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N V AZIJA MINDOM SALOJ!
Churchill Liepia Lenkams Pasiduoti 

Rusijos Reikalavimams Dėl Sienos
LONDONAS, gruod. 15.—Anglija šiandien beveik vi

siškai nustojo rėmusi Lenkijos vyriausybę Londone, ka
dangi Ministras Pirmininkas Churchill rėmė Rusijos rei
kalavimus dėl rytinės Lenkijos—teritorijos, kurią lenkai 
atsisakė paleisti Rusijai.

Savo kalboje prieš parlamentą Churchill taipgi atsi
šaukė j Prez. Rooseveltą ir Marš. Staliną “kaip galima 
greičiausiu laiku” sueiti su juo konferencijai.

Vienas parlamento narys po Churchill kalbos pareiškė, 
kad “Atlanto Čarteris pasidarė tik šmėkla.”

Anot Churchill, Lenkija atlyginimui už Lvovą ir teri
toriją prie Ukrainos gaus dalis Rytprūsių ir Danzigą, 
kurie būsią atimti iš Vokietijos.

Churchill sakė Prez. Roo- Į
seveltas žinojo apie rusų ir Į Tarpe Churchill žodžių 
britų nutarimus Lenkijos įskaitoma susitarimas tarpe

AMERIKIEČIAI PRIE DIDELES ROER TVIRTOVES
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reikalu, bet jis randąs sun
kumų kalbėti apie tuos rei
kalus, kadangi J. A. Vale 
tybių nusistatymas nebuvo

Anglijos ir Rusijos dėl dau 
giau negu vien Lenkijos 
reikalų.

Churchill sakė jis neabe-
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išaiškintas. Jis sakė Prezi-į joja, jog “didžiosios valsty- 
dentas, tačiau, žinąs apie į bės, jeigu jos sutiktų, ga

lėtų įvykdyti” gyventojų 
perkėlimus, kurie figūruoja 

sąjungininkų skiriančių įvy- Į pervedime Rytprūsių Len-

“visą tai kas buvo daryta.” 
Matomai susikrimtęs dėl

kių, Ministras Pirmininkas 
pripažino nusiminimą dėlto, 
kad “nebuvo galima” pri
eiti prie trijų didžiųjų val
stybių konferencijos.

kijai.
Churchillas išbarė Lenki

jos vyriausybę Londone už 
jos nerangumą, ir sakė jos 
sudėtis nėra visiškai jam

Sakydamas, kad jis patie priimtina. To pasėkoje, 
kia “plikus Lenkijos reika- i Churchill teigė, rusų remia- 
lo kaulus,” Churchill pada- i mas “išlaisvinimo komite- 
rė tris punktus: tas” sustiprės ir jo ryšiai

1T . _ ... .v su Maskva pasidarys darLenkams nėra kitos iš- . . J.x» ... , ■ glaudesni ir stipresni.eities, kaip tik pasiduo- _
ti Rusijos reikalavimams WASHINGTON, gruod. 15. 
įsteigti Curzon liniją kaipo —Valstybės Sekr. Stettini- 
vakarinę Lenkijos sieną. us šiandien pažadėjo greitu Q Atlyginimui, Lenkija laiku padaryti atvirą pa- 

gausianti te r i t o r i j ą Į reiškimą dėl Amerikos nu- 
“ Vokietijos sąskaitom” tar-, sistatymo britų ir rusų žv- 
pe kitko Danzigą. ir visą giams Europoje.
Rytprūsiją į pietus ir vaka- Į Stettinius neatsakė į laik-
rus nuo Karaliaučiaus. raštininkų klausimus dėlO Bus vykdoma masiniai I Lenkijos, sakydamas jis tu- 

gyventojų perkėl i m a i rįs tik dalinus raportus
išvengimui ginčų dėl mažu
mų, kad ateityje nekito’ 
dėl to karas.

apie Churchillo kalbą ir 
neturėjęs laiko ją paana’i- 
zuoti.

Šv. Tėvas: Taika Turi Būti Teisinga
ROMA. gruod. 15.—Pc 

piežius Pijus XII šiandien 
priėmė Amerikos Atstovų 
Rūmų militarinių reikalų 
komitetą, ir po audiencijos 
paprašė Atstovą John M. 
Costello (Dem., Calif.) per
duoti sveikinimus Prez. Roo 
seveltui.

Šv. Tėvas sakė siunčiąs 
specialų palaiminimą Jung
tinėms Amerikos Valsty
bėms.

Jo šventenybė pareiškė

I viltį dėl taikos pagrįstos 
žmoniškumu, teisingumu ir 
labdara, ir sakė didelis at- 
sakomingumas tenka val
džių nariams prižiūrėti, kad 
tokia taika būtų įsteigta 
visam pasauly.

Atstovė Clare Boothe
Luce (Rep., Conn.) pareiš
kė, jog moterys tiki į tai
ką per jėgą mažiau negu 
vyrai, tikėdamos daugiau į 
taiką per supratimą ir lab
darą.

KARO BIULETENIAI Gali Įvest Komunizmą
—JAV Ambas a d o r i n s 

dalyvau ja pasitari m u o s e 
tarpo Kinijos vyriausybės 
ir komunistų.

—Japonai sakė keturi 
B-29 lėktuvai numetė bom
bų ant Tokyo palesto.

ROMA, gruod. 15.—My- 
ron C. Taylor, Prez. Roose- 
velto atstovas Vatikane, 
sakė jis manąs jog jeigu 
komunizmas įsigalės Itali
joje, tai bus vien dėlto, kad 
“neįstengėme tinkamai žmo 
nes pamaitinti.”

Mulhouj

•Beltort

Amerikos pėstininkai, tankų padedami, sutriuškinę vo
kiečių liniją, užėmę dvi tvirtoves, jau pasiekė Rcer upę, 
kuri gina Duren, tik 20 mylių į pietvakarus nuo Colcgne 
miesto. Septintoji Armija vakaruose nuo Karlsruhe jau 
tik už trijų mylių nuo garsios Siegfried linijos. (Acme- 
Draugas telephoto)

Kanadiečiai Persikėlė FDR Nominavo 7
Per Kanai? Italijoje
ROMA, gruod. 15.—Aš

tuntos armijos kanadiečiai 
kariai įsteigė poziciją į va
karus nuo Naviglio kanalo 
po naktinės atakos į šiaur-

t AM Partija Įteikė 
Britams Savo Sąlygas
ATĖNAI, gruod. 15. — 

Pranešta, jog graikai revo
liucionieriai įteikė britam\ 
sąlygas baigimui 14 dienu 
senumo sukilimo. Yri gali
mybės, jog britai jas pri
ims kaipo pagrindą paliau
boms.

Šiuo laiku, tačiau, ELAS 
atakuoja britų pozicijas 
Atėnų centre ir užpuolė in
dėnus karius į šiaurę nuo 
Patrai.

Sakoma ELAS atsakymas 
į britų pasiūlymą turi tris 
svarbius punktus—atleidi
mą sukilėlių vadams, nacio
nalinę vyriausybę atstovau 
jančią visas partijas, ir re 
gentūrą valdymui iki bal
savimu bus pasirinkta tvar
kymosi forma.

Atsakymas buvo atšauk
tas, kuomet britai reika’a- 
vo, kad jį pasirašytų ELAS 
militariniai vadai, o ne vien 
EAM centralinis komitetas.

Sakoma Atėnų arkivysku 
pas galįs būti paskintas re
gentu

Aukščiausiajai Rangai
WASHINGTON. gruod. 15. 

—Prez. Rooseveltas pasi
rašė bylių sudarymui naujų 
rangų—“general of the Ar- 
my,” ir “admiral of theryčius nuo Bagnacavallo, ir . ,,. . ., v. . ...L fleet, ir tuoj nominavo ke-laiko ją, nežiūrint dideles . . , ... •,J 1 turis generolus ir tris ad
mirolus toms rangoms.

Skiriami generolai: Geo
rge C. MarshalI, Douglas 
MacArthur, Dwight D. Ei- 
seihower ir Henry H. Ar- 
nold; admirolai: Ernest J

opozicijos.
Persikėlimą įvykdė ta pa

ti jėga, kuri prieš porą die
nų persikėlė per Lamone 
upę tuoj į vakarus nuo Ra- 
venna.

Tokyo Sakė Sąjungininkų Konvojus 
Plaukė Per Mindanao I Šulu Jūra

SĄJ-KŲ ŠTABAS Philip- 
pinuose, gruod. 15. — Gen. 
MacArthur pranešė, kad 
Amerikos kariai išlipo Min- 
doro saloje, tuoj į pietus 
nuo Luzon salos, ir į vaka
rus nuo Leyte salos.

Amerikiečiai tuo būdu 
randasi tik 130 mylių nuo 
Manilos, Luzon salos sosti
nės.

NEW YORKAS, gruod. 
15. — Tokyo radi o sakė 
“stiprus” sąjungininkų kon 
vojus ketvirtadieny (Japo
nijos laiku) plaukė per Min 
danao prataką į Šulu jūrą.

Priešo Domei agentūra 
įspėjo, kad “šis priešo lai
vų dalinys yra ne juokai.”

Domei taipgi pranešė apie 
400 lėktuvnešių lėktuvų ata 
ką ant Luzon sales aero
dromų.

Tarpe Leyte ir Mindoro 
salų randasi kelios dides
nės japonų laikomos Philip 
pinų salos, £

Išlipdinimas buvo nadarv 
tas pietvakariniam Mindo
ro salos krante. Manoma 
japonai visomis savo jėgo
mis I bandys amerikiečius 
atmušti.

plaukęs į Šulu jūrą nežiū
rint japonų lėktuvų atakų. 
Japonai teigia, kad Ameri
kos lėktuvai atakuoja Lu
zon, kad “apsaugoti ir pa
dėti daliniams Šulu jūro
je.”

Priešas sakė iš konvo
jaus didumo matosi, kad 
sąjungininkai skaito šį žy
gį labai svarbiu Philippinų 
kovoje, ir pranašavo, kad

Anot japonų pranešimo, kovos tame salyne tuoj pa- 
sąjungininkų konvojus į- sidarys labai didelės.

Protestas Gu.len.alai lAmeril«>! lekluvai Pu°l6 luzon

SAN SALVADOR, grucd. 
15.—EI Salva dorio užsienių 
ministerija formaliai pro
testavo Guatemalos minis-

|\ j ■ —Washingtone pranešta,
r ar03VimO kad JAV lėktuvai antrą

dieną puolė Luzon apylinkę.
Per dvi dienas sunaikinta i taikinius. 
224 priešo lėktuvai, o kita?;
90 gal sunaikinta ant že-

pakilti iš Luzon salos, o 
Hellcat lėktuvai tuo metu 

japonų militariniusaize

trui šiandien, sakydama iš mės.
revoliucionierių atimti gin-į ADM LAIVAS.
klai matomai paėjo iš Gua
temalos kariuomenės. Sal- 
vador revoliucionieriai bu
vo sukilę Ahuachapane, pa
sienio provincijoje.

prie Philippinų, gruod. 15.

Kiekvienas Luzon salos 
aerodromas—kurių yra be
veik 100, jų tarpe Manilos 
Clark aerodromas—buvo pa 
degtas bombomis ir rakie-

—Vartodami naują taktiką. į tomis. Japonai tegalėjo pa- 
Vice Adm. McCain lėktuv-1 siųsti kelis lėktuvus, kurių 
nėšių lėktuvai dieną ir nak- kulkosvydžiai negavo pro- 
tį nedavė japonų lėktuvams gos nė sušilti.

KALENDORIUS
Penktos armijos fronte ' Kin&- Chester W. Nimitz ir Į _ Gruodžio 16 d.: šv. Ade-

britai išvalo nacius iš Tos- William D. Leahy. J©» senovės. \ igaudas ir
Alvinė.signano ir Borgo.

Naciai Pareigūnai
Virsta 'Demokratais'
BERNAS, Šveicarija, gr. 

15.—Čia kyla abejonių dėl 
nacių oficialų “atsiverti
mo.” Nesenai Ernest Reib- 
stein atsistatydino kaipo 
DNB agentūros korespon
dentas, bet atsisakė grįžti 
Vokietijon. Vakar Vokieti
jos generalinis konsulas 
Ciuriche pranešė draugams, 
kad jis padaręs tokį pat 
nutarimą.

PUOLĖ GELEŽINKELIUS
LONDONAS, gruod. 15.— 

Daugiau negu 650 Ameri
kos Flying Fortress lėktu
vų šiandien atakavo Hanno- 
ver ir Kassel, geležinkelių 
centrus vakarinėj Vokieti
joj, numesdami suvirš 2,000 
tonų bombų tose apylinkė
se.

Gruodžio 17 d.: Šv. Lo
zorius, 3-čiag Advento Sek
madienis; senovės: Manti- 
gaila ir Laila.

Gruodžio 18 d.: Šv. Pan. 
Marijos Laukimas; seno
vės: Gotvila ir Androna.

ORAS
Šalčiau. Bus sniego.

Naciai Sulaiko Rusus Prie Budapešto

7-toji Armija Įsilaužė Vokietijon
PARYŽIUS, gruod. 15.— : mė Birgel, nepilnai dvi my-

Amerikos 7-toji armija šian lias į pietvakarius nuo Du- 
dien įsiveržė į Vokietiją ne- ren.
toli Wissembourg miesto ir 
arti Scheibenhardo. Tai bu-

Sąjungininkų lė k t u v a i 
atakavo vakarinės sienos

vo šešta sąjungininkų armi- : pozicijas jr ge.ežinkelius 
ja įsilaužti Vokietijon. įvedančius į vokiečių fron-

Pirmoji ir 9-toji armijos, 
kurios pirr ausiai įsilaužė

onvs
LEPT,

LONDONAS, gruod. 15.— 
Atrodo, jog fanatiškas na
cių priešinimaJsis sulaikė 
rusų žygiavimą prie pat 
Budapešto vartų.

Ašies oficialai pripažino, 
tačiau, kad rusų spaudi
mas didėja, ir atšaukė į 
Vengrijos gyventojus pa
daryti “kitą Stalingradą” 
iš savo sostinės.

Maskvos komunikatas kai 
bėjo apie grumtynes į šiau
rę ir šiaurryčius nuo Buda-

į Reichą, stovi prie RoerįlZ’■ ■ IL"; •
upės 15 mylių už Aacheno, KMI6CI3I V6rZldSI 
kur Siegfried Unija buvo
pirmą kartą pralaužta rug
sėjo mėnesy.

Trečioji armija, kuri pra 
Berlyno pranešėjai sakė;eitą mėnesį įsilaužė į Saar 

tankų ir pėstininkų kovos1 landą, iš lėto veržiasi ar 
vyksta pagal 50 mylių pus-. čiau Siegfried linijos tvir 
ratį, kuris apeina beveik tovių 7-tos armijos kairėje 
du trečdalius Budapešto Siegfried linija yra arti 
nuo šiaurryčių iki pietvaka-i lerijos apšaudoma, Vokie 
rių. čiai sakė Amerikos artileri

Raportai sako abi pusės1 ja apšaudo Karlsruhe mies 
sunkiai nukenčia kautynėse tą.
pagal rytinį Dunojaus kran Gen. Devers divizijos sto 
tą. j vi prie arba netoli Reino j jėgos suspaudė japonus

Anot vieno Maskvos ra-' apės 105 mylių fronte nu, ' Bhamo gynėjus į eilę siau-

tūkstančius nacių kalnuose 
rytinėj Slovakijoje.

Gilyn į Kvvangsi
CHUNGKING, gruod. 15. 

—Kiniečiai kariai vis dar 
veržiasi per Kvvangsi pro
vinciją. stumdami japonų 
dalinį atgal iki apie 100 
mylių nuo priešo užimto 
Liuchow, kur amerikiečiai 
jh.kūnai anksčiau turėlj'o 
savo bazę.

Kiniečiai veržiasi arčiau 
Hochi miesto iš trijų pusių.

Burmos fronte kiniečių

pešto, kur susijungusios porto, dešimtys tūkstančiu 
rusų jėgos atakuoja nacius vengrų civilių buvo sumo- 
pagal Slovakijos-Vengrijos bilizuoti į darbo ir kovos 
sieną, norėdamos sugauti, batalijonus.

vveicarijos iki Lauterbourg Į rų kišenių pagal Irrawaddy 
miesto, kurį amerikiečiai I upę. Sąjungininkų artilcri- 
puola. j ja ir lėktuvai nuolat bom-

Pirmoji JAV armija ūžė- i barduoja japonų pozicijas.
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
VAIKŲ EGLUTE

Visos draugijos rengiasi 
prie kalėdinės puotos vaiku
čiams. Puota įvyks gruodžio 
16 d., 7 valandą vakare, Lie
tuvių svetainėj. Ši puota 
bus labai puikiai prirengta, 
nes pirmininkas Jurgis Bru
kantis ir jo pagelbininkai 
Vladas Skyrius ir Jonas Ja
kutis daug darbuojasi. Bus 
didelė eglė, kurią puikiai 
papuoš Antanas ir Mykolas 
Butkai. Bus labai graži pro
grama, kurią išpildys mo
kyklos vaikučiai; jie giedos 
kalėdines giesmes. Kiekvie
nas vaikutis, kuris bus atė
jęs į svetainę tą vakarą bus 
apdovanotas Kalėdų Diedu
ko, kuris atvažiuos su vi
somis dovanomis iš North 
Pole. Tą patį vakarą bus 
rodomi kalėdiniai judamieji 
paveikslai su Viphtaphcne. 
šį darbą apsiėmė Juozapas 
Matulėnas ir komisija.

Vakaro komisija kviečia 
visus- lietuvius atsivesti sa
vo vaikučius.

Sekančios draugijos pri
sidėjo aukomis ir darbu, 
kad padarius vakarą sėk
mingu: Šv. Baltramiejaus, 
Šv. Juozapo, Šv. Antano, 
Čv. Vardo ir Šv. Onos.
IŠ TERESIECIŲ 
VEIKIMO

Šv. Teresės Altcriaus Puo 
Šimo draugija turėjo meti
nį susirinkimą gruodžio 5 
dieną. Valdyba užtvirtinta 
šių metų. Visos apsiėmė, iš
skyrus vice pirmininkę E- 
miliją Kuzmickienę. J^vie- 
tą užėmė Antanina Peters. 
Sekančios yra valdyboje: 
pirm. Mikalina Zavaskienė, 
vice pirm. Antanina Peters, ; 
raštininkė Emilija Kačins 
kaitė, finansų rast. Bronis- 
lava Mačiūliūtė, ižd. Anta
nina Šaulienė, maršalka Ie
va Skyrienė.

Nutarta suruošti bunco ir 
card party po Naujų Metų. 
Ir komisija išrinkta.

Draugi j on prisirašė dvi 
naujos narės. Visos mote
rys prašomos prisirašyti 
šion draugijon.

Susirinkimui pasibaigus, 
narės turėjo Isbai puikią 
kalėdinę puotą. Kalėdų Die
dukas visas aplankė ir ap
dovanojo. Euvo puiki egle
lė parėdyta, kas tikrai da
rė kalėdinio įspūdžio. Be

to, viena narių, Petronėlė 
Čepaitienė, atnešė labai pui
kią dovaną, kurią laimėjo 
Ieva Skyrienė. Narės žaidė 
bunco ir vakarą praleido la
bai smagiai.
PAVYKĘS MERGAIČIŲ 
VAKARAS

Nekalto Prasidėjimo Mer
gaičių draugija labai pui
kiai pasirodė gruodžio 10 d. 
Lietuvių svetainėj sulošda- 
m3 veikalą ‘ ‘Cingu-Lingu 
bateliukai”. Vi&os mergaitės 
gerai atliko.

Po veikalo buvo ištrauk 
tas laimingas numeris karo 
bcnui laimėti. Laimėtoja bu 
vo Anelė Bakšys, narė drau
gijos ir lošėja.

Draugija turės kalėdinę 
puotą savo narėms gruodžio / 
20 dieną. Taipogi bus pri
imamos naujos narės į drau 
giją. Joms bug “initiation.” 
NAUJOS UNIFORMOS

Šv. Vardo draugija gruo
džio 10 d. ėjo prie Komuni
jos ir po Mišių turėjo pus
ryčius bei susirinkimą, ku
riame daug dalykų svarsty
ta. Vienas ypatingai svar
bus, būtent įnešta nupirkti 
basket bąli uniformas vai
kučiams šios parapijos. Jo
nas Grigutis, vaikučių 
“coach”, narys šv. Vardo 
draugijos, pranešė, kad vai
kučiai labai puikiai lošia. 
Gi turėdami uniformas dar 
geriau loš: Nariai nutarė

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I OttEST POSSIBI E FKICEb

I’HONE I AFAYLTTE 2813

Negaliu Miegot— 
Negaliu Valgyt!

nupirkti. Pirm. Kazimieras ninę lapkričio 28 d. Išgulė- šv. Teresės ligoninę. Jis y- Į mo kariuomenėj. Tėvas ne- aukštoje žolėje. Visa tai at- 
Vasilius pranešė, kad daly- jo dvi savaites. Dabar yra i ra geras darbuotojas ir la-' buvo gavęs laiško jau dau- J sitiko Leyte saloje. Rašo, 
vavo Šv. Vardo konvencijoj; parvežta namo, bet dar men bai malonus su visais žmo- giau kaip mėnuo. Dabar la- kad visi tiltai buvo sugrįži-
buvo nuvažiavęs su adv. Ta- kcs sveikatos ir yra gydyto- 
mošiu Pajunu. Konvencija jaus priežiūroj, 
buvo Palmer House, Chica-i ^Elzbieta Svambaris buvo 
goję. Delegatų buvo apie nuvežta į šv. Teresės ligo- 
900. Papasakojo nariams la- ninę gruodžio 5 dieną ir ten 

sunkiai serga.
Benediktas Mačiulis staiga

bai gražių pavyzdžių.

AUKOKIT DRABUŽIUS
, susirgo gruodžio 3 diena

Visi Waukegan lietuviai Sirdies liga Buv0 labai blol 
prašomi neužmiršti atnešti game padėjime ir nuvežtas 
atliekamus drabužius į Lie- į gv> Teresės ligoninę. Išbu- 
tuvių svetainę. Ten bus pri ( vo vieną savaitę. Sugrįžo 

namo ir dar menkos svei
katos. Jis yra uolus darbuo-

imami sekančiomis dieno
mis: utarninkais ir pėtny 
čiomis. Moterys, kuries pa
žadėjo pasidarbuoti, prašo-

tojas parapijos ir draugijų. 
Mykolas Gensvičius buvo 

mos neužmiršti. Drabužių, ^nkiai susirgęs gruodžio 7 
reikalinga ir mažiems kūdi- dieną ir tuojau nuvežtas į 
kiams. Jei kas turi, nepasi-
gailėkit ir atneškit. O jei 
kas turi daug ir negali at
nešti, prašomi pašaukti te
lefonu Praną Bujanauską,
Antaną Sutkų ar Jurgį Bu- 
kantį. Jie atvažiuos ir pa
ims.

Šelpkime savo brolius, se
seris nukentėjusius nuo ka
ro Lietuvoje. Jie labai lau
kia mūsų pagalbos.
KAS PAS MUS SERGA

Šie Šv. Baltramiejaus pa- 
rapijonai buvo suimti ligos 
praeitą savaitę:'Petras Sau
lis, savininkas duonkepyk- 
los, buvo Šv. Teresės ligoni
nėj. Dabar grįžo namo ir 
kiek pasveikęs.

Antanina Lutvinienė buvo 
nuvežta į Šv. Teresės ligo

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

praktikavimas 
tusa garantavimas 

Optometriealty Aktą Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

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

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttaiso- 
sass be akinių. Kainas pigiau kaip

<712 South Ashland A y.
YABM 1373

nėmis. Turi du sūnus, ku- bai nudžiugo. Laiške sūnus mui atgal į savo kraštą ša
rių vienas kariuomenėj (jū
rininkas) ir vieną dukrelę, 
kuri vienuolė (seselė Leo
narda); ji mokina vaiku
čius So. Chicago parapijoj. 
Išgirdus kad jos mylimas 
tėvas susirgo, tuojau atva
žiavo aplankyti.
SMARKUS LIETUVIS

Jurgis Novak, 730 So. Vi- 
ctory St., labai smagus, nes 
gavo laišką nuo savo sū
naus, kuris yra Dėdės Sa-

Tbl. YARds <641

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

VVOLK STŪMIO
1945 West 35* Street

//'n-u'*" y

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (coloi 

blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ai. ų įsam gyveni
mui. Sausoki te Jas leisdami lleg- 
■amlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslai 
gali sutelkti.

M KETAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

nu visą aklų įtempimą.

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

Kampas H-toa
ielelonaai GANAU Mll, Ghloage 

OFISO VALANDOS! 
ra—1— »!«• m m. Iki p. sa. V»S*t ir Seštad. a. m.

parašė, kaip jis paėmė 150 daužyti. Tad turėjo važiuo- 
japonų ir su visa savo kom- ti ir plaukti per septynių 
panija išvaikė japonus, kur pėdų vandenis ir gabentis 
buvo pasislėpę urvuose tr (Nukelta į 3 pusi.)

------------------- ,====7^....

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKI V SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS I
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘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

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

Bes- 6968 So. Talman Ava.

Rm Tel. GROvehiB 6617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS • t CHIRURGAS 

2423 West Masųuette Road

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

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL. 

Tel. CALumet 7237

Kai jum* prikimba veik.minia už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate ---- gal
vot skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl
gazų ir išpūtimo ---- įsigykite Dr.
Peter’s daug metų išmėginto Gomoro, 
Daugiau negu liuosuotojas, jie taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus,
ir suteikia skilviui ma- ----
lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 

at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvį, įsigykite 
Gemoso šian
dien. Persergė
jimas; vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Raftomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktas 
ui PRIEINA

MAS JUMS 
KAINAS!

fe

Turime didelį 

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO 
<216 ARCHER AVENUE 

Phoae: LArAYETTK 8617

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI - so 

sprtags&ia,

arba jūsų 

senas setas 

ar ma trasas 

perdirbtas ir 

padarytas 

kaip naujas.

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760■ t

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2S10 WEST ROOSEVELT ROAD

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 virinuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

nvif AT 60c verti*
LF I KAI Bandymui Bonkutes
DR. PBTKR‘8 OLKJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuria suteikia greitą paleng- 
Vinim* nuo reumatiškų ir neuralgišku 
skausmu, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusiu ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETE1T8 MAGOLO — alk.Ha.. —
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkžties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit “Special Pairo. I 

lymo” Kuponą — Dabar |

□ Tdėtas |100 Atsiųskit man apmo- I
kėtą 11 uncijų Gomozo ir dykai — •
*0< vertės — bandymui bonkutes I 
Ola Jo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaido, pridėtos)
Vardai-------------------------------------------I

Adresas..

PASKOLOS YRA DAROMOS AMT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavimul, Refinansavimui—
AMT IdBNOVV MftNESINIV IššMOKCJIMUI

Prose Dabartlnšma Žemom* 
Mooilmčlo Batonu*.

TAPKITB FTN A NAINIAI MKPRIKT.A UBOMTI

TAUPYKITE mflnų iHtalgnJe. Jflsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi SVOOO.OO ap
drausti per Federal Havlnga and Ijoan In- 
•nrance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami jum* ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJITTVIV 
FTNANSINfi IŠTAIGA.

—> 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —
SUDULKO RADIO VALANDOS:

WOFL, 1000 K., NrdHioa 
vakare — 0:80 P. M.
WHFG, 1460 K... Ketrego
vakare — IlOO P. M.

Pašto Ofisas.... . ....... .......... _.... a

DR. PETER FANRNEY b 80 S C0. Į 
Depi. tll-ll.SKI)

IMI Washlnątoa Blvd.. Chicago 12, III. i 
1M štanley Bb, Wtanlpeą. Kas., Caa.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 8226 S. HALSTED ST.

Tel. YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
I Trečiadienį pagal sutartį.

l Ofiso TcL VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Sės.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
JJM Wert SSth Street

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarai* 
Ofisas JT* ušdarytaa.

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A Rau

donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, iSskyrius mus pačius.

|Td. .CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS « 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ų 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadieniu 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnblIc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. 2. ZALAIORIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146 ~1

DR. V. A. SIMKUS L
) 6I1D11OJA8 B CHIRURGAS
' « B AKINIUS PRITAIKO

744 West 85th Street
VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
i kurią uždirbame savo ranko-| 
i mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700 - --------------------------------------
Bes. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•I5fi So. Kedzle Avenue

VALANDOS:

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

Ofiso Tel.......... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kaadfcsa nuo 2:00 M 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik muritarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai!

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Ir Šeštadieniai*
M

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite— t 
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 

Bes. Tel. REPnMie 0054

Jeigu neatsiliepia —
ftauk KEDzie 2868

VALANDOS: r
Kasdien nuo 1-8 vai. popiet

Ir nuo 8 Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit 
kias. (Jablonskis)
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'HELP W A N T E D'
I “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — VYRAI

“HRAUGAS” HEI.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph B188-B482

HELP VVANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Al aminam 
castings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nno 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

4737 W. DIVISION ST.

Mirė darbe
Ernest Taedtke, 65 metų, 

4234 So. Mozart str., mecha
nikas, mirė darbe nuo šir
dies atakos praeitą ketvirta
dienį. Jis dirbo Mode Knit- 
ting Mills, 1319 Michigan 
avė. % Jo žmona Olive mirė 
prieš dvi savaites.

Mirtis kelyje
1 Ambrose Daly, 51 metų, 
mirė taxicabe nuo širdies 
atakos praeitą ketvirtodienį, 
kai buvo vežamas į ligoninę. 
Jį širdies ataka ištiko na
mie.

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTŲ 
ARC WELDERIŲ 

PAGELB. -r- THREADERS 
PI NCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS
AukSčIausios ratos—53 vai. i sav

Kelly Steel 
Works. Ine.

71mt Metai — Po Karo Ateitla
5757 W. 65th STREET 

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

Naktimis Porterių
Lengvi darbai senesnio amžiaus 
vyrams.

LOGAN
DEPARTMENT STORE 
Miltvankee ir Diversey Avės.

Atsišaukite — 3-čiame aukšte 

~HETP* IVANTEd’ — MOTERYS"

HELP VVANTED — VOLAI

Yra

Taikos Laikų 

Ateities
I

PRIE

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL MOTORS
Corporation

ATSIŠAUKITE

55th STREET IR JOLIET RD.

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

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

REIKIA
VYRU

Prie
SHIPPING ROOM

—ir—

STOCK ROOM
taipgi

China Pakuotojų

★ ★
PASTOVUS PO KARO DARBAI 

GERA MOKESTIS

ALBERT PICK CO., INC.
2159 W. Pershing Rd

HELP VVANTED MOTERYS

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

rankomTsiuvejų
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. RORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

VYRŲ IR MOTERŲ 
PRIE DŽENITORIAUS 

DARBŲ
Pasirinkimas 3 siftų. Gera 
mokestis, pastovūs darbai.

CHICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 BELMONT

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

VYRAI IR MOTERYS

GENERAL OFFICE W0RK 
SOME TYPING

Experience not necessary 
Between Ages of 18 to 40 Yrs. 

Post War Future
PHONE: CALUMET 4610 

Ask for — Mr. STOLTZ

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. 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

CORE MAKERS
IR

MACHINE MOLDERS
Patyrusių Pageidaujama

CRANE CO.
EMPLOYMENT OFFICE

4000 S. Kedzie Avė.

★ ★ ★

* For Sale!
* For Rent I
* For Help I
* For Service!
* For Results i 

ADVERTISE/
In Amerlca’s Greatest 

Llthoanian Daily Nevropaper 
— ESTABLISHED 10(W — 

CALLuAN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE 

CEL. — RANDOLPH M88

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite
ILLINOIS

BOLŠEVIKO NERIMAS
Man važiuojant Vesteraune, 
Kas kelionėj atsitiko:
Štai, netoli Čikagaunės 
Susitinku balšaviką.
Kur taip skubi, mielas broli, 
Tu atrodai, kad lietuvis, 
Gal, keliauji kur nors toli, 
Ar pagrįžti iš kur buvęs.

Aš nuo Halstryčio keliauju, 
Ieškau draugo Kampininko, 
Ir dairytis nepaliauju,
Bet surasti nepavyko.

Kokį reikalą turėsi,
Aš tau mielai patarnausiu, 
Ir surasti jį padėsiu,
Jei naudingo ką nors klausi.

Sužinosi, kad teip nori,
Yra svarbus čia dalykas, 
Mat Kalėdos nebetoli,
Pradės sveikint Kampinin

kas.
Minės šventę Užgimimo, 
Draugams velys viso labo, 
Garsins Kristaus atėjimą, 
Erzins mūsų visą štabą.

Gal galėtum susitarti 
Visai Krismų neminėti: 
Vietoj tąjį vardą tarti — 
Žiemos šventę tiktai dėti.
Jei Kalėdas išmainysim 
Mes ant svečių tik žieminių, 
Kampininką išgarsinsim, 
Kiek tik turim kakarinių.

Krismas primena mums Die
vą,

Žmogaus sielos nemirimą, 
Trukdo sekti Marksą-tėvą, 
Iš beždžionės paėjimą.
Kampininkas nebetoli,
Begk ir skubink, kaip ap

degęs,
Kaip tu likai beuodegis. 
Tik paaiškink gerai, broli,

žaibas

laikrodį jis pamatė, kad lai
ko turi nedaug, o iš West 
End Londono į BBC radio 
stotį gerokai kelio. Išeina 
jis į gatvę, prieina prie tak
si ir liepia jam važiuoti nu
rodyta kryptim.

— No, — atsako taksi 
šoferis. — Gali imti kitą 
taksi. Aš nevažiuoju taip 
toli.

Toks šoferio pasakymas 
Churchillui buvo surpryzas 
ir jis pasiteiravo,, kodėl jo 
važiavimas yra apribotas.

— Tai ne nuolatinis, — 
pradėjo aiškinti šoferis. — 
Mat, už pusvalandžio Mr. 
Churchill kalbės per radio 
ir aš noriu čia stovėdamas 
išklausyti jo svarbią kalbą.

Šoferiui nusisukus, Chur
chill išėmė iš portfelio vieno 
svaro hanknotę ir pakišo po 
nose. Pamatęs tokią bank- 
notę šoferis greit atsisuko 
ir tarė:

— Sėsk, važiuojam! T’heck 
su Mr. Churchill ir jo kalba.

VVAUKEGAN
(Atkelta iš 2 pusi.)

su savimi japonus belais
vius. Už tai visa kompanija 
buvo labai kapitono pagir
ta, o labiausiai Pfc. Jonas 
Novak, už užėjimą japonų. 
Kapitonas paaiškino, kad vi 
si kareiviai buvo labai pa
vojingame padėjime, bet 
Dievas laimino ir išlaikė gy
vus.

Pfc. Jonas Novak yra jau 
trys metai ‘ kariuomenėj ir 
netoli metai, kaip kariauja 
Pacifiko fronte. Yra baigęs 
Šv. Baltramiejaus mokyklą 
ir Waukeg.an High School. 
Priklausė prie šv. Vardo 
draugijos, buvo visų myli
mas, nes buvo labai tykus 
ir mandagus su visais. Visi 
Waukegane, išgirdę jo pa
sižymėjimus, labai smagūs, 
ir prašo Dievo pasisekimo 
jam ateityje.

SUŽEISTAS
Lt. Lawrence Sedar, 25 me
tų sūnus Ievos ir Felikso 
'Sedar, 733 So. Lincoln Avė., 
sunkiai sužeistas spalių 24 
d. Leyte saloj, žinią pir
miausiai gavo jo žmona Lu- 
cija, kuri gyvena su savo 
tėvais Kenosha, Wis.

Lt. Lawrence yra labai 
gabus vyras. Būdamas šioj

pusėj vandenų, gavo daug 
pagyrimo nuo vyresnių ofi- 
cierių už mandagų elgimą
si su visais ir įsigijęs labai 
daug draugų. Dabar jau y- 
ra trečias mėnuo, kaip Pa- 
cifike. Prieš išeidamas į ka
riuomenę Lt. Lawrence dir
bo Great Lakęs stoty ir ten 
buvo labai geras barberys.

Sederavičių žentas Cyrilis 
Rakauskas buvo gavęs fur- 
lough ir parvažiavęs namo. 
Paviešėjęs pas žmoną, tėvus 
ir uošvius grįžo į savo sto
tį, Los Angeles, Calif. Sy
kiu išvyko ir jo žmona.

NAUJI PILIEČIAI
Keturi Waukegano lietu

viai tapo U. S. Amerikos 
piliečiais gruodžio 7 dieną: 
Marijona Mathes, 838 Lin
coln St., Agnieška Domijo- 
naitis, 911 — 9th St., Ona 
Karis, 908 Belvedere St., ir 
Juozapas Karus, 725 Victo- 
ry St. M. Z.

Arbitracijos sutartis tarp 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių ir Kanados pasirašyta 
1909 m. sausio 12 d.

Texas valstybė pasiskel
bė nepriklausoma nuo Mek
sikos gruodžio 20 d., 1831' 
metais.

Skelbkitės “Drauge’

REAL F.8TATE FOR SALE

PARSIDUODA — 2 aukfič. mūrinis 
namas, 3—4 kambarių apartmental, 
karSto vandens giluma, mūrinis ga- 
radžius. Randasi adresu: 7205 SO. 
MAPLEVVOOD AVĖ. Kreipkitės prie 
g. M. MOZERIS, 3238 8. HATATED 
ST., Tel. CAL. 4118.

Tas, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų, yrp 
brangesnis už 100 priešų iš- 
naikintoją. Boslmje

Platinkite “Draugą”.

BE E

29-tos Kalėdos
• kai ■

PEOPLES KRAUTUVĖ
Sėkmingai Aprūpina Savo Ko slumerius Praktiškiausiomis

Kalėdinėmis ūovanomis

Daugeliui žmonių pinigas 
kalba geriausiai ir reikšmin
giausiai. Priklodui, padėsiu 
jums ant delno tokį atsiti
kimą.

Winston Churchill, britų 
ministrų prezidentas, sykį 
turėjo pasakyti svarbią kai-

BELL TELEPHONE i bą per radio. Pažvelgęs į 

CGMPANY
Employment Ofiflon Moterims 

Street Floor
309 W. VVASHINGTON ST.

CHICAGO

Planning A New Life

4

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
FINISHERS

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

LEO CORSETS 
1341 Milwaukee Avė.

Lietuva nenori net nacių, 
nei bolševikų.

Patlentt In tuberculodi boapltali 
are not tdle. Whtle recovorlng trom 
the dlaease, they keep abreast of 
new developmenta tn ttaelr trade, or 
learn a new one, ao that they wlll 
be prepared to tead uaeful livea on 
leavlng the eanatorlum. Rehablllta 
tlon programa for tuberouloua pa
tiems are lupported by the sale of 
Chrlstmas 8eala.

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

PEOPLES KRAUTU^fe ŽINO — Kas Geriausiai Tinka Tamstoms ir Tiems, 
Kuriuos Norite Apdovanoti ir Labai Nudžiuginti. — Čia rasite Pririnkta taip 
daug Naudingų ir Praktiškų Dalykų, Kad palyginti Jums reikėtų pereiti daug 
Krautuvių Chicagos mieste.
PASIRINKIMAS GRAŽIAUSIŲ — Mažesnių ir didesnių Baldų — Staliukų, 
Supamų Krėslų, Lempų, Veidrodžių, Paveikslų, Stovylėlių, Dėžių, Siuvimui ir 
Rūkymui Kabinetų, Mažų Kaurų ir tt., tt.
DEL JAUNUOLIŲ IR MAŽŲ — Deskutės, šėpelės Knygoms, Staliukų Setu- 
kai, Rogutės, Lėlės ir nesuskaitomas kiekis “Toys” ir žaislų dėl Berniukų ir Mer
gaičių, Skirtingo amžiaus.

Kainos Labai Prieinamos — Žemos
DEL PATOGUMO KRAUTUVE YRA ATDARA NEDALIOMIS 

IR KAS VAKARI IKI KALĖDŲ

KALENDORIAlI 
TEIKIAMI 

DYKAI

l#=

rURNITURE
ATEIKITE SU 

SEIMĄ IR 

DRAUGAIS
ANUFACTUOINO COMPANYi

4183 Archer Avė. - Prie Richmond Gat.
CHICAGO, ILLINOIS
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Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
Metama *......... ,........... *.................................................... $7.00
^Mei metų j................ ... ....... ................... . 4.00
Trims mėnesiams ........ ......................................... 2 00
Dviem mėnesiams ............................................... 150

, Vienam mėnesiui .. .... ....... ......... ...................... ^5
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metams ••••••....................................... $6.00
Pusei metų ............................................................. 3.50
Trims mėnesiams .............................   I.75
Dviem mėnesiams ............................................ 125
Vienam mėnesiui . .......................

, Užsieniuose:Metams ..................................... $$.00
Pusei metų ........................,........................ .................... 4 5o
Trims mėnesiams  ................... . .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy Orderiu su' užsakymu.’ 

Skelbimų kainos prisiunėiamos pareikalavus.
Bendradarbiams fr korespondentams rafitų negrąžiname, Jei nepraSo- 

5?ali^L®*daey$lI‘r Vef*W>W««ma Um tikslui pašto 1 ženklų. Redakcija 
pąMlatko sau teisę taisyti lf trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
*Sor*8p°in*!encl'l^ aayo nuožiūros. Korespondentų prašome rašytitrumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos ląikraštin nededamos.

>£tt Warc"«•1916 at Ch‘“s°' “•
*

."1 • 1 '■ ■ • r........
Presldent Roosevelt and Prlme Minister Churchlll;
1. Tbeir countries seck no epgraudizcmeiit, territorial or otlierj 
S. Tliej desipe to seek no territorial olianges tliat do not acoord

«ttb the Ireely egprcseed wishes ot the peoplęs concęrnęd;
3. They respect tpe right of all peoples to ehose the foi-m of go-

vermnout under wblch they wUl U ve; and the wish to see soveręlgn 
rlghts and self-government rcstored to those who have been forcibly 
deprtved of ttaeoj.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, IMI.

Savaites laimėjimai karo frontuose
SUNKUMAI

Ši savaitė karo frontuose atžymėta nemažais sąjun
gininkų laimėjimais. Nors priešų pasipriešinimas visur 
buvo atkaklus, bet ne vienoje, bet keliuose punktuose 
pavyko jų linijas pralaužti.

Europos vakarų fronte vokiečių pasipriešinimą su
stiprino rusai, nes jų fronte rytuose prie Rytų Prū
sijos mūšiai sustojo. Rusai savo jėgas pasuko į Bal
kanus, kur politinis gyvenimas uZvirė lyg karštame 
katile ir kur prasidėjo lenktynės ne tik tarp vietinių 
politinių partijų, bet ir tarp rusų ir britų. Ten net 
ginkluoti susirėmimai dėl bos pirmenybės įvyksta. To
ji aplinkuma taip jau naciams padėjo ir moraliai ir 
medžiaginiai. Mat, britai savo jėgų turėjo atitraukti 
iš karo fronto ir siųsti į Graikiją komunistų sukursty
tą sukilimą malšinti. Ir kituose išlaisvintuose kraštuo
se sąjungininkams tenka nemažas militarines jėgas 
palaikyti, nes visur komunistai kiša dvylekį, kursto ir 
trikdo žmonėms laisvai savo likimu rūpintis.

Tačiau, nežiūrint tų visų apsunkinimų ir besikompli- 
kuojančios tarptautinės padėties, visos Amerikos ar
mijos Europos vakaruose šią savaitę ypač padarė 
stambią pažangą. Kai kurios iš amerikiečių armijų 
jau gerokai pasivarė Vokietijos gilumon. Kitos armi
jos jau Vokietijos pasieniuose ir už dienos, kitos ir jos 
kausįs vokiečių teritorijoj.

Amerikiečių ofenayvos, jų žygiavimo Berlyno link 
vokiečiai nebepajėgs atlaikyti.
MŲSŲ IR PRIEŠŲ NUOSTOLIAI

Bet mes nemanykime, kad tie laimėjimai pigiai kai
nuoja. Ypač paskutinėmis dienomis žymiai padidėjo 
žuvusiųjų amerikiečių karių sąrašas. Kiti nuostoliai 
Europos fronte taip jau nemaži.

Vokiečių žuvusiųjų skaičius, žinoma, keleriopai yra 
didesnis. Didesni ir kiti nuostoliai. Ypač jie stipriai 
pajuto šios savaitės sąjungininkų aviacijos veiklą ir 
bombardavimą Vokietijos industrinių centrų ir susisie
kimo priemonių.
if&KO KELIŲ Į TAIKĄ?

*Pastarųjų dienų sąjungininkų žygiai karo fronte Eu
ropoje buvo tiek sėkmingi, kad nacių diplomatai, spau
dos pranešimu, neutraliuose kraštuose stengiasi suži
noti galimumus pradėti kalbėtis su sąjungininkais apie 
taiką. Jie norį sužinoti, ką, ištiktųjų, reiškia besąly
ginis pasidavimas, be kurio sąjungininkai nepadės gink
lo. Iš to aišku, kad pačios vokiečių viršūnės jau nebe
tenka vilčių atsilaikyti.
KAS DAROSI PACIEIKE

Praėjusioji savaitė davė stambių laimėjimų ir Paci
fiko fronte. Amerikiečiai ne tik vertingą uostą Ormoc 
Leyte saloj paėmė, bet jau gerokai pasivarė pirmyn 
j šiaurę už to miesto.

Gen. MacArthur praneša, kad Leyte ir Samar salų 
mūšiuose (per 55 dienas) Japonija neteko 82,554 vy
rų. Ir kitus didelius nuostolius jie pakėlė. Daug japonų
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laivų nuskandinta ir lėktuvų sudaužyta. Be to, pada
ryta keli sėkmingi žygiai lėktuvais (B-29) į Tokio ir 
kitus japonų miestus. Buvo ir tokių pranešimų, kad 
Tokio gyventojai jau bėga iš miesto, nes Amerikos 
lakūnai vis dažniau jo padanges raižo ir jį bombar-
duoja-.. . ‘ ai

Susirėmimuose Leyte ir Samar salose turėjo nuos
tolių ir amerikiečiai. Gen. MacArthur pranešimu, žu
vusiųjų amerikiečių yra 2,176, sužeistų — 7,976, din
gusių — 257.
NUOSTOLIŲ PALYGINIMAS

Paprastai ofensyvoj esančioj pusė visuomet turi pa
kelti daugiau nuostolių, negu ta pusė, kuri ginasi. Bet 
ir Europos ir Pacifiko karo frontuose (abejuose ame
rikiečiai yra ofensyvoj) priešai, esantieji defensyvoj, 
pakelia keleriopai didesnius nuostolius, šį reiškinį rei
kia taip aiškinti: amerikiečių ir anglų karo vadai var
toja tokius metodus fronte, kurie pareikalauja mažiau 
karių gyvybių; amerikiečiai ir jų sąjungininkai yra ge
riau aprūpinti ir tai geresniais karo pabūklais ir viso
kia amunicija.

Mes iš to turime padaryti tokią išvadą: dar dides
niu įsitempimu dirbti karo pramonėse, dar už dides
nes pinigų sumas pirkti U. S. karo bonus, dar daugiau 
aukoti kraujo Amerikos Raudonajam Kryžiui ir dar 
stipriau remti visas kitas Amerikos karo pastangas.

Kai ne tik karo vyrai, bet ir mes visi atliksime savo 
patriotines pareigas visu šimtu nuošimčių, žymiai pa
greitinsime taip laukiamą pergalės laimėjimą.

Lenkijos būklei besikomplikuojant
Londono žiniomis, ir naujoji Lenkijos vyriausybė 

užsienyje, kurios priešakyje dabar stovi premieras Ta
rnas Arciszewski, palinko daryti nuolaidas Maskvai. 
Ji, kaip ir buvusi Mikolajczyko vyriausybė, “išsižadan
ti” teritorijų, kad tik būtų galima susikalbėti su Sta
linu ir kad tik toji nuolaida patarnautų pokarinei pa
saulio taikai.

Pranešimuose, tiesa, nepasakyta, kokias Lenkijos da
lis manoma Maskvai “aukoti”. Tai paaiškėsią pasita
rimuose su rusais, jei tokie įvyktų.

Ar tokie pasitarimai tarp londonįškės lenkų vyriau
sybės ir Maskvos įvyks, sunku pasakyti. Maskvos laik
raščiai jau keliais atvejais paskelbė, kad su naujais 
metais pradėsianti funkcionuoti Lublino vyriausybė, 
kurią patys sovietai sudarė ir kuri aklai pildo visas 
Maskvos užgaidas. Tos vyriausybės vadas B. Beirai 
pasisako, kad netrukus jis “valdysiąs” visą rusų iš
laisvintos Lenkijos dalį, o vėliau, kai visa Lenkija bus 
išlaisvinta, jo vyriausybė ir ten savo valdžią praplė- 
sianti. Vienu žodžiu, laisvos ir nepriklausomos Lenki
jos nebus, o bus sovietinė, kelioliktoji Sovietų Rusijos 
gubernija. Taip bus, jei Stalinui pavyks tą smurtą
pravesti. , A ali&MnA

Bet Arciszewskio vyriausybė vis dar turi stiprių vil- 
čių, kad nei Didžioji Britanija nei Jungtinės Valsty-

kijos ir už Baltijos valstybių laisvę ir nepriklauso
mybę.

Arciszevvskio vyriausybei, kaip mūsų jau buvo rašy
ta, turėtų padaryti tai, ko nepadarė jo pirmtakūnai — 
gen. Sikorskis ir Mikolajczyk.

Vadinamoji Rytų Lenkija lenkams nepriklauso. Ji 
nepriklauso nė Rusijai. Ji susideda iš teritorijų, ku-
rios priklauso Lietuvai, Baltgudijrai ir Ukrainai. To- tina jo nekenčia.

Be to, Arciszevvskiui reiktų tuojau padaryti aiškų ii 
dėl, vietoj jas sau reikalauti, lenkų vyriausybė turėtų 
stengtis, kad tos teritorijos ne prie Rusijos būtų jun
giamos, bet grąžinamos tiems, kuriems jos neabejoti
nai priklauso.
stiprų pareiškimą dėl Baltijos valstybių ateities. Jis 
turėtų pasauliui paskelbti, kad jo vyriausybė ne dvi
prasmiai, bet aiškiai stovi už laisvos ir nepriklauso^
mos Lietuvos su sostine Vilniuje atsteigimą. Toks pa- kare gatvėkariu grįžta na- 
reiškimas pačiai Lenkijai būtų naudingas. Juo parody- mon. Gatvėkaris prigrūstas, 
tų, kad lenkai patriotai atsisako imperializmo, kuriuo Prie vieno kampo būrelis 
jie vis tik stipriai sirgo, kad jie nieko svetimo nerei- darbininkų įlipa; balti ir 
kalauja, bet kovoja už savo žemes ir taip pat stovi juodi darbininkai, ką tik 
už savo kaimynų teises į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.

Pagaliau pripažino

baigę sunkų ir nešvarų dar
bą. Jie visi nešvarūs, pra
kaituoja. Keli negrai jų tar
pe. Jie stovi prie Diek ir 
Sally. Berniukas į sesutę

Labai sunkiai steigėsi Laikinoji Italijos vyriausybė. 8ako. dirty nigger . Ir to- 
Politinės partijos stipriai kovojo dėl pirmenybės. Aiški ’^u būdu jų pirmas vaiz- 
buvo ir pašalinė įtaka. Buvo jaučiama ne tik Maskvos ^aa aPie ne&rus pasitvirti- 
ranka, bet ir britų. Dėl to Jungtinių Valstybių vyriau
sybė matė reikalo net gerokai stiprią pastabą padaryti.

šiomis dienomis, pagaliau, ir Amerika ir Anglija 
pripažino premiero Ivanhoe Bonomi vyriausybę. Toji 
vyriausybė veiks tol, kol, atėjus tinkamam momentui, 
bus pravesti Italijoj rinkimai ir tuo būdu galės susi
daryti pastovi valdžia.

na. Nei vaikučiai, nei moti
na kreipia dėmesio į nešva
rius baltus darbininkus. Sa
vo mintyse tie vaikučiai ne
turi “vaizdo“ nešvaraus bal 
to darbininko, tik ‘ ‘dirty nig
ger”,

“Ir panašiai,“ prof. Pow-

šeštadienis, gruod. 16, 1944

Įdomus dalykas

Kaip galime išnaikinti prietarus
(STEPHEN PEARCE KNYGŲ APŽVALGA)

Neseniai išleistoj knyge- dermaker sako, “vaikas lė
lėj “Probing Our Prejudi- 
ces” Hortense Powdermaker 
Assistant Professor of Ant- 
hropology at Queens Col 
lege, New Yorke, iškėlė klau 
simus, kurie liečia kiekvie
ną rimtą pilietį. “Ką reiškia 
prietarai?’’ ji klausia. “Kaip 
juos mes galime išnaikin
ti?” Tikri atsakymai į šiuos 
klausimus liečia ne tik tei
singumą milijonams mūsų 
piliečių, bet galimas daiktas, 
kad gali sulaikyti trečią pa
saulio karą. Professor Pow- 
dermaker maža, bet svarbi, 
knygelė veda prie geresnio 
supratimo šių labai svarbių 
klausimų.

“Prietarai“ ji aiškina, “y- 
ra mūsų nusistatymai kas 
link kokios aiškios situaci
jos be tinkamo apsvarsty
mo visų tos situacijos fak
torių. Yra skirtingas nuo 
nusistatymų pagrįstų moks
lu ir žinojimu.”

Autorė laipsniškai paduo
da žingsnius, pagal kuriuos 
mes smerkiame pilnas gru
pes žmonių neturėdami jo
kio patyrimo ir apie juos 
nieko nežinodami. Ji nuro
do. kad mes nusistatome sa
ve prieš žmones įvairių ra
sinių, tikėjimiškų ir tauti
nių kilmių, ir mes savo min
tyse sudarome “vaizdą“, jų 
nematę ir apie juos nieko 
neišmanydami.
Kaip atsiranda prietarai

Kūdikis gema be jokių 
prietarų, taip sakant, bet 
nuo savo tėvų arba kontak
tu su egzistuojančiais nusi
statymais jo apylinkėj jis 
tuoj pasisavina prietarų. 
“Vaikai imituoja ne tik vei
kimus, bet jausmus, nusi
statymus ir nuomones,“ sa
ko Dr. Povvdermaker. “Sa
kykime, kad mažutis Jack

bės nesutiks su Maskvos planais Lenkiją susovietinti. įp Sally užaugo apylinkėj, 
Ir mes neabejojame, kad šiems Stalino apetitams bus kur nebuvo nei vieno negro, 
pasipriešinta. Amerika tikrai stipriai stovės ir už Len- jįe nežino, ką tas žodis reiš-

girsta tėvus kalbant apie 
“sukčių žydą“. Vėliau jis 
girdi, kad žydai skirtingi 
nuo kitų žmonių; jie valgo 
kitokį valgį, eina į bažny
čią šeštadieniais, jie kalba 
kitaip. Ir tas viskas sudarė 
vaizdą, kad žydas yra keis
tas ir svetingas sutvėrimas. 
Mokykloj jis sutinka pirmą 
žydą, ir jis tikrai panašus 
į visus kitus žmones. Bet 
savo mintyse jis nepakeičia

kenčiami. Tais laikais gelž- 
kelio stotyse buvo matomi 
skelbimai: “Reikia vyrų — 
airiai neatsišaukite! ’ ’ Šian
dien, šimtą metų vėlinu, 
mes keistai atsimename tą 
skelbimą. Bet vaizdas pasi
lieka ir už kiek laiko mūsų 
ainiai taip pat manys apie 
mūsų klaidingą supratimą 
apie negrą, meksikietį, ki
nietį arba žydą.
Ką galima apie tai daryti?

Prof. Povvdermaker pa
siūlo konstruktyvių patari
mų. Pirma, turime pripa
žinti, kad mūsų širdyse yra 
tokis prietaras, apsvarsty
ti ir suprasti, kad smerkti

pirmo vaizdo. Gal, šis žy- sauvališkai pilną grupę žmo 
das mokykloje yra kitokis. nių yra priešinga Amerikos 
Aktualiai šis žydas yra pa- demokratijai.
prastas žydas ir vaiko pro
tinis vaizdas yra karaktū- 
ra.”

“Galime pakeisti rasę mū 
sų pasakoje. Vidury devy
niolikto šimtmečio, kada ai
riai vyko į Jung. Valstijas 
milžiniškais skaičiais, senes 
nis “yankee“ manė, kad 
airiai buvo nerūpestingi, gir 
tuokliai, netaupūs ir visuo
met gatavi peštis. Airiai bu
vo katalikai ir todėl jie ne-

Antra, prietarai nepriva
lo mus versti ką nors blo
go atlikti. Trečia, kaipo pi
liečiai, mes galime sulaiky
ti prietarus teisingais įsta
tymais ir kokia nors valdiš
ka kontrole.

“Šiandien,” sako prof. 
Povvdermaker, “reikia lega- 
lio sukontroliavimo, — ką 
galime daryti pasireiškusiu

(Nukelta i 5 pusi.)

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RŪMO

• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

NATRAN
KANTEB

MawųnpX«

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

kia. Vieną dieną, tėvas pa
rėjęs namon piktu balsu 
šmeižia ten kokį “dirty nig- 
ger”. Mažučiai, Jack ir Sal
ly, sprendžia, kad “dirty 
nigger“ yra kas nors nema
lonaus, ir kad tėvas ir go

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
a* pigesni aaoėhntį — he

PAS

“Vieną vasaros dieną,“ 
prof. Powdermaker tęsia, 
“motina šių dviejų vaikučių 
juos veži į “zoo” kitoje 
miesto dalyje. Gana toli va
žiuoja.

\
Apie penktą valandą va-

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
SSM W. OERMAK RD. TeL CANal M1

%BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

J

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

MASTER WINDOW SHADE CO.
1808 West 47th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LA Fa y e tie 4560
Laimėjimai pirkite U. S. Karo Bonos ir Štampas!

VA.L.: — nuo 9 ryto Iki S;l0 p.p. etvlr. iki 9. fleStad 9 Iki 12.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9022 
STOKEB COAL, Aukitoa rflMes. $7 45 
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11.25
PETROLEUM COKE (Course). <12*5Q 

‘ PETROLEUM COKE (File Run)

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........įg gQ
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SIS-TAS1$ VISUR
Rašo Pėpėčė

Anglas, prancūzas ir a-j 
merikietis buvo įsigilinę į 
tautybių reikalą. Anglas sa
ko: I

“Jei aš nebūčiau anglų 
tautybės, tikrai norėčiau bū 
ti prancūzas.’’

Toks pasisakymas patiko 
prancūzui ir jis atsiliepė:

“Jei aš nebūčiau gimęs 
prancūzu, tai be abejo, no
rėčiau būti britu.’’

O amerikietis, matyda
mas, kad jie viens kitam 
smilkina, šiaip išsireiškė:

“Jei aš nebūčiau gimęs 
amerikiečiu, tai tikrai no
rėčiau būti amerikiečiu.’’

TAI PSIKALOGAS
Turkijos diktatorius, Ke

rnai Pasha, prieš kiek me
tų nutarė įvesti lotynų alfa
betą, vietoj arabiško. Visas 
kraštas gana priešinosi to
kiam nustatymui, o moterys 
dar garsiau šaukė prieš į- 
statymą. Diktatorius buvo 
gana geras psichologas ir 
išleido sekantį įstatymą: Vi
si Turkijos gyventojai, mo
terys ir vyrai, kurie dar ne
turi 42 metų amžiaus, turi 
išmokti naują alfabetą. Se
kančią dieną daugelis atsi- 
lankusių į mokyklą buvo — 
moterys.

PAVYZDŽIO GALYBE
Kinijos gilumoje gyveno 

jaunas amerikietis misijo- 
nierius, kun. J. Regan. Jo, 
bažnytėlė buvo labai sena 
ir reikėjo daug pataisymo. 
Sykį tuo reikalu jis pasakė 
labai nuoširdų pamokslą. 
Susirinkusieji išrodė labai 
rimtai susirūpinę. Staiga 
atsistoja kunigo Regano 
skalbėja, San Sao ir išėmus 
$2.00 padėjo ant sanktuari- 
jos grotelių. Visi pamatę 
nustebo. Kiti susigėdijo ir 
jie pridėjo kiek tik turėjo. 
Iš viso buvo sudėta $10.30 
aukų. Tai didelė suma to
kioj vietoj.

Sekančią dieną kun. Re
gan tarė skalbėjai, San Soa, 
nuoširdų padėkos žodį už 
duosnumą.

“O, tai niekas,” atsiliepė 
San Soa, “aš praeitą savai
tę radau tuos $2.00 jūsų ki
šenėje, tai maniau, kad ge
riausias būdas jums sugrą
žinti.”

ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., Pi.
SUAUKOTA DAUG DRA- j bikai neleisią lietuvių su 
BUŽIŲ LIETUVIAMS NUO šelpti, nes lietuviai esą pa 
KARO NUKENTEJUSIEMS smerkti visiškam išnaikini-

Atsikreipus Lietuvių Sal- “ *“• kurie **<“
pos Fondui apie drabužių TS,h,ran lStremt? ir dau8iaJ
rinkimą lietuviams nukentė- 
jusiems nuo karo, mūsų ko-

Lietuvos neregės.
Gavimas drabužių Lietu

KAIP GALIMA IŠNAIKINT monstracijos ir sumišimai į- nesibijotų, čia matome, ant 
vyksta neprivalome prie jų! kiek socialė apsauga prisi- 
prisidėti. Turime rimtai gal-J dėjo prie sunaikinimo šios 
voti. 1 baimės. Prašalinkime žmo-

prietaru mūsų socialėse į- j , . gaus baimę ir žmonės dau-
staigose, įstatymuose? “Galime remti tas sočia-Į giau gerbs viens kitą.”

les reformas kurios bando 
i išnaikinti egzistuojančius 
neteisingumus. Išnaikinimas 
lūšnų, geresni butai eiliniam

PRIETARUS

(Atkelta iš 4 pusi.)

Pirmas ir aiškiausias bū
das yra per įstatymus, per 
kokią nors formą valdiškos

uuv MV, priklausy3 ne nuo mū_ kontrolės, šiandien daugiau T ’.’ ~ *louijos duosmeji lietuvisi voj. prutnusyu ne nuo mu , * , piheaui, dauginu pasihnks-
tikMi sujudo nešti drebu- J“*“* su’aik,„ti visokiua Drie£. minimo progų biednoae apy
žilis ir apavą i nurodytas ™ pačios Amerikos vai- teS to-'linkėse’ «na‘k-‘-““ diskri-
vietas ir įstaigas, iš kur dzi08> Pr€Sident 8 "ai Re- _ minacijos mūsų darbuose ir
dideliauaiais trekais Į>uvo į? «»j kelią, mes pačiu laiku “»ta‘y“e T, visk,,
nuvežti į New Yorką, gi iš vieni turime kovoti, platinti, su-, ‘r &r aUglaU urlme rem-
ten, kaip greit bus galima, Amerikos pašalpą stiprinti ir sulaikyti tuos ne; . norIme ausiai i
bus nuvežti ir išdalinti api- ‘’anUt^ kad h Ite' teisingumus, kurie baigia ^mokratųos gerumų, zmo-
plėštiems lietuviams, kur ■tal; kad gyvumą. I^ymai ?Ua P^tarmgas,
iie nebūtu tuviai gaus. iiseaime, oa kada jis bijo. Kaip įsnai-

i jokie komnazių trukdymai i 1 Pa^e^1: įstatymai1
Kaip gyvas, niekad nema- Amerikos geros širdies ir priež Hnčiavimą, įstatymai 

čiau tiek daug drabužių — duosnios rankos nukentėju- Prieš pagalvės taksus, įsta- 
siems nuo karo nesulaikys, į žyniai prieš diskriminaciją

MAKE IT A A'T; 
EVERYBOO ' -Li-Li

TELEGRAMA DIEVUI
Sakoma, kad žmogaus 

maldos yra telegramos Die
vui. Kai kurie dar prideda, 
kad maldos paprastai yra 
kalbamas nakties metu, kad 
jos eitų pigesne nakties kai
na.

AMŽINOJI PROCESIJA į

Kas penktas žmogus pa
saulyje yra kinietis. Nepai
sant kiek kiniečių išmiršta 
kiekvienais metais dėl tva
no, bado ir karų. jų taip 
greitai daugėja, kad proce
sija, po keturis eilėje, eida
ma pro duotą punktą, nie
kad nesustotų. Nauji gimi
mai visad užpildytų eilę ir 
pratęstų procesiją.

AIRIAI NEATSILIEKA
Amerikos korespondentas 

užtiko du airius Dubline be
siginčijant apie Airijos neu
tralumą. Vienas aiškino, 
kad Airija* seka Amerikos 
pavyzdį.

“Kaip tai?”, užklausė ko
respondentas. “Per du me
tus Amerika nesikišo į ka
rą iki kol nebuvo Japonijos 
užpulta,” aiškino nuoširdus 
airis. “Well, Airija irgi pa
siliks neutrali iki tai die
nai, kada Japonija ją už
puls.”

TIK REIK JIEMŠ 
PATIRTI

Kapt. Clark Gable, Holly- 
woodo filmų žvaigždė, šiaip 
išsireiškė apie komunistus.

“Sakoma, kad nėr bedie
vių ‘lapių urvuose’ karo lau
ke, bet kur man teko būti 
nėra ir komunistų.”

Skelbkitės “Drauge”.

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO, ILL.

REIKALAUJA
ARC WELDERIŲ * FRAME CUTTERS
PRODUCTIVE PAGELB. SNAG GRINDERS

RADIAL DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE SPINDLE DRILL PRESS OPERATORIŲ 

MILUNG MACHINE OPERATORIŲ 
VERTICAL BORING MILL OPERATORIŲ 

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
HYDRAULIC PRESS OPERATORIŲ 

HORIZONTĄ L BORING MILL OPERATORIŲ 
JIG BORE OPERATORIŲ

★ ★ * *•
Modemiška Karo Dirbtuvė, Geros Darbo įSąlygos. WAR 
LABOR BOARD užtikrintas mokesčių rat<»« ir merit ruting 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti pirmyn taip greitai kaip 

išmokstate ar parodote savo gabumus. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

VKRVi MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Avė Cicere 50. III.

, IMKIT DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

didžiausios krūvos. Ir mies
to valdžia pritarė lietuviams 
ir padėjo rinkti ir aukoti.

Lietuvių atsimetėliai, ko
munistai,- gyrėsi surinkę sve 
timiems sakydami, kad jie 
rinko rūbus lietuviams, iš- 
tikrųjų atidavė lietuvių en
gėjams. Tie apgavikai visai 
negali prilygti prie lietuvių. 
Sudėk visus apgavingai su
rinktus drabužius ir pačius 
išgamas sukišk į maišus ir 
sumesk į krūvą, ir tai bus 
maža krūvelė prieš tą, ką 
gerieji lietuviai ir ameriko
nai suaukojo nukentėju- 
siems lietuviams. Dabar 'mū 
sų troškimas yra, kad grei
čiau tie drabužiai pasiektų 
nuskriaustus lietuvius.

Pikti liežuviai kalba, kad 
dabartiniai Lietuvos užgro-

Banditai kankino ir 
nužudė kunigą

LONDONAS. — Praneša
ma, kad kunigas Cyril Ed- 
mund Szalachtowski, lenkų

Bus rasti būdai varžymus 
paneigti. U. S.

Kiniečiai Veržiasi
ŠIAURINE BURMA, gruo-

industrijoj, įstatymai prieš 
diskriminaciją unijose ir 
moksle.

kinti tą prietarą, kad jis

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

- GERAS PASIRINKIMAS:“ Kaipo piliečiai, mes tu
rime 3toti už užlaikymą eg
zistuojančių įstatymų. Mes 
galime išrinkti atstovus, ku-

džio 14.—Kiniečių 22-tos rie juos užlaikys, ir mūsų
divizijos daliniai, žygiuo- norag privalo būti pagerb
dami pietuosna per Burma, tas. Kaipo nariai įvairių or- 
šiandien užėmė Tcnkwa kai ganizacijų, ar tai amatų u- M 
raą, 120 mylių į šiaurryčius nijų, vaizbos butų, bažny- 
nuo Mandalajaus ir 70 my- čios arba kokio nors klubo,
:ių nuo Lashio, kur geležin- mes galime ptotestuoti kada 
kelis iš Rangoon susijungia susirinkimuose prietaras iš- 
su Burma keliu. kiša galvą. Kada visoki pas-

„ . ... kalai paskleisti, kada de-Tai yra giliausias sąjun
gininkų įsiveržimas į Bur- 
mą.

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — YVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Ins įduotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

«PKUKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1272

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

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!- *

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

misijonorius, buvo suimtas 
banditų ir nukankintas mir
tinai Szechwan provincijos 
kalnuose, vakarinėje Kinijo
je. ši žinia gauta Londone 
iš Chungking lenkų katalikų 
spaudos agentūros.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ta the line of 

Porattore

AL. C. ALLLN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

8HOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
Fer appointment call —

REPUBLIC 6051

y

KARO DARBAI ..
MOTERŲ: VYRŲ:

Wirers AssemHers
Solderers Pakuotojų
Assemblers Stock Keepers

1 Vyniotoįų Stock Klerkų
Mokinių Shippers
Ofise Padėjėjų Enginierių

t Draftsmen
Mūsų Išlavinimo Programas dūodn jums progos įsidirbli

pirmyn ir prisirengimui po-karinei apsaugai nu
BELMONT RADIO CORP. *

5921 W. Dickens BER. 0963

PROGRESS KRAUTUVĖJE
Nusipirksite Geriausias, Gražiausias ir Praktiškiausias. ...

Kalėdoms Dovanas
Su Didžiausiu,Patogumu ir Nepaprastu 

Pinigų Sutaupymu

TŪKSTANTIS IR VIENAS KALĖDŲ DALYKAS — VISKAS 
SURINKTA IŠ AMERIKOS ŽYMIAUSIŲ IŠDIRBYSČIŲ.

GRINDYS PERPILDYTOS Su Didesniais ir Mažesniais Ra
kandais — Krėslai, Staliukai, Lempos, Rūkymui Kabinetais, 
Knygoms Šėpos, Ceder Chests, Siuvimui Kabinetai, Rašymui 
Deskos ir tt., ir tt.

SIENOS APKABINĖTOS — Su Blizgančiais Veidrodžiais ir 
Gražiausiais Paveikslais, Tinkamais Kalėdų Dovanoms.

KOUNTERIA — STALAI APKRAUTI — Su Mažesniais Da
lykais ir Vaikų “Toys” — dėl Berniukų ir Mergaičių, Skirtin
go Amžiaus; dėl Jų Čia yra Tiesiog Nesuskaitomas Pasirin
kimas.

Įmokėkit Kiek Galit o Likusius Pinigus 
Užmokėsite ant Pristatymo arba Vėliau

Veikite Tuojau! Atsilankykite i PROGRESS Krautuve 
Šiandie!

Del Jūsų Patogumo PROGRESS KRAUTUVE Būna Atdara 
NEDELIOMIS ir Kiekvieną Vakarą iki KALĖDŲ.

,..».esmevra'wnw -v®
3222-24-26 South Halsted Street

NETOLI 32-FOS GATVES 
TEL. VICIORY 4226

PASIIMKITE KAI. INIKIRIŲ DYKAI

H
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PIRMAS VAGONAS DRABUŽIŲ IŠLEIDŽIAMAS LIETUVAI

kalėdinės Dovanos Dėl Namu Visiem
KALENDORIUS DYKAI!

Atvažiuokite į Budrike Krautuvę bi- 
le kada, nes krautuvė yra atdara kiek
vieną vakarą iki Kalėdų; taipgi sek
madieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų.

Pasiimkite Budriko 12 puslapių gra
žų Kalendorių DYKAI.

Pas Budriką racite įvairių žaisių-

Toys vaikams, vaikų vežimėlių, lempos 
stalelių, Deskos, Elektriniai Valytuvai; 
Rakandų, Matrasų, Minkštų Kėdžių, 
Stalelių. Tai didžiausias pasirinkimas. 
Yra Paveikslų, Veidrodžių, Pianų, Ac- 
cordionų, Vaikams Burninių Armoni
kų, visokių Rekordų lietuviškų ir ame
rikoniškų.

;■ h m,
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ii 1 . ; 

k j

* A į». k ‘4.

[gi
ŽL'-'P! ' ’SIi H SĮI ■ ■
„m““

I lt

, r-

CHICAGOJE
West Pullmano 
naujienos

Gruodžio 10 d. parapijos! 
salėje, Moterų Są-gcs vieti
nė kuopa surengė labai gra
žų vakarą su įvairia prog
rama. Kadangi visą dieną 
labai snigo, publikos atsi
lankė vidutiniškai.

Pirmą dalį programos iš-j 
pildė gabūs vaidintojai iš 
Roselando. Vadovaujant B.
Liudkevičiui, sulošė juokin-, 
gą vieno akto, komediją 
“ Neatmezgamas mazgas’ ’. i 
Visi lošėjai savo roles ge
rai žinojo ir susirinkusius 
prijuokino.

Po trumpos pertraukos ki 
tą programos dalį išpildė 
P. Šaltimiero radio artistai.

Pirmiausiai Norkai iš
Town of Lake duetą gražiai Chicagos Apskričio Bendras Amerikos Lietuvių Fondas, čia vaizde matosi kaip iš- 
padainavo keletą dainelių, leistuvių komitetas išleidžia pirmą vagoną surinktų drabužių į New Yorką, kur bus 
P. šaltimieras, J. Norkus ir siunčiamas Lietuvai. Išleistuvės įvyko praeitą sekmadienį, gruod. 10 d., 1944 m., 2 
Kamegis labai vykusiai pa- į vai. popiet, kai sniegai krito, vėjai pūtė ir išleistuvių komitetas džiaugėsi. Vaizde ma

tosi, Viktoras Balanda, Sophie Barčus, p. Tubelienė, J. Šliogeris, šio asmens neteko 
sužinoti, Nora Gugienė, ir kun. P. P. Cinikas, MIC.

'Z/;.,.?
Deimantinių Žiedų

EWELRY
Laikrodžiu - ir t. t

dainavo trio pora veikalų ii 
publikai labai patiko. Gale 
gražių dainelių padainavo 
“Nasturtų” choras. Visiems 
pianu akompanavo mūsų 
varg. L. Jurionytė. Progra
mai vadovavo kun. Juozas 
Makaras.

Reikia pagirti mūsų są- 
jungietes už surengimą gra
žios programos ir už tai, 
kad gardžiais kepsniais vi
sus vaišino.

rodomi judamieji paveiks
lai iš šv. Antano gyvenimo. 
Tuomi rūpinasi ARD sky
rius, padedamas šv. Kazi
miero seselių. Kurie matė, 
sako yra labai, labai naudin
ga tuos paveikslus pamaty
ti. Visi kviečiami dalyvau
ti. Pelnas eis Šv. Kazimiero 
vienuolynui. Įžanga 50c.

.4

Vardo dr-ja turėjo pusry- sipuošus su rožėmis. Be to, 
čius ir mėnesinį pasitarimą, nutarta po švenčių sureng- 
Nutarta Kalėdų naktį pie- ti šaunią pramogą, kad su- 
menėlių šv. Mišiose eiti ben-; kėlus nemažą sumą pinigų 
drai prie šv. Komunijos pa- (Nukelta į 7 pusi.)

Ateinantį sekmadienį 3 v. 
popiet parapijos salėje bus sv.

Gruodžio 10 d. po 8 vai., 
Mišių parap. salėje Šv. į

ŽEMOS
Dirbtuvės
KAINOS!
PILNAI

AKINIAI ?C50
16—DIENŲ IŠBANDYMUI 

vr.MAFSiv madų su Pinigų Gražinimo Garancija
KREDITAN, JEIGU Jei Jums nereikia ūkiniu mflaų patyrė 
REIKIA STIK1.US Optometrijo* Daktarai taip jums pasakys 

PATAISOM MATYKIT MUS Į1 -į
RĖMUS PATAISOM - ŠIANDIEN! ĮW1 IrVItĮ rt.

greitai pataisome Įml4

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

AAA EYE GLASSES CO.
/I DLainO.^ice.: 1557 MILWAUKEE AVĖ.

SEPTY NIOS PATOGIOS VIETOS Į

IR
AUK.

l *
DYKAI!
SCENTIPI8KAS 
Matymo Tyrimas 
Per Reristruotus 

Optomet ristus

ARČIAUSIA VIETA — 6447 SOUTH HALSTED ST.

4731 H.lroidviiyĮ
404 L 47th Strutį
t447S. IthlidSl.Į

202 J. Jote StreetI

U™3

PAPGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS IJETTJVTŲ KASDIEN INI H 

RADIO LAIKRAŠTIS ĮSTRIGTAS BAL. U, 1938 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMA DIENIAIS - ano 1 

iki l vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — aaa 
SP v»l vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penu 
taHlenlaia aoo 7 tld 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

uaHit
F

a
i P1

1r

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ftlfi Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

f / Phone: VICTORY 4356

JOSEPH Ą. RIZGEN
9

— PATYRĘS LAIKRODININKAS —
i i

Čia Geriausia Krautuvė Pirkimui

KALĖDŲ DOVANŲ
kaip tai—

Deimontų — Visokių Laikrodėlių 
Rašomųjų Plunksnų ir 

Įvairių Sidabrinių Daiktų Dėl 
Visų šeimynas Narių

3249 So. Halsted St. Chicago, III.

šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai Šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 
sriubas, mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai
čiu*, pajus Ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, preservus, 
paukštienas, prieskonius; talpgL katp pagaminti vyną Ir 
midų; ir daug Idtų naudingų paaiškinimų.

Kaina, su persiuntimu, tiktai ....

"DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

m

$1.25

Didelė Krautuvė ant 8 lotų, 3 
Floor’al Jewelry Krautuvė po 
vienu stogu su Rekordų Krau
tuve.

Geriausi Militariški Laikrodėliai, Shock 
Proof, Water Proof, Marathon, rodanti
laiką nakty .... *64.95
Kiti Militariški Laikrodėliai po *39.50
MILITARY RING .................... *12 50
MILITARY WATCH ................ $gg

Indentification Bracelet . . *6.00

WALLETS ..................................... $2.00
MILITARY SETS ..................... *6 00
PEN and PENCIL SETS . . $2.50 up

........Žiedų, Kurį Prižade jot
Jau Senai Atgal

Nėra gražesnio pareiškimo tos meilės, 
kuria dalinatės kaip spindantis ir nuola
tinės grožybės tikras registruotas KEEP- 
SAKE Deimantinis Žiedas. Keepsake Pa- 
liudijimas Gvarancijos ir Registracija, 
tai užtikrinimas aukštos kokybės spalvo
je, movimo ir aiškumo.

Didžiausias Pasirinkimas 
Laikrodėlių 

- *19.50 iki *200.00
Storo stiklo viršų Staleliai, Coffee Tables 
lamp tables, end tables po . . *15.95

Dubeltavas Studio Couch, dieną kaipo Par
lor Setas, o naktį padaromas į lovą. Dėl 
2-jų asmenų, su drūtais springsais *59.50 
Šiltos, vilnonės kaldros, didelės mieros,

p” ...................................... *9.98
Vilnoniai Blanketai, po .. *4.95
iki $14.95
Didelės, g'ažios Floor Lempos, po $jg 59

2šmatų gražūs Parlor Setai su springsais. Tai ge
riausia dovana dėl namų. Pasirinkimas iš virš 200

Parlor Setų po .. .. *119.50lr *155.00

Stalo Lempos, gražios, po . . *6.95
ir po $12.00.

Niekas geriau nėra namuose turėti kaip 
minkštą kėdę, Barrell Chair, Easy Chair 
ir Flatform Rockers su springsais *39.50 
Gražus, minkštas Rocking Chair, aptrauk
tas velvet materiolu, po *15.00

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3241 South Halsted St. Tel. CALUMET 7237

J
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Bus įdomus prieš
kalėdinis vakaras

Marųuette Park. — Rytoj 
gruodžio 17 d., 6 vai. vak., 
TT. Marijonų Bendradarbių 
5-to skyriaus, Gimimo Pa
nelės Švč. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Avė., 
rengiamas įdomus prieška
lėdinis vakaras — tai bue, 
parapijos ir Tėvų Marijonui 
naudai rengiama vakarienė. 
Judamieji paveikslai

Vakarienės metu bus taip 
gi rodoma įdomūs judamieji 
paveikslai, žada būti svečių 
iš kitų kolonijų. Šeimininkės 
užtikrina, jog viskas paruoš 
ta ir visiems užtikrinta ska
ni vakarienė ir linksmas lai
kas.

Kviečiame, tat, visus pa
rapijiečius, bendradarbius ir 
prietelius atvykti į šį paren
gimą ir linksmai praleisti 
pora valandėlių. Vakarienė 
prasidės 6 vai. vakare.

Komisija

Wesl Pullmano 
naujienos

(Nukelta į 3 pusi.) 
pasiuntimui visiems karei
viams iš ŠŠ. Petro ir Povi
lo parap., kurių yra 105, 
Velykoms po gražią dova
nėlę. Rengimo komisijon pa 
teko: dvasios vadas kun. J. 
Makaras, E. Radavičius, P. 
Mikolaitis, Alb. Sabai ir S. 
Piktužis.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šv. Vardo draugijos 
sekmadienis

Brighton Park. — Visi 
šios kolonijos vyrai, nariai 
ar nenariai Šv. Vardo drau
gijos, prašomi dalyvauti šv. 
Vardo draugijos dvasinėje 
puotoj, sekm., gruodžio 17 
d. 8 vai. šv. Mišiose N. P. 
P. Šv. bažnyčioje. Procesi
ja į bažnyčią prasidės iš 
mokyklos koridoriaus. Vy-

Praeitą sekmadienį 1:30 
popiet klebonijoje įvyko pa
rapijos komiteto su klebo
nu pasitarimas. Komiteto 
nariai skaitlingai dalyvavo. 
Klebonas kun. M. Švarlis 
pranešė, kad parapijos fi
nansinis stovis yra kuo pui
kiausias. Nupirkta už $2,- 
000.00 U. S. karo bonų. Be 
to, visi parapijos trobesiai 
yra švarūs ir geroje tvar
koje. Mokyklos ir bažnyčios 
apšildymui prie pečiaus įdė
ta naujas stokeris. Gale kle
bonas pareiškė, kad metų 
pabaigoj parapijos ižde bus 
virš $6,000.00. Rap.

Brighton Park. — Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 2 skyrius rengia “bun- 
co party” gruodžio 17 d. 2 
vai. popiet, Gramonto sve- ‘ 
tainėj, 4535 S. Rockwell St. 
Skyriaus pirm. E. Sirvins- 
kienė su • pagelbininkėmis 
jau pilnai prisirengę skait
lingus svečius priimti. Už
tat kviečiami kaip vietiniai 
taip ir iš kitų kolonijų prie- 
teliai atsilankyti ir paremti 
gražų darbą. Pelnas skiria
mas Šv. Pranciškaus Seserų 
koplyčios fondui. Pramogoj 
bus daug gražių dovanų.

Rengėjos

Susirinkimai
. • <

Marųuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius laikys priešmetirų 
susirinkimą tėkmadienį, 17 
d. gruodžio, 2 vai. popiet, 
parapijos svetainėje. Visi 
bendradarbiai nepraleiskim 
šio susirinkimo, nes bus rin-

Nedėlioj, gruodžio 17 d., 
1 vai. popiet, West Side sve
tainėje, 2242-44 W. 23 Place, 
įvyks svarbus draugijos Lie 
tuvos Ūkininko priešmetinis 
susirinkimas. Prašome na
rių susirinkti, nes bus ren
kama valdyba ateinantiems 
1945 metams, ir daug kitų 
reikalų svarstymui.

Antanas Valonis, pirm.
Antanas Linkus, rašt.

Draugija šventos Elzbietos, 
Town of Lake, laikys prieš- 
metinį susirinkimą gruodžio 
17 d., 1 vai. popiet, mokyk
los kambaryje. Narės malo
nėkite atsilankyti, nes bus 
rinkimas naujos valdybos a- 
teinantiems metams.

Valdyba

STAFF SGT. ALEKSANDRAS ŠLIUŽAS
Gyveno 5606 So. Sawyer Avenue.
Anot valdžios pranešimo jo šeimai mirė Lapkr. 16 dieną 

1944 m., karo laukuose Prancūzijoje kovodamas už savo 
tėvynę, sulaukęs 34 metų amžiaus.

Gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Stanislavą (po tėvais 

Grinaitė); dukrelę Darlene; tėvelius Simoną ir Marijoną 
Šliužus; brolius Anicetą jo moterį Marijoną ir Stanislovą; 
seserį Irene ir jos vyrą Ray Rajknecht; tetą Anelę ir jos 
vyrą Juozapą Balukus; dėdes Zigmontą Sasnauską jo mo
terį Kastanciją ir jų šeimą, Juozapą Šugždą ir jo šeimą; 
pusseserę Oną Connie ir jos šeimą, ip daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Mes atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už jo 
sielą, pirmadienį, Gruodžio 18 d., 1944 m. St. Gaul parap. 
bažnyčioje, (prie 55th ir Sawyer Avės.), 9.00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. karžygio Aleksandro sielą.

Nuliūdę:— Moteris, Dukrele, Tėveliai, Broliai, Brolienė, 
Sesuo, Švogeris, Teta, Dėdės, P-usselserė ir Giminės.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIŽINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

IJNDEB U. g. GOVERNMENT SUPEBV1MON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

—---------------- ------------- OF CHICAGO

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

rai prašomi susirinkti 15 kimas valdybos. Užbaigkim

KETURIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTUVES

minučių prieš laiką. šiuos metus skaitlingai.
Bus labai įspūdingos pa

maldos. Vyfai šv." Komuni**- 
ją priima intencija, kad Kū
dikėlis Jėzus suteiktų pa
sauliui greitą taiką. šv. Mi
šių patarnautojai bus šv. 
Vardo draugijos nariai.

Tuojau po Mišių visi vy
rai susirinks į parapijos sa
lę susirinkimui ir

Valdyba

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų d r-jos priešme- 
tinis susirinkimas įvyks sek 
madienį, gruodžio 17 d., 2 
vai. popiet, Šv. Kazimier-; 
Akademijoj. Visų ARD sky
rių prašom atsiųsti atsto- 

pusry-1 ves susirinkiman su piln&if 
čiams. Lėšas pusryčių pa- raportais, kiek parduota ju
dengs J. Liulevičius, laido
tuvių direktorius. Progra
mos dalį per pusryčius iš
pildys Sodalicijos choras, 
vedamas Dale Vaikutis; gie
dos kalėdines giesmes. Gar
bės svečias ir kalbėtojas 
bus Ignas Sakalas, vienas 
“Draugo’’ redaktorių. Jis 
kalbės apie Kūčias Lietu
voj »» Raporte ris

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAVV’ICZ
KOPLYČIA —

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

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 

Pasitikėjimo 

Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos* 

Rankose!

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

BALTRAMIEJUS ŠEPUTIS

biliejaus užbaigimo bankie , 
to tikietų; jei kuris skyrius 
dar nėra pilnai atsiskaitęs t 
galės tai padaryti šiame su i 
sirinkime.
A. Nausėdienė, ARD pirm.

Brighton Park. — Labda 
rių Sąjungos 8 kp. iš prie
žasties seimo susirinkimas 
bus sekmadienį, gruodžio 17 
d. Visi nariai prašomi atsi
lankyti, nes priešmetinis su
sirinkimas. Perbėgsim pra 
ėjusių metų darbuotę ir nu 
statysim planus sekančių 
metų veikimui. Be to, at
stovai padarys pranešimą, 
kas įvyko seime. Visiems ta; 
įdomu. Valdybe.

kreipkitrs
TIESIOG IR

AGENTŲ
8UTAUPY- 

KOMISĄ.

8UVTR8 900 PAMIK 
RANDASI PAS MUS 
pasdunkucul

ro ŠEDEVRAI pri- 
daugallui mūsų Lietuviams

Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT (

Ava.) 
SKĖLĖ V 6108

M. WHTOM

Jau sukako keturi metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą, vyrą 
ir tėvelį, Baltramiejų ŠeputĮ.

Netekom savo mylimo Gruo
džio 17 d. 1940 m. Nors laikas 
tęsiasi, bet mes jo niekados 
negalėsime užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jam 
amžiną atilsį. Mes, atmindami 
jo liūdną prasišalinimą iš mū
sų tarpo, užprašėme gedulingas 
šv. Mišias (su egzekvijomis, 
Gruod. 19 d.. 1944 m. Šv. An
tano parapijos bažnyčioje, Ci- 
leroje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
Ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. Baltramiejaus sielą.

Nuliūdę: Moteris. Kūnai. Duk
terys, itentai, Marčios, Anūkai, 
Sesuo, ftvogeris, Pusbrolis ir 
Giminėj.

«■

MARCELE 
KAMARAUSKIENE

(po tėvais Uetaianskaitė)
Gyv.: 7711 8. C'arpenter 8t
Mirė gruod. 14d., 1944 m., 

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

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Alytų apskr., Dėka vos parap., 
Žiemių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 39 metus.

Paliko dldellume nuliūdime; 
vyrą Joną; 3 dukteris Marijo
ną ir žentą Thoiuua Ko berta, 
Margaret ir žentą Donald Klng 
ir Oną ir žentą Wllliam Fa- 
via; Sūnų Joną; 2 anūkus; 
švogerkas Marijoną Anauskas 
ir Helen Muslc; švogertus Vin
centą ir Ignacą Kamarauskus 
Ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie šv, 
Petronėlės, Šv. Onos. Tretinin
kų, Apaštalystės Maldos, Am
žinojo Ir Gyvojo Rožančiaus 
draugijų. Ir prie šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų,

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 8o.
Lltuanica Avė,

Laldotuvčs įvyks pirmadienį, 
gruodžio 18d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta J Švento 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos ui 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

NuUūdę: Vyras, Dukterys, Kil- 
mn, tentai. Anūkai, Švoger- 
kos, ftvogrrtal ir kitos Gimines

Laid. direktorius Antanas M. 
Phillips, Tel. YARds 4908.

- - «w»

PERSONALIZED MEMORLALS AT NCĮ ADDITIONAL COST! 
PABTICULAR PEOPLE I’REFER TROOST PRODUCTIONS 
DISTRIBŪTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Moet Reantlfnl—Moet Endurlng—Strongest—Best In The YVorld.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THB SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
-j»HE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Membtr of the Lithuaniaji Chamber of Commerce 
and Darius-Girenas American Legion Post No. 271.

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

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FU N ERA L HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 111TROOSEVELT STREET

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cįcero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage k
Avenue vLaI

Yards 1741-2 J
—

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Radlo Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
_____________ Teiephone YARds 1419________

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST.________ Pkone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EV ANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
OOMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572
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Aštuonių metų vaikas

Išgelbėjo 4 iš degančio namo
DRĄSUS VAIKAS IŠBĖGO ŠAUKTIS PAGALBOS, KAI 

KILO NAME GAISRAS. — POLICIJA ATVYKO PA- 
GELBON.

Kilo gaisras name, 1827 Clybourn avė. Tai buvo pra
eitą ketvirtadienį, kai šaltis čiupo už ausų ir nosies. Bet 
Dauny Bellinder, 8 metų, šalčio nepaisė, jis išbėgo be ke
purės iš užsidegusio namo, ir smarkiai skubėjo prie arti
miausio gaisro aliarmo.

Jo motina ir trys vaikai buvo sučiupti liepsnų jų ba- 
semento apartamente.

Drąsus vaikas Danny ra
do alarmo dėžę prie Cly-

kilo; manoma, jog gaisras 
kilęs nuo perkaitinto pe
čiaus. Danny’s sesuo Mrs. 
Mary Olson, motina Ronald, 
buvo išėjusi tuo laiku į 
krautuvę Ronald tėvas ka
reivis yra užjūryje.

SESUO SLAUGO BROLĮ Rytoj Ciceroje įdomus vakaras

"Taip tėvas norėjo" perstatoma
My Thinkino •••

My Mon«y~.My Tint* 
will įtoy in this , 
wor to tho iiniih

— Eviry Amtrican

ŽYMUS ARTISTAI ATVAIZDINS VAIZDĄ — BUS LIE
TUVIŲ! TAUTINIAI ŠOKIAI IR MONOLOGAS BaiSUS įvykis i mus.

Motinos meilė

bourn avė. ir Willow str., 
bet jis negalėjo rankenos pa
traukti, nes rankena buvo 
aukščiau jo galvos. Jis ban
dė įlipti į stulpą, bet ledas 
trukdė. Jis pradėjo pilti 
sniego krūvą, kad galėtų pa
siekti gaisro aliarmo ranke
ną. ----------------------------------- 1

* * * DANVILLE, Ga. — Mrs.
Policininkai Charles Schro- Hali, 18 metų, mirė gruodžio 

eder ir Michael Masterson, 14 dieną, kad ji verčiau no- 
iš Hudson avė. stoties, at- rėjo išgelbėti savo dukrelę, 2 
vyko prie vaiko, kad sužino- metų amžiaus, negu užge- 
jus kas čia vyksta. Danny sinti liepsnas, kurios kilo, 
sušuko: kai užsidegė jos rūbai. Moti-

‘ ‘Mano name yra gaisras, nos suknelė užsidegė iš atvi- 
— mano mamytė ir vaikai ro pečiaus ,kuris yra name.
yra ten! Kai motinos rūbai užsidegė, 

maža dukrelė ėjo prie moti
nos, bet motina vis stūmė 
savo dukrelę nuo savęs, kad 
liepsnos nepaliestų mergytę.

Danny negalėjo nurodyti 
savo namo adreso, bet jis 
galėjo nuvesti policijos au- 
tomobilį prie savo namo. j— |>uv0
Schroeder ir Masterson Įšo
ko į namą, kur siautė dū-
mai ir liepsnos.

Jie rado Danny’s motiną 
Mrs. Peter Bellinder kovo
jant sau kelią per dūmus į 
miegamąjį kambarį, kur jos 
anūkas Ronald Olson, 2 me
tų, miegojo. Kiti jos du sū
nūs, George, 11 metų, ir Jo- 
seph, 13 metų, buvo su ja, ir
jie bandė gelbėti motinai.

♦ * ♦

Du policininkai visus ke
turis išvedė į saugią vietą. 
Danny’s tėvas Peter Bellin
der buvo darbe, kai gaisras

tos, motina tik tada paėmė 
savo dukrelę į rankas ir nu
bėgo į artimą mišką, kur jos 
vyras piovė malkas. Vyras 
tuojau žmoną nugabeno į li
goninę, kur ji mirė. Kūdikis 
nebuvo sužeistas.

Neteko rankos
Mažas vaikutis Harvey L. 

Earl, 5 metų amžiaus, iš De 
Soto, Mo., rado dinamito ne
toli savo namų. Jis padegė 
dinamitą degtuku ir dinami
tas sprogo ir nutraukė jo 
kairiąją ranką.

Šiame kare pirmas toks 
atsitikimas, kad sužeistą 
kareivį slaugytų jo tikroji 
sesuo. Taip atsitiko Italijos 
fronte. Sužeistą vieno bom- 
berio lakūną, Sgt. Elwood 
Opstad, iš Iowa City, Ia., 
paėmė slaugyti jo tikroji 
sesuo Jean, Amerikos Raud. 
Kryžiaus Italijoj štabo a- 
sistentė. (U.S.A.A.F. photo; 
Acme-Draugas telephoto)

Jaunuolis gavo 60 die
nu kalėjimo

17 metų jaunuolis Niek 
Bianconi, 1310 Wentworth 
avė., Chicago Heights, ku
rio automobilis užmušė Ro- 
salie Klimas, 1524 Lowe av., 
Chicago Heights, netoli jos 
namo, praeito gegužės 3 die
ną, praeitą trečiadienį buvo 
nuteistas iki 60 dienų kalė
jimam už nerūpestingą va
žiavimą. Ir jaunuoliui už
drausta vairuoti automobilis 
per penkis metus. Jam pa
skirta penki metai išbandy
mo.

Sakoma, kad Bianconi au
tomobilis slydo 130 pėdų po 
to, kai maža mergaitė buvo 
paliesta ir susidaužė į du pa
statytus automobilius. Jau
nuolis prisipažino “greitai” 
važiavęs, bet pareiškė, kad 
pastatyti automobiliai ap
temdė pastebėti mergytę.

Sekmadienį, gruodžio 17 
dieną, 7 vai. vakare, Cicero
je, šv. Antano lietuvių para
pijos salėje, Įsus įdomus Ir 
gražus vakaras. Vakarą ruo
šia Cicero Labdarių kuopa. 
Pelnas skiriamas senelių 
prieglaudos įrengimo baigi
mui.

Sekmadienį, gruodžio 17 
dieną Ciceroje vakarą ruo
šia Labdarių kuopa, o veika
lą: “Taip tėvas norėjo” per
stata Chicagos Ateitininkų

kuopos gabūs-ir žymūs ar
tistai. Taip pat bus lietuvių 
tautiniai šokiai ir įdomus 
monologas: “Kelionė į Kau
ną”. Bus įdomu ir gražu, to
dėl kviečiame visus ir visas 
atvykti į vakarą, kuris įvyks
ta Ciceroje, šv. Antano lie
tuvių parapijos salėje, sek
madienį, gruodžio 17'd., 7 
vai. vakare.

Pasimatysime rytoj Cice
roje!

Davė kūdikiui ir 
sau nuodu

BAISI TRAGEDIJA ĮVYKO 
TEATRE SAKOMA, KAD 
MOTINA KURĮ LAIKĄ 
PROTINIAI SIRGUSI

Penkiuose karo frontuose

2,404 amerikiečiu žuvo
IŠ ILLINOIS VALSTIJOS ŽUVUSIŲJŲ KARIŲ SKAI

ČIUJE YRA 148 VYRAI, IŠ JŲ 86 YRA IŠ CHICA
GOS IR JOS APYLINKES.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas gruo
džio 14 dieną pranešė 2,404 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie žuvo Europos, Azijos, 
Centro Pacifiko, Viduržemio 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo laukuose.

Žuvusiųjų karių skaičiuje 
iš Illinois Valstijos yra 148 
vyrai, iš jų 86 yra iš Chica
gos ir jos apylinkės.

Žuvusiųjų karių skaičiuje 
iš Indiana valstijos yra 50 
vyrų; iš Iowa — 44; iš Mi- 
chigan — Į22; iš Wisconsin 
— 63.

Europos karo lauke

2,288 amerikiečiai sužeisti
SUŽEISTŲJŲ KARIĄ SKAIČIUJE IŠ ILLINOIS VALS

TIJOS YRA 129 VYRAI, Iš JŲ 74 YRA Iš CHICA
GOS IR JOS APYLINKES.

Kam susierzinti?

n

Užsirukykit Old Gold!

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas gruo
džio 14 dieną paskelbė 2,288 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Europos 
karo lauke.

Sužeistųjų karo lauke ka
rių skaičiuje 127 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 74 
yra iš Chicagos ir jos apy
linkės.

Sužeistųjų karių skaičiu
je iš Indiana valstijos yra 
68 vyrai; iš Iowa — 39; iš 
Michigan — 101; iš Wis- 
consin — 58.

Deda pastangas
VATIKANAS. — Prane

šama, kad popiežius Pijus 
XII deda pastangas, kad 
Viena, Austrijos sostinė, 
būtų paskelbta atviru mies
tu.

NELAIMES...

NATŪRAI! IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

\ /

‘•UH“'
VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 

TETIIOIAS NATUKAI.AS GUM 
SPALVOS DANTŲ PUOTOMS.

NAUJOSRVSIES Velvatone DANTŲ
PUCITOS

$12.50
IKI $39.50 Už KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be ftkonlo. Natūralia epai- 
voa. Neblunka. VI no J Saly ilnomoa dantų 
pleltoa Permatomos cryetal clear pleltoa.

Plnnkanoa aunkiimo. aanltarėe, Paten
kinimas tiarnntiietas. Materlolne labai pa- 
nakus | remtini. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskalllavlmas veltai.

Darome p'eitas įspaustas Ir 
gautas tik Ii lalsnluotų dentlstų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd PI. Mon. 9251
Atdara nuo » Iki 8. Sektad. aue » Iki 4. 
________KALBAMU LIKT U V INKAI

8945 W. 2«tli St. 2n<l PI. huw. 290S 
80 N. Deaiborn Rin. SOS, Sla 9049 
Vldurmleečlo vai. »—4. Antradieni Ir 

ketvirtadieni nuo a Iki J.

Obuolių “Medus” gelbsti apsaugoti O. G’s. 
nuo Cigareto Sudžiūvimo

Old Gold’s ftaunua aumaiftymafl daugelio puikių 
tabakų ... su tinkamu primaiiymu ekstra pagar
dinančių Latakia lapų ... yra apftlakitomas su 
Obuolių "Medum”.., kad pagelbsti apsaugoti ciga- 
retų audžluvimą. Pabandykit pakeli! PIRKIT EKTRA 

8100 KARO BONĄ

KI,At'KYKIT “Whlch Ik Whlch?" Trefiad. vak. CBS—ir The Comerty. Tlieatre Sekmad. vakarais NBC

$15,000 nuostolių
Kilęs gaisras name, 2139-45 

E. 79th str., sukėlęs apie 
$15,000 nuostolių, anksti
praeitą ketvirtadienį.

* • *

Apiplėšė

Iš Ray G. Garletz, 63 me
tų, pirklio, plėšikas atėmė 
$150 ir deimantinį žiedą, už 
$1,000 vertės. Apiplėšimas 
įvyko Madison ir Wells gat
vėse. Plėšikas minimam 
žmogui sudavė galvon.

KLAUSYKITE-

Tamsioje McVickers teat
ro salėje, 25 W. Madison st., 
kai šimtai žiūrėjo į kruta- 
mus paveikslus praeitą ket
virtadienį, motina davė savo 
sūnui, 2’/L. metų amžiaus, 
nuodų, ir paskui ji pati pra
rijo tam tikrą kiekį nuodų.

Motina yra Mrs. Edith 
Howe, 37 metų, 4511 Lake 
Park avė., kuri pasakė, jog 
ji norėjusi baigti gyvenimą, 
kad vyksta nuolatiniai gin
čai tarp jos ir jos vyro 
Ralph,

Kūdikis buvo ligoninėje 
praeito ketvirtadienio vaka
re sunkioje padėtyje.

** *
KAI EME VERKTI

Kai Mrs. Howe kūdikis 
ėmė verkti, ji kūdikį išnešė 
iš teatro. Ji ėjo netikru ke
liu Madison gatvėje į Dear- 
born gatvę, kur ji buvo su
laikyta Edward Gali, judėji
mo policininko.

“Aš daviau savo kūdikiui 
nuodų ir pati paėmiau”, — 
ji pasakė pirm negu Gali pa
klausė.

* * «
NUGABENO VAISTINĖN

Gali motiną ir vaiką nu
gabeno į artimiausią vaisti
nę, kur buvo suteikti vais
tai prieš nuodus. Kūdikis 
buvo nugabentas šv. Luko 
ligoninėn, o motina buvo pa
talpinta kauntės ligoninėje, 
psichopatikų skyriuje.

Howe pareiškė, kad jo 
žmonos protinis stovis kurį 
laiką buvęs ne kokioje padė
tyje, trumpą laiką ji yra bu
vusi Illinois valstijos ligo
ninėje, Msnteno.

49 metų amžiaus
LONDONAS. — Karaliui 

Jurgiui VI gruodžio 13 die
ną suėjo 49 metai amžiaus.

100,000 mokinių

Praeitą penktadienį 100,- 
000 mokinių Chicagoj ir jos 
apylinkėj rinko seną popierį 
karo reikalams.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 
MUZIKOS — DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių 
RYTINĘ 
RADIO 
PROGRAMA 

Iš Radio Stoties
W G E S —1390 Kilocydes

SOPHIE BARČUS
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Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

J

X šv. Jurgio bažnyčioje. 
Bridgeport, 40 vai. atlaidai 
prasidės sekmadienį, gruo
džio, 17 d., 11 vai. procesija. 
Pamokslus per atlaidus sa
kys sekantieji: sekmadienio 
rytą kun. J. Jančius, MIC., 
vakare kun. A. Valančius; 
pirmadienio rytą kun. J. 
Vyšniauskas, vakare—kun. 
J. Šaulinskas; antradienio 
rytą kun. B. Grinius, vaka
re — kun. S. Valuckas.

X Rytoj — lietuviškų 
‘ žvaigždžių” vakaras Da- 
rius-Girėnas salėj. Progra
ma prasidės 3 vai. popiet. 
Įžanga dykai tiems, kurie 
bus pirkę šeštosios Pasko
los bonų lietuviškose “spul- 
koše.” ir gavę tikietų nemo
kamai.

X Rytoj L. V. Chicagos 
apskrities susirinkimas ir 
“sočiai” Ciceroj, Šv. Anta
no parapijos salėj. Prasidės 
2 vai. popiet. Cicero vytės 
ruošia nepaprastas vaišes. 
Vyčiai nariai ir veteranai 
kviečiami atsilankyti. Įėji
mas laisvas, nemokamas.

X BALF sandėlyje, 101 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
gruodžio 17 d. bus pasku
tinė diena publikai pamaty
ti, kaip ten Amerikos lietu
vių suaukoti ir sugabenti 
drabužiai skirstomi, rūšiuo
jami ir paruošiami siunti
mui. Taip p-at bus galima 
pamatyti, kokie medikaliniai 
įrankiai ir vaistai ruošiami 
pasiuntimui į Lietuvą. Įėji
mas visiems laisvas.

X Pivaronų, žinomų Town 
of Lake biznierių namuose, 
Kalėdos tikrai bus links
imos. Jų sūnus Algirdas par 
vyko atostogų iš Dutch New 
Guinea. Kitas Pivaronų sū
nus Leonardas šiuo metu 
randasi Philippines salose. 
Šia proga reikia pažymėti, 
kad Pivaronienė yra žymi 
darbuotoja ir aukotoja lab
darybei.

X Juozas Balanda, iš Wa- 
terbury, Conn., tarnaująs 
Navy ir dabar esantis Pearl 
Harbor, padovanojo deiman
tinį žiedą, kaiDO Kalėdų do
vaną, Onutei čepulionytei, 
Roselande, 10807 S. Indiana 
Avė. Tokias dovanas ne 
kiekvienam Santa Claus da
lina.

X Vasario 16, Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
paminėjimas 1945 metais 
bus Amalgamated Center 
salėje, prie Ashland ir Van 
Buren gatvių (priešais Ash
land Auditorium), vasario 
18 d.

X Jackus ir Elzbieta Tam 
kai, 7051 S. Maplevvood Av., 
šiomis dienomis gavo žinią, 
kad. jų sūnus Motiejus žuvo 
invazijoj į Leyte (Philippi
nes) salą. spalių 21 d.

X Laurancienė iš Brigh- 
ton Park (4405 S. Talman 
Avė.) šiomis dienomis buvo 
ligos priversta pasiduoti o- 
peradiM




