAMIŠĖLIU

1

Salvatore Nacifora, 53 m. amžiaus, iš Philadelphia, Pa., 
dvi valandas kovojo su policija, kuri buvo pašaukta, kad 
jį išvežtų į psychiatrinę ligoninę. Užsibarikadavęs namuo
se jis šaudė ir gynėsi tol, kol pagalios dujomis buvo ap- 
troškintas. (Acme-Draugas telephoto)

KINIEČIŲ REZERVAI PEIKIA KONGRESO 
SULAIKO JAPONUS

CHUNGKING, gruod. 6. 
—Švieži kiniečių daliniai, 
atsiųsti į Kweichow provin
ciją iš šiaurvakarinės Kini
jos, kur jie blokadavo kinie
čių komunistų armiją, su
laikė japonų veržimąsi ir 
atsiėmė Pachai miestą.

Obzerviatoriai čia įskaitė 
tų dalinių pasukime santy
kių pagerėjimą tarpe Gen. 
Chiang Kai-shek ir Kinijos 
komunistų.

IŠRINKO 7 TAUTAS 
AVIACIJOS TARYBAI

APDOVANOJO LIETUVI 
GYDYTOJA UŽ DRĄSA
CHICAGO, gruod. 6. — 

Ponia Aldona Vinskūnienė 
šiandien gavo pranešimą, 
jcg jos vyras, Kapt. Felik
sas Vinskūnas, buvo apdo
vanotas Bronziniu Medaliu 
už tai, kad jis evakuavo ir 
gydė amerikiečius karius 
Prancūzijoje, nežiūrint di
delės priešo artilerijos ug
nies.

Medalį įteikė Maj. Gen. 
Robert W. Grow, 6-tos šar
vuočių divizijos komandie
rius.

Dr. Vinskūnas yra Šv. 
Kryžiaus ligoninės štabo na 
rys ir turėjo savo kabinetą 
West Sidėje. Jo žmona ir 
vaikučiai gyvena 7004 So. 
Fairfield Avė.

Saaro Sostinė Paskendusi Liepsnose; 
Traukdamiesi, Naciai Sunaikino Tiltus

PARYŽIUS, gruod. 6. — 
Trečios armijos kariai šian
dien parsikėlė per Saar upę 
šešiose vietose ir įsilaužė j 
Sarreguemines, Prancūzijos 
parubežio miestą. Artilerija 
apšaudo nacius, kurie trau
kiasi šiaurėn į Saarlandą.

Kiti daliniai randasi še
šias mylias nuo degančio 
Saarbruckeno, Saar klonio 
geležies centro.

Maj. Gen. Paul Baade’o 
pėstininkai užėmė didesnę 
dalį Sarreguemines miesto.

Pasitraukdami į trečdalį 
miesto, kurį jie tebelaiko 
naciai išsprogdino visus 
penkis tiltus skers Saar 
upės.

Patruliai persikėlė per 
upę dar septintoj vietoj prieTORPEDŲ SPROGIME

DINGO 11 VYRU Merzigo, 16 mylių į šiaurva 
McALESTER, Okla., gruo- 'karius nuo apsupto Saarlau- 

džio 6.—Šiandien pradėta terno- kur saujelės nacių vis 
investigacija ištirti torpedų dar laikosi priešakinėse
sprogimo priežastį. Nelaimė 
įvyko perkeliant torpedų 
dalis iš sunvežimio į sandė
lį-

mPAKFl IMA Vienuolika vyrų. kurie tąrHRLLU IP darbą dirbo «pradįng0/ 
WASHINGTON, gruod. 6. į R3Sta tik keli šmoteliai sunk 
Atstovas Murray (Rep., Į Vežimio. Magazinas sunai- 

Wis.) sakė mintis pakelti kįntas
Kongreso narių algas yra _______
juokinga ir nepateisinama.LOKlIlg.d, II IlCpdLvlSIIld-IILd. 1/ I1 " " I "I

Jis klausė kaip galima 1x31111131 L3IK0 4
Sargus Kaipo Įkaitus
ATLANTA, Ga., gruod. 6.

galvoti apie $2.500 pakė
limą $10,000 algai, kuomet 
vyrai ir moterys, kurie kau
jasi apsaugojimui mūsų —Nors ofjcialai tyli, rapor
krašto, gauna tik $600 me
tams.

Anglijos Karo Laivai 
Apšaudė Adrijos Salą
ROMA, gruod. 6.—Laivy-

CHICAGO, gruod. 6. — no - aviacijos komunikatas 
Slaptu balsavimu, Tarptau- sakė britų karo laivai ir
tinė Civilės Aviacijos Kon- lėktuvai gruodžio 3 d. ata-
ferencija paskyrė septynias kavo Lussino salą. šiauri-
tautas į laikiną aviacijos 
tarybą.

Tie kraštai yra: J.A. Val
stybės, Anglija, Prancūzija, 
Belgija, Olandija, Meksika 
ir Brazilija. Aštunta vieta 
taryboje palikta Rusijai.

Išlipo Rabaul Salos 
Krante—Japonai

SAN FRANCISCO, gruod 
C.—Tokyo radio sakė japo
nų Rabaul garnizono dali
niai lapkr. 21 d. naktį išli
po tos salos šiauriniam kran 
te. 'I’š

Tokyo sakė japonų lėktu
vai antrą dieną atakuoja 
“priešo konvojų į rytus nuo 
Mindanao.” Anot japonų 
konvojuje yra apie 70 trans 
porto laivų, kas gali reikšti 
kitą invaziją kur nors Phi 
lippinuose.

nėj Adrijoj, kur sunaikino 
kelis Laivus ir nutildė prie
šo batarejas.

ANGLIJOJE PAVOGTA 
JAV KARIŲ ALGOS

Siegfried linijos pozicijose. 
Lt. Gen. Patton kariai

dviejose vietose įsiveržė į 
Siegfried liniją Saarlautern 
apylinkėje.

Amerikiečiai šį rytą puo
limo laiveliais persikėlė per 
Saar upę keturiose vietose 
tarpe Merzig ir Saarlau
tern. Jie dabar kaujasi kal
nuose rytiniam upės kran
te, prie pat Siegfried lini
jos.

Vyriausias štabas skaito 
naujuosius Saar persikėli
mus vienu frontu. Visu 50 
mylių frontu nuo Merzig iki 
Saar Union, naciai priver
čiami trauktis atgal į Sieg
fried liniją.

Užlieta žemė pagal užtvi
nusią Roer upę neleido Ame 
rikos 9-tos armijos kariams 
persikelti į kitą pusės kran
tą. Kariai toje apylinkėje 
stovi 22 mylios nuo Koelno.

Pirmos armijos kariai, ar
tilerijos padedami, atmušė 
tris nacių kontratakas še
šias mylias į pietvakarius 
nuo Duren.

Britų antroji armija stovi 
prie Maas upės Olandijoje. 
Vanduo iš patvinusios Rei
no upės trukdo kanadie
čiams Arnhem - Nijmegen 
apylinkėje.

Britai, Lenkai Anapus Lamone Upės
ROMA, gruod. 6.—Aštun

tos armijos britai ir lenkai 
kariai plačiu frontu persi
kėlė per Lamone upę į pie
tus nuo Faenza, ir įsteigė 
stiprią poziciją, kuri siekia 
beveik iki paties miesto.

Po Ravenna užėmimo Ad-tai sako Atlanta federalinio 
kalėjimo viršininkai veda rij°s pakrantėje, britai ka- 
“ derybas” su sukilusiais
kaliniais, kurie laiko ketu
ris sargybinius kaipo įkai
tus. LONDONAS, gruod. 6.—

Vienas raportas sakė ka- Rusų tankai, verždamiesi 
liniai sukilo už tai, kad na- pro Balaton ežerą, pasistJu
ciai šnipai George Dasch ir mėjo iki 40 mylių nuo Aus- 
Ernest Burger, kurie 1942 trijos sienos, 
m. išlipo iš submarino, buvo Nacių pranešimai pripa- 
priskirti prie kitų kalinių, žino, jog rusų kariuomenė 

Kalėjimo užveizda Joseph spaudžiasi arčiau Budapešte 
Sanford sakė raportas, buk į įr iš naujo gręsia Vengrijos 
kaliniai “išmes sargybinių sostinei, 
galvas,” jeigu ašarinės dū- Rusų žygiavimas, pasuk- 
jos bus paleistos į juos, yra damas aplink žemutinį ga

nai pavarė nacius nuo šešių 
mylių ilgio kanalo, kuria, 
jungia miestą su uostu, ir 
pradėjo apvalyti patį uostą.

Manoma to uosto užėmi
mas palengvins pristatymą 
reikmenų aštuntos armijos 
jėgoms.

Rusai Tik 40 Mylių Nuo Austrijos
priėmė neišvardintoj vietoj,

Gen. Friesner transliavo 
Hitlerio pažadą ginti Buda
peštą iki paskutinės kulkos, 
jeigu vengrai pristatys pa
kankamai karių.

Naciai viršininkai kas va
landą vyksta iš Budapešto, 
veikiausiai į Sopron, vaka
ruose.

neteisingas.

LONDONAS, gruod. 6.- .
Londono Daily Herald rašė. L3KUI13I UZlIKO I\ll3 * 
kad $210,000, kurie turėjo ii . ri . P* L|
eiti Amerikos karių algų NaCIŲ Jl3pl3 UlflKld
mokėjimui, pradingo kur LONDONAS, gruod. 6.— 
nors kelionėje. Kur ir kaip Sąjungininkai lakūnai Itali 
tas įvyko niekas nežino, ir jos fronte sutiko naują p' 
apie tai nenori kalbėti. cių ginklą, kurį pavttdin' 

“orinį ledo vežimą.”
Tas “ledo vežimas” esąs 

nacių lėktuvas, kuris gali 
iššvirkšti “išdžiovintą už
šaldytą orą” priešakyje są
jungininkų lėktuvų.' Tas 
oras, susimaišęs su skystu 
oru aukštumose, sudaro le
dą ant lėktuvų ir neduoda 
lakūnams jų suvaldyti.

lą didžiulio Balaton ežero 
veržiasi per paskutiniąsias 
nacių linijas, kurios saugo 
pietrytinius vartus į Vokie
tiją.

Puolė Naciu Aliejaus 
Varyklas Merseburge

Naciai Viršininkai

KALENDORIUS
Gruodžio 7 d.: šv. Ambra- 

zas; senovės; Ringis ir Vėt
ra.

Gruodžio 8 d.: šv. Panos 
Marijos Nekaltas Prasid.; 
senovės: Gaila ir Gūna.

ORAS
Ūkanota ir šilčiau.

LONDONAS, gruod. 6.— 
Aštuoni šimtai Amerikos 
bomberių, 800 naikintuvų 
lydimi, šiandien atakavo nai- 
cių didžiausią sintetinio

D" *v D J *1 j aliejaus varyklą Mersebur- 
ts6(]d IS DUddpCStO ge ir geležinkelius Beilefel- 

STOKHOLMAS, gruod. r Įde.
—Raportai iš Budapešte j Nežiūrint prastų oro są- 
mini kautynes miesto gat- lygų, lėktuvai numetė apie 
vėse. Ginkluoti darbininkai » 3,000 tonų bombų ant tai-
atakavo radio stotį ir kit’ 
pastatus antradienio naktį

Berlyno radio sakė Franz 
Szalasi, Vengrijos Valsty
bės Viršininkas, paspruko į 
Vokietiją, kur Hitleris jį

kinių.
Vakar dieną 5,000 sąjun

gininkų lėktuvų atakavo 
Vokietiją, palikdami degan- 
čius griuvėsius nuo Berlyno 
iki Reino.
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riose nušviečiamas ir išaiš-V
kinamas lietuvių tautos pa

,.................... , siryžimas gyventi laisvu iiio broliai, pirmieji turime ...\ ... ’ . . .. nepriklausomu gyvenimu. Vii atsiliepti i tą pagalbos į . .. ® .1 siems tiems svarbiems uai
Visoms Pittsburgho miesto šauksmą. bama įvykdyti reįkalinga ne-
ir Vakarinės Pennsylvanijo*| Mums reikia saubiai ir majiau kaip $50,000, ku- 
lietuvių draugijoms,

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
Pranešimas

Norlh Side Ji su meistrišku įgudimu, nininkės kaip Stella Adams ra susipratusios lietuvaitės.

rimui pasitarti, kaip pa- riu08 A L Taryba yra
sėkmingiau galėtumėm pri- sįryjįuaį trumpiausiu laiku 
sidėti prie Lietuvos gelbė- sukelti
jimo darbo ir kaip įspūdin- KiekvienaI ko;onijai yra 

Amerikos Lietuviu Tary- giau surengti ateinantį Lie-, nustatyta atatinkama kvo- 
bos Pittsburgho skyriaus I tuvos nepriklausomybės, va-į ta pittsburgho miesto ir 
valdyba šiuo laišku kreipia- sario 16 d., minėjimą. visos vakarinės Pennsylva-
si į Tamstas labai svarbiu Tuo tikslu, ateinančių 1945 ni jos lietuviams yra paskir 
Lietuvos valstybės ir Lie- metų pradžioje, sausio (Jau ta šiame ALI lėšų vajuj 
tuvių Tautos gelbėjimo rei'uary) 21 dieną sekmadienį,! sukelti $4,00C. Nors tai ne 
kalu, prašydama visų susi- yra kaukiama m ittsburghe maža suma, bet ją sukelt: 
pratusių lietuvių nuoširdži-jc | Lietuvos Gelbėjimo Konfe- mes turime, nes jeigu da 
kooperacijos ir bendradar- į rencija, kurion esate prašo- bar neduosime A. L. Tary , 
biavimo. Nėra reikalo aiš-1 m. atsiųsti savo atstovus, kai lėšų Lietuvos gelbėjime) 
kinti kokioje neapsakomai nuo kiekvienų 25 narių po darbui dirbti, tai už pusme- 
sunkioje padėtyje yra atsi- vį8n^ atstovą. čio-kito gal iš viso nebebus*
dūrę Lietuvos žmonės, ka-j . i jau jokios progos už Lie i
da per jų kraštą, trijų me-| Konferencijos posėdžiai p tuvQS laigyę koyoti Rad ga
tų bėgyje, perėjo viską nai- yks PlIl^iy SV.e‘ lėtumėm sukelti mums skir-
kinanti karo audra. Ugny- 17Į5 Jane St, South kvQtą turtįngegnės m-!
je žuvo daugybė Lietuvos Sid®» Pittsburgh, Pa., 3 val- draugijog klūbai ir kuopo£ 
žmonių turto, o negailestin P° Piet^ turėtų Lietuvos reikalams

klubams ir kuopoms 
Gerbiamieji:

gi okupantai pasibaisėtinu 
įnirtimu tebepersekioja ir
net žudo dar gyvus pasili
kusius Lietuvos gyventojus.

Kadangi Lietuvos gelbė ji- šįmet aukoti šimtinėmis, < 
mo darbas reikalauja didelių mažiausia pasiturinčios ben
lėšų, tai maloniai prašome j po kelias dešimtis dolerių.

Anskaičiuoiama kad deleg»tus k°”'l Lietuvos žmon®3 visas sa‘
Apakaiuuojama, kad p.r (erenclJą ^užmiršti paskir-, vo iSaįgelbėjimo viltis yra

ti ir arką iš jūsų draugijom sudeję į mus, Amerikos lie- 
ižd,o, kurią jūsų delegatai tuyius tod51 neapvilkime sa

trejis metus valdydami Lie
tuvą vokiečiai išvarė prie
vartos darbams į Vokietiją atvežtų atvykdami į kenfe-
apie 200,000 pačių stipriau-Į renciją gio įvažiavimo pro 
šių Lietuvos gyventojų. Na-iga aurinktos aukos bus, nu
cių įpėdiniai bolševikai taip
gi grūda tūkstančiais Lie
tuvos žmones į Rusijos gi
lumą, atkraustydami Lietu
von rusus ir mongolus.

Beginklė lietuvių tauta, 
per savo slaptai veikiantį 
Lietuvoje Išlaisvinimo Ko
mitetą, šaukiasi civilizuoto
jo pasaulio pagalbos, kad
apsaugotų ją nuo galutino-----------------------------------
sunaikinimo. Mes, jų krau- j Tel. YARds,464i

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo 
4649 So. Ashland Avė.

siųstos Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kuri sėkmingai va
dovauju visiems Lietuvos 
gelbėjimo darbams. A. L.

vo vargstančių brolių bei 
seselių ir padėkime jiems iš
sigelbėti iš baisios nelaisvei 
bei vergijos.

A. L. Tarybos Pittsburgho 
skyriaus valdyba: J. B. Tano

JOS. F. BUDRIK,
INO.

3241 S. Halsted S t
CHICAGO, 8, ELL. 

TeL CALumet 7237

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- 
lytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

RUDRI&O RADIO VALANDOS:
WOFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare —- 9:30 P. M.
WHEC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7 :OO F. M.

žavejančiai sudainavo: Kur 
bakūžė samanota, Pamylė
jau vakar, Tykiai, tykiai Ne 
munėlis teka ir angliškai 
Mother Macree. Publikai ka
tučių nesigailint dar padai
nuoja : Karvelėli.

Vakaras užsibaigia puikiu 
duetu. Abi dainų mylėtojos 
išpildo: Geismai ir svajonės 
ir Kur sapnų grožybė. Publi
ka sužavėta nei nepakruta, 
per skruostus vienam-kitarp 
net ašara nurieda. Stellai 
Adams ir duetams akompa
nuoja sesuo Judith, o Julei 
Andrulionytei Mrs. A. Me- 
donis.

Pittsburghe yra jaučiama 
didelė stoka gerų solistų, 
tuom tarpu pirmaeilės dai-

Gruodžio 3 d. galutinai į- 
vyko mūsų moterų klubo 
rengtoji vakarienė. Ji ture 
jo būti lapkr. 26 d., bet vi
sokių iškilmių dėlei tapo at 
kelta į gruodžio 3 d. Prasi
dėjo laiku — šeštą valandą.
Virėjos ir patarnautojos sa
vo užduotį atliko kuo ge
riausia. žmonių vos tilpo 
mūsų mažoj svetainiukėj 
Tai gal bus geriausiai pa 
vykusi pramoga, kokia yra 
buvusi pastaru laiku North 
Side. Ypač šaunus buvo dai
nų programėlis.

Vaikučių-pipirukų chore 
po sesers Juditos vadovybe 
sudainavo labai vykusiai se- 
kančias daineles: Kad galė
čiau — visi vaikai, Aš ne
turtinga — solo Wanda Šim- 
kiūtė, A merry life — visi 
vaikai, Ali through the night 
— solo Wanda Šimkiūtė ir 
vaikai ir pagaliau America 
the Beautiful — visi vaikai.
Nėra abejonės, kad Wanda ___„ praktikavimas'
Šimkiūtė dabar maža tik J“®* rar*nt*vi»as

Optometrirally Akių Specialistas
mergyte SU laiku pataps pir- Palengvina akių įtempimą, kuria
maeilė dainininkė. «ti priežastimi galvos skaudėjimo,

svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
Vftiknriamq nraqišfllinim tumo> skaudamą akių karštį,atitai- vaiKUCiams prasisalinus trumparegystę ir toliregystę.

pasirodo northsaidiečiams Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
se atsitikimuose egzaminavimas da- gerai pažįstama Stelll A- romas su elektra parodančia ma-i K . i . —-J « C* 1 a4-**^9* — Adams ir puikių-puikiausiai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

ir Julia Andrulionis links- Reikia, žinoma, pridurti, kad 
mina svetimtaučius dainu-o- | muzikalė mūsų vakaro da- 
damos jų parengimuose, jų lis įvyko ačiū seserims Pran 
bažnyčiose ir ant radio. Lai- i ciškietėms. Didelis ačiū pū
kas abi gražiabalsias įkin- { klauso visiems, visoms. Pro- 
kyti lietuviškan darban, lie-1 gramą vedė pats klebonas 
tuviškon scenon, nes abi y- (Nukelta į 3 pusi.)

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!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street TeL Yards 2588

Mrs. K. P. Dziitbak ir Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DBAUGUOS nariai

DR. SIRIKOL’IS

Taryba dabar išlaiko New, kevičius, pirm.; P. Pivarū-
Yorko Lietuvių Informacijos į nas» v*ce Pirm-! Ad. Gaba- 

liauskienė, II vice pirm.; S. 
Bakanas, sekr.; J. Virbickas, 
sekr. padėjėjas; Ona Nauje- 
lifite, fin. sekr.; J. Grebliū- 
nas, ižd.. Iždo globėjai: V. 
Količienė, A. Paleckis, F. 
Rodgers, P. Dargis, S. Ga- 
baliauskas ir A. Mažeika.

Centrą, siuntinėja delegatus 
pas aukštuosius mūsų val
džios pareigūnus, leidžia 
knygas anglų kalboje, ku-

sudainuoja šias dainas: O 
verčia, laužo — Miko Pet
rausko, Eisiu mamei pasa
kysiu, Vai pūtė, pūtė ir an
gliškai Will you remember. 
Stella Adams vis dar tebe- 
silavina muzikoje ir jos šil
kinis balselis šimteriopai pa 
gražėjo.

Antroji vakaro žvaigždu
tė buvo Julia Andrulioniūtė.

šiaušias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

kėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atitaiso
mas ks akinių. Vaisas pigias kai*

<712 South Ashland A v.
TAUM 1373

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Re*. 6958 So. Talman Ava.
Bea. TeL GHOveUIl 6617 
Office Tek HEMDock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I’t CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Koad
OFISO VALANDOS

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

rTeL CANal 6122

n DR. BIEŽIS

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa diena.

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ako 1 am gyveni
mui. Saugokite Ja* leipdami lieg- 
saminuotl Jas modernllklausta 
metodą, kurtą regėjimo mokslą 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie pra* <•

■a vlaą aklų įtempimą.

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

orvosanruaTAi 
1801 So. Aihland Avenue 

Kampas ll-toe
Telc-ronaei GAMAI. *51*, Ohloa«e 

OFISO VALANDOS i 
Kaadiea a m. Iki »:»0 p. m. 

Tmeiad. Ir Beltad. a. m.
------- iki lite » m.

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA

MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį 
ir gerų pasi
rinkimą Mužikiškų Instrumen
tų, Muiikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitu muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO 

4216 ARCHEB AVENUE 

Phone: LAPAYETTE 8617

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

’al'nto w7val. vak.
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti grašūs 
PARLOR SETAI — su 

springsais,

arba jūsų 

senas setas 

ar matrosas 

perdirbtas ir 

padarytas 

kaip naujas.

Ateikite Šiandie!

Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
ftes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienio Ir Befttadlenlo vakarais 
Ofisu JT* uidanrtas.

Telefonas SEELEY 8760

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau

donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. m 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždaryt-aa, 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 665S

DR. P. Z. ZALAIORIS
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. Y. A. ŠIMKUS
i 6TDTT0JA8 IR CHIRURGĄ*
* <i, IR AKinjlUS PRITAIKO 

744 West 35th Street ’
Vai.: 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.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Rverythlng In the line of 

Fnmttnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representattve

8HOWROOMS IN 
merchandi.se MART 
Fnr sppointment call —

REPUBIJC 6051

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ PAS MUS - H DR. AL. RACKUS.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700 --------------------------- - ---------------------------- - -------
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ilM So. Kedzle Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tei................VIRginia 1886

Statybai, Remontavimni, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MANESINIU IŠMOKfclLMŲI

PMMndokite Prosą Dabartinėms temoms 
NooMmčio Rstoms.

TAPKITE riNANaiNIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mftap įstaigoje. Indėliai
rūpestingai globojami Ir ligi SA,000.00 a p. 
drausti prr Kelerai Savlngs and Ix*an In- 
•uranre Corparation. Jūdi* pinigai bus greitai 
limokanil Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE {STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ad 8:00 vaL 

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 

Res. Tel. REPublic 0054

Jeigu neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakare.
TreCladienlo vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis)

merchandi.se


Ketvirtadienis, gr. 7, 3944
—L. .-.‘L - '-li-te-./

. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
~:-"t :iii ' ‘ =
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

r “D R A U G O” 11 DARBŲ SKYRIUS
HEIP WANTED — VYRAI

"DRAUGAS” HELP 5VANTED 
ADVKRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearboru Street
Tel. RANdolph 8488-9489 

HELP R ANTEI) VYItAl” ’

HELP KVANTE!) — MOTERYS

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Sėkmingas BALF

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
PRIE PLIENO 

DARBININKŲ
MAŠINISTŲ 

ARC WELDERIŲ 
PAGELB. — THREADERS 

PUNCH IR DRILL 
PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos—53 vai. { sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

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

Atdara kasdien 8 ryto iki S vak. 
Selunad. 10 ryto iki 3 pp.

VYRŲ 

VIRŠ 50 METŲ

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS
★ ★

PASIRINKIMAS:
1-mo—2-ro AR 3-čio ŠIFTO

GERA PRADINE RATA 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PO KARO ATEITIS 
ATSIŠAUKITE

CASPERS 

TIN PLATE CO. 

4IOOW.42nd PI.

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA

Core MakersI

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

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

ATSIŠAUKITE
GRINNELL CO

1425 S. WESTEBN A VE. 

"hEIJP* IVANTED*— MOTERYS**

Comptometer

OPERATOR
Mušt knovv all operafcions.

MINNEAPOLIS 
HONEYWELL 

4737 W. Division St.
MOTERŲ 

PRIE PLOVIMO 
DARBAS NAKTIMIS

8 Vak. iki 1 Ryte 
30 Vai. } Savaitę 

$90 Į MfiNESĮ — VAT.GIS
UNIVERSITY CLUB

76 E. Monroe 
Kampas M k'lligan Avė.

Ar pašaukit—RANdolph 2840

SIUVIMO 
MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 

RANKOMIS SIUVĖJU
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.

MOTERŲ IR MERGINŲ 
LENGVIEMS ASSEMBLY 

DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

48 vai. j savaitę. Defense darbai. 
EAGLE GRINDING WHEEL CO. 

2519 W. Fulton St.

VYRAI IR MOTERYS

DŽENITORKŲ,

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite
ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

VYRAI IR MOTERYS

JŪS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS 

, RIEDĖTŲ!

skyriaus vakaras
BALF 76 skyriaus “bin- 

go” lošimo vakaras, gruod. 
3 d., Šv. Antano parap. mo
kyklos kambary labai gerai 
nusisekė. Tikrų atskaitų dar 
nesužinota, bet rodos, kad 
liko nemažai pelno, nes žmo 
nių atsilankė apie pora šim
tų; gi dovanų buvo sunešta

1945 m., adresu 1906 25th 
St. įr prisirašyti.
Drabužių rinkimas

Čia negaliu palikti nepri
minus apie drabužių rinki
mą ir jų tvarkymą. Čia di
džiumoj darbuojasi moterys. 
Kai kurios ateina po 1 ar 2 
dienas į savaitę, arba kiek 
kuri laiko turi. Bet yra ir 
tokių pasišventusių, kurios 
eina kaip į dirbtuvę ir dir-

net 30. Svarbiausias prizas ba keturias ir penkias die- 
buvo “Draugo” prenumera- nas į savaitę. Negaliu vardų 
ta vieniems metams; tą pri- čia suminėti, nes visų neži- 
zą aukojo Detroiti žinių ve- nau; tas bus padaryta ve
dėjas Matas Šimonis; lai- liau.
mėjo Mrs. A. -Russell ir per 
vedė savo mamytei Valai
tienei. Knyga “Timeless Li
thuania” aukojo Vytautas

Tiesa, darbas eina pirmyn. 
Jau daug drabužių išvaly
ta, sutaisyta ir į dėžes su-

, _ , . , krauta, bet galo dar nesi-Markuzas; laimėjo varg. J. , .v. „. . . v mato, nes vis gaunama dra-
buvo pamaldos tretininkams,

__  pamokslą pasakė tėvas Ag-
Pmigais žymesnes | bužių Būtų malonu fead iF ( nelius. Susirinkus svetainėje 

darbininkų daugiau atsiras-
. T V T 1 I VPač kurios toj apyin-($5) ir J. Kavaliauskas ($5). L• .. . kej gyvena.

Blažis
aukas davė: Z. ir J. Kun
drotai ($10), Ivanauskienė

Didžiausį atjautimą ir gera- 
širdingumą parodė ilgame
tis Detroito veteranas ka
talikybės ir lietuvybės rė
mėjas Juozas Žilinskas au
kodamas net $30 drabužių 
reikalams. Praeityje jis yra 
davęs žymias aukas Tautos 
Fondui ir Vaikelio Jėzaus 
prieglaudai Kaune.

Iš vyrų didelį prietelišku- 
mą parodo kun. I. Boreišis; 
jis kiekvieną dieną ar dra
bužių, ar tinkamų dėžių at
neša, o kai kada net alto
riaus berniukus į pagalbą 
pasikviečia.

Laidotuvių direktorius D.’i

visi dalyvavę klebonai tarė 
pasveikinimo žodį, o tėvas 
Justinas laikė turiningą pa
skaitą kupiną naudingiausių 
nurodymų tretininkams. Ku
nigas J. Skripkus vedė pro
gramą. Apie šeštą valandą 
konferencija užsibaigė. Visi 
patenkinti apleido svetainę 
tvirtai tikėdami, kad šioji 
konferencija bus geresnio

Side dalyvavo konferencijoj. 
Mūsų vakarienėje gr. 3 d. 
pasižadėjo tikrai dainuot? 
Julė Andriulionis ir Stella 
Adams. Nėra abejonės, kad 
tai bus viena iš linksmųjų 
vakarienių.

Nuleido kopėčiomis
Ugniagesiai praeitą pir

madienį nuleido kūdikį ir 3 
negres moteris kopėčiomis 
iš antrojo ir trečiojo aukšto 
apartamentų namo, 423-425 
E. 45th pi., po to, kai gais
ras buvo kilęs basemente. 
Sakoma, kad gaisras kilo dėl 
neatsargaus vartojimo ciga- 
riečių, ir tvirtinama, kad 
gaisras sukėlęs $250 nuosto
lių.

Naciu kulka palietė 
granatą amerikiečio

VAN NUYS, Cal. — Sgt. 
Harwell Cooper turėjo šlau
nies kišeniuje granatą, ir 
nacių kulka pataikė į ame
rikiečio kišenių.

23 metų amžiaus North 
Hollywood pėstininkas nusi
leido parašiutu Normandijos 
lauke, Prancūzijoje, D—die
noje. Nacių kulkosvaidinin
kas paleido šūvį ir šūvis pa
taikė į granatą, kuri buvo jo 
kišeniuje.

Sprogimas suplėšė jo rū
bus, bet jis galėjo nueiti į 
medicinos skyrių. Jis yra 
Birmingham generalėje li
goninėje.

MOTERŲ - VYRU

NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

Du šiftai kasdien:
7:30 RYTO IKI 4 PP. 
4 PP. IKI 12:30 RYTO

STITCHING MACHINE 
OPERATORIŲ 
DIE CUTTING

PRESS OPERATORIŲ 
PRINTING PRESS VYRŲ 
CUTTING IR PRINTING

PRESS FEEDERS
ABELNŲ DARBININKŲ

Apmokamos atostogos po vienų 
metų tarnybos. Ligoninės ir gy
vybės apdraudos pienais galima 
naudotis. Pastovūs darbai.

ATSIŠAUKITE

ATLAS
BOXMAKERS, INC. 

2555 W. Diversey Avė.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

Tas, kuria gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų, y r? 
brangesnis už 100 priešų iš
naikinto ją. Bos i aje

Karininkams užsieniuose reikme- 
nos labai reikalingos, kad galėtų 
žygiuoti pirmyn ir palaikyti pir
menybę. Dabar tai laikas kada 
mes visi turime dirbti iš vieno.

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA PRADINE MOKESTIS 

* MOTERŲ ★

ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ

VYRŲ *
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATORIŲ 
PAPR. DARBININKŲ

EMPLOYMENT ofisas atdar. 
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD. 

8:30 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

2125 S. 54th AVĖ. CICERO

REAL ESTATF,

GOOD WILL SERVICE
You wlll buy, sėli or trade your 
property the liberal SAVINOS way 
when dealing through me. SAVE 
all you can! For th© more you 
SAVE th© more you proflt.

A baalc Sočiai Justlce Dėal and 
HONESt SERVICE ln everj<respect 
aaaured.

CHAS. URNICH
2ROO W. «3rd ST. — 2n<l Floor 

Tel.; PIROSPECT 8025.
Or wrlte, lf you please.

LAKŪNAI PADEGĖ

LONDONAS, gruod. 6.— 
Britų lėktuvai užpuolė sep
tynis nacių laivus netoli 
Norvegijos kranto ir paliko 
juos bedegančius ir beskęs
tančius.

Padėka darbuotojams
Komisijoj minėto vakaro 

buvo: S. Douvan, O. Krata- 
vičienė, B. Keblaitienė, R. 
Miknienė ir H. Rauby; pa
gelbėjo M. Brazauskienė, E. 
Molienė, šaltienė, E. Paura- 
zienė ir V. Stapulionienė.

Didelė padėka priklauso 
kun. Boreišiui už išgarsini
mą vakaro bažnyčioj, taip 
pat J. Šnirui ir P. Šinkūnui 
už pagelbėjimą.

BALF skyrius jau turi 
gražų ntarių būrį, bet to 
dar neužtenka. Kaip būtų

B. Brazis taipgi kasdien a- ’ parapijų bendradarbiavimo 
teina ir kur vyriškos pagal
bos reikia, visur ranką pri
deda.
Įdomus įvykis

Bute, kur drabužiai tvar
komi, buvo šitoks atsitiki
mas. Moterims besidarbuo
jant (o Langai ten yra ap
lipdyti užrašais: “Help Li
thuania”), jaunuolis atida
ro duris ir sako: ‘T want 
help Lithuania”. Prieina prie 
B. Keblaitienės, išsiima iš 
kišenės smulkių pinigų, 
greit uždaro duris ir nuei
na. Viskas taip greit atsi
tiko, kad nebuvo Laiko nei

pradžia
Važiuodamas į 40 v. atlai

dus ant S. S. kun. Radis iš 
Beaver, Pa. buvo sustojęs 
pas mūs kleboną. Beje, apie 
dešimts tretininkų iš North

Vaikas sukėlė mirtina 
gaisrą

NEW YORK. — Penkių 
metų vaikas, sužavėtas deg
tuko liepsnos, sukėlė ugnį 
Brooklyne gruodžio 4 dieną, 
policija pasakė. Sukelta ug
nis atnešė minimo vaiko 
broliukui ir sesutei mirtį, 
sunkiai nudegė jo motina ir 
mažasis broliukas.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin-. 
karna ir Darbininkams.
GEO. B0RCHERTA5

malonu matyti, kad šis sky- padėkoti, nei jo vardą ar 
rius išaugtų iki tūkstančio' tautybę sužinoti. Pinigų bu

vo 60c. Ten buvusios mote
rys atsitikimu buvo labai 
nustebintos. Tas parodo, I 
kad ir šių laikų jaunime yra 
gailestingumo jausmo. V.

svetainėn. Skubinome drabu
žius išsiųsti Brooklynan, nes'| 
mūsų svetainė reikalinga va
karienei gruodžio 3 d. Apie 
penki tūkstančiai svarų dra
panų sutvarkyta.

Po gruodžio trečios mūsų 
svetainė vėl bus liuosa.

Prie drabužių pakavimo 
labai nuoširdžiai darbavosi: 
J. Masadulskis, K. Saulis, K.

kienė (Sadauskienė). Yra Liaudanskis, Masadulskienė, 
sakoma, koks gyvenimas to- Bagdonienė, Gailienė, Koli- 

čienė, Dargienė, Marcinkevi
čienė, Urmalavičiūtė ir Pol- 
lock (chorvate). Meilė sava-j 
jai tautai dar nėra užgesu
si Amerikos lietuvių širdy-, 
se

Tretininkų konferencija 
lapkr. 26 d. šv. Kazimiero 
parapijoj labai pavyko. Tre
tininkai atvyko iš visų kolo
nijų skaičiuje poros šimtų 
Vadovavo konferencijai tė 
vas Justinas Vaškys, jam 
gelbėjo tėvas Agnelius, ką 
tik atvykęs iš Palestinos. Jo 
graži barzda kėlė nemažai 

Bažny-

narių. Juk čia naudingas ir 
mielaširdingas darbas, tai
gi, kurie dar nepriklausote, 
kviečiami ateiti į sekantį 
susirinkimą, sausio 5 dieną,

Pitlsburgho Žinios
(Atkelta iš 2 pusi.)

kun. J. Misius. Vakarienėje 
dalyvavo kun. A. Karužiš- 
kis ir kun. E. Bulevičius.

Lapkričio 24 d. Alleghe- 
ny General Hospital pąsimi- 

užgauta Ona Panrė “troko”

kia ir mirtis. Gana dažnai 
tas išsipildo. A. a. Ona Pan- 
kienė buvo tik civiliai vedu
si antrą vyrą, šliūbo nepa
taisė nei prieš mirtį ir ka
talikiškas palaidojimas jai 
tapo atsakytas. Lapkr. 28 
d. tapo palaidota “neprigul- 
mingųjų” kapuose West 
View, Pa. Labai graudu, kuo 
met katalikai žmonės, kata
likai vaikai negali savo mo
tinos laidoti katalikiškai.

Lapkričio 27 d. pas mus 
įvyko drapanų rūšiavimas ’ į 
sudėjimas dėžėsna. Nep. 
prastai daug ir gerų drabu- įdomumo žmonyse. 
žiu sunešta ir suvežta mūši; čioj trečią valandą po pietų į,

10546 S. Artesian, CED

fllARGUTIJ'
VIENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAfiTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS —

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS 

9:30 vai. vakare.A
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniaia nno 7 Iki 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

J ė)
nuo 1

nuo

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Darų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt ■»»

APROK AVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.
CARR MOODY LUMBER CO.'

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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4 ‘ > DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS Sunku net įsivaizduoti, kaip buvo galima taip trum- Ąfljlr!mp ęaun
. - THE UTHUANIAN DAILY FKIEND pu laiku sum°bilizuoti tiek vyrų, juos aprengti, pri- JOTU

mm South oukiey Ava chtego, iuinob rengti ir visu ku° apn^-u- pareiga
Published Daily, ezcept Sundays, Moderniškame kare ginkluotų jėgų skaičiaus nepa-- r *

by the kanka. Joms reikia moderniškų pabūklų: lėktuvų, tan- Kiekviena draugija, ar ji
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY kų, kanuolių, trokų, submarinų, lėktuvnešių ir kitokių didelė ar maža, savo nariams
A member of the Catbolic Press Association. karo laivų, visokiausios amunicijos. duoda tam tikrų privilegijų,

W.OO per year outside of Chieago; $700 per year in Chieago Pavyzdžiui: 1941 m. turėta 85,750,000 svarų lėktų- bet uždeda ir pareigų. Ki-
Advertising in “Draugas” brings best results. vų’ ° 1944 m- jaU 1-150,00Q,000. Karo laivų turėjome taip ir būti negali. Ir juo

n ū H TT n S C 216,000 tonų, o 1944 m. jau 3,312,000 tonų. Prekybinių nariai tas savo pareigas ge-.DRAUGAS laivų (Merchant ships) 1941 m. turėjomę 1,150,000 to- riau atlieka, juo stipresnė
Ifieina kasdien, ižskyrus sekmadienius. nų, 1944 m. — 16,000,000 tonų. yra draugija.

Prenumeratos kaina Chieagoje ir Cicero—paštu: Tankų, trokų, amunicijos gamyba irgi panašia pro- . Neabejojama, kad šiomis
Metams *..................... .. ............................................................. $7.00 porcija išaugo. ' x dienomis dauguma Chicagos
Trims Mėnesiams 7 ‘ ’ 7 ’ 7 ’ ’ 7 7 ’ 7 ’ ’ ’ 7 7 * 7 200 ŠIANDIENINIS KARO VAIZDAS 1F aPyhnklU k®1?/14 draU-
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.50 ~ gijU, kuopų ir klubų išrinko

»Vienam mėnesiui ............................................................... .. .75 Dėka Jungtinių Valstybių pajėgumo, parodyto viso- delegatus į Lietuvių R. K.
Metams Junstin®so Valstybėse, n« Chieago je: se gyvenimo srityse, šiandien karo vaizdas yra visai Labdarių Sąjungos sukaktu-
Pusei metų ............................. ................................................. 3 50 kitoks. Jis yra šviesus, kuomet prieš tris metus jis vinį seimą. Juos išrinko, nes

...................... ,.............;............. buvo tikrai tamsus. _ . draugija matė, kad tai yra
Vienam mėnesiui .............................................. ............................ 75 Pirmoje vietoje mūsų aviacija ir karo laivynas su- svarbu. Išrinko dėl to, kad

Užsieniuose: naikino apie pusę japonų laivyno, sudaužė tūkstančius 1 ųorėjo prisidėti prie svar-
PiS^etų’7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.777.7.77777 ^4*50 priešo lėktuvų, prakirto Pacifike kelius, kurie buvo baus darbo, kurį labdariai
Trims mėnesiams ............................ '.................................. *. 2.50 užblokuoti. Išlaisvinta visa eilė svarbių strateginių sa- dirba. Draugijos tą atsto-
l'“'B“sk?SųSlkainosaptrisiSi2mMt^reikalavS.altymU‘ lų Pacifike -r šiandien šaunieji Amerikos lakūnai jau vavimą — pareigą uždėjo

Ir kore.pond'^TT.Mu >, „epraio- bombarduoja pačią japonų sostinę Tokio ir paraližuoja savo išrinktiems delegatams
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija jų vidaus gyvenimą ir karo gamybą. nes iiems Dasitikėio Drau-
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač a ’i •- • .... J J ’
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti AmenROS pajėgumo ir geros Organizacijos dėka iŠ 211a atstovauti SeimUOSe ai
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoniaja mašinėle), paliekant, didelius . , .. .,_ , • j -n . ’ 0 J
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios pagrindų pasikeitė karo vaizdas Europoje ir Afrikoj. specialiuose parengimuose 
korespondencijos laikraštin nededamos. • T» a c -i •••«*..... c---------- Is Afrikos naciai ir fašistai visai yra iššluoti. Euro- ar šiaip kokiuose įvykiuo-

MtaSuro Marcl> 3l' 1916 “ Chicas°' ”*• poje .fašist« iSga visai aUBmuko, kuomet nacių mili- se, yra nemaža pareiga, su- 
• . tarinė mašina rimtai braška ir bet kada gali subyrėti rišta su atsakomybe.

----- » į mažus šmotelius. Jau išlaisvinta visa eilė valstybių Reikia manyti, kad neat-
Jdll trYS metai *r amer^k^čių bei kitų sąjungininkų jėgos šiandien jau siras nė vienos draugijos,

kaujasi Vokietijos teritorijoj. Iš visko matyt, kad na- nė vieno išrinkto delegato,
PEARL HARBOR PRISIMINUS clų siautėjimo dienos jau yra suskaitytos. kuris be svarbios priežas-

Šiandien sueina lygiai trys metai, kai Jungtinės A- Neabejojama, kad 1945 m. vokiečiai jau visai bus ties neatvyktų į Labdarių 
merikos Valstybės kariauja prieš Berlyno-Tokio ašį. lsmustl iš karo, o japonai dar daugiau turės paragauti Sąjungos seimą. Kuris ne
jau trys metai praėjo, kai Japonijos militaristai be Amenkos jėgos. atvyktų, apviltų jam pasi-
jokio perspėjimo, iš pasalų užpuolė Perlų Uostą (Pearl Garbe Amerikos ginkluotoms jėgoms ir karo pramo- tikėjusią draugiją ir jos na-
Harbor) ir padarė daug nuostolių Amerikai, išžudė ne- ’ * rius.
mažai žmonių. Šis įvykis buvo nepaprastai biaurus, su- * •_ • Labdarių Sąjunga lauks,
laužąs ne tik tarptautinius susitarimus, bet ir papras- r6fSP6jimČIS bfltdlIlS lf kitlGIllS ka(^ ^os sukaktuviniame sei"
čiausią žmoniškumą. Reikia įsivaizduoti šitokį dalyką: ----- - me visos gerų lietuvių drau-
tuo pačiu kartu, kai Japonijos specialiai pasiųsti atsto- vaistyoes sekretoriaus ri. atetumaus pirmasis pa- gijos būtų atstovaujamos, 
vai Vašingtone tarėsi su mūsų vyriausybe dėl palaiky- savotiškai sukreta mpiomatuų pasauų. Lauks d81 t0, kad siuo me.
mo draugingumo ryšių, ta pati japonų vyriausybė įsa- pa8KelDe pareiškimą, Kuriuo perspėjo angių vynausy- tu labdariai yra užsimoję
kė savo karo jėgoms pulti Jungtinių Valstybių terito- “« ne8Unsu i ^J®8 v*“*“8 rėmams, kareiskimo teks- baigti didelį darbą - lietu- 
riją ... . ' tas yra paprastas, bet juo daug pasakoma: vių senelių prieglaudčs sta-

Tuo gengsterišku žygiu Japonija ne tik užgavo A- ‘‘Bios vyriausybes pozicija ouvo pastovi, kad Itali- tybą. šiam didžiam reika- 
. merikos garbę, bet taip pat sudarė pavojų krašto sau- Jos ''i'11“-'6“ sąstato sudarymas yra grynai italų lui atlikti yra reikalinga vii 

gurnui. Nors. Jungtinės Valstybės nebuvo karui pasi- relka‘as, išSKiriant paskyrimus, liečiančius svarbius mi- sos lietuvių visuomenės pa-
ruošusios, tačiau kito kelio nebuvo, kaip gintis, tuoj —arimus reikalus, : narna.
paskelbti karą Japonijai ir jos talkininkėms - Vokie- u "si Vr-a-sybe niekuomet nedavė suprasti, kad ji per trisde-imtį met (nuo 
tijai ir Italijai. Taip ir buvo padaryta. bet kok— buuu bus priešinga gralui biorza. Kadangi m Labdarių Sąjunga

Pradėjęs siausti Europoje Hitleris, patraukė savo lta“Ja yra k°-binuotos atsakomybės sritis, mes jr
pusėn ne vien tik Italijos diktatorių MussoUnj, bet ir “krulom ir Britanijos ir Italijos vyriausybėms, kad tu.
persisunkusius imperializmo dvasia Japonijos milita- mcs tlk-mes. J°S “alai patys, be pasalinės įtakos, iš- d trukdymų ir sun-
ristus. Pirmieji Hitlerio pasisekimai - blitzkriegai, spręs valdžįos P«>blei»a» laikantis demokratinių linijų. vieni j dirbant

matyt, visus imperialistus sužavėjo. Todėl Hitleriui ne- "8te “’-s‘8‘aty-nas dar žymesniame laipsnyje pritai- viskas buyo alima jr 
daug tereikėjo kurstyti japonus, kad jie prisidėtų prie !“"tU,as vyriausybėms sąryšyje su jų 8tambių labda.
Berlyno-Romos ašies ir kad “pasinaudotų proga’’ — išlaisvintomis teritorijomis.” rybės darbų buvo atlikta,
pultų Ameriką. Prleš P°ra ^“.-1 mes šioje vietoje rašėme apie tai, Dabartinlu lailtu taip jatl
PIRMOSIOS KARO DIENOS ‘ t8rp britų ir rusų komunistų prasideda lenktynės tarime trukdynnj Bet, ne-

daugliu -aiaisvintų tautų laimėti savo įtakos sierai. abejojama, kad ir tie truk.
Taip ir buvo. 1941 m. gruodžio 7 d. japonai užpuolė Mes pastebėjome, kad tai sudaro pavojų pastoviai tai- d . bug nugalėti gukak- 

Pearl Harbor. Ir jų, kaip ir nacių, pirmieji žingsniai kai ir išreiškėm apgailestavimą, kad daugiausiai prie tuyinig seima8 labdariuose 
buvo sėkmingi. Jie užkariavo daug Pacifiko salų — pergalės prisidedančioms Jungtinėms Valstybėms už- turės sukelti dar daugįau 
Filipinų ir kitas. Japonija pasinaudojo nepakankamu bėgamas kelias įgyvendinti savo planus — atstatyti ryžtin&umo greįčiau pasiek- 
Amerikos prisirengimu ir distancijomis. Amerika, bū- pastovią ir teisingą pasaulio taiką. ti aiekiamo tikslo užtat ir
dama tūkstančiais mailių nuo japonų užpultų salų, tu- . Valstybės sekr. p. Stettiniaus pareiškimas duoda su- svarlau visi' dj^ugįjų
rėjo sunkumų pristatyti į karo frontą vyrus ir amu- Prasti an&lli politikams, kad jie jau per toli yra nuėję. delegatai atvyktų į seimą 
nieiją. _ B«“aS pareiškimas ir toltan siekia. Juo pmakoma ir Beima8 būtų ir gausit

įstojus 1 karą Amerikai, vadinamoj! asis buvo pa- teritorij vidaW( * pasakoma kad rusai S ’ '
čiame stiprume. Hitleris jau buvo pavergęs keliolika . .. x „ , rimais vaisingas.
Europos valstybių, jsigalejęs Afrikoj ir užėmęs dide- Wj j lavij Rumunijos ir kit„ audarytų gali. .Se,maa ‘vy,kn8ta 8ek"“dle- 
liūs Rusijos plotus. Mussolinis taip jau vaikščiojo iš- Wlim(lia ~ - - . .. ų , nt> gruodžio 10 d. šv. Anta-
pūtęs savo krūtinę. TyT valSiM r“P “V° "° par’ 8Jlaj’ Pradžia bus

Iš kitos pusės — Berlyno-Romos-Tokio ašiai atrodė, * *■ * • _ . . iškilminga su pamaldomis
kad ne tik Didžiosios Britanijos dienos jau yra suskai- Kaip žinoma, Maskva savinasi Baltijos tautas, prie- šv. Antano bažnyčioj 10 va- 
tytos, bet ir Jungtinės Valstybės negalės daug bepa- varta perša komunistinę santvarką Lenkijai, Balkanų landą. Po pamaldų bus de-

' dėti, nes ir jos yra silpnos. tautoms ir net Vokietijai. Jungtinės Amerikos Valsty- legatų ir svečių pietūs par.
Bet ašies lyderiai labai skaudžiai apsigavo. Ameri- 5ės yra priešingos tokiai politikai, nes ji yra imperia- salėj, į kuriuos vietinė Ci-

koje visais atžvilgiais stebuklas įvyko. Skubiai sumo- listiška ir pavojinga taikai. ceros kuopa visus nuošir-
bilizuoti milijonai vyrų ir jie gerai prirengti karo fron- Atsižvelgiant į tai, p. Stettinijaus pareiškimas yra džiai užkviečia. Sesijos pra- 
tui. Pasijudinusi karo pramonė ir savo karo vyrus ap- svarbesnis, negu mes galime tuo tarpu įsivaizduoti. aidės lygiai 2 vai. po pietų.
rūpino karo pabūklais, ir savo sąjungininkus. ★ sesijo8 paivai.
MAAi Sluo m®tu visi galvoja, kokias dovanas duoti savo . . *1 • k 4 *1941 IR 1944 METAI ™ , a nntog gražia ir turininga

artimiems Kalėdų švenčių proga. Neužmirškite, kad įkaita kuri latieks di
Čia mes paduosime truputį statistikos, kad pavaiz- tiems, kurie ligšiol dar neskaito mūsų dienraščio, ma- Lietu"

duoti, kokiame stovyje buvo mūsų ginkluotos jėgos loniausia dovana bus “Draugas”. Užprenumeruokite vq. Laikraščio” re
prieš tris metus ir kokiame dabar. jiems jį. . * \

t k- • v 1 a u- i- j i_ ztaaaaa k • .. x daktonus kun. Kazimieras1941 m. Jungtinių Valstybių armijoj buvo 1,600,000 * Barauskas Jis kalbės anie
vyrų, o 1944 m. gruodžio mėn. yra 8,000,000 vyrų. Raudonoji armija didelę pažangą daro Balkanuose, ' . .

1941 m. gruodžio mėn. U. S. laivyne buvo 430,000 tačiau fronte prie Rytų Prūsijos vis dar ramu. Kodęlf , . ę’ Jn * * 1
t aaa a xi x • oonAAAri . r t į kaig nepaprastai aktu-vyrų, o 1944 m. tame pačiame menesyje 3,800,000. Viso * Ii

prie ginklo 1941 m. turėjome 2,030,000, šiemet gi 11,- — Gruodžio 27 d. bus 65 gimtadienis Lietuvos minis-
800/X)Q vyrų. Tai mUzmiskab ykulumas. terįo Londone p, Balučio. . .... k .. Labdariai■ n i L—-. __- -• - —■ - - - ---—- -ę- - - —-.......  — ■ --i- . - -f .. .. . *~fh- —,■—**^—*■" — *-**- * . .... .

Ketvirtadienis, gr. 7, 1944

TIGHTEN THE NOOSE

Bus perklasifikuojami
Washington, D. C. — Ka

rinės Prievolės Įstaiga pra
neša, kad jos skyriams su
teikta teisė perklasifikuoti 
į tinkamą tarnybai klasę re- 
gistrantus, atskirtus nuo 
ginkluotų pajėgų ir vėl no
rinčius sugrįžti savanoriais 
į karo tarnybą. (OWI)

karo išlaidos 
Spalio mėnesio

Washington, D. C. — J. A. 
Valstybių karo išlaidos spa
lio mėnesį sudarė 7 bilijo
nus, 447,000,000 dolerių, kas 
reiškia 343 milijonais arba 
4,8 nuošimčiais daugiau, ne
gu rugsėjo mėnesį.

10,000 BONKŲ
DEGTINES • 
BRANDES • 
RUM’O •

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

GIN
VYNO
KORDIALŲ

SPEC1AL£MIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

L1QUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER
„mpip/g

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ui pigesnį naoifantį — be koml&ino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chieago

W. CERMAK RD.................... Tel. CANal 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininko

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
. MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR U2KABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETLAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

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

S. J. Vondrak, Ha v įninkąs Telefonas LAFayette 45S0
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus Ir Štampas 1

.VAL-S — nuo 9 ryto Iki 6:10 p.p. etvlr. iki 9. Šeitad 8 iki 12.

=^1

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOLTH 9022 
STOKER COAL, AukAtos rfiftles, $7 45
2 syk plautos, Chemiftkal prirengtos
BLACK B AND LUMP................... (M Į 05

. PETROLEUM COKE (Course)..
' PETROLEUM COKE (Pilė Run) $ĮQ*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9.3Q

I
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
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BALF pirmas drabužių 
vagonas į New York

Iš priešmelinio 
susirinkimo

Town of Lake. — ARD 1 
skyr. priešmctinis susirinki
mas įvyko gruodžio 3 d., 
parap. svetainėj.

Pirm. J. Čepulienė prane
šė, kad įvyko naudai seselių 
pantry party. Rast. S. Bart
kaitė perskaitė laišką nuo 
vietos seselių ir niuo Moti
nos J.uozapos. Sveikina rė
mėjas su šventomis Kalėdo
mis ir Naujais Metais.

Kvietimas į labdaiių sei
mą priimtas; atstovės iš
rinktos: M. Martušienė, S 
Bartkienė, E. Gedvilienė, P. 
Turskienė. Aukų paskirta $3.

Pirm. Čepulienė pranešė, 
kad centro susirinkimas į- 
vyks gruodžio 17 d. Prašė 
rėmėjų, kurios galės, nuva 
žiuoti.

Pranešta, kad serga ižd. 
S. Šimkienė. Narės apsiėmė 
aplankyti.

Valdyba 1945 metams: 
dvasios vadas kun. Jonas 
Vyšniauskas, pirm. J. Čepu
lienė, vice pirm. V. Bučnie- 
nė, nutarimų rašt. Sofija 
Bartkaitė, finansų rašt. A. 
Martušienė, ižd. S. Šimkie
nė, iždo globėjos — M. Mar
tušienė ir S. Mickūnienė, ko- 
resp. J. Čepulienė ir B. Ci- 
cienienė.

IŠLYDĖJIMAS GRUOD.
10 D. POPIET; VAKARE 
BALF BANKIETAS

Jau per kurį laiką BALF 
Čikagos apskrities skyriai 
darbavosi drabužių rinkimu 
ir pakavimu. Štai, gruodžio 
10 išvysime pirmutinius vai
sius to intensyvaus darbo. 
Tą dieną 2 vai. popiet prie 
18-tos ir Wentworth gatvių 
su iškilmėmis bus išlydėtas 
pirmas tinkamais parašais 
aprūpintas ir papuoštas dra
bužių vagonas į New York. 
Prie išlydėjimo tikimasi tu
rėti beną. Kalbės N. Gugie- 
nė, BALF centro sekretorė. 
Bus traukiami ir paveiks
lai. Lietuvių visuomenė kvie 
čiama gausingai dalyvauti 
išleistuvėse pirmo vagono, 
kuris bus tik pradžia dar 
'didesnių ir gausesnių siun
tinių.

BANKIETAS
Po išlydėjimo drahužių, tu 

patį vakarą 6 valandą, Lie

jo tikrą dieną ir nepriėmė 
apskrities susirinkimo, kaip 
reikėjo.

Rašt. A. Norkienė perskai
tė kvietimą į Labd. Są-gos 
seimą. Priimtas, atstovės iš
rinktos (Gedvilienė, Turs 
kienė, B. Cicienienė) ir au 
kų $3.00 paskirta.

E. Gedvilienė dėkojo są-

Įsigykite dykai iikieta 
Į Žvaigždžiu vakarę

Gruodžio 17 d., Darius- 
Girėnas svetainėj, 3 vai. po
piet, įvyks “žvaigždžių pi 
rodą”, kurią rengia Lietu 

j vių Skyrius United States 
, Treasury Department 6th

jungiečių chorui už progra- War Loan. Drive proga.
mos išpildymą Labd. Są-go,- 
kuopos vakare.

Knygoms peržiūrėti komi 
sijon išrinkta: Stautienė. 
Marinienė ir Paukštienė.

Pirm. J. Čepulienė pakvie
tė į savo namus knygų per
žiūrėti gruodžio 31 d.

Valdyba 1945 metams iš 
rinkta: dvasios vadas kun 
Jonas Vyšniauskas, pirr 
Jadvyga Čepulienė, vice pii 
min. Natalija šatūnienė, ant 
roji — Petronėlė Turskienė, 
nutarimų rašt. Ona Norkie- 
nė, finansų rašt. Sofija Bart-1 
kaitė, ižd. Paulina Gudins 
kienė, iždo globėjos S. šim 
kienė ir E. Gedvilienė, raar 
šalka Valerija Bučnienė.

Visa valdyba susideda iš 
darbščiausių narių, ypač mu 
sų veikli pirm. J. Čepuliene, 
kuri daug metų, kaip eina 
tas pareigas. Ji daug dar - 

tuvių Auditorijoje, rengia- ' buojasi ir yra visą širdį įdė-
mas didelis bankietas. Bus

Progranioj dalyvaus ge
riausi talentai iš lietuvių 
tarpo. Be to, bus pakviesta 
radio ir judžių artistų.

Tikietų dykai galima įsi 
gyti perkant karo boną se
kančiose vietose:

Continental Savings ano 
Loan Associatior

Crane Building and Loa\ 
Association.

Chicago Savings and Loa 
Association.

Gediminas Building and 
Loan Association.

jusi į sąjungiečių veikimą.
graži programa, ruošiame Taipgi mūsų jaunos ir ga- I 

prof. A. Pociaus, ir suside bios raštininkės: O. Norkie- 
danti iš žinomų solistų ii nė ir S. Bartkaitė daug me- 
taip pat bendro dainavimo, tų eina tas pareiga^
Bankiete kalbės N. Gugienė

Rėmėjos džiaugiasi, kad ir redaktoriai: šimutis, Gri- 
visos tos pačios paliko • to- gaitis ir Vaidyla. Visi pra
irau darbuotis valdyboj, y- J šomi dalyvauti bankiete. Ln 
pač pirm. J. Čepulienė, kuri tuvos žmonių šelpimo dar- 
daug metų darbuojasi. Jai bas visiems turi būti arti 
pirmininkaujant, mūsų 1 sk. prie širdies.
išaugo vienas didžiausių., Bilietus įsigykite dabar, 
Vartant protokolų knygas, kad užtikrintumėte sau vie-

Sąjungietč

kaip rašt. Bartkaitė prane
šė, nėra protokolo, kur ne
skambėtų Čepulienės vardas. 
Ji yra ilgametis ramstis rė
mėjų. Rašt. Sofija Bartkai
tė jau 8 metai eina tas pa
reigas. Antroji fin. rašt. O. 
Martušienė taipgi daug me
tų darbuojasi skyriuje. Ižd. 
Šimkienė stropiai turtą sau
goja.

Visa valdyba galima di
džiuotis. Sveikiname ir lin
kime sveikatos visoms rė 
mėjoms ir valdybai.

Rėmėj-

tą. Bilietai gaunami visose 
kolonijose pas BALF sky 
rių ir apskrities valdybas.

NAP

Iš sąjungiečių 
veikimo

West Pullmano 
naujienos

Praeitos savaitės parapi 
jos savaitinio laikraštėlio 
žinelėse pažymėta, kad vest- 
pulmaniečiai Šv. Tėvui su
dėjo aukų $146, o parapijos 
išlaikymui virš $100. Tai ne
paprastai gražus rekordas: 
viena diena, neskaitlinga pa 
rapija sudėjo tokią sumą 
pinigų.

Šovinys virtuvėje...
PICKARD, Vokietija. — 

Trys pėstininkai kareiviai 
ilsėjos kedėse virtuvėje, 
Saarplautern priemiesčio na
me, gruodžio 2 dieną. Pvt. 
William Rasmussen, iš Glen- 
coe, III., stovėjo tarpduryje 
ir kalbėjos su trimis vyrais, 
kai šovinys prasimušė pro- 
langą, nukrito po kede, ir 
riedėjo aplinkui kambarį. 
Kareiviai nubėgo į rūsį. šo
vinys buvo 88 kulka (svie
dinys), ir šovinys nesprogo.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos prieš- 
metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 3 d.

Pirm. J. Čepulienė prane
šė, kad gruodžio 10 d., 7 vai. 
vak., parap. svetainėj įvyks 
bingo party; prašė visų na
rių atnešti dovanų. Toliau 
pranešta, kad J. Stugienė 
sveiksta, o ALkamavičienė ir 
Šimkienė dar serga.. Narės 
sutarė jas aplankyti. Iš aps- 

I krities raportą išdavė P. 
I Turskienė. Sąjungietės labai 
apgailestauja, kad mažai at
silankė, nes ne visos sužino-

Gruodžio 10 d. 6 vai. va
kare, parapijos salėje, Mo
terų Są-gos 7 kuopa turėb 
labai šaunų vakarą su gra 
žia ir įvairia programa. Kas 
išpildys programą, galutinai 
neteko sužinoti, kad sužino
ti, kas bus, reikia sekma 
dienio vakare būti parapi
jos-salėje. Bus didelis (su- 
pryzas).

Gruodžio 10 d. per 8 vai. 
Mišias šv. Šv. Vardo dr-ja 
eis bendrai prie šv. Komu
nijos. Po to, parapijos salė
je bus pusryčiai ir draugijos 
reikalais pasitarimas.

Rap.

KBE1PK1TE8 PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY-

BIT AGENTŲ KOMISĄ*
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ

Karo veteranai pagerbė
NEW YORK. — Edward 

T. McCaffrey, katalikų karo 
veteranų kcmandierius. pra
nešė. kad nacionalinio boar- 
do oficieriai vienbalsiai nu
tarė pakeisti dabartinį pos
to štabo vardą į “Alfred E. 
Smith” postą, pagerbiant 
New Yorko mirusį guberna
torių, kaipo katalikų karo 
veteranų draugą ir geradarį.

PASIRINKIMUI

Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliai mūsų Lietuviams 
klientams pilnų patenkinimų. 

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vieno U mū»_ų gretių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.

DIDYSIS Dfteaa Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(NetoH Orand Avė.)

g PHONK: MEELEY 8108■ar Mia~iiWl —IHH

Keistuto Savings & Loan 
Association. _ *

Mutual Federal Savings & 
Loan Association.

Midland Building & Loan 
Association.

St. Anthony’s Savings and 
Loan Association.

Standard Federal Savings 
and Loan Association.

Metropolitan State Bank. 
Perkant boną, prašykite į

dykai tikietą.
‘ Mėlsvakutė”

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU*

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPEBVISION

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

PETER TROOST MONUKENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PART1CULAR PEOPLE PREFER TRIOOST PRODTJCTIONS
DISTRIBUTpRS OE THE FAMOUS MONTERIAI GRANITE 

Mnnt Bcautiful—Most Eiulurtng—Slrongest—Best ln The World.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANLAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and of the Darius-Girenas American Legion Post No. 271.

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak,; šeštad. ir Sekm. 9—6 vai.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULĄNCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

iUb AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKUEWICH, Prea. and Mgr.

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumeni 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

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

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. - 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

L T. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 L1TUAN1CA AVĖ, Phone YARds 1138-89

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

Phones: CANaI 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
16821 S. MICHIGAN AVĖ, Tek Pl IJu.an 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITCANICA AVĖ. Pb-one Y A Kils 4908
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Nepaprastai didelė jėga

Trisdešimt penki milijonai narių!
MALDOS APAŠTALAVIMO DRAUGIJAI ŠIAIS ME

TAIS SUĖJO 100 METŲ. — MELSKIMĖS UŽ KITUS 
ASMENIS.

Maldos apaštalavimo drau
gija gruodžio 3 dieną šven
te 100 metų sukaktį.
Maldos apaštalavimo drau

gija visame pasaulyje tturi 
35,000,000 narių, kurie suor
ganizuoti į 127,682 vietos 
centrus. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse yra daugiau 
kaip 6,000,000 narių, kurie 
priklauso prie 13,282 vietos 
centrų. Iš nacionalinio ofiso 
New Yorke, laike praeitų 
metų, beveik 100,000 didelių 
Jėzaus širdies paveikslų bu
vo išdalinta šeimoms, ku
rios pašventė savo šeimas 
Jėzaus Širdžiai.

Maldos apaštalystės drau
gija buvo įsteigta jėzuitų 
Vals seminarijoje, Prancūzi
joje, gruodžio 3 d., Šv. Pran
ciškaus Ksavero " šventėje, 
1844 metais. Maldos apašta
lystės draugiją įkūrė kun. 
Pranciškus X. Gautrelet, S. 
J.

12,000 mergaičių nori 
vizasgauti

LONDONAS. — Ameri
kos ambasada pranešė gruo
džio 5 dieną, kad tarp 12,000 
ir 15,000 britų moterų, ku
rios tapo Jungtinių Ameri
kos Valstybių kareivių žmo
nomis, padavė prašymus vi
zoms, kad įvažiavus į Jungt. 
Amerikos Valstybes.

NEW YORK. — Praneša
ma, kad išlaisvintuose Itali
jos miestuose Pisa ir Siena 
atidaryti universitetai.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PMHTŲ

VARTOJAMAS NAUJAS pLaSTIC SU- 
TKItlOI-AS NATUKAI.es GUM 
KP Al. VOS BANIŲ PIJCITOMS.

NAUJOS
KŲAIIM Velvatone

$12.50
IKI $39.50 Ui KIEKVIENA

DANTŲ
PIJtlTOS

NeaUlduoda. Be ekonlo. Naturalėg epai- 
voe. Neblunka. VI-oJ toly žinomos dantų 
pleltoa. Permatomos cryetal clear pleltoa.

Plunksnos sunkumo, saattarAa, Paten
kinimas rarnntiiotHS. Materlolas labai pa- 
nnkus | anmtinj. Vienos dienon taisymų 
patarnavimas. ApakaldJavimas veltui.

Darome p'eltas (spaustas Ir 
gautas tik Iš lalsnluotų deiitlslų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Asliland 2m1 Fl. Mon. #251
Atdara nuo 0 Iki B. AeMad. nūs B iki 4. 
_______ KAI.BA.MK I.IKTUV1AKAI

3945 W. 2flth St. 2n<l Fl. L»aw. 2908 
80 N. Dcaibpru Rm. 808, Sla 9049 

Vldurmlesdlo vai. »—«. Antradieni Ir 
ketv|rtadlen| nuo • Iki T.

LIETUVOS SUSELPIMUI BANKIETĄ
rengia

CHICAGOS APSKRITYS
BENDRO AMERIKOS LIETUVIŲ FONDO AMERIKOJE 

Sekmadienį, Gruodžio (December) 10 d, 1944 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE — 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILLINOIS 
Pradžia 6 vai. vale —:— Įžanga $1.50 asmeniui

J?

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse maldos apaštalystę 
suorganizavo kunigas Bene
diktas Šeštini, S. J., Italijos 
kunigas-mokslininkas, kuris 
mokino jėzuitų seminarijoje, 
Woodstock, Md.

Kas Girdit? 
Chicago Je>

Turi įsigyti
Policija deda pastangas, 

kad visi įsigytų automobi
liams saugumo ženklus. Sa
koma, kad daugiau kaip 
100,000 automobilių mieste 
dar esą be saugumo ženkle
lių. Apie tai buvo pranešta
praeitą antradienį.

* * *

Už $82 pavogė
Du siutai ir batai už $82 

buvo pavogta iš namo, 5605
So. Whipple str.

* * *

Automobilį pavogė
Prie namo 1249 Garfield 

blvd., buvo pastatytas auto
mobilis. Kas tai automobilį 
pavogė.

* * *

Pavogė vyną
Iš Eugene Casey, 7213 

Greenwood avė., vagys pa
ėmė 12 butelių vyno.

* * *

Įkando šuo
Ben Pomarantz, 65 metų, 

1143 E. 47th str., pardavė
ją, įkando šuo į kairiąją 
ranką, kai jis ėjo arti savo 
namų.

• * * *

3 dėžes whisky
Vagys įėjo į krautuvę, 

7857 Woodlawn avė., ir pa
vogė tris dėžes whisky ir 
$169.

Paskendo upėje
Henry Aguilar, 8 metų, 37 

str. ir Shakespear avė., Ri- 
verside, paskendo gruodžio 
3 dieną, kai jis įkrito per 
ploną ledą, čiuožiant Dės 
Plaines upėje, netoli Bur
lington rd. Joseph Peace, 
13 metų, 42 Forest avė., Ri- 
verside, buvo arti paskendu
sio, bandė savo draugą iš
gelbėti.

Du vyrai buvo mirtinai 
sužeisti praeito antradienio 
vakare, kai automobilis juos 
sutrenkė Lake gatvėje, apa
čioje eleveitoriaus pastato, 
prie Kildare avė.

SVEIKINA PREZIDENTO ATSTOVĄ 
— ——-

Majoras generolas Albert C. Wedemeyer (kairėje), nau
jas U. S. viršininkas karo veiksmams Kinijoj, ir Chiang 
Kai-Shek, sveikina atvykusį asmeninį prez. Roosevelto 
atstovą gen. Patrick J. Hurley. Majoras gen. Wedemeyer 
paskirtas vieton atšaukto gen. J. W. Stilwell. (Acme-Drau- 
gus)

Europos karo lauke

1,518 amerikiečių sužeista
Iš ILLINOIS VALSTIJOS SUŽEISTŲJŲ KARIŲ SKAI

ČIUJE YRA ŠIMTAS VIENAS VYRAS

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas gruod
žio 5 dieną paskelbė 1,518 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Europos 
karo lauke.

Sužeistųjų karo lauke ka
rių skaičiuje 101 vyras yra 
iš Illinois valstijos.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
yra pvt lst class Charles J. 
Burba, jo motina Mrs. Mary 
Burba gyvena 722 Victory 
str., Waukegan.

Sužeistųjų skaičiuje iš In
diana yra 12 vyrų; iš Michi- 
gan — 5; iš Wisconsin — 8.

Banko plėšikai gavo 
27 m. kalėjimo

s
Federaliniame teisme pra

eitą antradienį trys bandi
tai gavo 27 metuts kalėjimo 
už pagrobimą $1,657, rug- 
piūčio 31 d. iš Northwest 
Federal Savings ir Loan 
draugijos, 4865 Irving Park 
rd.

Theodore Jagiello, 27 me
tų, 1317 Haldon avė., buvo 
nuteistas 15 metų kalėji- 
man. Leonard Brezinski, 20 
metų, 2433 N. Harding avė., 
buvo nuteistas iki septynių 
metų, ir Raymond Kreek, 21 
metų, 1706 Chicago avė., iki 
5 metų.

Skaitykite “Draugą”.
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Iš teismo sales

Motina gavo metus kalėjimo
MAŽA MERGYTE LICDIJO TEISME MOTINOS BYLO

JE. — MOTINA VAIKAMS DAVĖ BLOGĄ PAVYZDI

7,

/ mus
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VATIKANAS. — Popie
žius Pijus XII kalbėjos su 
Harold MacMillan, sąjungi
ninkų komisijos prezidentu 
Italijoje.

Riaušės kalėjime...
ATLANTA. — Dvidešimt 

penki kaliniai buvo sukėlę 
riaušes Atlanta valdžios ka
lėjime, kad jie laikomi kar
tu viename name su vokie
čiais sabotažninkais ir šni
pais. 25 kaliniai gruodžio 5 
dienos vakare buvo užsibari
kadavę su keturaiis kalinių 
sargais, kuriuos kaliniai pa
čiupo kaipo įkaitus. Buvo čių trukumas čia atnešė mir-
pranešta, kad kaliniai gra

sino užmušti įkaitus, jei pa
reigūnai naudos prieš juos 
ašarines dujas.

Sugrįžo
MASKVA. — W. Averell 

Harriman, U. S. ambasado
rius Sovietų Rusijai, sugrįžo 
gruodžio 5 dieną į Maskvą. 
Jis lankės šešias savaites 
Jungt. Amerikos Valstybėse.

Už $5,254,343
NEW YORK. — Arkivys

kupas Francis J. Spellman 
pranešė, kad New York pa
rapijinių pradžios mokyklų 
vaikai šiais metais pardavė 
už $5,254,343 karo bonų ir 
štampų.

Nuteistas mirti
ALBANY, Ore. — Robert 

E. Lee Folkes, 23 metų, neg
ras, gruodžio 5 dieną buvo 
nuteistas mirti valstijos ga- 
zo kambaryje, penktadienį, 
sausio 5 dieną, dėl nužudy
mo Marth Virginia James, 
iš Norfolk, Va. Nužudymas 
įvyko keleiviniame trauki
nyje, sausio 23 d., 1943 m.

Chicagos moterų teisme 
praeitą antradienį buvo na
grinėjama byla, kurioje bu
vo įvelta viena moteris, 27 
metų, keturių vaikų motina, 
kareivio žmona, ir svetimas 
vyras, 41 metų.

Keturių vaikų motina ir 
svetimas vyras buvo nuteis
ti iki vienų metų Bridewell
kalėjimna už netvarkingą
gyvenimą.

Moteris buvo kaltinama
dėl vaikų neprižiūrėjimo, o
svetimas vyras dėl vaikų
piktinimo.

Teisme buvo pareikšta,
jog motina dažnai palikda
vusi savo vaikus vienus ir 
išeidavo su svetimu vyru. 
9 metų mergytė teisme liu
dijo, kad jos mamytė ir sve
timas vyras blogą pavyzdį 
davė...

Byla dėl probacijos (iš
bandymo) bus nagrinėjama 
gruodžio 31 d.

Gera širdis...
PIETVAKARIŲ PACIFI- 

KAS. — Keturi Jungtinių 
Amerikos Valstybių armijos 
daktarai dirbo tris vaiandas, 
vartojant įvairias medicinos 
priemones, kad išgelbėjus 
nuo mirties pusiau mirusį 
japonų belaisvį Japonas bu
vo sunkiai sužeistas ir nepa
sisekė jo išgell.ė'.i iš mirties 
namj.

Oi tos cigaretės...

Kiek jos rūpesčių sukelia...?
VIENAS NETEKO UŽ CIGARIETŲ GYVYBES. — KI

TAS ATSITIKIMAS RODO, KAD CIGARIETES GA
LI PATARNAUTI KARO BONŲ VAJUI.

NEW YORK. — Cigarie- grocerninkas, pranešė

tį, gruodžio 5 dieną.
Geležinkelio darbininkas, 

atpažintas kaipo Michael 
Condon, 52 metų, paprašė 

(cigarietės nepažįstaųiojo as
mens prie Chatham sq., že
mutinėje rytų dalyje. Kilo 
ginčas. Vyras ištraukė pis
toletą ir paleido tris šūvius. 
Condon buvo užmuštas.

Anthony Fox, 43 metų, bu
vo sulaikytas dėl šio įvykio
klausinėjimui.♦ * *

$37.50 pakelis
LOGANSPORT, Ind. — 

Trijų skilčių skelbimas gruo
džio 5 dieną tilpo vietos laik
raščiuose, kur Angelo Ricci,

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 

RUSSIAN TURKISH BAIHS 1
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 

akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 

pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Minerallngfl, aulferinės vantos duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

4 melu vaikas šovė
miesto banke

FAIRMOUNT, W. Va. — 
Jeff Ellis, 4 metų amžiaus, 
buvo sukėlęs miesto banke 
triukšmą, gruodžio 5 dieną.

Kai kostumerini bego 
slėptis ir banko pareigūnai 
sukėlė aliarmą, tai Jeffrey, 
4 metų vaikas, mosikavo .32 
revolverį ir pastebėjo: “Gee, 
tikrai šausiu!”

Kai mažojo vaiko motina 
dirbo prie pinigų lango, Jef- 
ferey priėjo prie kasininko 
stalo, rado revolverį ir pa
traukė gaiduką. Nuostoliai 
buvo maži.

Herojai vyrai!
LONDONAS. — Victoria 

kryžius britų imperijoje yra 
aukščiausias garbės ženklas 
už pasižymėjimą. Nesenai 
buvo tuo ženklu apdovanoti 
du katalikai: Capt. David 
Jamieson, kuris vadovavo 
Normandijoje 36 valandas, 
nepaisant savo žaizdų, ir 
Capt. Michael Allmand, ku
ris neteko gyvybės, kai ardė 
japonų kulkosvaidžių lizdus.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

garietės pardavimui”. Ta
čiau čia yra patriotiškas su
manymas. Jei nori gauti ket
virtadienį (gruodžio 7 d.) 
pakelį cigariečių, kostume- 
riai turi pirkti $50 karo bo- 
ną. Ricci sutaupė savo ciga
riečių atsargas dėl šio bonų 
vajaus.

Kur dabar?
LONDON. — Pranešama, 

kad kardinolas Augustus 
Hlon, Gniezno ir Poznanijos 
arkivyskupas ir Lenkijos 
primas, buvo nacių perkeltas 
į Saxony. Kardinolas yra na
cių nelaisvėje. Apie tai pra
neša lenkų katalikų spaudės 
agentūra.

X Nekalto Prasidėjimo pa 
rapijos mokyklą lankantieji 
vaikai parduotais karo bo- 
nais ir ženkleliais nupirko 
jeep ir ambulansą kariuo
menei. Jeep 8-tam skyriui 
kainavo $1,150, o ambulan- 
sas kitiems skyriams — $1,- 
950. Šiandie, 1:30 popiet, 
prie mokyklos bus iškilmin
gas paminėjimas trijų me
tų sukakties nuo Pearl Har- 
bor užpuolimo. Bus atvežtas 
ir vaikų nupirktas jeep ir 
ambulansas. /

X Aplink mus buvo rašy
ta, kad Vasario 16 paminė
jimas 1945 metais įvyks 
Ashland Auditorium. Tai 
buvo klaida. Paminėjimas į- 
vyks Amalgamated Clothing 
Workers Union Auditorijoj, 
kuri randasi kitoj pusėj Ash 
land Avenue (333 Ashland 
Blvd.)

X Pianistas Bacevičius 
sausio mėnesį, 1945 m., at
vyks į Chicago išpildyti pro
gramą “Muzikos žinių” 10- 
ties metų sukakties minėji
me, sausio 21 d., Kimbail 
Hali. Programoj dalyvaus ii 
Sasnausko vyrų choras, ku
rį komp. A. Pocius jau mo
kina naujų dainų.

X Tėvų Pranciškonų vie
nuolijai paremti pramoga į- 
vyks gruodžio 10 d., Gra- 
monto salėj, 4535 So. Rock- 
Wfell St., 2 vai. popiet, Brigh- 
ton Parke. Kaip vietiniai, 
taip svečiai ir prieteliai, ma
lonėkite atsilankyti ir pa
remti rengimo komisijos 
gražų darbą.

X Lt. Gora. Bernard Sca- 
lon, iš Edwardsville, III. par
vyko namo pas motiną ir 
seserį poilsio. Laivyne jis 
atsižymėjo invazijos dieno
je. Rizikuodamas savo gyvy
bę jis išgelbėjo iš mirties 
nasrų 12 karių. Už “galant- 
ry in action” apdovanotas 
auksine žvaigžde su deiman
tu. Jis yra pusbrolis J. Skel- 
ly, žinomo Marąuette Park 
veikėjo.

X Marijona Daunytė, L* 
Vyčių Chicago apskrities 
pirm., padedama mamytės, 
praeitą antradienį iškėlė vai 
šes L. V. Chicago apskri
ties seimelio komisijai, su
sirinkusiai ; jos namus po
sėdžiui. Seimelis įvyks sau
sio 21 d., 1945.

X N. Gugienė, BALF cen
tro sekretorė, kalbės išlei
džiant į New York pirmu
tinį drabužių vagoną gruo
džio 8 d. Iškilmės įvyks prie 
vagono, kuris bus nufoto
grafuotas. Gi vakare Lietu
vių Auditorijoj bus bankie 
tas.

X Pfc. Petras J. Poška, iŠ 
Town of Lake, dabar ran
dasi vienoj jūrų ligoninėj 
San Diego, Calif. Jis buvo 
sužeistas Marianas salos kari 
tynėse. Sako, buvo • tokios 
kovos, kurių jis niekad ne
galės pamiršti.
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