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LAUŽIASI
Amerikiečiai Jau Veržiasi i Didelę 

Japonų Ormoc Bazę Leyte Saloje
LEYTE sala, gruod. 10. 

— Nepatvirtintas praneši
mas sakė amerikiečiai jau 
įsiveržė į japonų didžiulę 
Ormoc bazę, Leyte salos 
vakariniam krante.

Vėliausias Gen. MacAr
thur komunikatas sakė 
amerikiečiai kaujasi su 
priešai Ipil kaime, dvi my
lias nuo Ormoc.

Septintos divizijos kariai 
pasivarė tris mylias pagal 
vakarinį krantą ir randasi 
tik dvi mylios nuo susijun
gimo su 77-ta divizija, la
biau suspausdami spąstus 
aplink kelis tūkstančius ja

Tokyo Praneša Apie Kitas B-29 Atakas
WASHINGTON, gruod. 

10. — Tokyo radio prane
šė apie kitą B-29 lėktuvų 
“ataką" ant Japonijos,-Ku
re laivyno bazės srity, ir 
sakė du kiti B-29 lėktuvai 
pasirodė virš Tokyo, ir 
kad vienas jų numetė pade
gančiąsias bombos.

Nebuvo jokio patvirtini
mo tam priešo pranešimui. 
Iki šiol Superfortress lėk
tuvai iš Kinijos ir Saipan 
12 kartų puolė Japoniją.

J Š
Kiniečiai Atmušė Japonus 65 Mylias

CHUNGKING, gruod. 10. 
— Gerai išlavinti ir aprū
pinti kiniečiai kariai, po 
Gen. Tang En-po vadovy
be, tęsia ofensyvą, kuri per 
penkias dienas atstūmė ja
ponus 65 mylias, ir atsiė
mė Limingkwan kalnų per
ėją Kweichow-Kwangsi pa
sieny, 110 mylių į pietva
karius nuo Kweiyang.

Taipgi pranešta apie 
Shangssu atsiėmimą, 30 
mylių į pietus nuo Tushan, 
kas nurodo, jog japonai ga

Komunistų Pravda Puola JAV Autorių
MASKVA, gruod. 9. — 

Komunistų partijos laikraš
tis Pravda šiandien užsi
puolė ant William L. Whi- 
te, amerikiečio autoriaus ir 
užsienių korespondento, ir 
sakė jis vykęs į Rusiją su 
numatytu tikslu ją šmeižti.

White praeitą vasarą 
lankėsi Rusijoje su JAV 
Prekybos Buto prezidentu 
Eric Johnston. Sugrįžęs jis 
parašė knygą “Report on 
the Russians,” kurios san
traukos pirmoji dalis ?au 
pasirodė Reader’s Digest
žurnale.

Vienoj vietoj White rašė,

SUPAŽINDINKITE KITUS SU DIENU “DRAUGU**
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SAARBRUCKEN
ponų prispaustų prie Ca- 
motes jūros.

Amerikiečiai užėmė Al- 
buera miestelį pakrantėje, 
pusdevintos mylios į pietry
čius nuo Ormoc.

Nežinoma kiek japonų iš 
viso sugauta, bet štabas 
spėja, kad skaičius sieks 
"kelis tūkstančius.”

Gen. -MacArthur sakė di
delis lietus labai trukdo a- 
merikiečių žygiams.

Šiauriniam gale Ormoc 
koridoriaus 32-toji divizija 
užėmė priešo batareją ir 
didelius amunicijos ir reik
menų krovinius.

i Yra galimybės, jog lėktu- 
! vai atakavo Seto Naikai 
Į sritį su tikiu išieškoti tuos 
I japonų laivus, kurie pas
pruko iš Philippinų jūrų 

Į kovos, kurios metu Ameri
kos jėgos nuskandino ar Su
žalojo 58 priešo laivus.

Anot Tokyo, faktas, kad 
"priešas atakuoja mažais 
skaičiais lėktuvų dieną ir 
naktį nurodo, kad. jis pla
nuoja Vesti nervų- karą.”

li greitu laiku būti išvary
ti iš visos Kweichow pro
vincijos.

Gen. Chen Cheng, naujai 
paskirtas karo ministras, 
pareiškė, kad kritiškasis 
periodas Kweichow vajuje 
jau baigtas. Jis sakė kinie
čiai visvien turi saugotis 
japonų, kurie turi apie 100,- 
000 vyrų prie Kweichow- 
Kwangsi rubežiaus ir kitą 
300,000 Kv^angsi ir Hunan 
provincijose.

kad skirtumas tarpe Rusi
jos ir Kansas kalėjimo 
Amerikoje yra tas, kad ka
linys Amerikoje gali skus
tis dėl kalėjimo užvaizdos, 
ir jam visvien negresia su
šaudymo pavojus.

NEW YORKAS, gruod. 
10. — William L. White sa
kė Wendell W. Willkie bu
vo tikrai Rusijos prietelis, 
tačiau David Zaslavsky, tas 
pats, kuris užpuolė White’ą, 
pravardžiavo Willkie dėlto, 
kad jis paminėjo padėtį Pa- 
balčio valstybėse ir Lenki
joje.

LAIMĖJO PREMIJĄ UŽ

Šis 14 metų berniukas šeria savo pirmą premiją lai
mėjusį 299 svarų paršą Chicagos parodoje. Paršas svėrė 
perdaug, tad prisėjo jį "nuredūsinti”.

BRITAI VERŽIASI 
PIRMYN BURMOJE

NEW DELHI, Indija, gr. 
10. — Britai kariai, veržda 
miesi pietuosna Burmoje 
pagal šiaurės-pietų geležin
kelio liniją, jau pasiekė Ne- 
ba stotį, 160 mylių į šiau
rę nuo Mandalajaus, ir iki 
šiol nėra sutikę japonų.

Bhamo srity, šiaurryčiuo 
se, kiniečiai susikibo su 
priešu, o Chindwin fronte 
afrikiečiai kariai varosi į 
pietus ir sutiko priešą prie 
Hwegyin.

Laivyno Lėktuvai 
Atakavo lwo Sala

WASHINGTON, gr. 9.— 
Laivyno lėktuvai ketvirta
dieny atakavo strateginę 
japonų Iwo Jima bazę, Vol- 
cano salyne.

Lėktuvai sutiko dide'ę 
priešlėktuvinių patrankų 
ugnį. Vienas lėktuvas buvo 

j užgautas, bet visi saugiai 
grįžo.

Adm. Nimitz komunika- 
į tas pranešė °.pie lėktuvų 
atakas ant Marianas ir 
Marshall salų ketvirtadie
ny, ir ant Babelthuap, Pa- 
lau salyne, trečiadieny.

Tajeru Fabrikai Dirbs 
Septynių Dienu Savaitę

WASHINGTON, gr. 9.— 
Didžiųjų padangų (tajerių) 
fabrikų atstovai, su darbi
ninkų sutikimu, pasižadėjo 
dirbti septynias dienas į sa
vaitę per ateinančius ketu
ris mėnesius, kad padidinti 
taip reikalingų padangų ga
mybą.

Kaip numatyta United 
Rubber Workers sutartyse, 
darbininkai gaus dvigubą 
mokestį už septintą dirba
mą dieną.

SPROGIMAS PARAKO 
FABRIKE UŽMUŠĖ 2

HERCULES, Calif., gruo
džio 10. — Du vyrai žuvo ir 
bent 25 asmenys buvo su- 

, žeisti kuomet Hercules 
Powder Co. fabrike įvyko 
sprogimas, kuris sunaikino 
du medinius pastatus ir iš
daužė langus netolimuose 
miesteliuose. Sprogimas bu
vo jaustas 25 mylių atstu
me.

Praneša Apie Naujus 
Sukilimus Prieš Franco

LYON, Prancūzija, gruo
džio 9. — Čia girdėti rapor- 

į tai sakė Ispanijoje iškilo 
eilė naujų riaušių, ypač An- 
dalusijos srity, kur Gen. 
Francisco Franco pasiuntė 
kariuomenės dalinius nu
malšinti sukilimus.

Anot raportų, revoliucio
nieriai du kartu okupavo 
Montere miestą, ir pasit
raukė po to, kaip užmušė 
skaičių karių ir padegė ke
lis pastatus. Granados ir 
Santander kalnų srityse re- 
voliucijonieriai atakavo 
Franco kariuomenę.

NELSON AUSTRALIJOJE
MELBOURNE, Australi

ja, gruod. 10, — Lėktuvu 
atskridęs į Canberra, Do- 
nald M. Nelson, Prez. Roo>- 
sevelto asmeninis atstovas, 
šiandien tarėsi su Ministru 
Pirmininku John Curtin.

KALENDORIUS
Gruodžio 11 d.: ftv. Da.- 

mazas; senovės: Valdis ir 
Dirvonė.

Gruodžio 12 d.: ftv. Alek
sandras; senovės: Kirbaida 
ir Rūtvailė.

ORAS
Apsiniaukus. Bus sniego 

j ir šalčiau.

PRANCŪZAI PASIRAŠĖ 
SUTARTĮ SU RUSIJA

MASKVA, gruod. 10. — 
Prancūzija ir Rusija pasi
rašė draugingumo ir savi
tarpės pagalbos sutartį. 
Prancūzijos vardu pasirašė 
Gen. Charles de Gaulle ir 
Prancūzijos užsienių minis
tras, o už Rusiją pasirašė 
Marš. Stalin ir užsienių ko
misaras.

Sutarties sąlygos būsian
čios paskelbtos vėliau.

Vėl Draftuos 26-37 
Melu Amžiaus Vyrus

WASHINGTON, gr. 10.— 
Washingtonas vakar išleido 
naują "dirbkite ar kovoki
te” įsakymą vyrams nuo 
26 iki 37 metų amžiaus.

To pasėkoje visi vietiniai 
draft board ’ai pradės per
tikrinti visus tų amžių vy
rus, kurie buvo neimti ka
riuomenėn iš priežasties 
karinio darbo.

Jeigu jie tiesioginiai pri
sideda prie karo pastangų, 
jie nebus imami ir dabar. 
Bet jeigu jie išėjo iš kari
nių fabrikų atgal į civilę 
pramonę, jie gali būti tuo
jau perklasifikuojami.

Imamasi šio žygio, kad 
užtikrinti reikalingų kari
nių dalykų gamybos pakili
mą.

Lėktuvai Atakavo 
Geležinkelius, Berlyną
LONDONAS, gruod. 10.- 

Amerikos lėktuvai dieno’3 
metu šiandien atakavo įvai
rias geležinkelių linijas Vo
kietijoje. Nakties metu bri
tų Mosųuito bomberiai ata
kavo Berlyną.

Vakar dieną FJying For- 
tress lėktuvai numetė su- 
virš i,500 tonų bombų ant 
Stuttgarto, nacių geležinke
lių centro.

KARO BIULETENAI
—Rusui kariuomenė dasi

varė iki devynių mylių nuo 
Budapešto. Vengrijos vy
riausybė išbėgo į miestą 
netoli Austrijos sienos.

—Britai kariai atrėmė 
ELAS ataką ant valdžios 
štabo Atėnuose.

—Amerikos lėktuvai ata
kavo ir nuskandino kelis 
japonų laivus Hong Kone 
srity.

—Grafas Sforza pareiškė, 
kad jis visiškai pasitrau
kiąs iš Italijos politikos.

—JAV pirmoji armija pa
sivarė pirmyn pusantro“ 
mylios ir užėmė keturis kai
mus.

—Kinijos kariuomenė vis 
dar atakuoja japonus Kwe 
ichow provincijoje.

Naciai Neteko 211,400 Karių Per 
32 Dienas; Nauji Saar Persikėlimai
PARYŽIUS, gruod. 10. — Sudėtinis Amerikos 3-ios 

ir 7-tos armijų puolimas iš priešakio ir šonų pralaužė 
naujus spragas nacių Saarlande. Tos armijos lydi ofen
zyvai, kurioje per 32 dienas išmušta apie 211,400 nacių 
kariui.

Trečios armijos divizijos šiaurėje įsiveržė į Saabruc- 
keno priemiesčius, maždaug dvi mylias nuo to miesto 
centro, ir apstatė geležines linijas aplink miesto šonus 
iš šiaurės ir pietų.

Toliau šiaurėje JAV 9-toji ir 1-oji armijos — pas
taroji žygiuodama, per šešis colius sniego — užėmė 
kitas priešo pozicijas pagal 21 mylios plotį vakariniam 
Roer upės krante.

Devintoji armija išmušė 
paskutinius nacių lizdus va
kariniam Roer krante, tuoj 
skers Julich, prie kelių į 
Koelną ir Dusseldorfą.

Šiauriniam fronto gale 
naciai paleido dar dvi užt
vankas tarpe Nijmegen ir 
Arnhem, užliedami frontą 
ir tuo nukeldami linijas ke
turias ar penkias mylias į 
vakarus.

Olandijoje kanadiečiai už
ėmė Fort Crevecouer tvir
tovę virš Hertogenbosch.

Rusai Greitu Laiku Užims Budapeštą
LONDONAS, gruod. 10.— 

Rusai kariai, pralaužę na
cių linijas į šiaurę nuo Bu
dapešto, pasistūmėjo pir
myn 37 mylias ir apsupo du 
trečdalius Vengrijos sosti
nės. Iš rytų ir pietų pusiu 
jie dasivarė iki trijų-pen- 
kių mylių nuo to miesto.

Naujam persikėlime per 
Dunojų į pietus nuo Buda
pešto rusai užėmė Szazha- 
lombitta geležinkelio stotį, 
10 mylių į pietvakarius nuo 
sostinės.

Ir Maskva ir Berlynas sa
kė, kad aršios kovos vyks

Vadai Bando Baigti Riaušes Graikijoj
ATĖNAI, Graikija, gr. 

10. — Vakar pranešta, kad 
daugiau ELAS jėgų renka
si prie Atėnų. Pačiam mies
te, trys aukšti liberalai sa
kė jie bando kaip nors už
baigti Atėnuose pradėtą ci
vilį karą.

Britų Gen. Scobie komu
nikatas pranešė apie ELAS 
jėgų padidėjimą. (ELAS 
yra ginkluoti daliniai kai
riųjų EAM partijos.) Biu
letenis sakė progresas da
romas nežiūrint sukile'ių 
veiksmų. Revoliucionieriai 
išsprogdino svarbų tiltą Pi- į 
reaus mieste.

Atėnuoše britų snaiperių | 
ieškojimo patruliai turi ne- I 
lengvą darbą, kadangi di- 
deer. "• dalis snaiperių dėvi 
civilius drabužius. Snaipe
riai nušovė britą ambulan- 
so vairuotoją, kuris gelbė
jo sužeistą graiką, ir pasi
ėmė jo ambulansą.

Raportai iš fronto sakė 
3-ioji armija padidino savo 
persikėlimų per Saar skai
čių iki aštuonių gerų pozi
cijų pagal tą upę Vokieti
joje ir šiauriniam prancūzų 
Alsace.

7-toji armija pasistūmėjo 
iki keturių mylių nuo vokie
čių Saaro-Palatinato sienų. 
Haguenau, paskutinė nacių 
tvirtovė šiauriniam Alsace, 
jau apsupta ir amerikiečiai 
jau laužiasi į miestą.

ta už Budapeštą.
Anot Maskvos, nacių gar

nizonui beliko tik du gele
žinkeliai ir trys vieškeliai 
pasitraukimui iš sostinės, 
tarpe Velencei ežero ir Du
nojaus, į šiaurvakarius nuo 
Budapešto.

Maršalo Stalin praneši
mas sakė Maršalo Malinovs- 
kio armija užėmė daugiau 
negu 150 apgyventų vietų. 
Rusai pasiekė Dunojų po to, 
kaip pžėmė Vac, kur upė 
pasuka į vakarus, Bratisla
va ir Viena link.

ELAS daliniai pravedė 
eilę atakų rytinėj Atėnų da
ly. Reguliarūs graikų dali
niai jas atmušė.

Britai vartojo tankus ir 
laivų patrankas, kad išva
lyti sukilėlius iš apylinkių 
į pietus nuo Leontos uosto, 
bet buvo sulaikyti stiprių 
EIAS pozicijų namuose ir 
kalnuose. Lėktuvai tuomet 
atakavo juos kulkosvai
džiais.
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ŽINIOS IS GR&ND RAPIDS, MICH.
KOPLYČIOS
DEDIKACIJA

Gruodžio 3 d. 66. Petro 
ir Povilo lietuvių parapijoj 
buvo didelės iškilmės — pa
šventinimas naujos 6v. Pa
nelės Liurdo Apsireiškimo 
koplyčios (šventovės). Žmo
nių prisirinko pilna bažny
čia, kaip parapijonų, taip ir 
svetimtaučių.

Iškilmes pradėjus, įėjo 
pulkas jaunuolių ROTC, va
dovaujant Maj. Waldo T. 
Fuller. Paskui sekė Vytau
to Kareivių dr-jos nariai u- 
niformose. Abu pulkai nešė 
tautos, bažnyčios, Lietuvos 
ir pulkų vėliavas. Paskui 
juos sekė procesija mokyk
los mergaičių ir bernelių, 
kurie eidami sudarė gyvą 
kryžių. Visai procesijai ei
nant į bažnyčią, choras gie
dojo Star Spangled Banner.

Po to sekė šv. Rožančiaus 
maldos, kurias vedė svečias 
kun. Antanas Mažukna, M. 
I.C., iš Milwaukee; jis pa-l 
sakė ir pamokslus — lietu 
vių ir anglų kalbomis. Po 
pamokslų visi žmonės išėjo 
į lauką prie koplyčios, kur 
kun. Mažukna koplyčią ati
dengė ir pašventino. Paskui 
visi sugrįžo atgal į bažny
čią ir baigta iškilmės paky
lėjimu 6v. Sakramento. Per 
iškilmes taipgi buvo išdalin
ta rožančiai motinoms ir gi
minėms (Gold Star Mo- 
thers), kurių sūnūs jau sa
vo gyvybes paguldė dėl lais
vės šios šalies. Tie sūnūs y- 
ra: Lt. Gerald A. Barto, S. 
Sgt. John Dubinskas, Pfc. 
Frank Vanskaitis, Pfc. Wm.

Jesinskas ir Cpl. Geo. Budri- 
tis.

Šioji koplyčia pastatyta 
atminčiai sūnų ir dukterų, 
kurie yra išėję kovoti prie
šus šios šalies. Iš viso jau 
yra suvirš 350, iš kurių jau 
5 netekom, šis skaičius ne 
visų lietuvių, tiktai iš mūs 
parapijos.

Koplyčia stovi labai gra
žioj vietoj, prie kampo za
kristijos. Tiesa, darbas dar 
nevisiškai baigtas. Šią žie
mą bus apsodinta gražiomis 
pušelėmis taip kad per išti
są metą visuomet bus gra
žu. Toliau, laikui bėgant, 
šalia koplyčios bus pastaty
ta paminklas su visų jau
nuolių vardais.

Koplyčia, gal būt, tik vie 
na tokia visoj šaly. Joj įtai
syta “juoda šviesa” (black 
light), kuri koplyčią apšvie
čia mėlyna šviesa ir ją ga
li matyt iš toli, kad ir nak-; 
tį. Pastatyta iš parinktų 
spalvuotų akmenų ir taip į- 
taisyta, kad vanduo čiurle
na per akmens sienas že
myn, tiesiog į “upelį”, kur 
šalįa klūpoja Bernadeta, ku 
riai Šv. Panelė apsireiškė 
Kelios pėdos nuo koplyčios 
yra marmurinis klauptukas 
kur žmonės gali priklaupti 
ir pasimelsti. Koplyčia pa
naši į Liurdo šventovę, Pra
ncūzijoj.

I SVEČIAS
Praeitą savaitę, mūs pa

rapijoj lankėsi svečias, kun. 
Antanas Mažukna, MIC, iš 
Milvvaukee. ŠŠ. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijoj buvo 
rekolekcijos, kurias svečias

Elektros pečius jūsų 

pokarinėje virtuvėje atneš 

''apsaugotus'' vitaminus 

jūsų stalui

Maistas, kurį jūs perkate gali turėti visus vita
minus ir mineralus kas reikalinga jūsų šeimai— 
bet tiktai tas maistas turi vertybę, kuris tikrai 
pasiekia jūsų stalą.

Tai dėlto jūs norėsite elektros pečiaus jūsų 
pokarinėje virtuvėje. Tada jūs galėsite gerai— 
šutinti vaisius ir daržoves mažuose kiekiuose 
vandens. Nebus reikalo maišyti valgius ar kil
noti puodų viršelius. Jūs "apsaugosite” vertin
gus sveikatingumo — priduodančius vitaminus 
kurie yra reikalingi jūsų šeimai.

Su elektros pečiu jūs sutaupysite maistą kaip 
ir vitaminus. Tobulas insuluotas keptuvas ir 
taisyklingos automatiškos kontrolės užtikrina 
mažiau mėsos susitraukimą — tobulus rezulta
tus visados.

Tad planuokite Šiandien įsigyti elektros pečių 
savo pokarinėje virtuvėje. Tada jūs atrasite 
kad maistas išrodys geresnis, bus skanesnio 
skoningumo ir bus geresnis dė, visos šeimos.

C0MM0NWEALTH EDISON 
COMPANY

UŽSITARNAVUS TRIS AUKŠČIAUSIUS ORDINUS

Kapitonas Maurice L. Britt iš Lonoke, Arkansas, yra 
vienatinis iki šiol Amerikos kareivis, apdovanotas trimis 
aukščiausiais Amerikos ordinais: Congressional Medai, 
Silver Star ir Distinguished Service Cross. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

vedė per 3 dienas lietuvių 
kalboj ir kitas 3 dienas an
glų kalboj. Gruodžio 3 d. da 
lyvavo iškilmėse pašventini- J 
rao šv. Panelės Liurdo Ap- j 
sireiškimo šventovės. Kun 1 
Mažukna pagyrė parapijo
nus už gražų darbą — pa
statymą koplyčios — atmin 
čiai savo sūnų ir dukterų, 
šios šalies laisvės gynėjų

NAUJAS ASISTENTAS
Klebonas kun. Juozas Lip

kus praeitą savaitę gavo 
naują asistentą, būtent kun

Tel. YARds <641

J. RIMDZUS, D. C.
•JIUROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo 
4649 So. Ashfand Avė.

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

Benediktą Marčiulionį, ku
ris buvo asistentu 66. Petro

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tilt viens pora aky, - įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Ueg- 
■amlnuotl Jai modernllklauila 
matoda, kuri* regijimo mokslai 
gali sutelkti.

k M METAI PATYRIMO 
patrinkime akinta, kuris praAall- 

) . aa vis* aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 Bo. Ashland Avenue 

Pampas ll-toe
Telefonas* CANAL MIS, Obloaga 

I OFISO VALANDOS)
Basdisa tilt a. m. Iki »:»0 p. m.

Ir laitad. 1:14 a. aa.

Visus Toronto ir apylin
kės lietuvius-es maloniai 
kviečiame atsilankyti. Už
tikrinu, kad visi būsite pa-

Sutiks Naujus Metus
Šių metų gruodžio mėn.

31 dieną, t. y. sekmadienį,
8 vai. vak., Toronto Lietuvių ! tenkinti. Mūsų darbščios ir
R. Katalikų šv. Jono Krikš
tytojo pašalpinė draugija

geros šeimininkės, kurios vi
suomet moka paruošti ska-

lietuvių parapijos svetainė- nius valgius jau iš anksto 
je, Naujų Metų sutikimo 
proga, rengia iškilmingą va
karienę ir šokius.

ir Povilo parapijoj, Green 
Bay, Wis. Pastaruoju laiku 
jis pavadavo kleboną kun. 
Lipkų nuo sunkesnių darbų. 
Visiems žinoma, kad kun. 
Lipkus pastaruoju laiku 
daug triūso padėjo, kad iš
vaduot parapiją nuo skolų, i 
kas pakenkė net jo sveika
tai. Kelias savaites buvo li
goninėj. V. M. K.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mane 2t metą praktikavimas 
Jus«| garantavimas 

Optemetrieally Akių 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 vaikui.

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

dėlioj pagal sutartį.
Daigely atsitikimų akys atitaiso-

ruošiasi prie te.
Besivaišindami prie ska

nios vakarienės ir besilinks
mindami prie geros muzikos, 
visi bendrai palydėsime se
nus ir sutiksime Naujus Me
tus.

Sekretorius S. Balčiūnas!

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybe.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės
J

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS #4

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 
k gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir Įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
laikrodėlius, Žiedus, Rąžomas 
Plunksnas, Ir Muzikalius In
strumentus. Paslnaudokits!

JOHNA. KASS
JEVVELRY — W ATCIIMAKKR 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE M17

Sės. 6958 So. Talman Ava.
Bes. TeL GRCvehlll 0617 
Offloe TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

2423 Weat Marųnette RoaC^|
OFISO VALANDOS

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

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
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS arti 47th street

Jaunuoliai, kurie nepriimami L Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
karo aviacijos skyrius iš pnežas- i * -»■
ties spalvų neregėj imo — (color rečiadierų pagal sutartį.
blindness), kreipkitea prie manęs.
Apsiimu išgydyti. I TeL VIKg™la 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

4712 South Ashland Av.
YABDS 1273

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 

springsats,

arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie l

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WE8T ROOSEVELT ROAD

Tel. YARds 5921
Iftes.: KENwood 5107.

DR. A, J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarais 
Ofisas HT* uždarytas.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

iTeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-g 

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

. vakarais ofisas uždarytas.
». į' REZIDENCIJA

S241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6653

DR. P. Z. ZALATORIS<
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
r*\ 1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p^

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS ,
į Si D K TOJAS IB CHIRURGAS I

UlB. AKINIUS PRITAIKO

*744 VVest 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. 4

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, Šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
•lfifi So. Kedzie Avenne

VALANDOS:

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

Ofiso Tel. VIRginia 1886

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS - Q DR- AL JACKUS
Statybai, Remontavimoi, Refinansavlmnl— 

ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOK fi.lf.MUI 
Panaudokite Progą Dabartlnšma temoms

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TATPYKITE mfinų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir ligi SS.AOO.A0 ap
drausti per Federal Savlngs and Ix>an In- 

Corporatlon. Jūsų pinigai bm grnltal 
iki

Miranee 
Išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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 iki 8:00 vaL 
Tročlad. tr Sekm. tik gnsItariuM.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 8. 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: f
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 3210

Res. Tel. REPublic 0054 |
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Hekmadlenlaig pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas parai: . 
klas. (Jablonskis) ’
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CLASSIFIED AND AMERIKIEČIU

K

BUZZ BOMBA” 
nmi

1 “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph S488-D489

HELP VVANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
castings. 48 vai. i 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

MAŠINISTU
ARC WELDERIŲ 

PAGELU. — THREADERS

PUNCH IR DRILL 
PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos—53 vai. } sav

Kelly Steei
Works, Ine.

71 ml Metai — Po Karo Ateitis
5757 W. G5th STREET 

Atdara kasdien 8 ryto Iki 8 vak.
Sekniad. 10 ryto iki 3 pp.

VYRŲ 
VIRŠ 50 METŲ

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS
★ ★

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

GERA PRADINĖ RATA 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PO KARO ATEITIS 
ATSIŠAUKITE

CASPERS 
TIN PLATE CO. 
4IOOW.42nd PI.

PLASTIC 
MOLD MAKERS 
TOOL MAKERS 
BENCH HANDS

KALĖDOMS BONAI 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 
DYKAI LIGONINES IR 

GYVYBES APDRAUDOS PLYNAI

MIDLAND 
DIE & ENGRAVING CO.

1800 W. BERENICE
SVARBIAI PRAMONEI 

REIKIA

Core Makeis 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum pastinga. 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

4426 S. WESTERN AVĖ.

Tas, kuria gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų, y r? 
brangesnis už 100 priešų iš- 
naikintoją. Bosiuįje

HELP VVANTED — VYRAI

Yra

Taikos Laikų 

Ateities •

PRIE

ELECTRO-MOTIVE
Division

GTNERAL MOTORS
Corporation

ATSIŠAUKITE

55th STREET IR JOLIET RD.

LA GRANGE
Tiesiog West Towns ir Bluebird 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

DARBININKŲ
PĘIE FOUNDRY, JARDE IR 

MACHINE SHOP DARBŲ

Mes esam įgalioti per W. M. C. 
priimti aplikantus viršminėtiems 

darbams prie mūsų vartų.

C R ANE C O.
EMPLOYMENT OFISAS

4000 S. KEDZIE AVĖ.
HELP VVANTED — MOTERYS

ASSEMBLERS
Atlikit saugius, lengvus darbus 
moderniškoje karo dirbtuvėje. 
Gera mokestis ir bonai. Tiktai 
dienomis. Uniformos duodama. 
Dykai busais patarnavimas.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST/
Tel. PORtsmouth 6277

VYRAI IR MOTERYS

★ ★ 

MOTERŲ - VYRŲ
NEAPRIBOTO AMŽIAUS
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO
•

Du šiltai 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.
LENGVI DIRBTUVĖS 

DARBAI.
$36.40 UŽ 48 VAL. SAV. 

APMOKAMOS ATOSTOGOS

Vogue Luggage Co.
234 S. MARKET

HELP VVANTED — MOTERYS

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.

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

MOTERŲ IR MERGINŲ 
LENGVIEMS,, ASSEMBLY 

DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

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

2519 W. Fulton St.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbdamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. VARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Žuvo Prancūzijoje

Pvt. Joseph P. Kubis ne
teko savo gyvybės Prancūzi
jos kar0 lauke, rugsėjo 13 
dieną, jo motina Mrs. Mary 
Kubis, 3717 So. Hermitage 
avė., sužinojo iš Karo De
partamento.

34 metų amžiaus kareivis 
įstojo į armiją gruodžio mė
nesį, 1943 m., ir tarnavo 
Anglijoje ir Prancūzijoje, 
laike dviejų mėnesių tarny
bos užjūryje.

Atėmė $285
Du ginkluoti vyrai atėjo į 

Bungalow Inn saliūną, 234 
So. Ashland blvd., atėmė iš 
savininko $210 ir iš 17 kos- 
tumerių $75.

Halai Susitaria Dėl 
Naujos Vyriausybės

ROMA, gruod. 9. — Ke
turios politinės partijos su 
tiko sudaryti naują kabine
tą po Premjeru Ivanoe Bo- 
nomi. Jo pavaduotojais bus 
krikščionis demokratas ir 
komunistas.

•*>w- .... •

Nemanykite, kad tik vokiečiai turi robotines bombas. Čia matomos bombos yra a- 
merikiečių ir vadinamos “Buzz bomb”, 27 pėdų ilgio ir sveriančios 2,500 svarų kiek
viena. Amerikos “Buzz bomb” yra tobulesnės už nacių. Kare jos nevartojamos dėlto, 
jog manoma kad karo lėktuvai daugiau destrukcijos padaro priešui ir iš jų didesnės 
bombos numetamos ant taikinių, gi robotines bombos, leidžiamos aklai, dažnai nepa
siekia tikslo. (Acme-Dnaugas telephoto)

ĮDOMIOS ŽINIOS IŠ PHIIA., PA.
Kas vertesnis?

Pastaruoju laiku mūsų 
miesto Kremliaus raudoni 
vergai vietinius laisvės trokš 
tančius Lietuvai veikėjus 
taip gyvu žodžiu, kaip ir 
per savo šlamštus pradėjo 
biauriai šmeižti, kad jie vei
kia ne sulyg nurodymų Kre
mliaus agentų, taip labui 
Lietuvos, kaip ir šios šalies 
— Amerikos, bet sulyg sa
vo nuožiūros; šmeiždami, y- 
patingai stengias vertę pa- 
trijotiškai nusistačiusių vei
kėjų sumažinti. Tačiau jei 
uždėjus ant svarstyklių ver
tę, pavyzdžiui, tokių vieti
nių veikėjų, kaip J. Kava
liauskas, P. Pūkas, kun. S. 
Raila, G. Ramanauskienė, K. 
ir E. Žemaičiai, Ona Ungu- 
raitė, K. Žadeika, A. Mar
cinkevičius, V. Poška, A. 
Kaniušis, Pr. Satinskis ir 
kiti dar jų draugų, draugių- 
bendraveikėjų; o iš raudo
nųjų pusės net nors ir pa
čią Kremliaus “saulę”... Sta 

i liną, tai mūsiškių veikėjų 
moraline vertė visu šimtu 
nuošimčiu persvertų. To dė
lei, kad mūsų šie veikėjai 
uoliausiai darbuojas tam 
tikslui (bei tam tikslui taipo 
gi ir savo skambučių negai
li...), kad šio baisiausio isto
rijoje kafo — pragaro ug
nis veikiausiai būtų užge
sinta, kuri, pasak anglų di
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delio laikraštininko ir poli
tiko — nario parlamento, 
Beverly Baxterio, Stalinas 
malonėjo užkurti... Nes Be
verly Baxteris savo laiške 
iš Londono tūpusiame žur
nale “MacLains”, laidos pir 
mo lapkričio, tarpe kitko, 
ir taip kaip geras žinovas 
dalykų, rašo: “1939 m. Ru
sija pasirašė nepuolimo su
tartį su Vokietija. Tai buvo 
ženklas — signalas Vokieti
jai pradėti karą. Tas aktas 
buvo didžiausiu pataikavi
mu Vokietijai; nors apie jį, 
kas-žin kodėl dabar veik 

kaip ir niekas neužsimena.
Už pataikavimą Vokietijai 
visi mėgsta vien tik kaltin
ti nepamatuotai Chamber- 
lainą.”

“Jeigu Rusija būtų šokus 
tuojau kariauti prieš Vokie
tiją, kada pastaroji pradė
jo šį baisų karą, tai būtų 
buvę milijonų žmonių gyvy
bių sutaupyta.” “Todėl šiuos 
dalykus iš 1939 metų būti
nai ir reikia palaikyti ome
nyje, atmintyje ir dabar, 
kada jinai, tai yra, Rusija 
velka atsakomybę už šį ka
rą”

Kas užsimanytų apie tuos 
mūsų vietinius veikėjus vis
ką aprašyti, tai kaip yra sa
koma, ir ant jaučio “skūros” 
viską nebesutalpintų... Pa
vyzdžiui: paskiausiame tik

c 1

it!

jų veiklos užsimojime — 
War Chest vakaro paruoši
me 19 d. lapkričio, tad ir ta: 
jie surinko naudai reikalau
jančių kur kas daugiau, ne
gu 1000 dolerių; kur, tarp 
kitų, kaipo didžiausią duok
lę — 100 dolerių, paaukavo 
ir Antanas Marcinkevičius.

Bešališkas Stebėtojas

Spring Valley, III., 
žinutės

Lapkričio 22 d. šv. Onos 
parapijos svetainėje buv-o 
metinė parapijos vakarienė. 
Publikos atsilankė gausiai. 
Pelno liko virš $900.00. Tai 
dar pirmutinė tokia vaka
rienė.

Gruodžio 3 d. buvo SLRK 
A 146 kp. metinis susirinki
mas ir valdybos rinkimas. 
Išrinkta ta pati valdyba, bū
tent: pirm. Petras Gedvilas, 
vice pirm. Juozas Stonis, fin. 
rašt. Juozas Grudis, nutar 
rašt. Alb. Pilipaitis, iždin 
Petras Gedvilas, iždo globė 
jas Jonas Zakarevičius, tvar 
kos prižiūrėtojas Pranciškus 
Dapkus. Visi uoliai dirba 
mūsų organizacijos gerovei.

Mūsų “brostvininkai”, ku
riuos kun. A. Deksnis suor
ganizavo, jau išnyko. Nyks
ta lietuviški papročiai. La
bai gaila.

Laukiam Kalėdų, Iš,gany- 
tojaus gimimo paminėjimo 
šventės. Lai gimusio Kris
taus atnešta ramybe pasken
dęs kraujuje pasaulis persi
ima ir 1945 metais įvyksta 
taika.

Pranešimai
LRKSA Chicago apskri

ties priešinei i uis susi ri liki

mas įvyks antradienį, gruo
džio 12 d.. Nekalto Prasidė
jimo Panelės šv. parapijos 
salėj. Visų kuopų atstovai 
prašomi atsilankyti. Yra 
svarbių reikalų svarstymui. 
Be to, bus valdybos rinki
mas. Valdyba

Padėka
ARD G-tas skyr. dėkoja 

visoms rėmėjoms ir visiems 
geradariams už atsilankymą 
į bunco party, gruodžio 3 d. 
Ačiū visoms už sunešimą 
dovani} ir užkandžio. A. L.

Pirmiau rašiau, kad čia 
stoka darbininkų, šiuo lai
ku dar labiau stokuoja. Pa
tys kompanai po tavernus 
ieško darbininkų.

Tai atėjo laikai! Bet bus 
ir kitas deprešinas..

Serga Juozas Martinaitis; 
taip pat serga ir randasi 
St. Margaret ligoninėj Juo
zas Baladinskas, laidotuvių 
direktoriaus brolis.

Šiuo laiku oras čia labai 
gražus.

Labai daug yra laukinių 
ančių.

Komai jau visur nuskin-

Iš mūsų miesto vienas ka
reivis’ buvo Pacifike ir daug 
sykių mūšyje, tačiau liko ne
sužeistas. Dabar paleistas 
namo ir čionai gavo darbą. 
Bet, štai, mašina nupiovė 
ranką. Mat, kokių būna at
sitikimų.

Ray Pilipaitis dar vis bū
na Brazilijoj. Jo adresas: 
Ray Pilipaitis, 1153. AAF, 
Base Unit, A.P.O. 603 c-o 
P. M. Miami, Florida.

A. P.

Ossining, N. Y., mieste
lis, kur randasi New York 
valstybinis kalėjimas, prieš 
1901 metus buvo vadinamas 
Sing Sing. 1901 m. mieste
lio gyventojai nutarė vardą 
pakeisti į Ossinning, bet 
valstybė kalėjimo vardą ne
keitė.

My Thinking...
My Money»..My Time 

will May In thlt 
war to the finith

— fver/ American

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Evnrything In the line of 

Fnmltnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Fertnry Representative

STinUKOOMS in 
MF.RCIIANDISE MART 
For appointment call —

RKPUBLIO 6051

J?

I
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DRAUGAS
♦ 7 THE LITHUANIAN DAILI FRIEND

3BSS4 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

$6 .00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *................................................................................ $7.00
Pusei metų . ......................’....................................... 4.00
Trims mėnesiams ......................   2.00
Dviem mėnesiams ........................................................... 1.50

, Vienam mėnesiui ....................................................................... 75 <
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metama ........................................................... $6.00
Pusei metų ........................................................................ į . 3 50
Trims mėnesiams ................................................................ 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.23
Vienam mėnesiui ............................................ •........................75

Užsieniuose:
Metams ...................................................................................$8.00
Pusei metų .......................................................•................. . 4.50
Trims mėnesiams ............................. ................................. '. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.“

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus 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 as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Antras įspėjimas anglams
Naujasis užsienių reikalų sekretorius Edward Stet- 

tinius ir kitą perspėjimą Didžiajai Britanijai pasiuntė. 
Šiuo raštu anglų politikams pataria nesikišti į Grai
kijos vidaus reikalus.

Perspėjimas yra visai vietoje.
Iš p. Stettinius laukiama, kad jis panašiu būdu per

spėtų ir Sovietų Rusiją, kuri labiau negu Anglija ki
šasi į atvaduotųjų tautų reikalus. Maskva elgiasi dar 
pikčiau; ji ne tik kišasi į tų kraštų vidaus reikalus, 
bet juos ir savinasi.

Neabejojama, kad ateis Laikas, tai bus padaryta. Juk 
negalima daryti išimčių — tai viena, o antra — pavo-- 
jinga yra leisti didžiosioms tautoms organizuoti įta
kos sferas, lenktyniuoti, nes tai gali iššaukti naujus 
konfliktus, naują pasaulinį karą.

Į APŽVALGA

ATIMA KIEKVIENĄ AŠTRŲ DAIKTĄ

President Roosevelt and Prime Mlnlster Cliureliill:
1. Thetr rountries seek no engrandizenicnt, territorial or otherj
2. They desire to seek no territorial olianges tbat <lo not accord 

witli the freely expressed vvishes of the peoplęs coneęrnęd;
3. They respeet the right of all peoples to eitose the fonu of go- 

vemnient under whieh they will live; and the vvish to see soveręign 
’rights and self-governmeiit restored to those vvlto have been forelbly 
depri'ed of them.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941.

Lietuvai nereikia nei komunizmo nei nacizmo
ABIEJI YRA TAUTŲ ŽUDYTOJAI

Tik maži vaikai ir dideli glušai gali tvirtinti, ar ti
kėti, kad imperialistiška Rusija, okupavus ir valdyda
ma Lietuvą, duos lietuvių tautai progas ir galimybes 
tvirtėti ir savistoviai tvarkytis. Okupantams ir impe
rialistams sąmoningos tautos, tokios kaip lietuvių tau
ta, yra pavojingos — jie jas piauna ir denacionalizuoja 
— visą tautinį atsparumą muša laukan: iš sąmoningų 
žmonių daro dvasinius vergus — mechaninius robo
tus. Tą daro nacional-socialistai (naciai) vokiečiai, tą 
taip pat daro ir nacional-komunistai (nackom) rusai. 
Abieji jie yra imperialistai ir abieji mažųjų tautų ir 
valstybių priešai. Abieji jie nori būt ponais ir prispaus
tų žmonių valdovais.
LIETUVA NORI BŪTI LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA

Lietuvių tauta nenori būt vergu ir diktatorių robotu. 
Ji yra pilnai subrendus ir mokanti bei galinti savisto
viai valdytis ir tvarkytis. Jai svetimų bosų ir čekistų 
nereikia. Kas jai tą perša, yra arba išgama, arba sve
timos tautos agentas.

Lietuva nori ir teisę turi būti laisva ir nepriklauso
ma valstybe. Jos norą ir teises varžo agresoriai ir im
perialistai, kuriems tautų ir žmonių norai bei teisės 
nieko nereiškia.
DIKTATŪROSE LAISVE TIK DIKTATORIAMS

Labai nemalonu konstatuoti, bet tai yra faktas, kad 
nacional-socialistinė Vokietija ir nacional-komunistinė 
Rusija yra dvi didžiosios valstybės, kurios mažesnią
sias valstybes n-ori pasmaugti ir išnaikinti. Vokietija 
pasiglemžė Austriją, Čekoslovakiją ir kitas valstybes, 
o Rusija tokiu pat būdu pasiglemžė Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir dalis kitų valstybių. Vokietija savo grobimais 
užspringo ir užsitraukė ant savęs ne tik viso pasaulio 
panieką, bet ir bausmę. Rusija-gi stoja Vokietijos vie
ton ir vykdo jos planus — grobia ir smaugia silpnes
nes valstybes. Tai blogas ženklas. Bloga ir pavojinga 
elgėsena. Ji nežada pasauliui taikos ir laisvės; ji grūda 
pasaulį į vargą bei kančias ir į trečią pasaulinį karą; 
į karą daug pavojingesnį ir baisesnį, negu kad yra šis
karaa* »

Jėga, be teisės ir žmoniškumo, pasaulio nepertvar- 
kys ir taikos neišlaikys. Tironija niekuomet nieko ne
išmokė ir neišmokys. Jėga gera tik tada, kada ji yra 
vartojama prieš kriminalizmą bei betvarkę, apsaugoti 
teisę ir palaikyti tvarką, kuri žmonių yra priimta bei 
nustatyta. Diktatūra ir imperializmas žmonių tvarkos 
ir teisių nepripažįsta. Jis vadovaujasi vien jėga ir bru- 
tališkumu. Iš tokios elgėsenos bei santvarkos niekas 
gero negali laukti ir tikėtis. Diktatūrose laisvė yra tik 
diktatoriams.

Rusijoj spauda - Stalino vergė
Šiuo klausimu rašo plačiai žinomas Amerikos laik

raščių kolumnistas p. Pflaum. Savo straipsnį jis pra
deda pažymėdamas, kad nebuvimas spaudos laisvės 
Rusijoj žymiai sunkina santykius su rusais. Daugu
moje kraštų žmonės visais laikais turi kokių nors prie
monių sužinoti, kas darosi užsienyje ir išreikšti savo 
opiniją. Užsieniečiai taip pat turi galimumų sužinoti, 
kokia nuotaika ten vyrauja.

Bet Rusijoj, rašo p. Pflaum, spauda pataikauja val
džiai ir todėl išsireiškimų laisvė yra labai apribota. 
Rusijos visuomenė neturi galimybės sužinoti, kas dedasi 
•užsieny ir užsienis nežino, kaip galvoja Rusijos žmo
nės.

Rašytojas primena paskutiniuosius įvykius Graikijoj 
ir Italijoj. Anot jo, tikrai sunku yra prieiti prie rimto 
rusų-amerikiečių santykiavimo, kuomet apie tuos įvy
kius Rusijos žmonės nieko nežino, nes jiems nebuvo 
pranešta. Kaip gali Amerikos ir Rusijos žmonės vieno
dai ir bendrai smerkti tą patį dalyką, kuomet sovietų 
laikraščiams nevalia jį reportuoti ar diskusuoti?

Pflaum žiniomis, Rusijos spauda visai ignoravo Grai
kijos sukilimą ir nieko nerašė apie p. Churchillio inter
venciją Italijoj.

Kuomet britų jėgos daužė komunistus ir partizanus 
Graikijoj, “didieji paprastų žmonių gynėjai” Maskvoje 
tylėjo. Kuomet Churchillas atsistojo ant kelio sudaryti 
populiarę vyriausybę Italijoj, Rusijos spauda nieko a- 
pie tai nepasakė.

l ' .1 rs, t -* wi.c. j.-.Kuomet Jungtinių Valstybių užsienių reikalų sekre
torius griežtai užstojo už Graikijos ir Italijos žmonių 
teises laisvai apsispręsti ir vyriausybę susidaryti, So
vietų Rusijos spauda apie tai nė vieno žodžio nepasakė. 
Toliau p. Pflaum rašo:

‘ ‘Rusijos kontrolė išlaisvintuose Rytų Europos kraš
tuose lygiai yra griežta. Žinių ‘blackout’ iš tų tautų 
yra pilniausias. Cenzūra, be to atsisakymas įsileisti 
korespondentus, jas pašalino iš laisvo pasaulio. ”

“Kai mes jaudinamės dėl Belgijos, Italijos ir Grai
kijos, mes neturime užmiršti Rumunijos, Bulgarijos, 
Baltijos valstybių, Suomijos, Jugoslavijos, Lenkijos 
dalies ir Vengrijos žmonių.

“Kas tiems žmonėms atsitiko? Ar bet kas namuo
se turi bent kiek žinių? ”

Kolumnistas p. Pflaum stato tokius klausimus, ku
rie jau senokai laukia atsakymo. Ir jei į juos nebus 
tinkamai atsakyta, pasaulis nesusilauks pastovios ir
teisingos taikos. i . t° u t . m . I k £ 5 - i. .a E v -

Amerikos kareivis krečia paimtą į nelaisvę vokietį, pas kuriuos, be ginklo, dar ran
dama tokie daiktai, kaip nagų galąstuvas (file), žirklės, veidrodėlis ir peilis. Mano
ma, tie daiktai yra naudingi vokiečių pabėgimui iš nelaisvės. (Acme-Draugas teleph.)

Tautiečiai, pirkite šeštosios U. S. karo paskolos bo
nus ir pirkite juos lietuvių finansinėse įstaigose ir 
per lietuviij komitetus.

Vienas pasaulinio masto vyras nupiešė agresorių se
kančiai:

“X has brought misery and evil to people by attack- 
ing her neighbors, destroying statės, breaking treaties, 
pilfering, stealing, maltreating nations, and building 
a brute force to rule Europe and the world. ”

Lietuviškai: “X atnešė žmonijai vargą ir blogybes, 
užpulddma savo kaimynus, naikindama valstybes, su
laužydama sutartis, vogdama, grobdama, žiauriai elg
damasi su tautomis, ir organizuodama brutališką jėgą 
užvaldymui Europos ir pasaulio.”

Mielas skaitytojau, paanalizuok šitą pareiškimą ii 
pasisakyk sau, kuri valstybė arba kurios valstybės įei
na į to pareiškimo rėmus.★

Šiame kare gražiai pasižymi lietuviai kariai. Šim
tai mūsų tautiečių yra laimėję aukštus garbės ženk
lus. Smagu yra konstatuoti, kad jų tarpe yra mūsų 
skaitytojas F. Venckūnas (plačiai lietuvių tarpe žino
mas gydytojas) Prancūzijos karo fronte puikiai pasi
žymėjo gelbėdamas sunkiai sužeistų karių gyvybes 
ir užtat karo vadovybė jį apdovanojo aukšto laipsnio 
medaliu. t z \ V'

Visuose karo frontuose lietuviai kariai neša garbę 
ir Amerika^ ir lietuviu tautai2 ir savo šeimoms. y

CHICAGOJE
Iš Vyčių veiklos

Brighton Park. — Skait
lingas priešmetinis susirin
kimas atlaikytas gruod. 4 d.

Nutarta 1945 m. išplėsti 
darbuotę, būtent surengti 
judomųjų paveikslų tiesiog 
iš J. A. V. karo lauko va
karą; atvaidinti veikalą pri
taikintą šiems laikams, pa
kėlimui žmonių dvasios.

Vyčiai niekad neatsisako 
nuo parėmimo gerų darbų. 
Ir šįmet siunčia du atstovus 
į Labdarių Sąjungos seimą 
(A. Petrulį ir F. Urnežaitę) 
su auka $5.00.

Išreikšta padėka garbės 
nariui K. Zaromskiui už su
rengtą ‘‘sočiai’’ iapkr. 25 d. 
taipgi dėkota A. Liakui už 
parodymą judomų paveiks
lų, o P. Rekašiūtei už pa
linksminimą komiškom dai
nom.

1945 metams užgirta se
noji valdyba. (Darinkta ke
li nauji): Pirm. J. Vyšniaus
kas (Cherry), ilgametis ir 
veiklus narys; 1-mas vice 
pirm. J. Brazauskas, ilga
metis ir didis darbuotojas; 
2-ras vice pirm. A. Bamba
las (naujas narys), iš kurio 
tikimės didelio veikimo; pro 
tokolų rašt. V. Spirauskaitė, 
ilgametė ir darbšti narė; fin. 
rašt. P. Rekašiūtė, naujesnė 
narė ir rodanti prielankumo 
visokiuose darbuose; iždin. 
K. Zaromskis, garbės narys, 
nenuilstantis darbuotojas,

tikras mūsų “daddy”; ko- 
resp. V. Gedminas, veikli na 
rė; iždo globėjos F. Urne- 
žaitė ir P. Zakaraitė; mar-' 
šalka S. Gimbutas, naujas ir 
daug žadantis narys. Į re
vizijos komisiją išrinkta: H. 
Vyšniauskienė, A. Petrulis 
ir L. Dagytė.

Malonu buvo matyti nau
jų veidų šiame susirinkime”; 
maloniau būtų kad kuo dau
giausiai mūsų naujesnių na
rių dalyvautų susirinkimuo
se, susipažintų su kuopos 
veikla, įgytų vyčių dvasios.

V. G.

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
KANTER

V

To the People
of this Community

GI Joe In his Pacific-foxho1e— 
maybc hc is your brothcr, hus- 
band, svveetheart or friend—is 
listening in on ynu today.

He knows you 
have a date v.ith 
a Victory Volun- 
tecr, a neigbbor 
with a War Bond 
order in his or 
her hand. The 
tvvo of you may 
ta Ik it over a t 
your w o r k 
bench, in your 
olTlcc or in your 
home. Will GI 
Joe pick u p

phrases likę "I cąn’t afford if,” 
"I bought Bonds in the other 
drives, “I've Just got to have 
feat new dress, ‘ See me tomor- 
row,’’ "l'm tired of lending,” 
“What, another Bond drlve!” 
"Why do they have to have more 
money?” ”we'll liek Japan vvith 
one hand tied behind our back”?

GI Joe count.i on you to have 
enough sensc and knovvlcdge of 
the facts about the Pacific vvar 
to back him up in his foshole. 
Anv way you look at it. your an- 
swer to the Victory Voluntecr 
will be the mosi important words 
vnu have spoken since Pearl 
Harbor. The extra $100 War 
Bond you buy todny is a War 
Bond with the mosi power. lt 
gives GI Joe the gupport he mušt 
have at the time when he needs 
it most. It telis Tokyo you’re in 
the flght to the ftnish.

THE EDITOR.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigeft.iį nuošimti — be komtšfaie ""

PAS -

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2K0S W. CERMAK RD. .......... Tel. GANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, RaėtinJnkiui
______________________fr

r^- ...... .......................... . %1KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

N. J. Vondrak, Navininkas * Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimai pirkite U. S. Karo Bonos ir Štampas 1

VAL: — nuo 9 ryto Iki 6:80 p.p. etvtr. iki 9. fieštad 9 Iki 18.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefoną* — PORT8MOUTH 9022 
STUKER COAL, AnkAtos rflAlee,
2 nyk pianiną, CheMfėkal prirengtos

BLACK BAND LUMP....................Sll 25
PETROLEUM COKE (Coarse). .<1 rt*5Q 
PETROLEUM COKE (Pila Ron) £ (
W. VIRO. LUMP — Sijoti..

-P

>10.95
$9.eo

O
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Nekalto Prasidėjimo mokyklos vai
kai karo bonais nupirko "jeep'ą" ir
ambulansą

PER KELIAS DIENAS IŠPARDUOTA DAUGIAU 
KAIP $3,100 VERTES BONŲ: 8-tas SKYRIUS PIR
KO “JEEP Ą”, O KITI SKYRIAI — AMBULANSĄ. 
IŠKILMES PRIE PARAPIJOS MOKYKLOS PEARL 
HARBOR UŽPUOLIMO SUKAKTIES DIENĄ. — 
KLEBONAS VAŽIUOJA “JEEPU".

Nekalto Prasidėjimo Švč. 
P. Marijos parapijinės mo
kyklos vaikučiai, Brighton 
Parke, negali stoti kariuo
menėn ar laivynan ar į ma
rinus, nes jie per jauni; ne-

8-tas skyrius į tris dienas 
pardavė užtektinai bonų jeer 
pui nupirkti ($1,165)*

Bet ir kiti skyriai nesnau
dė. Ir jiems priklauso garbė 
už jų darbą. Kaip jiems į-

gali, kad ir norėtų, karo rei- skaityti jų išpildytą kvotą. 
kalams aukoti savo kraujo, Nutarta toliau vajų varyti 
nes per maži ir patys ma- įr šį kartą mėginti įtaisyti 
žai jo turi; bet nei vienas ambuianSą Tik reikės la

biau pasidarbuoti, nes am- 
bulansas kainuoja beveik 
dvigubai kiek jeepas 
($1,950).

Vaikai laksto išsijuosę, 
siūlo visiems pirkti karo bo- 

pavyko?” Kalbame apie' tos i nus ir ženklus- Neaplenkia 
mokyklos vaikų karo bonų ir p‘‘rka ''""us
ir karo ženklų vajų, kuria- j klebonas *""• A BriSk» lr 
me tų bonų ir ženklų išpar- vikaraL Ir žiūrSk' dvi 
duota daugiau kaip už $3,- savaiMs "^praėjo, bonų ir 
100. Už juos nupirkta jee- ženkl« «narducta už ne tik

negali pasakyti, kad tie vai
kai nieko nedaro, jog grei
čiau sulaukti pergalės die
ną.

Vaikai surado jiems pri
einamą būdą prisidėti prie 
karo laimėjimo. Ir tas jiems

pas (mažas vežimukas ka 
riams vežioti) ir didelis am- 
bulansas.

MAŽA PRADŽIA, 
DIDELE PABAIGA

savo akimis pamatė, 
darbą jie atliko.

tiek kiek reikėjo, bet dar 
su kaupu.

1:30 vai. popiet visa me 
kykla išsirikiuoja gatvėje. 
Atrodo kaip tikras paradai 
Neužilgo atvažiavo mažytis 
rudas jeepas. Atrodo jis ma 
žas, bet stiprus kaip jautis, 
greitas kaip briedis. Priva
žiuoja jis prie mokyklos v 
visi vaikai gauna progos j 
arčiau pamatyti, pačiupinė 
ti, jame pasėdėti. Kai ku 
riems vėliau teko ir pava
žiuoti. Tarp kitų, ir pats 
klebonas kun. A. Briška, su
sispaudusių vaikų būrely bu 
vo jeepu po Brighton Parką 
pavežiotas. Vėliau atvažiavo 
Iždo Departamento fotogra
fas, kuris nutraukė paveiks
lus.

Ambuian.?c negalėjo at
siųsti, kadangi jų mažai y- 
ra. Kai tik juos padirba, 
tuoj siunčia kur jie reika 
lingi.

DAUGIAUSIA
PARDAVĖ

Ne visi vaikai vienodai pa 
sidarbavo. 5 -tas skyrius iš 
pardavė daugiau kaip už 
$900 bonų; 6-tas skyrius 
daugiau kaip už $700. Iš pa 
vienių vaikų, 8-to skyriaus 
mokinė Ona Nasakaitis pai -

kokį davė daugiau kaip už $300 
bonų. Antroj vietoj 5-to sky
riaus mokinės Estelle Miller 
ir Marilyn Stanke. 8-tas sky
rius ne tik įtaisė jeepą, bet j 
prisidėjo ir prie ambulanso.j 

Didžiausį kreditą, žinoma, 
reikia duoti mokytojoms se

selėms kazimierietėms, ku
rios vaikučius paragino šį 
užsimojimą pasirinkti ir pas 
kui visokiausiais būdais vai
kučius įtikino, iog ir jie tu 
ri kaip galėdami prisidėti 
prie savo šalies pergalės šia 
me kare. Buvęs

rx"
KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS---"■ ■■ a^r-tiapR0GRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,XyZ

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTTN MACKTE WICH. Pree. and Mgr.

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

-

PIRKIT TIESIOG 13
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
i Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

CEDERCREST 6 3 3 5Telefonas:

IŠKILMES GRUODŽIO 7 D.
Gruodžio 7 d., Pearl Har- 

' bor užpuolimo 3-jų metų su 
kakties dieną, apvainikuotas

.jis karo bonų vajus vai- Nekalto Prasidėjimo mokyk 
kams buvo naujas dalykas, vaikų darbas. Jie patys
dėl t-o mokytojos seselės ka- _______________________
zimierietėg drąsiai išjudino Tik tas tegali sakyti esąs 
vajaus pradžioje. Vaikai ne1..1 galingas, kas moka save nu- 
akis pastatė iš nusistebėji- galėti ir sau viešpatauti. — 
mo; jie kvapą sulaikė, kai
pamatė, kiek daug jų sky
riams skirta išparduoti ka
ro bonų.

“Vai!” kur mes parduo
sime karo bonų už šimtus 
dolerių?’’ daugelis klausė 
Jei bonais, tai dar pusė bė
dos, bet jei priseis kitam 
siūlyti karo ženklus, tai 
kur tu tiek išparduosi...
PER TRIS DIENAS —
JEEPAS

Iš karto sui-aanyta kare 
bonų išparduoti už tiek, kiek 
reikia vienam jeepui nupirk
ti. Bet kai pradėjo vaikai 
skambinti, barškinti į du
ris ir visiems siūlyti karo 
bonų ir ženklų, bematant 
kvotos išpildytos. Vien tik

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

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

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! NULIŪDIMO VALANDOJE

■t

Seneca t
A. +

JOS. F. BUDRIK,
INU.

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

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 viršnifro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRI KO RADI O VALANDOS!
WOFIą inon K., NedMlos 
vakare — 0:30 P. M.
WHFC, 1460 K., Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

PETRONE SKINKIS
Gyveno 3438 W. 23rd St.
Mirė Gruod. 10 d., 1944, 7 

vai. ryte, sulaukus pusės ąmž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr. Raguvėlės kai
mo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Juozapą, 2 sūnus Antaną 
ir Juozapą ir marčią Lottie ir 
3 anūkus, 2 dukteris Pearl Gim
džius ir žentą Joną ir anūkę 
Florence Miške ir žentą Juoza
pą ir anūkę; seserį Antosę Bu
da viėienę, švogerką Oną Ado
maitienę.

Kūnas pašarvotas Lachavvicz 
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės jvyks trečiadieni, 
Gruod. 13 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurio- 
fvyks gedulingos Ramaldoą už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į ftv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:
Vyra*, Sūnui. Haiti, Duk
terys, Žentai, Anūkai, Se- 
mio. ftvogerka ir kiti Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius lai- 
chovvlcz ir Hflnai. Canal 2515.

A. I A.
ADOLPH KEDECKIS

Gyveno 84 3 West 33rd St.
Mirė Gruodžio 9 d., 1944 iii. 

1:05 vai. ryte. sulaukės pusės 
amžiaus:
parap.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Moniką, po tėvais Doč- 
kaitė, sūnų Pvt. Juozapą, i'. S. 
Army, marčią Ruth, 3 dukteris 
Helen Šokas, žentą Juozapą, 
Ann Yudis, žentą Dominiką, ir 
Beatriče Herbick, žentą Frank,
9 anukus, pusseserę Mikaliną 
Bakšis, jos vyrą Dominiką ir 
Jų šeimą, pusbroli Karoli Re- 
deckl, jo moterį Marie ir jų 
šeimą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažystamų.

Velionis priklausė prie Apaš
talystės Maldos Dr-jos. Mari- ' 
jonų Rėmėjų ir Keistučio Pa
šalpos Klūbo.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 8319 S. I.ituanica 
Avė.

Laidotuvės jvyks trečiadieny. 
Gruodžio 13 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas j* Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. I’o pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kopines.

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

Nuliūdę: Moteris, Kūnus,
Dukterys, Marti, Žentai, Anū
kai, iSiisseMTė. Pusbrolis Ir 
kiti Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefonai 
YAItds 1138-1139.

PER8ONAL1ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICGLAR PEOPLE PREFER TROOST PRODL'CTIONS 
D1STRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Beaiitiful—Mast Lnduring—Strongest—Best ln The World.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KRLIPK1TCS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and 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.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI!

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.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Gerianni&s patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY

SIT AGENTŲ KOMISĄ.

suvirs 200 p a mink l
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JUS8

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

Gerlanaio Matorlolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI prl- 
davi daugeliui mūsų Lietuviams 
klientam* pilnų patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii m0*ų gralių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Dftaaa Ir Dirbtnvi: 827 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Orand Avė.)
PHONE: 8EELEY S101

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phonc YARDS 0781

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9IMit

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1JMI8

I. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAI'. 3572



MUM

Netiki į gimdymo kontrolę

Tėvai devyniolikos vaikų
TĖVAS UŽDIRBA SAVAITĖJE $50 ALAUS DIRBTU

VĖJE. — ŠEIMA TURI DEVYNIŲ KAMBARIŲ NA
MĄ

ROCHESTER. N. P. — Tėvas ir mama Enright pa
sakė gruodžio 7 dieną, kad jie daugiau nebenori vaikų, 
nors jie už nieką pasaulyje nemainytų 19 vaikų, kurių su
laukė per pastaruosius 20 metų.

“Mano žmona ir aš netiki
me j gimdymo kontrolę”, — 
pasakė John Enriglit.

Kad Mr. ir Mrs. Enright 
yra 19 vaikų tėvai buvo su
žinota netikėtai. Gruodžio 4 
dieną Enright policininkui 
draugui pasakė:

“Aš vėl tapau tėvu.”
Devyniolika vaikų gimė 

per 20 metų, aštuoniolika iš 
jų gyvena. Policininkas apie 
šį įvykį pranešė United 
Press ir Enright tėviškumo 
drama išėjo aikštėn.

Jų vaikai yra Marilyn, 20 
metų; Jeanette, 19 metų; 
Doris, 17 metų; Kenneth, 16 
metų, John, 13 metų; Su- 
zanne, 12 metų; “didieji” 
dvynukai Leo ir Mary Lou, 
11 metų; Shirley, 10 metų; 
Raymond, 8 metų; Carol, 7 
metų; Helen, 6 metų; Wil- 
liam, 5 metų; Loretta, 4 me
tų; Robert, 3 metų; mažieji” 
dvynukai Richard ir Tom- 
my, 2 metų, ir berniukas, 3 
dienų amžiaus. Patricia, jei 
būtij gyvenusi, turėtij 14 me
tų. Ji mirė eidama antrus 
metus.

* * t

Tėvas Enright yra alaus 
varykloje prižiūrėtoju ir už
dirba savaitėje $50. Jean
ette, Kenneth ir Doris prisi
deda prie šeimos išlaikymo. 
Visi vaikai, išskyrus Mari
lyn ,kuri yra su kareiviu vy
ru South Carolina, gyvena 
su tėvais, dviejų aukštų, de
vynių kambarių name. Ma
ma Enright yra 39 metų ir 
tėvas yra 52 metų amžiaus.

Apie tai teko sužinoti 
gruodžio 8 d.

Skelbkitės “Drauge”.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERT&S
10546 S. Artesian, CED

PAPGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1988 M.

WHFC -10 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 
tadlnnlals ano 7 Ud 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresai:
6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242

Kas Girdėt? 

Chlcago)e<

2,000 kartūnų 
cigariečių pavogė

Iš Piehl Transfer kompa
nijos garažo, 419 West 
Superior str., buvo pavogta 
2,000 kartūnų cigariečių. 
Vagys paėmė 2,000 kartūnų 
cigariečių ir tfoką. Apie tai 
policijai buvo pranešta pra
eitą ketvirtadienį.

* * n-

Netikėtai išsišovė,
žuvo jaunuolis

Robert Powers, kuriam 
būtų suėję 16 metų gruodžio 
8 dieną, buvo netikėtai nu
šautas savo draugo Arthur 
McKenna, 16 metų, 1515 E. 
73rd pi.

Netikėtai išsišovė, kai 
jaunuoliai tyrinėjo šautuvą 
McKenne name.

Miręs jaunuolis buvo 
South Shore high school mo
kinys. Jis gyveno su savo 
našle motina, 7114 Black- 
stone avė. Vyresnysis brolis 
Lawrence yra sailoras, Great 
Lakęs Navai Training Cen- 
ter. Arthur McKenna yra 
South Shore high school mo
kinys.

Paaukštintas
Richard J. Waidzunas, 20 

metų, Mr. ir Mrs. John Wai- 
dzunas sūnus, 5309 South 
Tripp avė., buvo pakeltas į 
Ensign laipsnį, U. S. Navai 
Reserve Midshipmen’s mo
kykloje, Aboott salėje, 
Northwestern universitete.

NACIŲ TRANSPORTAS LIEPSNOSE

Į

Norvegijos pakraščiuose britų oro armada patėmijo 
keturis vokiečių transportinius laivus, pravedė ataką ir 
visi buvo padegti ir nuskandinti. Kairėje matosi lieps
nose paskendę transportai. (Acme-Draugas telephoto)

Iš karo lauko

Lietuvis chicagietis lakūnas leitenan 
tas žuvo virš Vokietijos...

JO BROLIS UŽJŪRYJE, PIETVAKARIŲ PACIFIKE, 
YRA IŠBUVĘS DU METUS

Pirmiau buvo pranešta, 
kad 2nd lt. Edward A. Glo- 
bis buvo dingęs kovos lauke 
nuo rugsėjo 27 dienos. Jo- 
seph A. Globis, 3961 South 
Campbell avė., leitenanto tė
vas, sužinojo lapkričio 17 
dieną, kad jo sūnus leitenan
tas Edward Globis neteko 
savo gyvybės virš Vokieti
jos, spalių 13 dieną.

Lt. Globis buvo 22 metų. 
bombonešio co-pilot. Jis bu
vo pasiųstas į užjūrį praeitą 
birželio mėnesį, pirmiausia

Keturiuose karo frontuose

3,709 amerikiečiai sužeisti
SUŽEISTŲJŲ KAREIVIŲ SKAIČIUJE YRA LIETUVIŲ 

IŠ CHICAGOS IR GRAND RAPIDS

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas gruo
džio 8 dieną paskelbė 3,709 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, Cent
ro Pacifiko, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose.

Sužeistųjų karių skaičiu
je 251 vyras yra iš Illinois 
valstijos, iš jų 137 yra iš 
Chicagos ir jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. lst class Joseph J. Ja
nonis, Jr., jo žmona Mrs. 
Jeanette A. Janonis gyvena 
6109 So. Kenneth avė.; jis 
buvo sužeistas Centro Paci
fike; pvt. Anthony Kamin- 
ski, jo motina Mrs. Anna 
Kaminski gyvena 4947 So. 
Justine str.; jis buvo sužeis
tas pietvakarių Pacifike; 
pvt. lst dass Frank J. Mu- 
ziliauskas, jo motina Mrs. 
Elsie M. Muziliauskas gyve
na 119 E. l07th str.; jis bu
vo sužeistas Europos karo 
lauke; pvt lst dass Antho
ny J. Kaltūnas, jo žmona 
Mrs. Dorothy G. Kailunas 
gyvena 1047 Broadway avė., 
Grand Rapids, Mich.; jis bu
vo sužeistas Europos karo 
lauke.

DIENRaSTT^ ER&TOaS, ChiuagO, futm6x3

Nebūkime susiraukę..

Gyvenimas iš linksmesnės pusės
SAKOMA, KAS JUOKIASI, TAS ILGIAU GYVENA IR 

NE TAIP GREITAI VEIDAS SENSTA. — BANDYK 
BŪTI LINKSMAS.

nuvyko į Islandiją, paskui i 
Irlandiją ir Angliją.

Jis buvo baigęs Šv. Ritos 
aukštesnę mokyklą ir lankė 
De Paul universitetą, kai jis 
įstojo į armijos oro jėgas, 
sausio mėnesį, 1943 m.

Lt. Edward Globio brolis 
Corp. Clement Globis, du 
metus yra išbuvęs užjūryje, 
pietvakarių Pacifike. Buvo 
grįžęs atostogų. Jis tarnau
ja armijoje nuo gegužės mė
nesio, 1941 m.

SU U. S. 9-ta ARMIJA, 
Vokieti ja. — Kovos majoras 
John W. Finnell, iš Tuscaloo- 
sa, Ala., pradėjo Naujiems 
Metams rezoliuci jas.

Jis nutarė iki karo pabai
gos nesimaudyti. To priežas
tis yra:

Ieškodamas artilerijos vie
tų, Finnell įžengė miestan, 
13 mylių Vokietijos viduje, 
pirm negu tai buvo išvalytai. 
Staiga vokiečiu šoviniai pra
dėm kristi arti.

Finnell įšoko į cementinės 
vietos Saitą vandenį, keturių 
pėdų gilumos. Per keturias 
valandas šoviniai krito kas 
dvi ar tris minutes. Kiek
vienu laiku, kai šovinys 
artėdavo, majoras pasiner
davo po vandeniu.

Finnell nutarė, kad jis pil
nai išsimaudė.

Pabėgo plėšikas
Joseph Brodskv, skalbyk

los vyras, 697 N. Dearborn 
str., vijos plėšiką tris blo
kus praeitą ketvirtadieni po 
to, kai vyras įėio su ginklu 
ir paėmė $25 iš pinigų re- 
gisterio.

Aną dieną mane sutiko 
Mataušas Pipiras ir jis sa
ko:

“Ei, vyreli, tu perdaug ra
šai apie žmogžudystes ir ki
tus negerumus, argi jau gy
venimas toks juodas, ar ne
galėtum ką geresnio para
šyti.”

Paveiktas Mataušo pasta
bos, šiandien parašysiu apie 
linksmesnius dalykus. Iš šių 
aprašymų galėsite, gal būt, 
šiek tiek nusijuokti. Sako
ma, kad kas juokiasi — il
giau gyvena.

* * •!:

Pažadėjo įtikinti
“Mamyte, aš negaliu tekė

ti už Jono”, — tarė jauna 
mergaitė.

“Kodėl?“ — paklausė mo
tina.

“Praeitą vakarą Jonas pa
sakė, kad jis esąs bedievis 
ir netiki į pragarą.”

“Žinai ką, dukrele, tekėk 
už jo”, — pasakė motina, — 
“mes jį tikrai įtikinsime,
kad jis klysta.”

* * *

Pypkės istorija
Vienas kareivis iš New 

Yorko nusipirko pypkę už 
du dolerius. Po kiek laiko 
kareivis išvyko į Pacifiko 
salas. Vieną kartą kareivis 
sėdi foxhole (lapių urve) ir 
puošia savo pypkę. Jis ją la
bai gražiai papuošė įvairiais 
braižiniais. Tiesiog meniškai 
pypkę išdrožinėjo. Kartą ka
reivis sutiko vietos salos gy
ventojų vadą. Vietos gyven
tojų vadas susidomėjo pyp
ke. Ir kareivis jam pasasa- 
kojo, kad pypkė yra jam pa
likta prosenelių, ir papasa
kojo pypkės įdomią istoriją. 
Vietos gyventojų vadas pa
klausė:

“Kiek tu nori už šią pyp
kę?”

“Septyniasdešimt penkis 
dolerius”, — atsakė karei
vis. Vietos gyventojų vadas 
nupirko iš kareivio pypkę už 
$75.

, Po trijų dienų kareivis su
sitiko su savo dalinio oficie- 
riu, gi žiūri, kad oficieris 
rūko iš jo pykęs, kurią buvo 
pardavęs vietos gyventojų 
vadui.

“Kur jūs gavote šią pyp
kę ” — klausia kareivis.

“Pirkau iš vietos gyvento
jų vado. Jis papasakojo, kad
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pypkė yra istoriška, nes ji 
yra palikimas jo prabočių.

“Kiek mokėjai vietos gy
ventojų vadui už šią pypkę?” 
— klausia kareivis oficierio.

“Gi šimtą dvidešimt pen
kis dolerius”, — atsakė ofi
cieris.

“Žinai ką, jei būtum suti
kęs mane prieš tris dienas, 
būtum galėjęs iš manęs nu
sipirkti šią pypkę už vieną 
dolerį”, — tarė kareivis.
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Lietuvių įstaiga pirko 
už $1,000.000

Standard Federal Savings 
ir Loan Association pirkc 
už milijoną dolerių šeštos 
karo paskolos bonų. Čekį pa
sirašė Justin C. Mackevičius, 
banko direktorius, dėl Jung
tinių Amerikos Valstybių 
iždo.

"Paskutinis gėrimas" 
atnešė mirtį...

Anksti praeitą penktadie
nį Luther’ui Day “paskuti
nis išgėrimas” baigės mirti
mi. Luther Day, 45 metų, 
kuris taip pat naudojo var
dą Jack Costello, 351 Di- 
ckens avė., buvo pasamdytas 
praeitą pirmadienį (4 gruo
džio) kaipo bartenderis, Pre- 
view Coctai Lounge, 7 W. 
Randolph str.

Day buvo atleistas praei
to ketvirtadienio vakare iš 
darbo už gėrimą darbo me
tu. Pasiruošęs palikti taver
ną, Day paėmė “paskutinį”, 
ėjo į basmentą pasiimti sa
vo daiktų, ir nukrito žemyn 
laiptais.

4 mergytės...
LONDON. — Mrs. Ethel 

Brenda Green, 23 metų, iš 
Warrington, autobuso kon
duktoriaus žmona, gruodžio 
8 dieną pagimdė keturias 
mergaites. Keturiukė gimė 
Warrington ligoninėje, Lan- 
cashire. Tai pirmieji Mrs. 
Green kūdikiai, kurie gimė 
po kelių valandų nuvykus 
jai į ligoninę.

i’r

/ mus
X Stanislova Belunskienė, 

savininkė valgomųjų daiktų 
krautuvės, šiomis dienomis 
susirgo ir išvežta į ligoni
nę.

X M. Terzelskienė, Mote
rų Sąjungos 21 kuopos cho
ro narė, jau antra savaitė, 
kaip serga. Ligonę stropiai 
prižiūri Jesulaitienė.

X Stasė Šimkienė, 4644 
S. Hermitage Avė., žinoma 
Town of Lake draugijų vei
kėja, buvo rimtai susirgus. 
Dabar jau sveiksta. Ne tan
kios eilės veikėjų laukia jos 
pasveikstant.

X “Taip tėvas norėjo”, 
tai yra įdomų veikalą iš Lie
tuvos gyvenimo, kai ėjo ko
vos už nepriklausomybę, pa
matys visi, kas tik atsilan
kys į Šv. Antano parapijos 
salę, Ciceroj, gruodžio 17 d. 
Vakarą ruošia Labd. Są-g03 
kuopa.

X Ciceroj įsisteigė Karo 
Paminklo organizacija, ku
rios pirmininku išrinktas Ci- 
ceros prezidentas Henry J. 
Sandusky. Pastatymui pa
minklo, kuris atmintų šį ka
rą, organizacija jau turi $2,- 
200.00.

X Dr. F. Kviecinskas 
(Kwinn), brolis Spring Val- 
ley, III., lietuvių parapijos 
klebono, kun. Kwinn, tar
naująs kariuomenėj, net iš 
Indijjs buvo parvykęs na
mo poilsio. Paviešėjęs pas sa 
vuosius ir draugus išvyko 
į Floridą. Sykiu išvyko ir 
jo žmona Sophie.

X Brighton Parke šiuo 
metu serga: P. Vingeliaus- 
kas, savininkas salės adre
su 4500 S. Talman Avė.; jam 
padaryta operacija Šv. Kry
žiaus ligoninėj; Ona Karde
lienė, 2518 W. 46 Place; Urš. 
Jurevičienė (Yorkman) 4440 
S. Maplewood Avė.; Roz. Ko- 
ličienė, 4403 S. Maplewood 
Avė. Pastaroji jau baigia 
pasveikti.

X Albert Grebliūnas, iš
buvęs daugiau kai 18-ka mė 
nėšių Hawaii salose, rašo 
motinai Barborai (2519 W. 
71 St.), kad šiomis dieno
mis turės palikti tą gražią 
vietą. Kur apsistos, dar ne
žino. Albertas yra laivyne. 
Jo brolis daktaras irgi ka
ro tarnyboj. Prieš išeidamas 
į karą jie su savo motina 
buvo valgomųjų daiktų krau 
tuvės biznyje.

X Vincas Klimas, vater- 
burietis, tarnaująs jūrinin
ku karo laivyne ir j»au ke
lintas mėnuo, kaip atsiųs
tas Chicagon baigti radiu 
technician mokslą, džiaugia
si laisvu laiku — pradėjęs 
sueiti į pažintį su Chicago 
lietuviais. Jis yra susipra
tęs lietuvis, prieš išeidamas 
į karo tarnybą buvo veik
lus jaunimo tarpe ir narys 
Waterbury lietuvių orkest
ro.

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge”.




