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7-toji Armija Artinasi Prie Reicho Sienos
Pakraščiu Sargyba Sunaikino Kita 

Naciu Radio Stoti Greenlandiioje
WASHINGTON, gruod. 14. buvo sužaloti didžiųjų ledų; 

—Keturi pakraščių sargy- vienas jų, Northland, turė- 
bos laivai, plaukiodami le- jo būti parvilktas 3,000 
duotuose Arktiko vandeny- mylių.
se, sudaužė nacių bandymą _ „. , . ’. , . , , Laivai Eastvvind ir Southįsteigti apginkluotas bazes' . , ... ,
Greenlande wind spalių 16 d. sugavo

nacių laivą Externsteine ir 
jo 20 vyrų įgulą. Laivai ap- 
sišaudė pirm negu nacių 
laivas buvo sugautas ledų 
sudarytam kampe ir turėjo 
pasiduoti.

Laivynas, pranešdamas, 
kad tie žygiai tęsėsi nuo 
liepos iki spalių pabaigos, 
pranešė, kad vienas nacio 
gaivas buvo nuskandintas, 
kitas buvo suimtas, trečias 
buvo rastas apleistas, 60 
nacių buvo suimta ir radijo 
stotis buvo rasta ir sunai
kinta.

Dvyliką dienų anksčiau 
jūreiviai buvo iškelti Kol- 
dewey saloje. Anksti ryte 
jie užpuolė ir suėmė nacių

Tarpe kitko, Amerikos radijo ir oro stotį, 12 nacių, 
laivai atrėmė vokiečių lėk- ir didelius kiekius visokių 
tuvų ataką. Trys JAV laivai instrumentų ir reikmenų.

PRITINKA AR NE? JAV Kariai Valdo 14 Mylių Plotą Roer 
Krante; Veržiasi Pirmyn Alsace

LONDONAS, gruod. 14. 
—Septintoji JAV armijt?

artinasi prie Karlsruhe.

PARYŽIUS, Pirmoji JAV 
armija dasivarė iki Duren 
tvirtovės krašto ir dabar 
ruošiasi galutinam to mies
to puolimui.
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___________________ saloje, stovi prie užtvaros, urioje įkalinti japonai civiliai. Azijatai buvo suimti kuomet
Iii 1 l\ I <*■ P*6 atP^auk® krantan iš nuskandinto japonų laivo. Filipiniečiai gerbė jų civilį statusą irB-29 Lėktuvai Puolė Rangoon, Šiam , n,~.nugaiabi]o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Acme.Dr»uga8 TeiePhoto.>

Serganti Lietuvaitė Senato Komitetas 
Reikalinga Kraujo Neužgyrė MacLeish

Ponia Emma Vengela (po WASHINGTON. gruod. 14.

SAIPAN sala. gruod. 14. Japonų Domei agentūra Naciai Suėmė 1,000,
—Apart Rangoon, B-29 sakė 11 B-29 lėktuvų puolė .. . p. f i

lėktuvai šiandien puolė Šia- Rangoon 1 valandą po pie- I\ltri6 KllOSG jllKllIlTlū
mo sostinę, Bangkok. tų šiandien. Japonai sakė STOKHOLMAS, gruod. 14.

penkis jų numušę. Priešo —Po savaitės kratų, gesta- tėvais Statkaitė), 725 West —Senato užsienių komite-
pranešimas nepripažino jo- po suėmė 1,000 asmenų ; 17th pi., sunkiai serga ir

WASHINGTON, gruod. 14. j kių nuostolių. Hamburge. Areštai sekė ,jai tuojau reikalingas krau-
— Superfrotress lėktuvai Tokyo radio sakė vienas sussKimą suokalbio sukilti jas, kad sustiprinti ją ope-
šiandien skrido per Bengal B-29 lėktuvas skrido virš prieš nacius, kuris neva pa- racijai.
įlanką atakuoti militari-; Tokyo, bet apleido tą apy- lietęs visus darbininkus Vo- Ponia Vengela yra septy 
nius taikinius japonų vai-Į linkę nenumetęs jokių bom- į kietijoje. I nių vaikų motina. Jos vy
domam Siame. bų. Naciai siūlo 10.000 mar- ras yra JAV laivyne.

Karo Departamentas sa- B-29 lėktuvai pirmą kar- j kių už informacijas apie jų Ligonė guli Billings ligo- 
kė ger:ka B-29 lėktuvų jė jtą puolė Rangoon uostą suokalbininkų vadus, kurie ninėje, prie 59th ir Cottage 
ga skrido iš Indijos. Burmoja birželio mėnesyje, skleidžia lapelius nukreip Grove avė.

tus prieš Hitlerį ir jo sėb i Visi, kurie tik gali, pra
ras. šomi pasigailėti šios moters

___________ i ir paaukoti savo kraujo
CHUNGKING, gruod. 14.. pavojus Kweiyang’ui, japo- JĄPQNŲ LĖKTUVŲ k&iP° Kaledm? dovaną‘

Kiniečiai Vejasi Japonus i Hochih
Dėl tolimesnių informaci-

ming bazei. McClure yra FABRIKAI NUKENTĖJO
Gen. Wedemeyer štabo vir- , B_29 gAZg Saipan, gruo-  1—. . .
šininkas. _ džio 14.—Iš lėktuvų pada- riizz\ DflITAI 1/AlfAIA

provincijoje. Jis pareiškė, kad n®ra ! rytcs nuotraukos parodo ^Al\U DKIiAI I\vYUJA
Kiniečių komunikatas sa- teisybės raporte būk ame- j bombų pataikė į di-

kė Chelo, 15 mylių į šiaur- rikiečiai planuoja iškelti L... Mitsubishi lėktuvų fab- 
vakarius nuo Hochih, krito savo štabą iš Chungkingo, j rįką Nagoya mieste vakar, 
jų jėgoms. ir sakė lėktuvais iš Indijos . Bomfc>os taipgi pataįkė į

Maj. Gen. R. McClurs pa- pristatoma vis daugiau me-, van(jens filtracijos stotį, 
reiškė jog nors pašalintas džiagos. | Dideli dūmų kamuolį kilo

iš rezidencinių apylinkių.

—Kiniečiai kariai, kurie iš-'nai dar gręsia svarbiai Kun 
varė japonus iš Kweichow 
provincijos, vejasi priešą į 
Hochih miestą Kwangsi

PRIEŠ ETI0PIEČIU5
LONDONAS, gruod. 14.— 

Britų diplomatiniai ir mili 
tariniai sluoksniai sakė jie 
negali išaiškinti JAV Sena

Spaudžia Japonus Virš Ormoc Miesto
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose. gruod.
14. — Amerikiečiai išmuša 
didelius skaičius japonų 
kalnuose į rytus nuo užim
to Ormoc. '

Pietiniam gale Ormoc ko
ridoriaus japonų jėgos la
biau suspaudžiamos.

Kiti japonai kariai pri- 
grėrė antradienio nakti 
kuomet trys priešo laivai 
su kariais įplaukė į Ormoc. 
matomai nežinodami, kad 
amerikiečiai valdo tą uosta.
Pakrančių batarejos visus 
triB nuskandino,

Amerikos 77-tos divizi- STOKHOLMAS, gruod. 14. 
jos kariai persigrupavo prie j —Švedijos pasienyje vakar 
Ormoc ir pasiuntė patru- naktį buvo girdėti ir maty-

zijos kariai tebespaudžia 
japonus iš šiaurės.

Japonų jėgos dabar gali 
gauti reikmenis tiktai per 
prastą kelią iš Palompcn, 
daug prastesnio uosto.

Trečią dieną iš eilės Ame 
rikos lėktuvai atakavo alie
jaus įrengimus Bornejoje 
Varykla, šeši tankai ir du 
rezervuarai prie Tarakan 
buvo padegti. Prie Sanda- 
kan uosto įrengimai buvo 
sužaloti ir penki laivai nu
skandinti ar sužaloti.

liūs į šiaurę išbandyti prie
šo jėgas užpakaly Yama- 
shita linijos, o 32-ros divi-

to komiteto minėjimo, kad 
Vienas B-29 lėktuvas ne- kautynėf prasidėjusios Eti-

grįžo iš atakos ant Nagoya 
miesto.

KARO BIULETENIAI
—ELAS nepriėmė britų 

siūlomas taikos sąlygas. 
Britai vis dar reikalauia 
kad graikai atiduotų save 
ginklus.

—Grįžę lakūnai sakė re
zultatai B-29 atakos ant 
Rangoon buvę gert.

—Rusai apvalo minų lau
kus Budapešto rytiniuose 
priemiesčiuose.

—Amerikos 7-tos armijos
r , ... .. . | kariai pasiekė Reino upę už
Sprogimai Norvegijoje seitz.

—Adm. Nimltz pranešė, 
kad JAV lėktuvai, atakuo
dami Luszon apylinkėje, 
numušė 14 japonų lėktuvų 
ir kitus 79 sunaikino ant 
žemės.

MUS1C

opijoje tarpe britų i 
piečių karių.

(Šen. Guffey (Dem., Pa.) 
klausė V&lst. Sekr. Stetti- 
nius ar britai vartoja Ame
rikos ginklus prieš eti-opie- 
čius. bet klausimas nebuvt 
atsakytas.)

ir etio-

tas šiandien užgyrė penkias 
nominacijas State Departa- 
menfoi, bet dar nepasisakė 
dėl Archibald MacLeish.

WASHINGTON, gruod. 14. 
—Pirm. Connally (Dem., 
Texas) ragino Senato už
sienių komitetą padaryti 
nutarimą šešių Valstybės 
Departamento pare i g ū n ų 
paskyrimu reikalu, bet prie
šingi nariai vis dar neduo
da sutikimo,

Connally nori nominacijas 
perduoti Senatui, kur, jis 
tikisi, jos tuoj bus užgirtos.

PARYŽIUS, gruod. 14 — 
Amerikos 1-oji ir 9-toji ar
mijos užvaldė 14 mylių plo
tą pagal užtvinusią Roer 
upę, nuo Linnich iki punkto 
2,500 jardų į šiaurvakarius 
nuo puolamo Duren.

Amerikiečiai tad randasi 
apie 20 mylių nuo Koelno.

Dvidešimts mylių toliau 
pietuose kiti 1-os armijos 

I daliniai, žygiuodami, abie- 
jais upės krantais, užėmė 
ketvirtą kaimą, Kesternich.

Tos armijos baigia iš
mušti paskutiniuosius na
cius iš vakarinio Roer kran 
to, norėdamos apsupti Ko
elno lauką.

Kesternich randasi į ry
tus nuo anksčiau užimtų 
Rollesbroich, Bickerath ir 
Simmerath, ir apie 3,000 
jardų nuo Roer.

Anapus Roer upės ran
dasi dar trys nacių linijos 
12 mylių plote prieš Erft 
upę, paskutinę vandens bar 
jerą prieš Reiną.

83-ios divizijos kariai pa
sivarė dvi mylias ir okupa
vo Gurzenich. prie pat Du- 
reno. Šarvuočiai atakuoji 
šiaurrytuosna iš Gey. Gey 
ir Strass buvo apvalyti nuo 
nacių karių ir minų.

Gen. Simpsono 9-toji ar
mija, 20 mylių į šiaurę pra
dėjo veržtis pirmyn ir užė
mė Vichhofen miestą prie 
Inde upės, dvi mylias į pie
tus nuo Julich.

Trečioji armija prasimu
šė per kitus 500 jardų En- 
dorfo pozicijų ir sustiprino 
savo įsilaužimą į Siegfried 
liniją Saarlauterne.

Į pietryčius nuo Saarbra- 
cken, naciai sunaikino tiltą 
prie Habkirchen.

Septintoji armija Alsace 
per 10 valandų pasistūmėjo 
pirmyn septynias mylias, 
prasiveržė per kitą dalį se
nos Magin-ot linijos iki Kap- 
pelenhof, pusketvirtos my
lios nuo pietrytinio Saar- 
lando kampo ir 12 mylių į 
pietus nuo Zweibrackeno.

Suvaržė Civilių Judėjimą Atėnuose

ti dideli sprogimai ir gais
rai iš Oslo, Norvegijos sos
tinės pusės.

WASHINGTON, gruod. 14. 
—Karo Sekr. Stimson sakė 
armija neplanuoja imti jau 
nesnius negu 18 metų vy
rus karinei tarnybai.

KALENDORIUS

Gruodžio 15 d.: 8v. Kris
tina; senovės: Varpis ir 
Lygč.

f
Gruodžio 16 d.: šv. Ade

lė; senovės: Vigaudas .’ 
Alvinė.

Churchill Laikosi 
Savo Nusistatymo

LONDONAS, gruod. 14.— 
Min. Pirm. Churchill, vis 
dar atakuojamas dėl Angli
jos politikos Graikijoje ir 
Italijoje, šiandien davė su
prasti, kad jis laikosi savo 
nusistatymo ir galįs atkir
sti kritikams kitoj kalboje.

London Times vedamasis 
šiandien pavadino Anglijos 
politiką Graikijoje nevyku
sia ir reikalavo, kad valdžia 
tuoj rastų būdą susitari
mui.

Taip pat atvirai, Man- 
chester Guardian reikalavo 
kad britai pasitrauktų iš 

apgailėtino šiupinio“ taip
greit, kaip galima.

ATĖNAI, gruod. 14. — 
Anglijos militariniai ofici- 
alai griežtai suvaržė civili
nį judėjimą Atėnų mieste. 
Kairiųjų ELAS milicija vis 
dar atakuoja graikų val- 

įdžios dalinius ir britus.
Britų įsakymas uždrau

džia graikams civiliams bū
ti gatvėse nuo 2 valandos 
po pietų iki pietų sekančią 
dieną.

NBC korespondentas sa

kė ELAS daliniai atakave 
britus du kartu anksti ry 
te ir kad vėliau prasidėję 
aršios kautynės, kurios tę. 
sėsi kelias valandas.

Britų aviacijos štabo na 
riai Romoje sakė pėstinin 
kai ir reikmenys skubia 
siunčiami Graikijon, ir prt 
nešė, kad britų lėktuvi 
skvadronai kas naktį ata 
kuoja ELAS jėgas.

Naciai Puola Rusus Prie Budapešto

ORAS
Giedra ir šilčiau.

ium uiržstmas Scals

RYS
EFT

MASKVA, gruod. 14. — 
Raportai sako kovos už įė
jimą į Vengrijos sostinę 
pasidarė iki šiol aršiausios, 
kadangi naciai pradėjo kon 
tratakuoti šiaurrytinėj gy
nimosi rato srity.

Rusų šarvuočiai ir pėsti
ninkai aršiai kaujasi, kad 
įsilaužti į Budapeštą. Į šiau 
rę nuo sostinės rusai pasi
stūmėjo penkias mylias ir

Amerikos Nuostoliai 
Siekia 562,368 Skaičių

WASHINGTON, gruod. 14 
j —Karo Departamentas pm 
i nešė, kad visų karinių jėm 
nuostoliai iki šiol siekio 
562.368. Armijos nuosto
liai iki lapkr. 29 d. b*i”*> 
483,957, o laivyno skaitlinė 
buvo 78,411.

užėmė Kisalag priemiestį.

Kiti rusų daliniai, žy
giuodami iš pietvakarių 
pagal vakarinį Dunojaus 
krantą, ir randasi tik devy
nias mylias nuo Budapešto.

I

Aštuonias mylias į šiaur
ryčius nuo Budapešto rusai 
turėjo smarkiai kautis kol 
užėmė Isazseg geležinkelio 
stotį.

Rado Kino Žvaigždę 
Negyva Namuose

LOS ANGELES, gruod. 
14.-—Koronerio biuras sake 
Lupę Velez, meksikietė kino 
žvaigždė, buvo rasta negy
va savo namuose Beverly 
Hill8 šį rytą. Policija sakė 
ji buvo paėmusi perdaug 
vaistų, kurie vartojami už
migimui.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
MARIJOS STEBUKLINGOJO MEDALIKĖLIO FONDO 

ĮSTEIGĖJAS
Raltimore, Md. — Mūsų 

dideliam geradariui, gerbia
mam Baltimorės lietuvių pa
rapijos klebonui kunigui dr. 
L. Mendeliui, už kilnų suma
nymą bei įsteigimą fondo, 
Marijos Stebuklingojo Me
dalikėlio šventovėje, padėti 
neturtingoms mergaitėms 
siekti garbingo tikslo — vie
nuolinio gyvenimo — šv. Ka 
zimiero Seserų vienuolyne, 
šiam kilniam tikslui iš fon
do jau atsiųsta tūkstantis 
dolerių ($1000.00).

širdingumo darbus plėsti. 
Kas nežino Stebuklingojo 
Medalikėlio šventovės Balti- 
morėje? Kas negirdėjo apie 
tūkstantines minias lankan
čias novenų pamaldas? Kas 
neskaitė apie šv. valandas 
pagerbti Jėzų šv. Eucharis
tijoje? Šios gausiai lankan
čios tikinčiųjų pamaldos, tai 
nuopelnai tylaus ir kuklaus 
Kristaus vietininko, kunigo 
Mendelio. Jo karšta Dievo 
meilė, gilus pamaldumas y- 
ra šaltinis iš kurio veržiasi 
karžygiški darbai. Jis šel
pia bedarbius, neturtingus 
moksieivius, misijonierius,

Garbingiems Bažnyčios 
darbams, Dievas kviečia dar
bininkus į savo tarnybą.. „ . . . A .... .. . . . vargšus, ir visas įstaigas,Vienuoliai ir vienuoles sto- ,7 .
ja į talką dvasiški j,a i, dirba 
Bažnyčios darbą, platina 
Dievo karalystę ant žemės. 
Šiais laikais kaip tik Baž
nyčia yra reikalinga kilnių 
pasiaukojusių darbininkų. Y- 
ra sielų, kurios trokšte trokš 
ta atsiduoti Dievui ir Jam 
tarnauti, bet dažnai dėl me
džiaginių trūkumų negali 
atsiekti savo tikslo, šiuo me
mentu Dievas davė mūsų 
vienuolijai nepaprastą gera
darį, gerb. kun. dr. L. Men- 
delj, kuris įsteigė fondą pa
dėti neturtingoms mergai
tėms stoti į vienuolyną ir

kuriose artimo ir gailestin
gumo darbai yra pirmoje 
vietoje. Bet jo geraširdin- 
gumas dar trokšta daugiau 
Dievo garbei daryti. Jis tro
kšta, kad atsirastų daugiau 
pasiaukojančių sielų plėsti 
krikščionybės, mokymo ir 
artimo meilės darbus. Jis 
žino, kad yra norinčių mer
gaičių pasišvęsti šiam dar
bui, todėl jis tiesia pagal
bos ranką, tartum, drąsina 
jas eiti Kristaus erškėčiuo
tu keliu, darbuotis vienuo
lyne. Mergaitė pasinaudoju
si šia teikiama jai parama 
atsieks savo pašaukimo tik3darbuotis Kristaus vynuo- . , T. ... . .. lą. Ji nesiliaus melstis uzgynė sielų išganymui. Dc- , . .. , .r . , ° . savo geradari, ij nuolat pra-koiame Aukščiausiai am uz . .. , . . x .. sys Viešpati laiminti visiems suteiktą mums geradari,mums

gerb. kun. dr. L. Mendelio 
asmenyje. Per mūsų gerada
rį esame giliai dėkingos ir šis Stebuklingojo Medali- 
geriems Šv. Alfonso para- kėliu Fondas yra pirmas di- 
pijos maldininkams už gau- delis žygis šiam garbingam 
si a s aukas. Seselės tylioj ir' tikslui. Dėkodamos didžiai 
karštoj maldoj, kasdien pri- gerb. kun, dr. L. Mendeliui, 
mins jus Gėrybių Viešpa-į linkime, kad savo nenuils- 
čiui maldaudamos Jį gau- tarnu darbingumu, mokslini- 
siai jums atlyginti. mo dvasia, tikėjimo persi-

tiems, kurie padėjo jai sto
ti į vienuolyną.

Kunigas dr. L. Mendelis 
yra galingos valios, kilnių

sunkiusiu gyvenimu, ir di
džiu pamaldumu į Dievo Mo-

norų, gilių pasiryžimų, gi- tiną, dar ilgus metus gero-
laus Dievu pasitikėjimo ir 
beribio pasiaukojimo asmuo. 
Jo gili meilė Marijai, o per 
Ją, Jos dieviškam Sūnui pil
nas atsidavimas, veržte ver
žia iš jo visas jėgas gera-

je sveikatoje savo parapijie
čių ir maldininkų širdis kil
niais troškimais gausintų. 
Vadovaukite ir toliau vi
siems tiems, kurie yra pa
siryžę darbuotis apaštalavi-
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Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

SVEN6. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia^nyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių. 

KAINA —$3.50 
Kreipkitės su užsakymu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago 3, Illinois

KUN. DR. L. MENDELIS

džiugu jums patiems, kad 
savo gailestingu darbu pa
dedate neturtingoms mer
gaitėms paaukoti savo gy
venimą Dievo garbei ir ar
timo gerui. Jūs teikiate 
joms didelę dovaną, o di
delis ir palaimintai atlygi
nimas laukia jūs. O kiek 
sielų per jūsų gražius dar
bus apturės išganymą! Mal
daukime Išganytoją siųsti 
daugiau darbininkų į savo 
vynyną.

Šv. Kazimiero Seserys 
Motina M. Juozapa

Vyrams Karo Pramonėj
WASHINGTON, gruod. 12.

—Selective Service ir War 
Manpower oficialai sakė 
26-37 metų amžiaus vy
rams, kurie dirba reikalin
gus darbus karo fabrikuo

se, nereikia rūpintis apie 
tai, ar jie bus imami karino 
menėn, ar ne.

To amžiaus vyrai, kurie 
buvo atidedami dėl karinio 
darbo o dabar persikėlė į 

civilinį darbą, gali tikėtis 
greito perklasifikavimo.

mo darbe. Užtikriname, kad 
visos tos seselės, kurioms 
savo fondo aukomis padė
site atsiekti savo tikslo, vi
sada bus su jumis dvasioje 
ir veiks savo Kūrėjo garbei 
ir žmonijos gražiai ateičiai. 
O Stebuklingojo Medalikė io 
Motina, per savo ištikimą

šimt penkis dolerius ir tre
čia — amžinieji nariai au
koja šimtą dolerių. Visi 
draugijos nariai yra dali
ninkai visų gerų darbų ir 
nuopelnų. Jie gali pelnyti 
pilnus (Visuotinus) atlai
dus įstojimo dienoje, šv 
Kazimiero šventėje, kovo

Platinkite "Draugą”.

Tel. YARds <641

I. RIMDZUS. D. C.
CHIROPR AKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai, vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

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 specialybė.

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. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

“Alter Christus” teskleidžia mėn. 4 dieną ir mirties va- 
iš garbingos Šv. Alfonso baz landoje. Sąlygos paprastos, 
nyčios šventovės savo maio-j Taipgi kiekvienas narys ga
nių spindulius — gailestin-! ii įgyti 200 dienų atlaidų
gumo darbus.

Sekant gražų ir kilnų

kiek kartų jis kokį nors 
maldingą ar meilės darbą 
sulig draugijos tikslu su-

gerb. kun. Mendelio pavyz- graudinta širdimi atlieka.
dį norintieji padėti sese
lėms jų darbuotėje, gali įsi
rašyti į Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų Draugi
ją. Draugijos nariai yra tri
jų laipsnių. Pirmasis — pa
prastieji nariai moka į me
tus vieną dolerį. Antras — 
garbės nariai moka dvide-

Kaip gera jums bus pri
siminti, kad seselės nuolat 
teikia jums dvasinę pagal
bą savo maldomis. Kaip

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora ei .i įsam gyrent- 
mul. Saugokite Jas leisdami lieg- 
■amlnuotl Ja» modernlftkiausla 
metodą, kurig regėjimo mokėtai 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praftii li

ną visų aklų Jtemptmg.

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

Tampąs II-tos
Icicfonast OAMAJb tSSS, (Mloago 

OFISO VALANDOS!
• K a Iki 1:10 p. m. 

A ir Mtad. a sa.. jai jiii » su
■— ■ - — ■ —

DR. STRIKOL'IS
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 47 th Street

Ke* 6958 So. Talman Ava.
¥?». T„1 OIROv.hlll 0617
Office TeL HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS « ’ CHIRURGAS

2423 West Marųnette Bo&d
OFISO VALANDOS

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

(TeL CANal 6122

» DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

__ ____  ___ 2201 W. Cermak Rd.
Vai.: nuo 9 vaLryto^fldTval. vak. ’ VaIandos: 3 Popiet ir 7-8 v, ų

Sekmad., Trečiad. ir SeStadienių, 
vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Placo 

Tel. REPublic 7868

■

1

Didžiausia Lietuviu 
KrautuvėJewelry

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 gerą pasi
rinkimą Muzik&liškų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
RekoHų ir įvairių kitų miSd- 

kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ABCHEB AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 

senas setas 

ar matrasas 

perdirbtas ir 

padarytas 

kaip naujas.

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui—

ANT LENGVU MINĖSIMU IŠMOKĖJIMUI
Panaudokite Progų Dabartinėms ftemotna 

Nuošimčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAIJPV KITE mffsų |xtaigoje. .Iftaų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi 05,000.00 ap
drausti per Federal Ravlngs and Ix»an In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
lAmokaml Junta ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE (STAIGA.

— 47 Kietai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

1 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 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 We«t 35th Street

Trečiadienio Ir Sefttadlenlo vakarais 
Oflana 'Ta uždarytas.

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

Nieks negali mus paže-

J
Tel. CANal 0257

Rez. Tel.: PROspect 665J

DR. P. Z. ZALATORIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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
I UTDTT0JA8 B CHIRURGAI •

B AKINIUS 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,
| minti, išakyriua mus pačius. «uko-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700 —------------------- - ---------------------------- -----------

Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsUiepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 So. Kedzle Avenue

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
Trečiad. ir Reknt. tik susitari,iš.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 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 fi Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti.

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



Penkiadienis, Pr 1S. ^944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CTTTCAGO, TTJ.TNOTS

'HELP W A N T E D'
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS" HELP \VAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

197 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANT1.I) — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
castings. 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

DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE 
OPERATORIŲ 

TURRET LATHE 
OPERATORIŲ 

SHOP CLERKS 
Ir Kitokių Dirbtuvės Darbininkų.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4131 W, DIVISION ST.

HEIiP VVANTF.D — MOTERYS"

Ii ROCKFORDO PADANGES
DAUG SNIEGO Į Atnaujino “Draugo” p re-Į

Gruodžio 10 d. Rockforde! numeratą parapijos geras!
prisnigo daug sniego. Mies-į darbuotojas S. Kasputis. Jo 
to darbininkai valo dieno-i žmona Petronėlė yra Motė
mis ir naktimis. , rų Są-gos 9 kp. gera dar-

----------- i buotoja; daug metų buvo
finansų rast. Prieš kiek lai-

KARIŲ E1LESE Marianapolio žinios
Žymus lietuvių rašytojas 

kun. dr. K. Urbonavičius, 
vasarą pragyvenęs Mariana- 
polyje, lapkričio gale išvy
ko j Bostoną žiemai.

n

PRIE PT.IENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTU 
ARC VVELDERIU 

PAGELB. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL

PRESS OPERATORIŲ 

SET-UP PATYRUSIŲ
PAGEIDAUJAMA 

UPSETTER OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 

Aukščiausios ratos—53 vai. } sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

7Imi Metai — Po Karo Ateitis
5757 W. 65th STREET 

Atdara kasdien 8 ryto iki 8 vak.
Sekmad. 10 ryto iki 3 pp.

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

Gruodžio 10 d. buvo meti
nis susirinkimas LRKSA 
137 kp. Metų veikimo ra
portai užgirti. 1945 valdy- 
bon išrinkta tie patys: pir
mininkė Sarah Varakojienė, 
padėjėjas Jonas Dubinąs, fi
nansų rašt. S. Keliotis, nu
tarimų rašt. A. Misiūnaitė, 
ižd. J. Čepulis, iždo glob. 
N. Misevičienė, maršalka J. 
Jazukevičius, Federacijon 
atstovai: P. Rimkus, M.
Sautelas; ALTarybon — S. 
Kasputis, B. Teliūnas, J. Ši
mėnas.

Frank Klikna 
Frank Klikna yra gimęs

ko ji buvo pasitraukus iš 
valdybos. Kuopa Labai buvo 
pasigedus geros veikėjos.
Dabar, teko girdėti, vėl iš
rinkta kuopos pirmininke.
Kitą sykį parašysiu, kas gegužės 20 d., 1922 metais, 
daugiau yra M. S. kuopos Rockforde. Čia ir mokinosi 
valdyboje. jr vėliau dirbo vienoj dirb-

: tuvėj.
Juozo ir Adelės Misevi- į kariuomenę išėjo spalių 

čių, savininkų anglių san-123 j ? 1944 metais. Yra ve- 
dėlio, vienturis sūnus Juo

Gkuta liūdna žinia iš Flo
ridos, kid mirė Jonas Ra
manauskas iš Brockton, ! 
Mass. Jis buvo Marijonų ge-1 
radaris ir ypač daug pašal
pos yra davęs Marianapolio 

. kolegijai. Vasaros metu jis 
mėgdavo gyventi Mariana- 
polyje. Velionis buvo arti 
80 metų amžiaus. Jo kūnas 
bus parvežtas į Brocktoną.

Jonas Navickas, buvęs 
dęs ir turi du šeimos nariu: Marianapolio Kolegijos stu

las šiomis dienomis buvo sūnų trijų metų ir dukterį dentas, dabar atostogas pra
parvykęs iš kariuomenės na gešių mėnesių. Jo tėvai Si
mo keturioms dienoms. Sy- monas ir Marcijona taipgi 

Tikimės, kad valdyba ir į kiu buvo atvykęs ir svečias gyvena
1945 m. po senovai veiks. į§ Chicago, taip pat karei- Frank Kliknos brolis taip 
Šiais metais turėjom 4 pa- į vis Bernardas Pocius. Tė- pat yra kariuomenėj.
rengimus. Įplaukų buvo vai ypatingai motina, labai________________________
$756.02, išmokėjimų $588.- džiaugėsi, nors tas džiaugs- sveikinimo žodžiai buvo: — 
88. Ižde turima $167.14 ir mas nebuvo ilgas, nes vėl <Lai Dievas laimina tave ir 
karo boną $100.00. turėjo išvykti į paskirtą

Susirinkime nutarta pa- vįetą. 
gerbti valdybą. Antanas | Teko girdėti, kad Misevi- 
Kairis žadėjo net bačkutę. gįaį žada atnaujinti “Drau- 
Lauksime. go” prenumeratą.

leidžia Marianapolyje. Jo
nas dalyvavo mūšiuose Pran 
cūzijoje ir buvo sunkiai su
žeistas. Iš čia grįš į ligoni
nę, kur gydysis dar bent 
pusę metų.

To thc Peopie
of this Community

You may be wondering what ' 
one man can do to help wm a ; 
war. We refer ycyi to the late j 
Primate John W. Dutkoof Homer , 

_ _ City, Pa. Ger- 
man gims had 
his battalion 
pinned down in 
a’ trench on the 
road to Rome. 
Armed v.ith an 
autom a tie rifle 
and b and gre- 
n a d e s h e a d - 
vanced toward 
on 88-mrn. can- 
non and thj-ee 
machine gun 

nests. Running through a hall of 
gunfire, he silenced thc first 
machine gun by killing its two- 
man crew with a grenade.

Nazi machine gunncrs in the 
second nešt wounded him būt he 
staggered on toward the cannon. 
With a mighty eflort he kiiled all 
five ot the cannon crew with a 
long burst from his rifle. Thcn 
he swung his rifle toward the 
second machine gun nešt, killing 
the tvvo Germans who had just 
wounded him The third machine 
gun nešt štili blazed away, hit- 
ting him again. As the finai 
burst fronr his ‘Jieater” cnt 
down the remaining two Nazi 
gunners, he stumbled into their 
nešt where he fell dead over their 
bodies.

You are not asked in the Sixth 
War Loan to make a contribution 
likę that of Private Dutko to help 
the defeat of Japan. Būt Victorv 
also is made up of individual ef- 
forts et millions of Americans 
at home and on the fighting 
fronts. Ho-w about dedicating 
your extra $100 War Bond pur- 
chnse todav to fighters likę Pri
vate Dutko?

THE EDITOR.

| Krepšinio (basketball) gru 
visą tavo šeimą.’ žinoma pė ruošiasi pirmam sezono 
jaučiuos laimingas, kad ne! lošimui gruodžio 15 d. Šiais 
tik mačiau Šv. Tėvą, bet metais yra numatoma daug 
kalbėjaus su Juo ir gavau lošimų su kitomis mokyklo- 
Jo palaiminimą. O visai ne- mis. Iš viso bus bent pen-

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. 
4100 W. 42nd PI.

SVARBIAI PRAMONEI 

REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis aT 
naktinlis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum castings. 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

★ ★ 

MOTERŲ - VYRU
NEAPRIBOTO AMŽIAUS
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

Du šlftai kasdien:

7:30 RYTO IKI 4 PP.
4 PP. IKI 12:80 RYTO

■ \ ' I
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,

HELP WAMED — MOTERYS

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. 6ORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriama 

uniformų.

Juozas irz Ona Pilipaičiai 
du sūnus turi kariuomenėj, 
o dabar ir trečią pašaukė. 
Reikia įsivaizduoti tėvų, y- 
patingai motinos, širdgėlą.

Pilipaičiai irgi žada at
naujinti “Draugą”, kuria
me dabar tiek daug rašoma 
apie karą ir paduodama nau 
jausies žinios iš visų fron

seniai atsisakė, duoti audi
encijas garbingiems asme
nims. Atsiunčiu Jums pen
kis rožančius popiežiaus pa
šventintus, kryželį su Šv. 
Tėvo paveikslu ir mažą sto- 
vylėlę.”

Lt. Malinauskas, sūnus 
Malinauskų gyvenančių 929 
Island Avė. Rockforde, pri
klauso prie Šv. Petro ir Po
vilo parapijos, šv. Vardo

kiolika lošimų.

Gruodžio 1 d. įvyko šo
kiai, kurių pelnas ėjo karo 
fondui; gerai pasisekė ir 
pelnas buvo atiduotas Com
munity War Fund.

JOS. F. BUDR1K.
INC.

3241 S. Halsted St
CHICA.GO, 8, ILL. 

Tel. CALumet 7237

tų. Be to, dedama ir įdo
mūs paveikslai iš karo ir draugijos ir parapijos cho-

Kaip ir visur, studentai 
laukia Kalėdų atostogų.

Vincas Eidintas

kariuomenės gyvenimo.

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

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.i' ’ ‘4

Juozas ir Kotrina Mali
nauskai pastaromis dieno
mis gavo laišką nuo savo

GENERAL OFFICE W0RK 
SOME TYPING

Experience not necessarv 
Between Ages of 18 to 40 Yrs. 

Post War Futurs
PHONE: CALUMET 4610 

Ask for — Mr. STOLTZ
FINISHERS

Prie peržiūrėjimo ir lengvo pra
šymo moterims korsetų. Pasto
vūs darbai, gera mokestis.

LEO CORSETS 
1841 Mihvaukee Avė.

CORE MAKERS
IR

MACHINE MOLDERS
Patyrusių Pageidaujama

CRANE CO.
EMPLOYMENT OFFICE

4000 S. Kedzie Avė.
’real esta’te’for sale

PARSIDUODA — 2 aukftč. mflrtnln 
narna., I—4 kambarių apartmentat, 
karšto vandens šiluma, mūrini. ga- 
radžlus. Randasi adreau: 7205 RO. 
MAPLEWOOT) AVĖ. Kreipkitės prie 
4. M. MOZERIS. 3236 H. HALSTF.D 
KT.. Tel. CAL. 4118.

★ ★ ★•
* For Sale!
* For Rent!
* For Help 1
* For Service I
* For Results i 

ADVERTISE
In America’® Greateat 

Mthnanlan Daily Nevrspapei 
— E8TABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE 

i'EL.— RANDOLPH 948ft

HIHUANIAN-DRAUGA5
rHE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—
MOTERŲ

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employroent Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHTNGTON ST. 
CHICAGO

ro. Jo žmona, Courtney, gy
vena su savo tėvais Kala- 
mazoo, Mich.

Prieš įstojant į kariuo
menę dirbo Rockford Screw 
Products Co. Rugsėjo mėn.sūnaus. Jis rašo turėjęs lai

mės būti Šv. Tėvo audienci- ! 1940 metais įstojo Ft. She- 
joj ir tik už 15 pėdų buvęs rįdan ir lankė mekanikų mo
nuo Jo šventenybės. Štai, 
kaip jis rašo:

“Aplankęs Vatikaną nu
ėjau į priimtuvių kambarį Įer jr gavo paaukštinimą į| 
(salę). Ten teko laimė gau- į master Sergeant. 1942 me
ti vietą dešinėj pusėj tik 15, tais garbingai užbaigė moks 
pėdų nuo sosto. Šv. Tėvas ią pOrt Knox, Ky. ir gavo 
trumpai prakalbėjo į mus, Lieutenanto laipsnį. Afriko- 
visus ir paskui. ėjo tarp je buvo pavojingai sužeis-

kyklą St. Louis, kur buvo 
pakeltas . Corporal. Vėliau 
buvo perkeltas į Fort Cus-

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri* 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Mfotorus.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų. Platinkite “Draugą”.

NAKTIMIS PORTERIU

Lengvi darbai senesnio amžiaus 
vyrams.

IUGAN
DEPARTMENT STORE

Mihvaukee Ir Diversey Avės.
Atsišaukite — 3-čiame aukšte

žmonių kalbindamas juos. 
Priėjo ir prie manęs. Gavau 
progą pabučiuoti Jo žiedą. 
Klausė, iš kurios šalies, ar 
tėveliai gyvi ir kaip ilgai 
esu kariuomenėj. Jo atsi-

tas ir praleido kiek laiko 
ligoninėj. Pasveikęs vėl grį
žo į frontą ir dabar randa 
si. Italijoje.

MELBOURNE, Australija, 
gruod. 12.—Adm. Sir Bru- 
ce Fraser, naujo britų Paci- 
fiko laivyno komandierius. 
nurodė, kad Anglijos prisi
dėjimas prie karo prieš Ja
poniją bus laivyno ir lėktų 
vų parama.

REIKALE PASINAUDOKIT

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
WHI'O, 1450 K„ Ketveco 
vakare — 7:00 P M.

Buy Christmas Seals and 
Prevent Wartime Rise in TB

Buy Christmas Seals and 
Prevent Wartime Rise in TB

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythinu in the line of 

Furnit.ure

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Paetory Representative

SnOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment call —

REPUBI.IO 6051

STASYS LITWINAS SAKO:
"D AB AR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insalacijos Materioki — šturmo I^ngų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Roard— 
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vamišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVTMĄ 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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DRAUGAS
• . THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois

Publinhed Daily, except Sundays, 
by the

LITHUANIAN CATHOUC PRESS SODIETY 

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

Adverttaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Meiną kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *.......................................................................... $7.00
Pusei metų ...........................................„................ 4.00
Trims mėnesiams .................... ......................................... 2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.00

, Vienam mėnesiui .1.................................. .......................75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metams .................................................................................
Pusei metų .....................................................................
Trims mėnesiams ................................................................
Dviem mėnesiams ...............................................................
Vienam mėnesiui ...............................................................•

Užsieniuose:
Metams .................. ..............................................................
Pusei metų ..................................................... .,....................
Trims mėnesiams ............................ '................................

$6.00
3.60
1.75
1.25
.76

$8.00
4.50
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 neprislunfilama 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, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

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

President Roosevelt and Prime Mlnlster Churchill:
1. Tlieir countrics seck no engrandizenicnt, territorial or otiier;
2. They deslre to seck no territorial ohanges tlmt do not acoord 

wlth the freely eiprcssed vvishes of the peoplęs concęrnęd;
3. Tliey respeet the right of aU peopleg to ehose the foi-m of go- 

vcnunent under which they will live; and the wlsh to soc sovcręign 
rights and self-govenunent rcstored to tliose who have been forcibiy 
deprived of them.”

ATLANTIC CHABTER, Augus* t4, 1941.

bėse. Didžioji Britanija iš savo pusės stengiasi pada
ryti savo įtakos Italijoj, Graikijoj, Belgijoj ir Pran
cūzijoj.
MAŽŲJŲ TAUTŲ ŪKIMAS

Mūsų vyrai kariauja su tuo įsitikinimu, kad išlais
vintų Europos kraštų žmonėms bus duota privilegija 
patiems susidaryti valdžias, remiantis Atlanto čarte- 
rio principais. Kalbėdamas apie mažąsias tautas, šen. 
Brooks teisingai pastebi, kad jos pergyveno dvi sun
kias invazijas: pirmoji — žiauriųjų nacių, antroji — 
rusų bolševikų ir, be to,, kovojančių dėl pirmenybės 
anglų ir rusų jėgų. Rusija jau panaudojusi savo jėgas 
prisijungti Baltijos valstybes ir Balkanuose, raudona
jam maršalui Tito vadovaujant, sudarė federaciją, prieš 
kurią neprotestavo nei Didžioji Britanija nei Jungti
nės Valstybės.
JIE VYKDO SAVO PROGRAMĄ, O MES?

Pažymėtina ši šen. Brooks pastaba: kai Stalinas ar 
Churchillas vykdo savo programas, jų žmonės jiems 
duoda pritarimą, bet kai Amerikoje kas pareikalauja 
kalbėti už tuos principus, dėl kurių aukojamės, tokius 
apkaltina vieningumo ardymu.

I
Todėl, jo manymu, Trys Didieji (Big Three) kuo 

greičiausiai turi tarp savęs išsiaiškinti ir kad arti
miausiu laiku turi įvykti dar viena Roosevelto, Chur- 
chillio ir Stalino konferencija.

Šen. Brooks, tiesa, yra dabartinės vyriausybės opo
zicijoj. Tačiau jo pasakytoji kalba nėra be pagrindo. 
Ja reikalaujama iš vyriausybės tokios politikos, kuri 
ne tik karą laimėtų, bet ir pastovią teisingą taiką. 
Jis ragina1 nenukrypti nuo Atlanto Čarterio. Tokiam 
nusistatymui pritaria Amerikos žmonių dauguma. To
kios kalbos yra ne tik naudingos, bet ir būtinai reika
lingos, jei norime pasiekti siekiamo tikslo. Amerikos 
vyriausybės, kongreso ir visuomenės nusistatymas turi 
būti vienodas ir gerai žinomas visoms jungtinėms tau
toms. i j . t .4,

ItoMIMf

Stripes to fool hia 
auc&ence—Kguring we 
won’t see what’s be-

imperijos kariuomenėj už 
suteiktą pagalbą pabėgant 
iš savo tėvynės.

Neseniai mūsų koloniją 
aplankė dar vienas ameri
kietis lietuvis Jonas Marti
naitis. Jis esąs iš Illinois 
valstijos. Džiaugėsi proga 
pakalbėti lietuviškai ir dė
kojo už pareikštą lietuvišką 
vaišingumą.

Keista, daugelis australie 
čių pradėjo domėtis lietuvių 
kalba. Viename susirinkime 
pademonstravus keletą lie
tuvių kalbos pavyzdžių dvi 
australietės mergaitės Joan 
Petrie ir Patricia Wilson 
pasišovė mokytis lietuviš
kai. Tam reikalui suteikiau 
joms ir literatūros. Kiek te
ko paskutiniu laiku paste
bėti pažanga net padaryta.

Koresp.

Mirga-marga iš Australijos
GYVENIMAS FRONTUI PASISTŪMĖJUS TOLYN. — 
LIETUVIŲ SKAIČIUS AUGA. — ATSIDEKOJA BRI
TAMS. — AUSTRALIETES MOKOSI LIETUVIŠKAI.

Reikia laimėti ir karą ir taiką
SĄJŪDIS U. S. KONGRESE

Paskutinieji įvykiai politiniame Europos gyvenime 
“pakėlė ant kojų” visą Amerikos visuomenę. Jie su
domino ir Jungtinių Valstybių kongreso ir senato at
stovus, kurie savo kalbomis reikalauja, kąd vyriau
sybė daugiau veiktų ir griežčiau stovėtų už Atlanto 
Čarterį, neprasilenkiant nė su vienu jo dėsniu.

Senatorius Brooks (iš Illinois) gruodžio 13 d. pasa
kyta senate kalba klausia vyriausybės, ar iųūsų vyrai 
karo frontuose kariauja ir miršta tam, kad apsaugoti 
Didžicsios Britanijos ir Sovietų Rusijos įtakos sferas 
Europoje. Priminęs, kad Stalinas ir Churchill laužo 
Atlanto čarterį, klausia: kokia yra mūsų programa? 
Kokia yra mūsų politinė linija? Koks yra ateities pla
nas, dėl kurio mes prašom savo vyrus ir moteris au
kotis ir mirti? fc. » —
REIKIA VEIKTI DABAR

Šen. Brooks sako, kad, jei mes norėsime vadovauti 
pasaulio taikai, dabar yra laikas reikalauti ir užsi
tikrinti sau galimumus turėti ir svorį ir pilną įtaką pa
siekti pergalę ir pastovią taiką. Anot jo, Amerikos žmo
nės nuoširdžiai parems savo vyriausybės pastangas 
ateities taikai, paremtai Atlanto Čarteriu. Bet, kaip 
matome, Europos išlaisvintuose kraštuose įsisiūbuoja 
britų ir rusų intrygos, paremtos jėga.

Tas pats senatorius sako, kad tuo metu, kuomet 
“Amerikos kūnas, kraujas ir turtas yra metama į pik
tas Vokietijos jėgas, Europa yra supiaustoma ir pa
dalinimas daromas jėga, su tankais, lėktuvais ir reik
menimis Amerikos žmonių pristatytais.’’

Toliau Brooks kalbėjo, kad Prezidentas Rooseveltas 
yra apginkluotas šiandien visomis jėgomis pasauly. A- 
merikos jėgos yra pasiekusios stiprumo zenito. Dabar 
yra laikas kalbėti ir, pasisakius, reikalauti tokios po
litinės linijos, kuri užtikrintų, kad mūsų sūnūs ne
mirė veltui ir kad mūsų pasiaukojimas nebūtų tuš
čias. Mes norime laimėti ne tik karą, bet ir taiką. 
KARO PLANAS GERAS, BET KAIP SU TAIKA?

Mūsų mūšių planas karo frontuose yra aiškus. Bet 
kaip apie taiką? “Pasaulis yra ištroškęs taikos, pa
grįstos teisingumu ir todėl mūsų nusistatymas turi 
oūti aiškus ir stiprus.

I
Kuomet Amerikos vyrai grumiasi su vokiečiais, kuo

met jie nustūmė vokiečius toliau nuo Didžiosios Bri- 
tanijcs sienų ir atitraukė nacių jėgas nuo Rusijos 
fronto, “Rusija ir Anglija lenktyniauja dėl ateities 
jėgos balanso Europos kontinente” — priminė šen. 
ijrooks. Trijų didžiųjų sąjungininkų vieningumas yra 
ardomas.

• * v~»
Amerikos žmonėms buvę pasakojama ir nuolat pa- 

kartsjama, kad jie yra šaukiami aukotis už Atlanto 
Čarterio dėsnių įgyvendinimą. Bet jau dabar, esą, aiš
ku, kad Rusija siekia praplėsti savo imperiją ir pa
sėti savo filosofijos sėklą Baltijos ir Balkanų valsty

Į APŽVALGA Į

LAIC darbai
Šienais dienomis Lietuvių Amerikiečių Informacijų 

Centras (LAIC) išleido ir išsiuntinėjo kitą svarbią kny
gelę, pavadintą — “ Supplement to the Appeal to Fellow 
Americans on behalf of the Baltic States.”

Tai pirmas suplementas (priedas) prie pirmiau iš
leistos knygelės “An Appeal to Fellow Americans on
Behalf of the Baltic States.” Atrodo, kad LAIC pla

nuoja ir daugiau tokių priedų išleisti.
Šiame leidinyje sudėtos vėliausiai gautos kablegra- 

mos iš Švedijos apie tragingą Lietuvos žmonių padėtį. 
Taip pat atspausdinti Amerikos Lietuvių Tarybos laiš
kai Prezidentui Rooseveltui ir keli bendri su latviais 
ir estais pareiškimai. Pridėti ir atsakymai į tuos laiš- 

. kus ir pareiškimus. Jame randame ir Vyriausiojo Lie
tuvos Laisvinimo, Komiteto atsišaukimas į Jungtinių 
Valstybių ir Didžiosios Britanijos vyriausybes. Be ki
tų raštų, įdėtas Baltijos Valstybių Laisvinimo Komi
teto prašymas, kuris buvo pasiųstas premierui Chur- 
chilliui ir prezidentui Rooseveltui, ir Amerikos vysku
pų raštas ginant Baltijos tautų teises į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą.

Knygelę nedidelė — 32 puslapių, tačiau gerai sure
daguota-, švariai išleista ir duoda gerą vaizdą apie 
dabartinę Lietuvos būklę. Knygelėje pranešama, kad 
LAIC išleis ir daugiau naudingų knygų anglų kalba 
apie Lietuvą ir jos kovas dėl nepriklausomybės. Ir, 
suprantama, juo mūsų visuomenė stipriau parems šią 
svarbią Amerikos Lietuvių Tarybos įstaigą — LAIC, 
juo greičiau bus išleisti numatytieji veikalai. Be kitų, 
kaip vakar pranešėm, bus išleista svarbi Anglijos di
plomato p. Harrison knyga “Lithuania’s Fight for 
Freedom.”

LAIC pradėjo veikti tik praėjusią vasarą, tačiau, pa
lyginti trumpu laiku jis jau daug svarbių ir naudingų 
darbų atliko.★
Spaudos reikalu

Kunigų Vienybės aplinkraštyje gražiai atsiliepiama 
apie lietuvių katalikų spaudą. “Mūsų katalikiški laik
raščiai yra mūsų gyvenimo veidrodžiu ir katalikiško 
veikimo kelrodžiu” — rašoma aplinkraštyje. Todėl — 
“Mūsų garbė, nauda ir šventa pareiga iš mūs reika
lauja, kad visais galimais būdais spaudą remtume.”

Po šio paraginimo iškelia laikraščiams koresponden
tų paruošimo, klausimą ir spaudos parodų reikalą lai
ko svarbiu dalyku.

Spauda, ištikro, ypač šiais laikais vaidina nepapras
tai svarbų vaidmenį. Todėl visiems lietuviams katali
kams privalu didžiausio dėmesio kreipti į, savosios 
spaudos platinimą ir rėmimą.

Pas mus gyvenimas jau 
visiškai sunormėjo. Jau ne 
taip dažnai matosi kareivių 
liūnai ir pilni amunicijos ve 
žimai Brisbane. Pasistūmė
jus frontui į vakarus nuo 
Australijos, pradingo ir ka 
riškas spaudimas. Susinoi 
mavus Brisbano gyvenimu^ 
galimas ir geresnis pirk. 
mas ir daiktų. Taip dauge 
lis ir kitų suvaržymų pana. 
kinta. Tik gatvėse roksan- 
čios slėptuvės dar primena 
kad karas siaučia.

Australijos lietuvių skai
čius palengva aūga. Nese
niai turėjome iškilmingas 
Balnių krikštynas, o dabar 
jau Kunstlerių šeima susi
laukė sūnaus. Pasirodo kad 
nuo pradžios mūsų atvyki
mo (1941 metų) iki dabar 
6 lietuviai ir lietuvaitės yra 
jau gimę Australijoj.

Šiomis dienomis parvyko 
atostogom lietuvis Bronius 
Volas. Jis tarnauja Austra
lijos kariuomenėj. Šia pro
ga pas lietuvį Senkų buvo 
suruošta jo garbei vakarie
nė. Dalyvavo ir keletas ame
rikiečių.

Bronius Volas esąs paten
kintas Australijoj kariuome

Negras atidaro
bonų vajų

Milwaukee, Wis. — Price 
Collins, 55 metų amžiaus, 
negras dženitorius, atidarė 
šeštąjį Karo Paskolos vajų 
Milvvaukėje, nupirkdamas 
1000 dolerių vertės boną va
jaus būstyrtėje.

Collins didžiuojasi nupir
kęs pirmuosius bonus visų 
keturių paskutiniųjų vajų 
Pirmąjį boną jis nusipirko 
tuoj po Pearl Harboro įvy
kių.

Atvykdamas į vajaus būa 
tynę, Collins atsinešė su sa
vimi 63 bonus, 12 tūkstan
čių dolerių vertės, norėda
mas įrodyti pareigūnams, 
kad jis ne tik perka, bet ir 
laiko nupirktuosius bonus.

Collins pareiškė Milvvau- 
kės bonų platinimo parei
gūnams esąs viengungis ir 
neturįs kitų pajamų šalti
nių, išskyrus dženitoriaus 
algą. ______ IOW1)

nes gyvenimu. Džiaugiasi 
kad pabėgęs iš Raudonojo 
Sovietų rėžimo, galįs atsi
dėkoti tarnaudamas Britu

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

• GIN
• VYNO
• KORD1ALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsied St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER
..B«ųnpXjfHįjlAniari,.

f
PASKOLOS

DAROMOS
ant Pirmų Morgičių

■i pigesnį nuošimti — be komišino 
PAS

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
WH W. OERMAK RD.................... TeL CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininką*

--------- .

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOSŲ 

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

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonns ir Htampasl

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 6:10 p.p. etvlr. iki 9. fleStad 9 Iki 12.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 0022 
HTOKER COAL, Ankštos rūšies, 45
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................Į jfrjj
PETROLEUM COKE (Coorse). CIO SO 
PETROLEUM COKE (PUe Ron) $ĮQ*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9 £0

%
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1 MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
—• AUKLĖJIMAS ★

★ ★
VIRTUVĖ *

★ ★
IR MADOS

Sonja Pipiraitė

APIE ŽVAIGŽDĘ

Gal tu žinai, kur dingo ta žvaigždė, šviesioji mūsų draugė,
Skaisti ir spindulinga užtekėjusi tų nepamirštamų Kalėdų naktį, 
Kai pasijutom lyg kartu pas vienų motinų užaugę.
Ar atmeni? — kai jų išvydom tokią skaisčių, širdis taip ėmė plakti.

Praėjo ir Kalėdos, ir Velykos, ir pavasariai, ir vasaros,
Kiekvieni metai, lyg daina šviesi, tvirtai ir aiškiai nuskambėjusi.
G kaip gražu gyventi buvo, kai matydavau jų užtekant kas vakaras. 
Kai kiekvienos dienos, per daug laimingai bėgančios, gailėjausi.

t
O kaip tvirtai tada tikėjome į tų žvaigždelę!
Kodėl, mieloji, tu dabar manęs jau nebedžiugini?
O šviešk! Gal pamatysiu, gal atrasiu šitų kelių,
Nulėkt į saulėtas dausas, kaip paukščiams rudenį.

Dabar... kiek nežvalgaus — tiktai naktis tamsi, tamsiausia,
Tiktai dangus toks juodas, lyg juodžiausias rašalas.
Ar neteka žvaigždė? Ar vėl, ugnele žiburine, vėl apgausi?
O gal?., o gal žvaigždė? — neįžiūriu per ašaras.

Kam visKaš eina prieš mo
tinos menę, pasiaunojuną — 
Geiahene nepajėgia galvo
ti... nysta jos sirois saaus- 
mu...

Ji su savo vyru atsidan
gino iš tėvynės, aave šiai 

žemei sūnų ir durnelę. 
Jie dabar visi karo lauKU^- 
se, ir Albinutė su raaaonu 
kryžiumi ant baito cnaiato 
rankoves, raišioja žaizaas... 
Žaizdas, kurias padare žmo
gus žmogui... Nekaltam, ne
pažįstamam...

Gerulienė verkia apkabi-\ 
nūs juodą misijų kryžių. Jos 
ašaros krinta ant Nukry-

EINA GERYN Iš Dariaus-Girėno 
Kareiviu Motinu klubo

D. G. Kareivių Motinų 
klubo narės savo susirinki
me turėjo progą išgirsti tą, 
kas joms nekartą rūpi. bū
tent, J. Daužvardienė papa
sakojo savo įspūdžius iš ap
silankymo kareivių ligoni
nėje, kur ji turėjo progą 
matyti, kaip yra prižiūrimi 
mūsų šalies gynėjai sužeis- 

| ti šiame kare. Motinos įdo
miai klausėsi kalbas ir nu
tarė iš iždo paaukoti $25.00 
dėl nupirkimo kareiviams

MŪSŲ VIRTUVĖ

Motina Kalėdų angoje
Saulės leidosi prie jūros, go pūgas į šeimų saules — 

Visas pajūris sublizgėjo motinas... Rymančias adven- 
kraujo varsomis... Horizon- to vakarais ir skęstančias 
tas rausvais debesimis ap- ašarose... Bene tik ašaro-
sigaubęs... Tylūs keli kal
nai susigūžę riogso, paver
tę duobėtas viršūnes į va
karų pusę.

se?!...Kas žino tą motinos 
pasaulėlį, gal jis visas ak
meninio skausmo?!... Gal 
jau ir tuščios kai kurių a-

Šie kalnai — tai Ispani- Į kys... Širdys gal išplėštos, 
jos žemėj. Jie žiūri į rausvą sukruvintos, sužeistos, gal 
kamuolį, skęstantį vakaruo- vienV saulių pavirtusios?... 
se ir, lyg nusigandę savo Juk durys užsiverdamos 
juosvų šešėlių, užgulančių džiaugsmui paskutinį kartą
kreivas pakrantes, nusėtas 
nišomis, meta glėbiais snie-

MAKE A PRESEtfT 
IRO M A PATTERN

Either of these dresses imIcm 
perfect gilt. Above, one-pieee 
drem, conlraMing jacket. Sizca 12 
to 40. Size 16 jacket take* l7/» 
yda. 39" matrrial; 1% yda. 39" 
tor dreaa. For cvrning Irngth 
aketcbrd at right, 3% yda. 39" «r 
41". Simplicity Patiem 1147, 25#
The one-pley dreaa photographerl 
at right ha« a turquoiae top and 
blaek wnrparound akirt, acalloped 
at aide and aleevea. Siaea 11 to 18. 
Size 15 takos 1% yda*, of 89" 
for bodiee, 2 yda. of 39" for skirt. 
Simplicity Patiem. 1133, 25#

Forest Hoffman, 3 metų 
vaikutis, iš Cheysnne, Wyo-

žinotojo kojų?.. Ji balsganoj min«’ eina Seryn' Jis serSa i kalėdinių dovanėlių 
tokia liga, kad gydytojai

Sukapota mėsa ir ryžiai
Išplauk vieną puoduką ry

žių ir sudėk į puodą kartu 
su 1 cibuliu, sukapotu į šmo 
telius, 1 šaukštuku druskos 
ir vienu svaru bet kokios 
sukapotos žalios mėsos; pri- j 
dėk 6 puodukus verdančio 
vandens. (Norint, galima pri 
dėti ir biskį pipirų, pagal 
nuluptų ir supiaustytų per 
pusę. Apiberk bulves trupu
čiu cukraus. Kuomet bulvės 
bus pakepę kokią 20 min., pa
sę, jeigu išlengvo virsi, t. y. ------------ 11
ant nelabai karštos ugnies. na-i dėl dviejų ypatų. Dėl
Kuomet vanduo jau bus kuo 4-5, reikia visko du syk tiek
ne nuviręs, nuimk nuo ug-1 daryti.
nies, uždengk ir padėk ant * „ i/TiLės
užpakalio pečiaus, kur dar gukapok .
vis gana šilta. Tegul ryžta. atliekamą kumpį,

^HEPES NOTHING FATSO WOULO 
LIKĘ BETTEB IN HIS &TOCK.ING 
THAN ANICECANOF ŪSE D F AT

ašaroj, užsiritusioj ant pa
saulio Kūrėjo pėdų — įžiū
ri Jo kančias nuo prakartė- 
lės... Juk ir šv. Motina Ma
rija verkė... Verkė nerasda
ma nakvynės Betliejaus 
mieste... Verkė išvydus pa
saulio Viešpatį ant saujelės 
šiaudų... Verkė bėgdama su 
Kūdikėliu iš savo žemės... 
Slinko paskui kryžių... Kaip 
šešėlis blaškėsi kančioj...

atskyrė jų sūnus... Takai 
juos nuvedė į karo siaubu 
no nasrus!..

Ir rymo dabar motinos 
ne viena. Ne, ne... Jų rymo 
šimtai, tūkstančiai motinų... 
Motinų, kurių įsakymas ar 
malda — tuščio varpo gau
desys. Jų sūnus nunešė gy-

manė nesulauksiąs Kalėdų. 
Dėlto lapkričio 26 d. jam 
buvo suruoštos Kalėdos. Da
bar sakoma, kad jis sulauk
siąs ir tikrų Kalėdų. Taigi, 
yra vienas Daktaras, nuo 
kurio priklauso kiekvieno 
žmogaus gyvybė ar mirtis. 
(Acme-Draugas telephoto)

žiūrėjo į vakarus, vis dar 
siūlančius šviesų prcšvais-Tryško kraujas is s.os žmo- įr paljko jos yaj.

n.jos meilės versmės... Ir „entavgj Skaisaausios Mo. 
krito kalavijai motinai Ma- tinQS še-glis
rijai...

Gerulienė paskęsta mal- Ji dabar mąsto apie sap- 
doj. Ji bėga pas šv. Mariją, ną, apie gražiąją, puošniąją 
kurią šiąnakt sapnavo. Kaž- motinų Globėją. Ji nori mels 
kodėl Gerulienė Ją pavadi- tis, bet jos maldą nutrau- 
no ‘‘Vakarų Marija”, gal to- ki& ten už kalnų kaip kati- 
dėl, kad Gerulienė matė sap- verdą kulkosvaidžiai. Li
ne, visą vakarų pusę apsup- ^a» trinksi šūviai. Armotos 
tą rytų aušros spalvomis, drebina žemę... Viskas juda, 
arba jūrų žvaigždės puošnu- dreba nišoje, rodos ims ir 
mu... Tarp tų šviesų, visą sprogs sienos užgriūdamo? 
vakarų dangaus pusę užėmė visu sunkumu ant Gerulie- 
Marijos apsiaustas. Toks n®s sulinkusių pečių, 
puošnus... Brilijantais ar Ji susiima rankas, b'aš- 
zumrūdaig nusėtas —« Geru- kosi kampas iš kampo... Kad

Šis klubas yra vienintelis, 
kuris turi tarpininkę tarpe 
motinų ir Raud. Kryžiaus. 
Toji tarpininkė yra J. Dauž
vardienė ir ji jau ne kartą 
yra padėjusi motinoms sū 
nų reikaluose.

Sekančiame klubo susirin
kime, kuris įvyks jau po 
Naujų Metų, narės turės sa
vybės pasivaišinimą, kuris 
bus duodamas iš iždo. Be to, 
narės, kurios yra užsiliku- 
sios su narystės duoklėmis, 
prašome, kad visos atsily
gintų tame susirinkime.

Koresp.

neiškvietę kapai... Ji įsiseg
tų į jo ranką, ir gal abu su
klupę prieš Betliejaus Kū-

venimo banga... Sūnus, ku-| bene neatskyrė. Tik ji su- nors 3OS vVr^ J-irelį būtų
riuos kiekvienos motinos pa 
šaulelis ugdė... supo, vys
tė... suko į švelniausius šil
kus ar skarmalus, kuri kuc 
turėjo; nes vis tai motinos 
meilė skyrė mažulėliui visą 
savo sielos gyvenimą. O 
šiandie?... Balti motinos 
vystyklai pavirto kruvinais 
žemės plotais... Kapais... Jos 
širdis kliūva už skausmo 
spygliuotų vielų, o ji nuil
sus nuo sopulių, eina, klum
pa, keliasi ir vėl eina su 
žmonija, »u paika, be gal-

1

ir mėsa dar čia pastovi kokį 
pusvalandį.

Kiauliena su bulvėm 
Ir obuoliais
* Apiberk šlaunį kiaulienos, 
su pipirais ir druska ir ke 
pink per dvi valandas, daž 
nai aplaistydama su nuvar 
vėjusiais riebalais, prideda 
ma truputį karšto vandens 
jeigu bus reikalinga. Kuo 
met mėsa bus pusiau iške 
pus apdėk aplink mėsą sal 
džių bulvių (svveet potatoes, 
nuluptų ir supiaustytų į pu
sę. Apiberk bulves trupuči;

dikėlio paveikslą melstųsi j mkraus. Kuomet bulvės bus
už savo vaikus...

Gerulienė baimės krečia
ma vis tik susikaupia. Jos nų obuoliUi kurių širdys y 
akys nusminga į žalią šiene- ra išimtos ir k,urie yra nu. 
lį prakartėlėj... plauti, bet nenulupti. Kepk

Marija Aukštaitė iki mėsa, bulvės ir obuoliai 
bus gerai iškepę, nuolat ap

pakepę kokią 20 minutų, pa
dėk aplink mėsą eilę raudo

(Daugiau bus)
klupus ant juodos žemės 
viena, viena pravirko... Ją 
pasekė milijonai motinų ten 
toli šaukiančių Marijos glo
bos.,. Jų visų akys buvo 
vieno stiklo sklidinos ašarų 
ir maldos... Marija pakėlė 
rankas... Jos rūbai sujudo... 
Prasiskyrė žvaigždžių ta
kas, ir Ji žengia didinga 
prie Gerulienės. Gerulienė 
bučiuoja Marijos rūbus, ir j 
maldauja už pasaulį, už sa-! 
ve, savo sūnus, už Albinu- 
tę, už milijonus motinų...!

vog žmonija... Ir ieško sa- švenčiausioji paliečia Geru- 
vo sielos akyraty sūnaus... Į lienės petį, ir kalba:
Sūnaus kapo, ar lavono?!.. Į — Jautriausioji arfa, mo- 
O gal bent jo pėdų krūvi- tina, ko verki,... Neliūsk..., 
nų, sužeistų... Taip rymo ir Tavo akių šaltiniai teneišse- 
Gerulienė, Rymo savo nišc- ka meile... Tu amžinai kan 
je — dauboje išraustoje vie- <5ioj jauna! Ir pasiaukojime 
no kalno -uoloje. Jos širdis, sena, kaip mano vainiko 
kad pajėgtų, sušuktų visoms žvaigždė!., 
pasaulio motinoms: Gerulienė išsigandus. Bai-j

— Gana kančių ir žaislo mės apsemta. Nejaugi jos 
iš mūsų kruvinų naštų! — kančia tik akstinėlis, neiš- 
Bet jcg silpnutės balsas nu- augęs akstinėlis... Nejaugi! 
aidėtų tyrais... Jos niekas nuo amžių motina vienai 
neišgirs... Ji viena... O kad kančiai skirta?! Taip. Ir 
ir išgirstų?... Geriau nuslėp-i Švenčiausioji kentėjo ir 
ti kančią, neparodyti pašau- džiaugėsi. Bet kodėl Ji taip 
liui, nes ta, kuri davė pa- mažai pasakė? Ką suprasti 
šauliui kartoms palaikyti,. šiuose keliuose žodžiuose?...! 

i nemoka, nepajėgia grąžinti Štai išsitiesė Jos rankon

ŪSO Guests Laud These Bran Muffins

sau... Ji išsižada savęs, sa
vo gyvybės, kad žemė puoš- 
tųsi džiaugsmu ir gyvybe...

saulės spinduliais, ant juo
dų žemės šešėlių — motinų 
ir išnyko... Gerulienė ilgai

8IOUX FALLS, R. D.—More than a bundred Service men breakfast 
every Sunday on »iip br»n muffinu prepared at the ŪSO here by Misa 
Jerry Lauters, shoivri Mimplinjf a new batch vvith two Army guests, 
and they are unstinting in praise of their hor.iy-freshness. The Stoux 
Kalis ŪSO Club is one of nearly 3,008 recreational units supported by 
“he American peop'le through the National Wnr Fund where similar 
off-dpt.v service is offered the nien and vvomen of the arnied forces. 
Miss Lauters’ recipe ha? been scaled to yield 125 to 145 muffins de- 
pending on the size of the pana: _

1 *4 CUIM> shortPKlns 10 rggs
8H cmi-s »u»ar 10 rup, brun

k 6 tapt salt 7 Ibups 1 t,p balilng pouilcr
’ S 4<s Diilk

Cream shortening and sugar, add salt and bcaten eggs, mix well. 
Add two cnps flour and mix, add milk, ręst „f flour, bran and buking 
t>owder. Stirlightly Bake 15 minutes in 37f dęgrec oven,

turėti bent IV2 puoduko. Su
pjaustyk šaltų virintų, ar 
keptų bulvių irgi apie IV2 
ar 2 puoduku. Sumaišyk val
gomą šaukštą ištarpinto 
mesto ir 1 valgomą šaukš
tą miltų, pamažu įmaišyk 2 
puoduku karšto pieno. Gerai 
išmaišyk ir įdėk druskos ir 
pipirų pagal skonį. Iš tau
kuok lėkštą bliūdą ir įdėk 
eilę bulvių, užpilk biskį pie- 
ao. Tada vėl eilę bulvių ir 
taip toliau iki viskas suvar
tota. Ant viršaus uždėk ei
lę krekių ar duonos trupinių 
ir keletą šmotelių sviesto. 
Kepk karštame pečiuje.

į laistydama taukais. Padėk 
' i mėsą į didelę pailgą lėkštę,

ir apdėk aplinkui bulves ir 
obuolius ir padėk ant stalo. 
Iš nuvarvėjusių riebalų, ku
rie yra likę blėtoje, padaryk 
dažalo. Jeigu per riebus, tai 
nuimk dalį riebumos. Patir- 
štink dažalą su miltais.

Lašiniai ir bulvės

Nulupk ir supiaustyk už
tektinai bulvių, kad pripil
dytų du puoduku. Tada iš
kepk ant skaurados 4 šmo
tukus (riekutes) lašinių. Su
dėk lašinius, bulves ir 1 su- 
piaustytą cibulį į puodą, už
pilk vandeniu ir leisk virti 
iki bulvės bus minkštos. Ta
da pridėk puskvortę pieno, I 
truputį druskos Ir pipirų ir j 
vėl pavirink. Valgyk dar 
karštą, šis surašąs užtekti-

VEGETABIE PLATTER

MASHED POTATOES
Select potatoes which are waxy in 

gppearance and will hold their shape 
well. They may be put on to cook 
in either cold or boiling water. Add 
1 teaspoon of salt to each quart of 
water. Potatoes are ready for mash- 
ing when a fork pierces them easily.

Drain thoroughly—mash or run 
through ricer. For five or six medium 
ęized potatoes ūse

4 teaspoons Bovvman Butter 
Yz cup Bowman milk

Heat butter in the milk and add 
hot mixture to potatoes. Beat vig- 
orously so there will be no lumps.

Gamish top with butter and 
paprika.

i aa

BRUSSELS SPROUTS
Brussels Sprouts should bo, briglit 

grecn in color. Prepare sprouts for 
cooking. Soak for twcnty minutes in 
three eups of cold water to wbich 

i 2 teaspoons of salt have been added.
Whcn ready to cook, drop into 

One quart of boiling water, which 
has had added to it, 1 teaspoon of 
salt, 1 tablespoon of sugar, and 2 
tablespoons of salad oil. Boil until 
tender (about 15 minutes). Removc 
from fire—drain well.

.Serve with melted Bovvman Butter.

GLAZED CARROTS
Prepare carrots for cooking. Cook 

Į wholc in boiling water to erltich has
been added 1 teaspoon salt, 1 tea 
spoon sugar, 2 tablespoons salad oil. 
When tender, split in half lengtli 
wise and place in buttcred baking 
dish. Sprinkle with brown sugar gen- 
erously, salt, and dot with Bovvman 
Butter. Bake at 375* for fifteen 
minutes.
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KAIP AUGA BENDRAS AMERIKOS 
LIETUVIU FONDAS

OHIO VALSTYBĖJE ., Side), narių 31, pirm. kun. 
Akron, No. 34, pirminin- J. Misius.

kas B. Vereskas. j Pittston, No. 44, narių a-
Cleveland, No. 38, pirmi- pie 100, garbės pirmininkas 

ninkas M. Drosutis. kun. J. J. Ka&akaitis, pir-
Cleveland, No. 55, sekre- mininkas Wm. Gieštaraitis. 

torius K. Štaupas. Scranton, laukia numerio,
CIeveland, “No. 68, pirm. pirmininkas dr. Frank Sack.

Shenandoah, No. 63, indi- 
vid. narių 20, organizacijų 
5, pirmininkas J. Zebraitis.

Pennsylvania — tikriau
sioji Amerikos lietuvy nė. 
Daugelis miestelių dar ga
lėtų suorganizuoti BALF

PEREINA PER SENATO MIKROSKOPĄ dr-jų nesidedančių prie Fe
deracijos su klausimu, dėl- 
ko dr-ja nesideda.
Vagoną su drabužiais 
išlydint

Gruodžio 9 d. iš visos Chi- 
cago drabužių suvežimui ir

OOOOOO LABDARYBE OOOOOO

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUM. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IADININ. 

4057 So. Wood Street, Chicago, Illinob

vagonan sukrovimui tarna- Iš seimo 
vo gražus oras, o gruod. 10, Seimas, kaip dienraštyje 
d., 2 vai. p. p., vagoną išly-1 buvo rašyta, visais atžvil- 
dėti pūgai siaučiant, daly- gįajg gerai pavyko. Jis bu-
vavo su kun. Ciniku, MIO., 
vos 7 asmenys. Bet visi bu-

lingu pašalpos lietuvių su
šelpti.

b) Pažadėti dar stipres
nę moralinę ir medžiaginę 
paramą Labdarių Sąjungai 
ir ateityje dirbti krikščio
niškosios artimo meilės dar

vo toks, kokio tikėjomės ir
koks turėjo būti. Jame vy- ~...... .

vo linksmus didelį vajaus | ravo gilus krikščioniškosios' ^Ttiprinant labdarių kuo 
darbą sėkmingai atlikę. Mo-į artįmo meilės supratimas ir oreanizuoiant nauias
tenj., S. Barčus. N. Gugis n0ra8 gai,eatingu.no darbus Z
ir Gaucias, linksmai klam-i kuo plačiausiai praplėsti lie- tuoge p!ečiant centr0 Veik- 

tuvių tarpe.pojo sniego pusnimis nepai 
sydamos pūgos.

J. Šliogeris

P. J. žuris.
Ohio valstybėje galėtų 

būti nauji skyriai bent šiuo
se miestuose: Youngstown,
Dayton ir Columbus.

PENNSYLVANIJOS 
VALSTYBĖJE skyrius. Tikimės, kad geri

Bridgeville (prie Pitts- žmonės išsijudins dideliam 
burgho), No. 43, pirminin- į darbui. Wilkes-Barre, King- 
kas A. Klasauskas. ! stOn, Easton, Reading, Lu-

Kulpmont, pirmininkas A. ( zerne> Tamaqua> Shamokin,
W* Ruzgis. j Hazleton, Du Bois, Forest

Mahanoy City, laukia nu- City ir keletas kitų slaunių
merio, pirmininkas kun. P.
Česna.

I8»-
Mount Carinei, No. 1, na

rių 90, pirmininkas A. Dam
brauskas. Mt. Carmel — 
pranašų kalnas; iš čia tarsi 
savaime turi kilti didieji pa 
vyzdžiai. Pirmas skyrius 
turi gauti privilegijos, kad 
šiame trumpame pranešime 
būtų bent keletas ekstra žo
džių apie jį pasakyta. BAL 
F centro pirmininko kun. dr.
Končiaus energingoje įtako-,
je. šis skyrius pats pirmas Toro"‘<>- No' 74’ nari>» 18' 
surinko tikrą kalną rūbų: i P’rm’n’nkas Fren
8,150 vienetų, minimalinės ““S'.Si^JiCtU’lU k.0’°' 
vertės $17,500. Tai gražus 
pavyzdys, kuris turėtų vi
sas kolonijas darban ska
tinti.

miestų. Dirva ten plati, tik 
reikia gerų artojų.
WISCONSINO
VALSTYBĖJE

Milwaukee, No. 69, pirmi
ninkas kun. A. Sandys.

Racine, No. 73, pirminin
kas A. Vasiliauskas.

Kenosha — skyrius jau 
susiorganizavo, atlieka for
malumus.
TORONTO, CANADOJE

Munhall, No. 54, sekreto
rė Jie va Monkelienė.

Philadelphia, No. 52, pir
mininkas J. Kavaliauskas.

Philadelphia, laukia nu
merio, pirmininkas J. Buro
kas.

Philadelphia, pavieniai 
nariai ponai Yankai auko
jo $100. Ypatingai gražus 
dosnumo ir geros širdies 
pavyzdys.

nija uoliai dirba mūsų fon
dui. Jos pavyzdžiu galėtų 
pasekti Montrealio, Winni- 
pego ir dar kelių miestų lie
tuviai.
KUR DAR NĖRA 
SKYRIŲ

Indiana Harbor jau pa
krutėjo; ten jau susiorgani
zavo skyrius. Ledai dar ne- 
pralaužti Gary, Ind., Minne- 
apoly, Minn. ir lietuvių ko
lonijose Missouri, Nebraska, 
Kansas, Iowa ir Colorado 
valstybėse. Reiktų pakrutė-

Pittsburgh, No. 9, narių « Se“11' ir Portlandui Pa- 
30, pirmininkas kun. V. dfiko Kas tu-
Skripkus.

Pittsburgh, No. 26, pir
mininkas A. Mažeika.

Pittsburgh, No. 30, (Soho 
priemiesty), pirmininkė Ci
ną Gutauskienė.

ri ten pažinčių — prašytu
me gražiai paskatinti prie 
kilnaus Tautai gelbėti dar
bo.

Šis raštas liečia BALF 
skyrių veiklą tik iki 1944

Pittsburgh, No. 40 (No. m. gruodžio 6 d.

Prevention and Control

Nuoširdi padėkaJungt. Valstybių Senato Užsienio Reikalų Komitetas 
pradėjo sverti kvalifikacijas šešių prezidento nominuotų 
padėjėjų Valstybės Sekretoriui Ed. Stettinius. Šioje nuo- Nuoširdi padėka visiems 
traukoje komiteto posėdyje sėdi Joseph C. Grew, buvęs i &v. Jurgio parap. dvasios
U. S. ambasadorius Japonijai (iki užpuolimo ant Pearl 
Harbor). šalę jo (dešinėje) pats Sekretorius E. Steni
nius. (Acme-Draugas telephoto)

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
BALF 3-čio skyriaus 
drabužių vajus

Surinkta ir į 57 dėžes 
sudėta, o gruodžio 9 d. 
sukrauta į vagoną

daugiausiai net po 2 n šil
tus” dienoje (8 valandas). 
Ji per 30 dienų išdirbo 50 
“šiftų”.

vadams už nuoširdžius baž
nyčioje skelbimus, davimą 
stalų, kėdžių, už dėžes, pa
tarimus ir t.t.

Stanevičiams už patogias 
patalpas ir darbą. Liet. dien 
raščiams už garsinimus. Ra 
dio stotims S. Barčus ir ki 
toms. Visiems rašytojams į 
spaudą. Visiems ir visom: 
darbininkams-ėms maloniai 
ir kantriai visą darbą atti
kusioms. Visiems drabuži’

A. Vaičikauskienė išdirbo 
40 dienų. U. Žemaitienė, O.
Bendauskienė, O. Antikaus- aukotojams ir už drabužių

Bridgeport. — Bundulių kaitė išdirbo po 35 dienas, išsaugojimą nuo komunistų 
1157, “štukų” (pieces) 2983, A. Gilienė, J. ‘Antanaitienė, vilinS° viliojimo, 
svarų 4198 drabužių. Batų N. Butkūnienė, H. Sloan, O. Už visą mūsų didinS4 gai- 
ir batelių 160 porų. Drabu- Gečaitė, A. Sutkus ir O. Bai- lestinSumo darbą gerasis 
žiai visi švarūs. Juos su-' čiūnaitė išdirbo po mažiau, Dievas mūs4 nepamirš, 
skirstė ir supakavo į dėžes kiek jų aplinkybės leido. O. BALF 3 skyriaus pirm., 
sekančios auksinės širdies Sekleckienė, Garuckienė, Ki-
veikėjos, draugijų atstovės rdienė, Juškienė ir O. Ba- 
į Kat. Federacijos 26-jį sky- nienė išdirbo po 3 dienas. 
nli: į V. Balanda ir skyr. pirm.

1) Šv. Onos dr-jos atsto-: A- Pudris aprūpino mus vi- 
vė Elzbieta Stanevičienė, 2) sa^s centro ir apskričio rei- 
Sodalicijos atstovė — Ona Ra-lais, reikjnenimis ir žinio- 
Anlcikauskaitė, 3) LRKSA mis. A. Banis kasdieną pa-

šventė savo poilsio laiką pa
gelbėdamas man.

15 kp. — Uršulė Žemaitienė,
4) Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja ir Šv. Jurgio parap. mo
terų choro atstovė Agnės jr Kat. Federacija
Gilienė, 5) Raud. Kryž. vie
neto atstovė Agnės Vaiči
kauskienė, 6) Raud. Kryž. 
vieneto atštovės Ona Ben- 
dauakienė ir Mary Bakšie- 
nė, 7) TT. Marijonų Ben
dradarbių 10 skyriaus atsto
vas šiuos žodžius rašantis

Katalikiškos draugijos

Alek. Budris 
Rašt. Viktoras Balanda 
Kiti patrijotiniai laikraš

čiai prašomi persispausdinti 
J. S

r r Žvaigždžiu vakaras" 
sekmadieni

Įžangai dykai kai įsigy
site bonus per lietu
višką įstaigą 
Gruodžio 17 d., Darius-

. . lą- Plačiau apie seimą nėra-, yįs„ kuo kad su-
šysime, nes visas smulkme- daryti galimumas Labdariu 
nas sužinosite iš protokolo, į Sąjungai ir jos vadovybei 
kurį taip greit paskelbsime, jau kity mety pavws.arį už_ 
kaip greit jis bus parašytas baigti lietuvilf seneIiy namo 
ir labdarių skyriaus vedė- įrengimą, juos pašventinti 
jui prisiųstas. jr įjojau priglausti globos

Antradienį, gruodžio 11 reikalingus lietuvius sene- 
d., aprašant seimą ir pa
duodant mandatų komisijos 
vardus, jsibriovė nedide’is 
netikslumas. Todėl mandatų 
komisijos sąstatą pakarto
jame. Jis yra toks: Edvar
das Misius, Povilas Rauski- 
nas, M. Sriubas ir Ona Jas- 
parienė.

Labdariu Sąjungos 
25-tojo seimo 
rezoliucijos

I
Lietuvių R. K. Labdarių 

Sąjungos 25-tasis seimas, į- 
vykęs 1944 m. gruodžio 10 
d., Šv. Antano par. salėj, 
Cicero, III., minėdamas są
jungos 30 metų gyvavimo

liūs.
II

Susirinkę į Labdarių Są
jungos 25-tąjį seimą Šv. An
tano par. salėj, Cicero, III., 
J. E. arkivyskupui Samuel 
A. Stritch reiškiame gilią 
padėką už gilų susirūpinimą 
kiek sąjungos, tiek jos sta
tomos lietuvių senelių prie
glaudos reikalais, už tėviš
kus patarimus ir globą, su
teiktus įvairiuose atvejuose.

III
Labdarių Sąjungos 25 sei

mas dėkoja kun. Ignui Al- 
bavičiui ir Labdarių Sąjun
gos 3 kuopai už rūpestingą 
seimo prirengimą, globą ir 
vaišingumą.

IV
Seimas reiškia nuoširdžią

sukaktį, nutarė — padėką visiems duosniems
a) Pagerbti brangią at-1 .aukotojams, draugijoms ir 

mintį sąjungos iniciatorių organizacijoms už gausias 
ir organizatorių ir visų tų aukas praėjusių metų bėgy- 
veikėjų, kurie trisdešimties i je ir sukaktuvinio seimo 
metų bėgyje ir darbu ir gau metu.

Lapkr. 6 d. Federacijos 
susirinkime buvo pakelti ke- Girėno svetainėj, 4416 So. 
turi svarbūs draugijoms Western Avė., įvyks marga 
klausimai, būtent: programa, kurią rengia Lie-

1 — kaip dr-ja atsineša j tuvių Komitetas dėl U. S. 
Kat. Federaciją ir jos vertę? Pergalės tiems, kas per 6-tą

2 — Ar išduodami ir ar Karo Paskolos vajų nusi

siomis aukomis davė stiprų 
pagrindą dideliems labdary
bės darbams atlikti — ligo
ninę ir senelių namams sie
nas pastatyti, šimtus reika-

operos dainininKas Aigerd 
Brazis, solistė Druktenytė, 
šokėja Gene vie ve Brazaitis, 
magikas dr. Simonaitis ir
Otto Kuba, akordionistas darių Sąjungos centro val-
Joe Jarvis, Prairie Ramb dybai pastatyti prie jo ka-

V
Labdarių Sąjungos seimo 

dalyviai giliai vertina a. a. 
Jono Smulskio parodytą ar
timo meilę savo testamen
te, iš kurio Labdarių Sąjun
gai tenka apie penki tūks
tančiai dolerių, skiriamų lie 
tuvių senelių namui įrengti. 
Seimas rekomenduoja Lab-

Julius Šliogeris 8, 9 ir 10, reikalaujami raportai iš Fe- pirks po boną ir prisidės 
Viktoras Balanda, Adomas Gracijos dr-jos susirinki- prie sukėlimo puspenkto mi- 
Banis su savo žmona. Kaz. muose? Ii jono dolerių kvotos, kuri
Kakta atstovavo Kat. Fe- 3 — Ar dr-ja veikė Com- paskirta lietuviams,
deracijos viet. 26 skyrių munity and War Fund? Bonus pirkdami lietuviai

Aleksandras Budris pirm. 4 — Ar dr-ja veikia ir ar turėtų pirkti per lietuviškas 
BALF 3 skyriaus. Veikėjos veiks BALF? j įstaigas, nes tik per jas lie-
(darbininkės) pasisakė nie- Dr’^ atstovai-jis žodžiu tuviai gaus kreditą užtai, 
ko neatstovaujančios: J. nepajėgė atsakyti nei į vie- O lietuviams kreditas yra 
Antanaitienė, N. Butkūnie- n4 iš tų klausimų. Nes tai labai reikalingas, jei nori- 
nė H. Sloan O Gečaitė A. buvo netikėti klausimai. Bet me matyti Lietuvą laisvą ir 

nepriklausomą po karo, Į- 
staigos, per kurias lietuviai

Sutkienė, Garuckienė, O. Se- Federacijai svarbu buvo su
žinoti dr-jose katalikų dva-kleckienė, Kirdienė, O. Bal

čiūnaitė.
Kada pradėta vajus

šia (Kat. Akcijos dvasia), gaus kreditą, yra sekančios: 
Taigi, šv. Onos dr-jos a t- Universal Savings and Loan

stove E. Stanevičienė, Soda- Association, Mutual Fede
BALF 3 skyrius drabužių licijos atst. O. Antikauskai- 

vajų pradėjo lapkričio 6 d., tė, SLRKA 15 kp. atst. U. 
o baigė gruod. 9 d. Apie va- Žemaitienė, Amžin. Rožan- 
jaus tęsimą, ar nutraukimą, čiaus dr-jo8 ir Šv. Jurgio 
teks dar tartis.

Dabar pažvelgsime, kiek 
kas laiko įdėjo į tą samari- 
tonišką darbą.

St. ir Elzb. Stanevičiai da
vė labai patogias patalpas 
ir įvedė elektros šviesą.

lers (Barn Dance), Great 
Lakęs arha Military Band,
Baton Tvvirlers ir keletas 
veteranų antro pasaulinio Nebraska valstybė priim- 
karo, bei kiti šposininkai ir ta prie Jungtinių Amerikos 
lošėjai. Valstybių kovo 1 d., 1867 m.

Įsigykite boną šiandie ir -----------
nepraleiskite šios progra
mos gruodžio 17 d., 3 vai.
popiet.

po šv. Kazimiero kapinėse 
paminklą.

Illinois valstybei teritori 
j oš ribos nustatytos vasario

Mėlsvakifitė 2 d., 1809 metais.

ral Savings and Loan Asso
ciation, Crane Building and 
Loan Association, Continen
tal Savings and Loan Asso-

parap. moterų choro atstovė ciation, St. Anthony’s Sav- 
A. Gilienė, Raud. Kryž. vie- ings and Loan Association,

Chicago Savings and Loan 
Association, Standard Fede-

Šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti,

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIORCJIMAS

Šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 
sriubas, mėsas, daržoves, klauSintenes, pyragas ir pyragai
čius^ pajus Ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, preservus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitų naudingų paaiAkinhnų.

neto atst. A. Vaičikauskie
nė, O. Bendauskienė, M. Ba-
kšienė. TT. Mar. Bendr. 10 ral Savings and’Loan Aaso- 
skyr. atst. J. Šliogeris vie- ciation, Metropolitan State 
toj žodžių, darbu pilnai at- Bank, Keistuto Savings and

Kad atsverti laiką per 30 sakė į visus klausimus. Loan Association, Midland
dienų, kiek kas tam gailės- Feder. 26 skyriaus valdy- Building and Loan Associa- 
tingam darbui pašventė, iš- ba statė šiuos klausimus,, tion, Gediminas Savings and
eina sekančiai:

E. Stanevičienė dirbdama
kad pajusti dr-jų Federaci-j Loan Association.
jos narių dvasią ir dvasią| “žvaigždžių vakare” bus

Kaina, su persiuntimu, tiktai ....

"DRAUGAS 
2334 South Oakley-Avenue

Chicago 8, Illinois

m

$1.25

9

eatingu.no
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Iš Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimo

Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyko gruodžio 
12 d., Aušros Vartų parap. 
mokyklos kambary, kuris 
kad ir oras buvo nepalan
kus, labai slidu, narių at
silankė iš visų kolonijų.

Visų pirma buvo komisi
jos patiektas raportas, ku
ri lankėsi pas kleboną kun. 
M. Jodką ir galutinai užre
gistravo, kad gildos seimas 
įvyks balandžio 29 d. 1945 
metais su iškilmingomis pa
maldomis Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioj ir salėj.

Kitas raportas buvo iš 
Labdarių Sąjungos seimo, į- 
vykusi-o gruodžio 10 d. Ci- 
ceroje. Vargdienių Seserų 
Gildą atstovauta seime ir 
suteikta $5.00 auka; seimas- 
visais atžvilgiais gražiai pa
vyko.

Iš raportų po kolonijas 
sužinota, kad gildos nariai

Didelis medžioklės 
sporto mėgėjas

didžiules žuvis, paukščius ir.C.-SU- VftdlIVAC 
paklota meškos oda. Tai vis! VUjIUtCj
Vinco sumedžioti.
Geras “strielčius”

Ruduo; visa gamta nuliū
dus, pageltę lapai žemėn by
ra, o švilpdamas vėjas ne
šioja juos po plačius lau
kusi. kiekvienas skuba į na
mus, kad surasti užvėją ir 
šiltą vietą.

Čia ir vėl Vincui naujas 
rūpestis, išsitraukęs iš už- 

| kampio apdulkėjusią “striel 
| bą”, prisitaisęs kelis tuzi

nus šovinių, paglostęs tik 
ką iš “mokyklos” parvežtą 
šunelį, kuris pamatęs šau
tuvą taip ir daboja savo po
ną, kad kur nors neprasiša
lintų.

Neperseniai sugrįžęs iš S.

Marąuette Park. — Gruo
džio 2 d. Kilikevičių, gyve
nančių adresu 6719 S. Rock- 
well St., dukrelė Eleonora

Į vestuves, kurios buvo 
labai šaunios, buvo atvykęs 
kun. A. Zakarauskas, kun. 
S. Petrauskas, kun. M. Ur
bonavičius, daug giminių, 
draugų ir pažįstamų, ne tik

ištekėjo už Staff Sgt. Clif-, iš Chicago, bet ir iš Keno- 
ford A. Glass (Glazauukol, aha, Wis., tik visi apgailes- 
kuris yra parvykęs iš Lore-, tavo, kad toje šaunioje iš-• | 
do stovyklos, Texas valst.! kilmėje nebuvo jaun. brolis 
Kariuomenėj jis yra instruk Antanas. Kilikevičių sūnus 
torium oro korpuse. Jaunų- Antanas šiuo metu yra Ma-; 
jų sutuoktuvės buvo, Gimi- rianapolio Kolegijoj, Thomp | 
mo Panelės Šv. parapijos son, Conn.
bažnyčioje. Telaimina Dievas jauną

porą, sukūrusią naują šei
mą. Buvęsnuo šalčio akimis, su su

braižytu aštrių šakučių vei
du ir dideliu briedžiu.

Visi Vinco draugai ir pa
žįstami nekantriai laukia 
dienos, kada Ona Popeli tą

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

VINCAS POPELL

Vincas Popeli, vyriausias 
iš visos šeimynos, gimęs 
Pittsburgh, P.a. Jaunas vy
ras, tik pradėjęs gyventi, 
nes jau persiritęs per “for
ty”. Mat, anglų patarlė sa
ko, kad: (Life begin’s at

Dakotos su fezanais, kurių' didelį briedį iškeps, oi, tai 
- - - -- bus puota!

My Thinking 
My Mon«y...MyTlm«

will «toy ln »Ms 
war to the llnith

—Cv«ry A«»rico»

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKlE Vv ICH, Pres. and Mgr.

tiek daug prišaudė, kad nei 
panešti nebegalėjo. Ona Po- ““ --------------------------------------------- ' " “
peu pagamino svečiam ska Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
nią vakarienę.

Už kelių dienų ir vėl Vin
cas pranyko, jis kur nors

Ciceroje, turės pramogą E- forty). Daugeliui chicagie- nfUsit>aste i šiaurinę dalį Mi- 
lenos Motekaitienės name, | čių gerai žinomas ir pažįs- chigan valstijos, kur nuo 

šimtmečių siūbuoja neperei
namos girios išmargintos e- 
žerais, kur gyvena stirnos, 
lokiai ir šernai, ten Vincas 
nuvyko savo laimės išban
dyti, na ir neapsiriko! Po 
dviejų savaičių primityvio, 
laukinio gyvenimo, sugrįžo 
su barzda, su užputusiomis

She’s A War Wcrker

gruodžio 31 d.
West Side gildos nariai 

turės bingo party balandžio 
8 d.

Kitos kolonijos irgi stro
piai rengiasi prie įvairių pa
rengimų.

Iš to aišku, kad Vargdie
nių Seserų Gildos veikla, 
artėjant seimui, smarkiai pa 
gyvėjo., ir numatoma, kad 
visos Chicago kolonijos bus 
gražiai atstovaujamos sei
me. Labai girtinas ir gra
žus ženklas, nes tą dieną, 
balandžio 29-tą, bus Varg
dienių Seserų Gildos metinė 
apžvalga, ir lietuvių katali
kų visuomenė turės progos 
patirti, ką gero nuveikė.

Į valdybą 1945 metams 
įėjo šie asmenys: A. Puke- 
lienė pirm., A. Kilienė I vice 
pirm., J. Ragauskienė II 
vice pirm., J. Pumputienė 
iždin., J. Kulikauskas nutar. 
sekr., Sal. Balsis finansų 
sekr. Dvasios vado reikalu, 
pasiųstas Tėvų Marijonų va 
dovybei prašymas, tikimės 
ir jo susilaukti.

šiame susirinkime viso pi
nigu įplaukė $43.00. Ačiū 
visoms ir visiems už įvai
rias aukas ir atsilankymą, 
ir tuomi susirinkimas bai-
gesi. Narys

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAVVICZ
KOPLYČIA —

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

tarnas, vedęs ir su žmona 
užlaiko taverną ir restora
ną, 4746 So. Western Avė. 
Linksmo būdo, geros širdies 
veiklus politikoj ir ateityje 
daug žadantis, nes turi pla
čią pažintį ne vien su lietu
viais, bet ir su svetimtau
čiais politikieriais.
Geras sportininkas

Vasaros metu daugelis 
miesto gyventojų renkasi 
poilsiui ramią vietą, kur 
nors prie ežero arba šiaip 
pavėsyje prie žalios giružės 
atsilsėti, pakvėpuoti tyru 
laukų oru.

Vincas irgi turi atosto
gas, tik tos atostogos skir
tingos nuo kitų, jis visą 
biznį palikęs savo žmonos 
Onos priežiūrai prasišalina 
2 ar 3 savaitėm kur nors į 
Minesota arba Kanada, ten 
jam žinomi kiekvienas eže
rėlis ir žuvų rūšys kokiame 
ežere gyvena. Jis ten nuvy
kęs dirba, prakaituoja, die
nos metu negailestingai ke
pinamas karštos saulės spin 
dūlių, gi nakty mėnuliui švie 
čiant iriasi paviršium sidab 
rinio ežero bangų; nekartą 
iškilęs smarkus vėjas suke
lia dideles bangas ir blaš
kydamas neša laivelį su jo 
visa “įgula” į nežinomą kraš 
tą. Audrai nutilus ir žvaigž
dutėms dangui sužibėjus vėl 
grįžta atgal į palapinę išsi
džiovinti savo šlapius dra
bužius.

Kam teko atsilankyti j 
Bill’s Tavern, kiekvienas pa
stebėjo ant sienų iškabintas

And doing an efflclent Job She ts 
not worrled about a pbyalcal break 
down—a chest X-ray has given her 
a clean bill of health regarding 
tuberculosis. Christmas Seals help 
support a eampaign for the indus- 
trial X-raying of war workers.

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.

PIRKITE KARO BONUS!

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIE8IOG IR HUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

KLŲ
JŪSŲ

SUVIRS 200 PAMINKL 
RANDASI PAS MUS 
PASIRINKIMUL

Geriausio Matorioio Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
Ht.nt.ini pilnų pntnnĮrtntmų.

DMyri. Ofbaa Ii IMrbtnrt:

VENETIAN
.u. u MONUMENT CO.

paminklinių produktų.

DIDYUS Ofisas Ir Dtrttov*: 517 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grend Avė.)

PHONE; BEKUSY 6108

MARCELfc
KAMARAUSKIENfc

(pu tėvais Gėla žau.skaitė)
Oyv.: 7711 8. Carpenter St 
MirS gruod. 14d., 194 4 m„

2:30 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Alytų apakr., I.IšKhvoS parap., 
Žiemių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Joną; 3 dukteris Marijo- 
sių ir že-ntų Thomas Roberts. 
Margaret ir žentą Donald Klng 
Ir Oną. ir žentą Wlillam Fa- 
via; sūnų Jonų.; 2 anūkus; 
Avogcrkas Marijonų Anauskas 
ir Helen Music; ftvogerius Vin
centų ir Ignucų Ktunurauskus 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažjstarnų.

Velionė priklausė * prie šv. 
Petronėlės Ir Šv. Onos draugi
jų Ir prie šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų,.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 8307 Ko. 
Lituanica Avė.

laidotuvės |vyks pirmadieni, 
gruodžio 18d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta J švento 
Jurgio parap. l>ažnyėių, kurioj 
Jvykn gedulingos pamaldos u* 
velionės sielų. Po pamaldų Ims 
nulydėta J 8v. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir paž|stamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse,

NiilKMę: Vyrai*, Dukterys, Sū
nui., Žentai, Anūkai, ftvuger- 
ko«, ftvogerlal Ir kitos Giminės 

laidotuvių direktorius: Anta
nas M. Phillips, tel. TARds
4908.-

Kazys
PIRKIT TIESIOG 13 į|

ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

PEKSONAL1ZED MEMORLA.LS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICVLAR PEOPLE PREFER TROOST PRODUCTIONS 
DlSTRIBtrTORS OF THE FAMOUB MONTELLO GRANITE 

Most Besutlful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITfiS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

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

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chleagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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.

P. T. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.' 710 W. 18th STREET
___________Telephone YARds 1419

l J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781
MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EV ANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ 1B SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones; CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572
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Prancūzijos karo lauke

Kilo ginčas dėl kelionių Chicagoj
VIAVOKAS KELLY IŠRIŠO CIIICAGOS TRAFIKO (KE- 

IJ()N1Ų) KLAUSIMĄ PRANCŪZIJOJE. — KAREI
VIAI BUVO SUSIGINČIJĘ KURIS CHICAGOS 
SKERSKAMPIS JUDRIAUSIAS KELEIVIAIS, 
STATE IR MADISON AR STATE IR RANDOLPH 
GATVIŲ.

Prancūzijos lapių urvuose 
kareiviai susiginčijo dėl Chi- 
cagos trafiko. Ten buvo 
Corp. Knute Knuston. 22 me
tų, armijos tankų korpuso, 
pirmiau gyvenęs 1542 Maple- 
wood avė.. Chicago. Jis susi
ginčijo su savo draugu, ku
rio vardas “Mike”, kuris ju
driausias keleiviais skers- 
kampis, State ir Madison 
gatvių ar State ir Randolph 
gatvių.

* * *

Corp. Knuston parašė laiš
ką vienam Chicagos laikraš
čiui norėdamas išrišti ginčą. 
Laiškas buvo perduotas ma- 
yorui Kelly. Ir žinovai ši da
lyką ištyrė. Praeitą antra
dienį (gruodžio 12 dieną) 
mayoras Kelly parašė laišką 
Knutson’ui: Ir mavoras Kel
ly laiške pastebi, kad Corp. 
Knuston klydo, ir jo draugas 
tiesą sakė. Mavoras savo 
laiške pastebi, kad apskai
čiavimai metu bėgyje rodo, 
kad State ir Madison gatvė 
žymiai viršija State ir Ran
dolph gat. keleiviais. Pasta
rieji apskaičiavimai rodo, 
kad per dieną State ir Madi
son gat. būna 265,376 pėsti
ninkai keleiviai. State ir 
Randolnh gat. būna 155,135
pėstininkai keleiviai.

* * *

Taigi didesnis keleįvių judė
jimas yra State ir Madison 
gatvėse, negu State ir Ran
dolph.

Mayoras Kelly savo laiš
ke džiaugiasi, kad mūsų ka
reiviai, esantieji užjūryje, 
galvoja apie savo namų 
miestą, ir mayoras užtikri
na kareivius, kad mes namų 
fronte nuolat juos prisime
nam

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie 1945 metams užsisa
kytu dienraštį “Draugą”.

Už $1,675.50
Iš John Rach apartamen

to, 7838 Bennett avė., buvo 
pavogta brangakmenių ir
rūbų už $1,675.50.

* * *

Pavogė cigarus
I

Iš automobilio, kuris buvo 
pastatytas prie Harrison st. 
ir Central Park avė., buvo 
pavogta 175 dėžės cigarų,
už $300 vertės.

* * *

Pavogė kelionėje
už $10,000

Herrnan G. Epštein, Los 
Angeles siuvamųjų mašinų 
pirklys, nuvyko į New Yor- 
ką pirkti 50 elektrinių siu
vamų mašinų galvų, 300 mo
torų, 15 kabinetų ir mažes
nių dalių už $10,000. Pirk
lys suplanavo tuos daiktus 
su troku pargabenti namo. 
Praeitą trečiadienį kas tai 
pavogė troką ir krovinį, kai 
trokas buvo pastatytas prie- 

išakyje 1315 Independence 
blvd. Jis pranešė Filmore 

i policijai.
* * *

Įdomus vakaras
Sekmadienį, gruodžio 1? 

d., 7 vai. vakare, Šv. Antano 
lietuvių parapijos salėje, Ci- 
ceroje. Cicero Labdarių kuo- 

i pa ruošia vakarą, kuriame 
Chicagos Ateitininkų artis
tų grupė perstatys veikalą: 
“Taip tėvas norėjo”. Atsi
lankykite ir pamatysite gra
žų veikalą ir lietuviškus tau
tinius šokius.

PATENKINTI AMERIKONIŠKA DUONA Šiurpus atsitikimas

Subadė mergaite restorane...
ĮBĖGO VYRAS Į RESTORANĄ ŠAUKDAMAS: “AŠ JĄ 

MYLIU”, IR ĮBEDĖ JAIPEILI Į ŽANDĄ. / mus

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS programa
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

6E0. B0RCHERTA5
10546 S. Artesian, CED. 1739

NEW YORK. — šaukda
mas “aš ją myliu, aš ją my
liu”, vyras įšoko į Fifth avė.

1 restoraną laike užkandžiu, WASHINGTON. D. C.—Lai- 
gruodžio 13 dieną, ir subadė i vyno departamentas gruo- 
20 metų amžiaus patarnau- j džio 13 dieną paskelbė Jung- 
toją Mary Raeber, kuriai tinių Amerikos Valstybių 
įbedė medžioklinį peilį į žan- jūrininkų (navy, marine 
dą ir gerklę. corps ir coast guard) sąra-

500 valgytojų nustebę pa- šą, kuriame pažymėta, jog 
žvelgė, kai armijos seržan- 59 jūrininkai mirė, 346 šu
tas vijos per Stouffer’s res- žeisti ir 56 dingę, 
toraną užpuolėją, kuris buvo Nukentėjusiųjų skaičiuje 
policijos sučiuptas gatvėje. 25 jūrininkai yra iš Illinois 

Ši nuotrauka atsiųsta iš Leyte salos, Philippines, kur “Aš nežinau kodėl taip valstijos.

Laivyno nuostoliai

Amerikos kariuomenei jau pradėta pristatyti tikra ame- padariau; aš ją mylėjau; 
rikoniška duona. Būrys kareivių atrodo pasitenkinę duo- vargšė Mary”, — jis verkda- 
na, kokia kepama Amerikoj. (Acme-Draugas telephoto) mas sakė policijai. Policija
__________________________________ __________________ _ atpažino jį kaipo Michael J.

Fosco, 36 metų amžiaus, ne
dirbantį bartenderį, kuris 
sutiko Miss Raeber prieš me
tus. Policija pareiškė, kad 
Fosco buvo supykęs, kai jis 
sužinojo, kad mergaitė susi
draugavo su kitu vyru. Mer
gaitė sveiksta ligoninėje,

Keturi vaikai mirė ugnyje...

Trys vaikai žuvo degančiame name, 
ketvirtas buvo išgelbėtas

MOTINA RADO BAISIĄ TRAGEDIJĄ, KAI JI GRĮŽO kur buvo peilis ištrauktas 
IŠ KRAUTUVĖS. — LAVONAI RASTI VIRTUVĖS| Tikrai baisių dalykų įvyk

sta gyvenime. Šiurpu net pa
galvoti.

GRIUVĖSIUOSE.

Trys maži vaikai sudegė 
vėlai praeitą trečiadienį po 
pietų, kai ugnis sunaikino jų 
namą, 525 W. 45th str., kai 
jų motina buvo išėjusi pirk
tis daiktų kaiminystėje.

* * *
Ketvirtas vaikas, sunkiai 

apdegęs, buvo išgelbėtas ei
nančio vyro pro šalį. Mano
ma, kad vaikai sukėlė gais
rą žaizdami su degtukais.

Kai Mrs. Grace Russell, 
vaikų motina, grįžo (lamo, ji 
rado namą liepsnose.

Žuvę vaikai yra: Patricia, 
l1/2 metų; Carol, 3 metų, ir 
James, 4 metų.

Vaikų lavonai buvo rasti 
virtuvės griuvėsiuose, arti 
anglių pečiaus.

žuvusiųiu vaikų broliukas

Mrs. Tierney pasakė, kad 
ji palikusi Barbutę ir savo; 
sūnų Denis, 2 metų, kelioms į 
minutėms, kai ji išėjo į j 
krautuvę.

Manoma, kad Denis pastū
mė Barbutės vežimėlį prie 
pečiaus.

{▼airio* ~ įdomios
....2INIOS

Byla dėl stiklinės; 
prašo $5,000

Miss Gertrude Yount, 23 
metų, 7902 South Paulina 
str., karo fabriko darbinin
kė užėjo tavernan, 7954 So. 
Ashland avė., išgerti alaus, 
grįžtant iš darbo namo, 2 
vai. naktį, lapkričio 18 d., 
ir jos veidą palietė stiklinė, 
kurią metė kita jauna mo
teris.

Miss Yount praeitą tre
čiadienį teisme iškėlė bylą 
prieš taverno savininkus dėl 
nuostolių ir prašo $5,000.

Keistas įvykis
Teisėjas Michael Fein- 

berg, apylinkės teisme, pra
eitą trečiadienį, gruodžio 13 
d., atsakė divorsą Michael 
Kramer’iui, 45 metų, 2145 
So. St Louis avė., kuris kal
tino savo žmoną Agnietę, 44 
metų, kad jinai geria.

I “Ką jūs darėte, kad pa
gelbėjus jai atprasti nuo jos

Nuteisė...
PHILADELPHIA, Pa. — 

Vienas vyras, kuris pavogė 
i 35 pakelius cigariečių, bu
vo nuteistas nuo 60 dienų iki 

i šešių mėnesių kalėjiman.

Mirtis dėl sniego
TORONTO, Ont. — Pieti

nėje Ontario dalyje buvo 22 
colių sniego gruodžio 13 die
ną. Dėl sniego audros ma
žiausia 20 asmenų mirė.

GALVA ŽADAMOS 
PARAMOS

įpročio” — teisėjas paklau 
Robert, 5% metu. buvo iš-, s- Kramer.io 
gelbėtas Martin McNara, 29
metu. 548 W. 45th str., ku-
ris išmušė langą ir nepaisė 
liepsnų, kad išgelbėjus vai
ką. Kai McNamara nešė vai- 

j ka pro langą, ugnis taip už
siliepsnojo, kad jis buvo pri
verstas bėgti. Robertas bu
vo nugabentas ligoninėn, jo 
padėtis rimta.

Kai motina grįžo į- namus 
ir pamatė baisų vaizdą, ji 
apalpo, ji buvo nugabenta į 
ligoninę.

* » ♦

“Aš eidavau su ja ir pirk
davau visokius gėrimus, ko
kių ji norėjo, manydamas, 
jog jai nusibos degtinė”, — 
jis pasakė. “Bet jai niekada 
nenusibodo”.

Teisėjas Feinberg atmetė 
divorso bylą.

Apiplėšė
Du vyrai sulaikė Robert 

Smith netoli jo namų, 3668 
So. Michigan avė., ir atėmė 
iš jo $36 ir rankinį laikrodį.

Davė darbą August Scholle, Michigan 
CIO direktorius, sušaukęs

SPRINGFIELD, III.— Gu- 240 atskirų unijos šakų pre- 
bernatorius Green pranešė zidentus Detroite mitingą, 
gruodžio 13 dieną, kad Mrs. kad pasitarus, kaip atsineš- 
Zoeth Skaggs, iš Joliet, bu- i ti į streikuojančius Mont- 
vo paskirta Stateville kalė- gomery Ward darbininkus, 
jime svečių kambaryje pri- Mitingas nutarė teikti viso- 
žiūrėtoja. Mrs. Skaggs yra keriopą pagalbą darbininkų 
našlė Stateville kalėjimo laimėjimui. (Acmei-Draugas 
sargo, kuris buvo užmuštas telepsoto)
lapkričio 24 dieną, kai 10 ka-______________ ___________
linių bandė pabėgti. Mrs. j_______
Skaggs į darbą atvyks sau- j 
šio 1 dieną. Visur ir visados

Kitas gaisras 
užmušė kūdikį

Skelbkitės “Drauge”.

VARTOTI RIEBALAI. — 
Kiekvienas svaras vertas 2 
raudonų punktų ir 4 centų.

Barbara Daneliak, 2 mė
nesių, vienintelis kūdikis 
Corp. ir Mrs. Edward Dane
liak, 877 N. Marshfield avė., 
mirtinai apdegė praeitą tre
čiadienį, kai jos vežimėlis 
buvo pastumtas prieš anglių į 
pečių.

Nelaimė įvyko tetulės 
Mrs. Catherine Tiernev, 24 
metų, name, 1050 N. Paulina 
str., kuri prižiūrėjo kūdikį, 
kai motina Priscilla, 21 .me
tų buvo išvykusi aplankyti 
savo vyro kario, 20 metų, 
New Yorkan.

ITAFGITIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS ĮSTEIGTAS BAL 11. 1933 M.

WHFC - H5Ū kilos.
SEKMADIENIAIS noe 1 

lld 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — mm 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk- 
tadienlaia nno.7 Iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:

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

Visur, visados ir visiems 
drąsiai sakykime, kad Lie
tuva turi būti laisva ir ne
priklausoma valstybė, nes 
lietuviai kovojo, kovoja ir 
kovos už savo laisvę ir ne
priklausomybę.

MĖSA, SURIS, RIEBA
LAI, KENUOTAS PIENAS. 
— Raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 ir nuo A5 iki S5 
(4 knygelėje), 10 punktų 
kiekviena, geros neribotam

Dirbkime
Dirbkime ir melskimės, 

kad Lietuva vėl atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę.

X Lietuviškų ‘žvaigždžių’ 
pasirodymas bus sekmadie
nį, gruodžio 17 d., Darius- 
Girėnas salėj. įžanga dykai 
tiems, kurie bus pirkę bonų 
lietuviškose “spulkose” ir 
gavę bilietų. Visi eikime pa
matyti, kas per vienos tos 
lietuviškos “žvaigždės“. Gal, 
kartais, pamatysime ir vie- 
ną-kitą “mėnulį”, manantį 
esant “žvaigžde“.

X 13-ka tonų drabužiu 
vien tik Chicago lietuviai 
suaukojo Lietuvos žmonėms 
dėl karo nukentėjusiems. O 
kiek dar surinkta kituose 
miestuose. Pasirodo, kad lie
tuviškų bolševikų zaunų, 
būk jie renką drabužius lie
tuviams, niekas neklauso. 
Visos jų renkamos aukos ir 
drabužiai eina Rusijai — 
per Russian Relief Fund,

X Bendro Amerikos Lie
tuvių Fondo iki šiol Chica
goj jau yra dvylika skyrių. 
Dar yra kolonijų, kur sky
riaus nėra ir vietos veikė
jai turėtų tuojau įsteigti. 
Kiekvienas skyrius yra Lie
tuvai vilties žvaigždė suži
busi laisvos Amerikos ho
rizonte. ,

X Kun. A. Linkus, Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas 
ir dr. J. Poška bus svečiai- 
kalbėtojai ruošiamoj Lietu
vos Vyčių Chicago apskri
ties konferencijoj, sausio 21 
d. Kun. A. Linkus' yra bu
vęs tos organizacijos dva
sios vadas, o dr. J. Poška 
— centro pirmininkas. Abu 
buvę dideli organizacijos pi
lioriai.

X Juozas Bubnis, sūnus 
žinomų bridgėportiečių, ku
ris U. S. kariuomenėj medi- 

Į kaliam korpuse yra “pur- 
ser”, po keturiolikos mėne
sių plaukiojimo Pacifike 
ant vieno laivo — ligoninės, 
paliuosuotas atostogų ir par 
vyko namo Kalėdoms. Pa
sakoja matęs įdomius pa
saulio kraštus, parsivežė į- 
vairių pinigų.

X Aldona Sakalaitė, che
mijos inžinierė Karo Depar
tamento laboratorijoj, Ash- 
bury Park, N. J., rašo tė
vams, kad vienos ten ligo
ninės pakviesta liuosnoriai 
kas vakaras po keletą va
landų pašvenčia laboratori
jos darbams neimdama jo
kio atlyginimo. Ši pagalba 
karo metu ligoninės labai 
vertinama.

X Bridgeportiečiai Ale- 
liūnai šiomis dienomis nuo 
savo sūnaus Adolfo, gavo 
linksmą žinią, kurią parve
žė iš Alaskos parvykęs a- 

j tostogų Pvt. Anthony Ka- 
j pior. Adolfas sakos tikisi 
! neužilgo gauti atostogų.

X V. Balanda, žinomas 
Bridgeport veikėjas, iš nau
jo išrinktas Federacijos Chi 
cago apskrities pirmininku, 
taip pat E. Samienė — sek- 

i retorium ir B. Nenartonis — 
iždininku. Visi uolūs Fede
racijos veikėjai.




