
DRAUGAS
The Lithuani&n Daily Friend^

J'irBIJSHED BT THBLITHUANLCN 
CATHOUC PRESS SOCIETY 

2384 S. Oakley Avė., Chicago, III. 
Telephone Canal 8010—8011

The mos t Influentlal 
Llthuanlan Daily tn America

DRAUG
No. 299 Prie© 3c

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
frora the earth.”

—Abraham Lincoln

Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Gruodžio (December) 21 d., 1944 Kaina 3c voi. xxvin

AMERIKOS KARIAI VIE
Užėmė Valencia Miestą, Aerodromą;
Leyte Japonų Opozicija Baigiasi

■i

•LEYTE, graod. 2O.v-Gen. 
MacArthur pranešė, kad ja 
ponų Yamashita linija vi
siškai susmuko, ir kad tuo 
baigėsi visa organizuota 
japonų opozicija Leyte sa
loje.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, gruod. 
20.—Amerikiečiams užėmus 
strateginį Valencia miestą, 
šiaurvakariniam Leyte sa
los kampe ir tuo sugavus 
paskutinius organizuotus ja 
ponų būrius, atrodo, jog 
*visa Leyte sala bus greitu

laiku išlaisvinta.
Gen. MacArthur pranešė 

apie to miesto užėmimą ir 
laimėjimą Valencia aerodro 
mo, kurį amerikiečiai lakū
nai jau vartoja saviems 
lėktuvams. Tame mieste an
ksčiau buvo japonų armi
jos štabas.

Likusios japonų jėgos 
yra suspaustos į šiaurvaka
rinį Leyte salos kampą. 
Amerikiečiai žygiuoja į šiau 
rę už Valencia, o kiti žy
giuoja pietuosna, tad japo
nams nėra išlaikomos pozi
cijos.

ELAS Jėgos Gavo Britų Ultimatumą
ATĖNAI, gruod. 29. — 

Lt. Gen. Scobie, britų ko 
mandierius Graikijoje, pra
nešė, kad jis yra pąsirįžęs 
atakuoti ELAS jėgas, ir 
įspėjo civilius Atėnuose, 
kad po 9 vai. ryt rytą jis 
puls ELAS jėgas “visomis 
jėgomis.”

(BBC pranešimas sake 
Scobie pareiškęs jog ELAS 
bus atakuojami lėktuvais,

j laivų patrankomi a ir rakie- 
Įtomis bei kitais ginklais.)

Scobie proklamacija buvo 
padaryta po to, kaip apie 

11,000 ELAS žmonių su šau
tuvais ir dinamitu įsilaužė 
ir užėmė britų aviacijos 
štabą.

Pro-nacis buvęs premje-

SUPERFORTRESS LĖKTUVAS VIRŠ TOKYO

Čia matomas B-29 lėktuvas skrenda virš Japonijos sostinės atakos metu. Nuotrauka buvo 
padaryta iš aukščiau skrendančio Superfortress. (USAAF nuotrauka; Acme-Draugas Teleph.)

Kiniečiai Kaujasi NACIAI SAKO SUĖMĖ Naujas Naciu Ginklas 
Prie Hochih Miesto 10,000 BELAISVIŲ Panašus V-2 Rakielai

LAIKO NACIUS
Išvarė Nacius iš Monschau Miesto; 

Dar Tebevyksta Didelės Grumtynės
l-OS ARMIJOS ŠTABAS, gruod. 20. — Vyresnysis 

sąjungininkų štabo karininkas sakė “dalykai jau1 geriau 
atrodo” ir pareiškė, kad tinkamai pasielgus karas gali 
būti laimėtas ant vietos čia.’’ Jis įspėjo, tačiau, kad na- 
cių ofensyva vis dar didėja ir dar nepasiekė didžiausio 
laipsnio.

PARYŽIUS, gruod. 20.—Apdaužyta 1-ma JAV armija 
šiandien smarkiai kontratakavo Feldmaršalo Von Rund- 
stedto tankų lydimus pėstininkus prie Malmedy ir Stave- 
lot, ir pavarė priešą iš strateginio Monschau miesto, Bel
gijoje.

Pranešimas iš fronto davė žinią apie amerikiečių atsi
peikėjimą tik kelias minutes po to, kaip Gen. Eisenhovver 
atstovas atšaukė korespondentų konferenciją, sakyda
mas, kad nėra naujų žinių nuo šio ryto, kuomet buvo pri
pažinta, jog naciai buvo pasivarę pirmyn 20 mylių.

Iš kovos laukų gaunami

ras Jean Rallis, kuris’ pabė
go iš Averoff kalėjimo, vis 
dar nesurastas.

Rusai Užėmė 24 Miestus Slovakijoje
NEW YORKAS. gruod. 

20.—Britų raJi.įo praneši
mas sakė rusai kariai jau 
įsilaužė į Kassa. naciu tvir
tovę rytinėj Čekoslovakijoj.

MASKVA, gruod 20. — 
Keturi rusų a m i jos dali
niai artinasi prie Kassa, 
nacių apsigynimo sistemos 
centro kalnuose rytinėj Če
koslovakijoj.

Tame mieste gyvena maž
daug 84,000 maišytų slova- 
kų-vengrų.

Rusų daliniai veržiasi iš 
pietvakarių, pietryčių ir ry
tų, ir jau užėmė 24 kaimus 
ir miestelius. Nacių pabėgi
mo kelias pietvakariuose 
jau perkirstas ir patrijotų 
būriai nuolat atakuoja kitus 
nacių vartojamus kelius.

CHUNGKING, graod. 20. 
—Kiniečiai kariai, žygiuo
dami ptetrytūosna ppgal 
Kwangsi-Kweichow geležin
kelį, atakavo japonų pozi
cijas tuoj už Hochih.

Japonai labai smarkiai 
priešinasi.

Amerikiečių komunikatas 
sakė gruodžio 18 d. atako
je ant Hankow 42 japonų 
lėktuvai buvo sunaikinti, 
21 orinėse kovose. 2J gal 
buvo sunaikinti, ir 22 ouvo 
sužalota. Penki Amerikos 
lėktuvai negrįžo iš atakos.

raportai nurodo, kad naciai 
vis dar veržiasi pirmyn, bet 
amerikiečių opozicija sukie
tėjo ir keliose vietose visiš
kai sustabdė priešo kariuo
menę..

Radio korespondentai da
vė suprasti, kad kovos jau 
eina mūsų pusėn.

Vienas raportas sakė di 
džiausiąs priešo įsiveržimas 
buvo padarytas Eifel miške 
kur naciai pasistūmėjo nuo

LONDONAS, gruod. 20.— į CLEVELAND, gruod. 20.
Nacių aukštoji komanda —Maj. Gen. Levin H. Camp
sakė nacių koiftkofensyvoje 1 bell pranešė, kad - -na-aja-sis Į įg~20 ir --
suimta suvirs 10,000 belais- ; nacių V ginklas, vartoja- [ kelia amerikieči dalinhls 
vių, ir, kad jų daliniai te- mas vakarinio fronto ofen-
besiveržia pirmyn. šyvoje, yra panašus į V-2

Berlyno komunikatas sa- i bombas, kurios krenta Lon
kė 200 Amerikos tankų bu- done.

kitas Amerikos armijas, 
praplėsdami savo atakas į. 
apylinkę šiaurėje nuo Aa- 
cheno ir pagal Olandijos 
rubežių.

Pavojingiausias nącių įsi
veržimas buvo nuo Hons- 
feld, apie 13 mylių į pietus 
nuo Monschau, iki Stave- 
lot, penkias mylias į piet
vakarius nuo Malmedy.

Nors priešas įsilaužė į 
Consdorf, iki pietų pirma- 
flTeny naciai dar ,nebuvo 
užėmę tą Liuksemburgo

Vienas -korespond e n t a s miestą, 
pranešė iš 9-tos armijos Vokiečiai parašutistai bu- 
fronto, kad padėtis vis dar vo nuleisti į vakarus nuo

... , . , , _ , _ _ , „ 1 rimta, ir kad suimtas nacis Malmedy, matomai trukdy-vo sunaii.inta arba sun/ita. Pasak Gen. Campbell, , - , . v. . , , A. .. . ¥. . . , .t___ ______ ____Įsake vokiečiai planavo būti ti .amerikiečių susisiekimo
Antverpe po penkių dienų, linijoms, bet jų skaičius ne-ir 124 sąjungininku Lėktu

vai buvo numušti.

Trys B-29 Lėktuvai

naujoji bomba yra be spar
nų, greitesnė už garsą, ir 
mažesnė negu V-2, kadangi 
netaip toli siunčiama.

Naciai taipgi spaudžia siekė virš 500, anot štabo.

Naciai Naudojasi Lenkijos Skaldymu

Vėl Padegė Tokyo 78-tasis Kongresas
SAIPAN sala, gruod. 20. p ■ - r R k

—Trys Superfortress lėktų- DflICjG 33Y0 1/3103
vai iš šios bazės atakavo WASHINGTON, gruod. 20. 

■ ■ u IZ 1 Tokyo miestą prieš aušrą — Kongresas vakar baigė 
LSIVį rlOnCJ <\On(je šiandien. savo darbą ir nariai šian-

Visa Honshu, didžiau- dien pradėjo skirstytis ir 
šia Japonijos sa’a buvo ap

Nuskandino Japonų

CHUNGKING. gruod. 20. 
—Maj. Gen. We,'ameyer šta

BERNAS, gruod. 20. — 
Penkių špaltų anraštė nacių 
partijos organe Voe1kis?her 
Boebachter rašė, ‘'štai 
Churchillo Objektas Vokie
tijoje,” ir aiškino Anglijos 
ministro pirmininko kalbą 
apie Lenkiją ir Rusiją.

Anot laikraščio, Anglija 
numato “masines žudynes 
ir milijonų žmonių išvary
mą iš jų tėviškės Vokieti
jos.”

Berliner M-orgenpost i a- 
šė, kad “Vokiečių tauta

turi savo gyvybe atmokėti 
už Anglijos išdavystę Len
kijos link.”

FDR Neremia Anglijos 
Veiksmų Graikijoje

WASHINGTON, gruod. 20. 
i —Iškilo aikštėn, kad Prez. 
Rooseveltas prašė Anglijos 
vyriausybės užginčyti pra
nešimą būk jis užgyręs bri
tų politiką Graikijoje.

Iš žinios paaiškėjo, kad 
Prezidentas nesutiko su 
britų teigimu, jog pavedant 
britams atsakomybę už Grai 
kiją, jis tuo pat remia bri
tų žygius užgniaužti kairių
jų graikų opoziciją.

Anglijos Darbo Ministras 
Ernest Bevin praeitą savai
tę Londone sakė Anglija 
įsimaišė į Graikijos reika
lus po susitarimo lu Rusi
ja, kuriam pritarė Prez. 
Rooseveltas Quebeco kon- 
erencijoje.

bas pranešė, kad Amerikos 
lėktuvai vakar nuskandino 
didelį japonų tankerį, ir gal 
nuskandinto priešo naikin
tuvą ir du didelius prekinius 
laivus Hong Kongo

Amerikiečiai lakūnai su
naikino du priešo lėktuvus 
virš Maiak aerod.ome, ir 
kitus tris ant Žemės.

KARO BIULETENIAI
—Sąjungininkų žvalgyba 

pastebėjo didelį nacių judė
jimą, kas nurodo jų ofen- 
syvos padidėjimą.

J* —Lėktuvai iš Italijos ata 
kavo nac’us Vokietijoje, 
Slovakijoj* ir Austrijoje.

—Japonai pripažįsta, kad 
amerikiečių jėgos pervirši
ja jų garnizonus Mindom 
Ir Leyte salose.

—1-oiji JAV armija vakar 
dienos mūšiuose suėmė 20,- 
000 nacių belaisvių.

—JAV Liberator lėktuvai 
sekmadieny ir pirmadieny 
atakavo Iwo Jima ir Mar- 
cus salas.

tamsinta, kadargi japonai 
tikisi, jog B-29 lėktuvai kas 
naktį atskris ištirt cro są
lygas virš Japonijos.

Lėktuvai numetė bombas 
ir sakė po sprogimų kilo 
dideli gaisrai.

Pavasaryje Laikys

'Trys Didieji' Nesutaria - Churchill
LONDONAS, gruod. 29.— kitas klausimas.”

Ministras Pirm. Churchill Gindamas 3avo valdžią
šiandien pripažino jog ketvirtą kartą per 12 die-
“Trys Didieji” nesutinka nų, Churchill atsisakė leis-
dėl sąjungininkų politikos tis į ginčus dėl klausimo ar
išlaisvintoj Europoj, bet “įtakos sferų” pasiskirsty-
sakė Anglija daro ką tik mas Europoje nėra priešin-
gali, kad išlyginti nesusi- gas Dumbarton Oak3 pla-
pratimus. nui pasaulio taikai.

Kalbėdamas parlamente, ChurchSllhs sakė sukili-
. | Churchill sakė Anglija, J A. mo Graikijoje numalšinimas naus pavaduotojo parei A . _ . „ ., . ..... Valstybes ir Rusija koope- teko Anglijai ir to paseko-penRis padėjėjus. — _ ____

važiuoti namo šventėms. 
Kongresas baigė darbą

vakar, užgirdamas Joseph 
C. Grew Valstybėj Sekreto-

goms ir
Sekantis Kongresas, 79-

tasis, susirinks 1945 m. sau
sio mėnesyje.

ruoja karo vedime, bet ar 
tos valstybės sutinka vi
suose reikaluose “yra visai

je susilaukta kritikos An
glijoje, kas labiau apsunki
no darbą.

Rinkimus Italijoje Palik° r.. Aštuntoji Armija Okupavo San Rocco
A,S. LUCC Italijoje ROMA, gruodROMA, gruod. 20.—Nau

jai sudarytas Ttalijos kabi
netas nutarė ateinantį pa
vasarį laikyti laisvus rinki
mus išlaisvintoj Italijoj, 
nežiūrint ar siaurinė Italija 
bus išlaisvinta ar ne. Tai 
bus pirmi laisvi rinkimai 
Italijoje per 24 metus.

29.— Aš Bolonijos išbandė priešo 
BARI, Italija, gruod. 20. tuntos armijos daliniai, ku- pozicijas ir keliais atvejais

—JAV Atstovų Rūmų mili- rie dėl nacių kontratakų susikibo su priešu, bet jo-
tarinio komiteto nariai lėk- buvo pasitraukę atgal iki kių didesnių pakeitimų ne-
tuvu vyksta po 25 dienų šiaurinio Faenza krašto, buvo.
vizito karo frontuose. At- atgavo iniciatyvą ir užėmė ----- - ---------
stove Clare Booth Lzuce j San Rocco kaimą po ifygjgy NlfflitZ T3f€Si

KALENDOR1TT
Gruodžio 21 d.: šv. To-|lėktuvu jai gelia ausys 

senovės:mas, apaštalas;
Ilgis ir Girenė.

Gruodžio 22 J.: ftv. Zeno
nas;» senovės: Gedvidas ir 
Dobilė. x

ORAS
Šalčiau. Bus sniego.

lios pasivarymo prieš didelę 
nacių opoziciją.

Lenkai ir indėnai 8-tos

(Rep., Conn.) pasiliko Ita
lijoje ir sakė ji mananti
praleisti Kalėdas su Ame- .* PEARL HARB )R gruod.
rikos kariais. Nuo kelionės armijos kariai baigiu išva- 29_ Adm Sir Bruce Fra-

ryti nacius iš pietini » Senio
upės kranto į vakarus nuo 
didžiojo Bolonijos - Rimini 
vieškelio. Kitos pozicijos 8

Kaip Atakuoti Japonus

SUNAIKINO FABRIKĄ
LONDONAS, gruod. 20.-

Nacių V bomba nesenai kri-

ser, naujojo britų laivyno 
Pacifike komandicrius, šian
dien tarėsi su Adm Nimitz, 
Amerikos Pacifiko laivyno

to ant fabriko pietinėj An- °S arm,J°8 ron ne pa si yjrjįnjnięu Jie diskusavo
glijoj. Visos darbininkės, 61 ' būdus padidinti Japonijos
išskiriant tris, buvo užmuš- Amerikiečių patruliai 5- blokadavimą iš jūros ir iš 
tos ar sužeistos. tos armijos fronte žerr au oro.



★ ★ ★ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, gr. 21, 1944

15 DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Kalėdinės dovanos!

Dabartiniu laiku geriau
sia kalėdinė dovanėlė vi
siems yra Fed. Chicago Ap. 
Spaudos Sekcijos išleista 
nauja knygutė “Lietuva na
cių ir bolševikų vergijoj”. 
Gaunama pas spaudos pla
tintojus prie liet. bažnyčių 
Chicagoje ir “Draugo” ofi
se. Reikalaujant daugiau, 
pašaukit telefonu: Republic 
1493.

Šią brošiūrėlę maloniai 
siūlome taip pat gerbia
miems klebonams ir kuni
gams dovanoms parapijomis 
lankant. Imant ne mažiau 
100, leidžiame po 15c plius 
pristatymo išlaidas.

Ateinančiais metais, kiek 
laikas leis, bus aprašoma 
veiklesni darbuotojai ir šei
mos. Todėl gi labai svarbu, 
kad “Draugas” lankytų 
kiekvieną namą.

Švenčių proga, sveikinu 
visus korespondentus, dnr. 
“Draugo” skaitytojus, rė
mėjus ir kas kokį tik reika
lą spaudos darbe sumanė 
Linksmų ir ramių Šv. Kalė 
dų švenčių ir sėkmingų nau 
jų .1945 metų!

Matas Šimonis

Iš Kareiviu Motinu 
klubo

Nereikia daug žodžių ir 
aiškinimų apie šį klubą; ži- 

Spaudos Sekcijai nome, kad jo narių sūnūs,
------------- ( statydami į paVojų savo

sveikatą ir gyvybę, gina mū 
sų laisvą Amerikos šalį, tuo 
pačiu kovoja, kad atgauti 
nepriklausomybę savo bočių 
žemei, Lietuvai. Klubas jau 
turi virš šimto narių ir ke
lias rėmėjas. Savo tarpe jau 
turi narių, kurių širdys jau 
skausmo pervertos; jų lan
guose jau žiba auksinės 
žvaigždės. Naujausia yra P 
F. Jasbutienės namuose: jų 
vienturis sūnus Konstanti
nas žuvo kur tai Prancūzi-

Baigiant metus
Šiais metais detroitiečiai 

plačiai, dėka koresponden
tams, “Drauge” savo kolo
nijos veikimą gerai išgar
sino. Taipgi nemažai gau
ta “Draugui” skaitytojų.

Pagal kolonijų darbuotės, 
išgarsinimo, reikėjo dau
giau ‘ ‘Draugo’ ’ prenumera-
tų gauti. Tą būtinai turė
sime per ateinančius metus 
atlikti.

Visi kolonijos korespon-
dentai-tės pasiste n g k i m e 1 
gauti naujų “Draugo” akai- Į ydingas jaunuolis, dėl to 
t y to jų. Žinau, kad darbuo- ^ūdi ns j0 ^®vaJ’
to j ai-jos suprasite reikalą 
ir parinksite naujų prenu
meratų. Prenumeratą gali
te tiesiog siųsti “Draugui” 
ar priduokite man, o bus 
pažymėta, kas tame pasi
darbavo.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

M praktikavimas
javą garantaviauM 

Opteasetrleally Akių Speetalbtaa 
Palengvina aklų įtempimą, kuria 

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

Kreivos akys atitaisomas. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki > v. 
rak. Seredomis nuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartį. 
Daageiy atsitikimų akys atitaiso-

DŽIAUGIAS TAPUS PILIETE

Eilėn Schvvanneke, vokiečių kilmės artistė, džiaugias 
tapus Amerikos piliete. Dėl nepritarimo Hitleriui, kuris 
buvo ją net pas save asmeniai kvietęs, ji turėjo pasiša
linti iš Vokietijos. (Acme-Draugas telephoto)

ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH.
LAIDOTUVĖS

Gruodžio 9 d. ŠŠ. Petro 
ir Povilo parapijos bažny
čioje buvo gedulo pamaldos 
už Marijoną Budraitienę, 
kuri mirė pasirgus tik ke
letą dienų.

gruodžio 5 d. ryto, pasimi
rė. Po pamaldų nulydėta į 
Rosedale Memorial Park ka-

pijos kapuose. Paliko liūdė 
ti žmoną Agnės, 3 dukteris 
ir 2 sūnus, abu tarnyboj ir 
6 anūkus.

Jaunuolis buvo užjūryj nuo; 
kovo mėn. 1943. Namie bū
damas, baigė Union High 
School ir dirbo Imperini 
Furn. Co. Tarnybon pašauk
tas 1941. Jo brolis Albert 

Šiomis dienomis gauta ži- taipgi buvo tarnyboj; tarna
vo su Red Arrow divizija,

SVEIKESNIS

SAVE A LIFE
Christmas Seals have helped 

save 4,000,000 lives from tuber- 
culosis sinee 1907.

When you ūse Christmas 
Seals, you join a life saving 
campaign

ma, kad mūs klebonas kun.
J. Lipkus, jau kiek stipres
nis, sugrįžo iš ligoninės kur 
buvo išvežtas prieš kelias 
dienas, kai susirgo pneumo- 
nia.
APSIVEDĖ

Stella Pariaukaitė, duktė 
Antano ir Kazimieros Pa- 
riaukų, nuo Quarry Avė.,
Padėkos Dienoje, apsivedė 
su Sgt. John P. O’Connor įr sūnus, Stanley ir Bernard 
iš Bnooklyn, N. Y. Šliūbą Barto, įsigijo (vietiniai lie- 
davė buvęs .asistentas kun. tuviai graboriai) dėl pato- 
Joseph Sakovvski, ŠŠ. Pet ( gesnio patarnavimo abelnai. 
ro ir Povilo parapijos baž- y jų. i
nyčioje. Liudytojais buvo.

bet šiuo laiku medikaliu at- j 
žvilgiu paliuosuotas. Gedu
lo pamaldos jo atminčiai 
buvo laikomos penktadienį, 
gruodžio 8 d., ŠŠ. Petro ir 
Povilo bažnyčioje.

Buy and Ūse Christmas Ssals

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų 
Tai kiekvienas siekia ir ne- 

Šiomis dienomis prie Bar-| žiniomis. Tik ne visi pasie 
Vvdnna*

AMBULANSAS

to namų matosi puikus nau
jas ambulansas, kurį tėvas

Bernice Waskelis ir S. Sgt. 
Richard Tonino iš Hartford, 
Conn. Vestuvių puota buvo 
tėvų namuose. Jaunavedis 
apsistos K o 11 o g g Field,

Mes turim pažinti drau
gus ir juos branginti.

Tel. YARds 4641

I. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAkTORIUS 

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė. 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
pus.

Paliko liūdinčius — vyrą Battle Creek> ° dai
Jurgį, dukterį ir žentą Oną kiek laiko Pabus Pas tėvus- 
ir Juozą Gelwicz. brolį An-1 Gražiausių linkėjimų jau

DR. STRIKOL'IS
Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Oflice Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 2423 VVest Marųuette Road 

Nedeliomis pagal sutartį

nai porelei! j
KITA ŽVAIGŽDĖ

Mūs parapijoj pradėjo ži
bėti ir mirgėti aukso žvaigž 
dės. Štai, praeitą savaitę 
prisidėjo dar dvi aukso 
žvaigždutės, kurios padidi
no skaičių iki 6 šioj parapi 
joj. Vėliausios karo aukos 
Pvt. Jurgutis Budraitis ir 
Pfc. Edward A. Dūmas, šu

lo pamaldos už Liudviką nus ^r' ?r ^rs- bumas, nuo 
Grubliskį, kuris mirė gruo- Crosby St. Pastarasis žuvo 
džio 11 d. Palaidotas para-- sPa^U 28 a., Lieyte saloj.

taną Kazukevičių ir kitų gi- 
Gruodžio 2 d., Budrų šei- mįnįų

ma gavo telegramą nuo ka
ro biuro, kad jų sūnus tapo 
užmuštas kare lapkričio 9 
d. Motina to skaudaus smū
gio nepergyveno — gavo

joj. Didvyris Konstantinas širdies ataką ir, sulaukus 
buvo geras katalikas ir pa

bet
draugai ir pažįstami. Klu
bas už jo sielą užprašė šv. 
Mišias Šv. Jurgio bažnyčioj.

V.

Grįžo iš New York
Ona Šimonienė, veikė j t 

M. Šimonio žmona, buvo iš 
vykus pas seserį ir švogerj 
Mačiulius atlankyti jų duk
relę, kuri Infantile paralysis 

| parblokšta. Apie tos liges 
ištiktus kūdikius net ir laik 
raščiuose skaitant darosi 
graudu, bet dar skaudžiau 
yra girdėti, kad tokia ne
laimė ištinka mūsų tautie
čius.

Lai gerasis Dievas grei 
tai sugrąžina jaunutei svei 
katą, o duoda tėvams stip
rybės tą viską pernešti.

GERIAUSIŲ 
LINKĖJIMŲ DRAUGUI 

Sulaukus 35 Metų 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ
Linkiu Visiems Lietuviams 

Korespondentė 
ONA C. AKSOMAITIENĖ 

Detroit, Michigan

Velionė prigiti5jo prie Šv. 
Rožančiaus dr-jos, kurios 
narės jai gražiai patarna
vo paskutinėj kelionėj į am- 
žinastį, dalyvaudamos pa
maldose namuose ir su pro
cesija bažnyčioje, šešios na
rės buvo garbės grabnešės.

Gruodžio 14 d. buvo gedu-

f
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-k&rę Padirbtų Daiktų!

%

«£♦>«

I

Didžiausia lietuviu 
Jevvelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
cinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk- 
dnius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

i

Stodlo Oeooh

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930 

Tel. YARds 2216

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS 1E CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
Res.: KENtvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

Trečiadienio Ir Beftadlenio vakarais 
Ofisas yra utdsrrtas.

4712 South Ashland Ar.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius ii priežas- , 
.ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
ApeUma išgydyti.

Pirkite pas tuos biznierių’* 
kurie skelbiasi “Drauge.” 
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Tarime didelį
« gerą pasi
rinkimą Muzikalifikų Instrumen
tų, Muzikalifikų Knygų, Stygų 
Rekordų ir įvairių kitų miud- 
talių daiktų.

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

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

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

10S F BUDRIK ! IOHN *•I • l/UUnlIl, | I (EWELBY — WATCIIMAKI

OFISO VALANDOS:
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

J

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mite pačius.

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
> •YDYTOJAS B CHntURGAS

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, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora i I i i«un gyveni
mui. Saugokite Jas liltdami išeg
zaminuoti Jas inodernlftkiausla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

Sfl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praAili- 

na visą akhj įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OFTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Jthriiu*-,: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir SeNtad. 9:30 a. in. 
-iki J:00 p. m.

INO.

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

TeL CALumet 7237

------- A-------
Užlaikome didelę krau- j 

tuvę Rakandų, Jevvelry. | 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu

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

REIKALE PASINAUDOKI!

<EWELBY — WATCHMAKEB 
— MŪŠIO 

1216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETT® 8617

ROOSEVELT
FORNITURE COMPANY

231© WEST ROOSEVELT ROAD
J

PASKOLOS YRA DAROMOS AN1 PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavimal, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MĖNESINIU IsMOKEJIMUI 

Panandokitn Proga Dabartinėms firmom* 
Nno41mčto Katonu,.

TAPKITE FINANBINTAT NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mfi.oų įstaigoje. JOsp Indėliai 
rū post Ingai globojami Ir Ilgi ©5,000.00 ap
drausti per Federal Navlngs and Lnan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
(Amo k arui Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR fiVMIAFSIA LIETUVIU 
FINANSINIS ĮSTAIGA.

MUDRI KO RADIO VALANDO8:
WCFL, 1OOO K., NedPlIoa 
vakare — g:3O P. M.
WHPO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

* — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

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. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vai. 
Trečiad. Ir Sekm. tik sositarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniaii 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 p. p. iki 8 vak.

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 ild 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 

Rea. Tel. REPublIo 0054
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo B Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti.

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

Lietuva tori vėl būti nepriklausoma valstybe!



:9‘4- DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAOO, ILLINOIS

'HELP W A N T E D' AD VERTISING P1TTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” nn.P WANTED 
ADVERTISTNG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph UI88-BI8U

HELP WANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

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

2742 W. 36th PLACE

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTŲ 
ARC WELDERIŲ 

PAGELB. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos—53 vai. j sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

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

Atdara kasdien 8 ryto iki K vak.

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA

Core Makers 
Molderių

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

2742 W. 36th PLACE

CORE MAKERS
IR

MACHINE MOLDERS
Patyrusių Pageidaujama

CRANE CO.
EMPLOYMENT OFFICE

4000 S. Kedzie Avė.

REIKIA

VYRU
Prie

SHIPPING ROOM
—ir—

STOCK ROOM
taipgi

China Pakuotojų 
★ ★

PASTOVUS PO KARO DARBAI 
GERA MOKESTIS

ALBERIPICK CO., INC.
2159 W. Pershing Rd

DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE 
OPERATORIŲ 

TLRRET LATHE 
OPERATORIŲ 

SHOP CLERKS 
Ir Kitokių Dirbtuvės Darbininkų.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION ST.

HELP IVANTED — MOTERYS

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

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 
' 4951 W. 66th ST.
Tel. PORtsmouth 6277

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—
MOTERŲ

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

D2ENITORKA
BUS MERGINA
Atlikit saugų lengvą Darbą 
modemiškoje karo dirbtuvėje

TIKTAI DIENOMIS
Gera Mokestis 

Uniformos Duodama

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277

HELP WANTED — VYRAI

DIRBTUVES DARBININKŲ 

PATYRIMO NEREIKIA 

PERFECTION 
SCREW PRODUCTS CO. 
1111 S. WASHTENAW AVĖ., i

PATARNAVIMAI •

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrt- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866.

DARBAS GARANTUOTAS
1649 West 47th St.
Žinok gerai, kad didžiau

sias laisvojo ir susipratuslo 
žmogaus priešas yra bolše
vizmas ir nacizmas.

Platinkite “Draugą”.

ItEAL ESTATE FOR SALE

PARSIDUODA — 2 aukšč. mūrinis 
namas, 3—4 kambarių apartmental, 
karšto vandens šiluma, mūrinis ga- 
radžius. Randasi adresu: 7205 SO. 
MAPLEWOOI) AVĖ. Kreipkitės prie 
J. M. MOZERIS, 3280 S. HALSTED 
ST., Tel. GAL. 4118.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

To the People
of this Community

GI Joe in his Pacific foxhole— 
maybe he is your brother, hus- 
band. sweetheart or friend—is 
listening in on you today.

He knows you 
have a date with 
a Victory Volun- 
teer, a neighbor 
with a War Bond 
order in his or 
her hand. The 
two of you may 
talk it over at 
your w o r k 
bench, in your 
Office or in your 
home. Will GI 
Joe pick up

phrases likę “I can’t afford it,” 
*‘I bought Bonds in the other 
drives,” “I’ve just got to have 
that new dress," “See me tomor- 
row," ‘Tm tired of lending,” 
‘‘What, another Bond drive!” 
“Why do they have to have more 
money?” ‘'We’ll liek Japan with 
one hand tied behind our back”?

GI Joe counts on you to have 
enough sense and knowledge of 
the facts about the Pacific war 
to back him up in his foxhole. 
Any way you look at it, your an- 
swer to the Victory Volunteer 
will be the most important words 
you have spoken since Pearl 
Harbor. The extra $100 War 
Bond you buy today is a War 
Bond with the most power. It 
gives GI Joe the support he mušt 
have at the time when he needs 
it most. It telis Tokyo you’re in 
the fight to the flnish.

THE EDITOR.

Tas, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krašto -sūnų, yra 
brangesnis už 100 priešų iš
naikinto ją. Bosiuje

VYRAI IR MOTERYS

KARO DARBAI
MOTERŲ:

Wirers
Solderers
Assemblers
Vyniotojų
Mokinių
Ofise Padėjėjų

VYRŲ:
Assemblers 
Pakuotojų 
Stock Keepers 
Stock Klerkų 
Shippers 
Enginierių 
Draftsmen

Mūsų Išlavinimo Programas duoda jums progos jsidirbti 
pirmyn ir prisirengimui po-karinei apsaugai su

BELMONT RADIO CORP.
5921 W. Dickens BER. 0963

HELP WANTED — VYRAI

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO. ILL.

REIKALAUJA
»>

ARC WELDERIŲ FLAME CUTTERS
PRODUCTIVE PAGELB. SNAG GRINDERS

RADIAL DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE SPINDLE DRILL PRESS OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE OPERATORIŲ 
VERTICAL BORING MILL OPERATORIŲ 

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
HYDRAULIC PRESS OPERATORIŲ 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORIŲ 
JIG BORE OPERATORIŲ

Modemiška Karo Dirbtuvė, Geros Darbo Sąlygos. WAR 
LABOR BOARD Užtikrintas mokesčių ratos ir merit rnting 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti pirmyn taip greitai kaip 

išmokstate ar parodote savo gabumus. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

DNXIX MACHINE SPECIALTIES. INC. 
2100 S. 52nd Avė Cicero 50, III.

IMKIT DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

Bridgeville
Gruodžio 10 d. parapijos 

salėje įvyko L. R. K. Susi- 
vienymo vietinės kuopos mi 
tingas. Buvo renkama nau
ja valdyba. Antanas Sauno- 
ras išrinktas pirmininku, 
Vincas Pieta — rast., kun. 
A. Jurgutis — ižd.

Mūsų kuopai priklauso 41 
narys. Buvo laikai, kada na 
rių turėjome visą šimtinę. 
Per paskutinius 20 metų la
bai daug narių baigė savo 
žemiškąją kelionę ir dvasių 
karalijoje pradėjo naują gy
venimą. Kiti apsigyveno ki
tur ir persikėlė į vietines

Sveikinimas
Spring Vaiiey, III. — Svei 

kinu “Draugą” ir jo visą 
štabą Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga. Lai gimęs pa
saulio Išganytojas laimina 
jumis ir teužlaiko visus ge
roj sveikatoj; taip pat lin
kiu, kad 1945 m. Lietuva 
taptų vėl nepriklausoma vai 
stybė.

Taipgi posdravleju gospo- 
diną ugolniką prof. Kampi
ninką linkėdamas, kad 1945 
metais duotų daugiau vėjo 
Š-Abekams, Š-Vabalams, Š- 
Mizerokams, Š-Bimbalams 
ir visiems lietuviškiems mas 
koliams. A. P.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU*

kuopas. Kuopoje nėra jokių 
nesusipratimų. Visi jaučiasi 
kaip vienos šeimos nariai. 
Turime tvarkingą, mokantį 
darbą dirbti raštininką Vin
cą Pietą. Tiesa, jis yra ap 
mokamas, bet, kartais, ir už 
pinigus negalima rasti tin
kamo žmogaus atsakomin- 
goms pareigoms eiti.

Užpraeitą savaitę atėjo 
liūdnos žinios iš karo fron
to. Kovose su japonais žuvo 
Walteris Kavaliauskas. Eu
ropos kontinente sužeistas 
Marcelius Mickūnas. Reiš
kiame užuojautą jų namiš
kiams.

Garbingieji lietuviško:

Kun. Ignacas Valančiū-
nas, Philadelphijos Šv. Ka
zimiero liet. parap. klebo
nas, pasirodo, pirmasis gau
siausiai parėmė naujųjų lie
tuvių knygnešių darbą, už
sisakydamas Fed. Spaudos 
Sekcijos leidinio, “Lietuva 
nacių ir bolševikų vergijoj,” 
— 500 egzempliorių!

Kun. Ignacas Albavičius, 
Cicero Šv. Antano liet. par. 
klebonas, irgi vienas iš pir
mųjų nupirko 200 šių kny
gelių, kad išdalinti jas pa- 
rapi jonams, kaip dovaną, 
kalėdojimo metu. Lietuvos 
nepriklausomybės laikais 
jis taip pat iš ten prenume
ruodavo liet. laikraščius sau 
bei kitiems ir šiaip įvairios 
literatūros persitraukdavo. 
ne vieną šimtinę tam tikslui 
išleisdamas.

Mūsų, kaipo pasauliečių, 
sunkus ir nedėkingas, ati
tinkamos spaudos apie Lie
tuvą išleidimo bei išplatini
mo, darbas žymiai paleng 
vėtų ir atsiektų tikslą, jei 
daugiau tokių stambių ir 
garbingų lietuviškos spau
dos platintojų ateitų į tai
ką šioje kultūringoje kovo
je su žalingais žmonijai iz- 
mais ir už Lietuvos laisvę!

S. Š.

Jūrininko gabumus pažin
ti galima tik audros metu; 
kario drąsumą — kovos 
lauke; o žmogaus narsumą 
pažinsi tik tada, kai pama
tysi, kaip jis elgiasi sun
kiais ir pavojingais gyveni
mo momentais. Daniei.

Science Searches for Care

Sclentlsts hope aome day to dis 
cover a drug that will eure mber 
culosls. Chrlstmas Seals provide 
funds for Prof Rudolpb J Ander 
son (abovel of the Sterling Chetn 
Istry Laboratory. Yale IJnlverstty, 
to sttidy the chemistry of the tuber- 
culosis geriu. This is one phase of 
medlcal research flnanced by the 
sale of Seals.

★ ★ ★ 3
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Po svietą pasidairius
Nėra to žmogaus, kuris 

nebūtų kada nors pastebė
jęs paukštį. Lietuvių tauto
sakoj daug kur minima ge
gutė. Gegutė — paukštis 
nei per didelis, nei mažas. 
Ir net ne į akį įstringantis. 
Šiaip sau paukštis... kol ty
li. Bet kai prabils, tai jo 
kū-kū visus sustabdo. Į tą 
gegutę antro žvilgsnio ne
mestų nieks, jeigu ne jo 
giesmė. Mat, jo būdo savy
bės negirtinos. Savo kiau
šinius deda svetimų lizduos- 
na, kad nereikėtų jai perė
ti. Daugiau laiko liktų jai 
skraidyti ir kukuoti. Ji ir 
mėgsta pasismaguriuoti sve 
timų kiaušiniais. Tad reikia 
manyti, jog ji nėra popula- 
ri paukščių rateliuose. Kaip 
tai su baime ir žmogus klau 
sosi pirmos gegutės kuka
vimo1. Vis žiūri, kad neuž
kluptų jo be skatiko kiše- 
nyj. Nėr cento tada, nebus 
ir per visus metus — senų 
žmonių priežodis. O jeigu vi
sai negirdėjai jos, tai nėr 
ko galvos sukti.

Paukščiai minta kirminu- 
kais. Tačiau tik tokius ga
li pagauti, kurie paviršyj 
pasirodo. Gudresni ir žalin- 
gesni nereikalauja dienos 
šviesos. Jas surasti ir iš
naikinti reikia gero žibin
tuvo ir “ginklų”. Tie kirmi
nai pasirenka sau maistą 
pagrinduose didžiųjų pasta
tų. Tas nuvertę, jie kraus
tosi kiton vieton savo pra

> STASYS LITWINAS SAKO:
MI /#T\ K D JI Ti Tai Geriausias Laikas PirktiDABAR -

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
---- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insnlacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

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

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

gaištingą darbą varyti to
liau. Vargšai tie kirminai. 
Jie jokio džiaugsmo nejau
čia atlikę tokį milžinišką 
darbą. Jiems net garbė (?) 
neduodama už tą kolosališ- 
ką nuveikimą. Tas kirminas 
vien tik jaučia norą griaužt, 
griaužt, kol viskas jau su- 
griaužta. O kas tada įvyks
ta su kirminu, kaip nėra 
pradėję prie to pat grįžta. 
Nieks jų neapraudoja, jo
kie paminklai jų garbei už 
jų nuveiktus darbus nesta
tomi. Jokie epitafai nerašo
mi.

Klausimas kyla, ar žmo
gus norėtų būti, kaip ta ge- 

, gutė. Nerūpestinga, apgau
linga, paukštžudė. Ar pasi
rinktų žmogus kirmėlės for
mą? Būti .aklu, bejausmiu, 
naikinančiu. Sunku tikėti, 
bet atsiranda žmonių to
kiom savybėm. Laikraščiai 
didžiausiom raidėm skelbia 
apie visokius Quislingus, La 
Vallius, ir t.t. Istorijos la
pus pavartę rasit kiekvie
noj tautoj, kiekvienam šimt 
metyj kelis tokius asmenis. 
Ne garbingai jie aprašomi. 
Apie juos reik rašyti, kad 
galima būtų pažinti ateityj 
tas formas. Kaip lazda turi 
du galus, taip ir rašytas žo
dis. Tie, kurie turi panašius 
palinkimus, kaip tik pasi
mokina iš tų — lietuviškai 
tariant — išgamų — išda
vikų. A-na

Paragink savo draugus ir 
pažįstamus, kad jie užsipre
numeruotų dienraštį “Drau-

__ ■ 1
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Kun. J. A. Karaliaus jubiliejus
UOLUS VISUOMENININKAS

Šiandien sueina lygiai dvidešimts penki metai, kai 
buvo įšventintas kunigu dabartinis garsiojo Shenan- 
doah, Pa., lietuvių parapijos klebonas kun. Juozapas 
A. Karalius.

Visi gerb. Jubiliato kunigystės metai yra atžymėti 
gražiais ir naudingais darbais Bažnyčiai, tautai ir vi
suomenei. Būdamas pavyzdingu, darbščiu kunigu ir 
tauriu, karštu lietuviu patrijotu, kun. Karalius visais 
laikais aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių katalikų 
visuomeniniame gyvenime, nuoširdžiai ir dirbo ir rū
pinosi visais tais reikalais, kurie mus, kaipo lietuvius 
ir katalikus, stiprina,, palaiko, vienija ir kurie prisi
deda prie Dievo garbes kefimo ir lietuvių tautinės gy
vybės išlaikymo.

Jubiliatas geras kalbėtojas ir rašytojas. Bet jis ne
sitenkina gyvu ir rašytu žodžiu. Tą žodį jis remia in
tensyviu darbu ir aukomis. Jis ne tik yra visų mūsų 
centralinių organizacijų -nariu, bet jų veikėju ir vadu. 
Keletą terminų išbuvo Lietuvių R. K. Susivienymo A- 
merikoj vyriausiu dvasios vadu ir, be to, jis yra stip
rus šios organizacijos rėmėjas. Praėjusis LRKSA sei
mas už nuopelnus pakėlė jį garbės nariu.

Kun. J. Karalius nuoširdžiai remia ir mūsų veikimo 
centrą — A. L, R. K. Federaciją. Dabartiniu laiku jis 
yra Lietuvių Kultūrinio Instituto, Federacijos sekcijos, 
direktoriato pirmininkas, šiam institutui jis yra au
kojęs $500.00 ir daug jo išleistų knygų išplatinęs. 
KUNIGŲ VIENYBĖS PIRMININKAS

Jau tretį ar ketvirtą terminą Jubiliatas pirminin
kauja Kunigų Vienybei. Į šias pareigas jis įdeda ir 
daug laiko ir daug širdies. Per paskutiniuosius kele
rius metus Kunigų Vienybė atliko visą eilę didžių ir 
garbingų darbų. Jos šelpimo komisija (jos nariu yra 
ir Jubiliatas) ne tik Lietuvos Pasiuntinybę prie Vati
kano užlaiko, bet gerokai virš šimto tūkstančių dole
rių davė Lietuvos žmonių ir lietuvių tremtinių pašal
pai. Tuos gražius darbus ji atliko per NCWC ir per 
Amerikos Vyskupų šelpimo Komitetą. Kun. Karaliaus 
rolė šiame darbe buvo ir stambi ir garbinga.

Šia proga pravartu pastebėti, kad Jubiliatas, kaipo 
Kunigų Vienybės pirmininkas, yra paruošęs gerų ir 
stiprių memorandumų Lietuvos reikalais Jungtinių 
Valstybių vyriausybės viršūnėms ir pasiuntęs prašy
mų Amerikos vyskupams, kad jie užstotų Lietuvos 
žmonių teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 
DIDIS SPAUDOS RĖMĖJAS

Mums, spaudos darbininkams, tikrai yra smagu ra
šyti apie kun. Karalių, nes jis yra vienas iš nuošir
džiausiu lietuvių katalikų spaudos rėmėjų. Tą para
mą mūsų laikraščiams Jubiliatas teikia ir gyvu žo
džiu, ir raštu, ir pinigiškai.

Į spaudos darbus buvo įsikinkęs dar studentu tebe
būdamas. Yra išvertęs iš anglų kalbos visą eilę nau
dingų knygų ir knygelių ir kai kurios iš jų yra išleis
tos lietuvių kalba. Kai kunigo klebono pareigos nebe
leido pačiam intensyviau dirbti spaudai, jis skyrė stu
dentams ir Lietuvoj ir Amerikoj premijas, kurios ska
tino jaunus žmones kibti į žurnalistikos ir knygų ver
timo darbą, čia irgi jo nuopelnai yra stambūs.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kun. Juozapas A. Karalius, Šv. Jurgio parap. kle
bonas Shenandoah, Pa., ir Kunigų Vienybės pirminin
kas, šiandien švenčiąs sidabrinį kunigystės jubiliejų. *

DARBAI PARAPIJOSE
Gerb. Jubiliatas gimė 1889 m. vasario 4 d. Dzūki

joj. Atvykęs į Ameriką mokėsi Šv. Marijos Kolegijoj, 
Šv. Karolio Seminarijoj Overbrook, Pa. Studijavo ir 
Katalikų Universitete Vašingtone. Kunigu įšventintas 
1919 m. grU-odžio 21 d.

Trumpai vikaravus Šv. Kazimiero parapijoj, Phila- 
delphia, Pa., pakeltas klebonu į Coaldale, Pa. Iš čia 
nukeltas klebonu į Minersville, Pa. Dabartinėj Šv. Jur
gio parap., Shenandoah, Pa., kun. Karalius klebonauja 
nuo 1929 m. spalių mėn.

Parapijos tvarkyme gerb. Jubiliatas didžiausio dė
mesio kreipia į mokyklą. Atvykęs į Shenandoah, jisai 
pirmiausiai pasirūpino mokyklą įsteigti ir lietuvaitės 
seseris mokytojomis pakviesti.

Shenandoah bažnyčia yra didelė. Kun. Karalius ją 
atremontavo ir taip išpuošė (lietuvių liaudies meno 
motyvais), kad šiandien, drąsiai galima sakyti, yra 
viena iš gražiausių lietuvių bažnyčių Amerikoje.

Jubiliato asmenybė yra brangi ne tik Šv. Jurgio pa
rapijai, kurios klebonu jis yra, bet visai mūsų visuo
menei ir mūsų tautai. Mes jam nuoširdžiai linkime lai
mingai sulaukti auksinio kunigystės jubiliejaus ir svei
katos ir toliau taip gražiai ir vaisingai darbuotis Baž
nyčiai ir tautos gerovei.

★
Prezidentas ir Atlanto Čarteris

Amerikos visuomenė gerokai galėjo nusivilti Prezi
dento Roosevelto pareiškimu spaudos atstovams, kad 
Atlanto Čarteris nėra formaliai pasirašytas ir pripa
žintas dokumentas, bet šiaip sau memorandumas. Ma
žosios tautos, kurios buvo ir kai kurios dar tebėra 
diktatorių pavergtos, ypač nusivils tuo Prezidento pa
reiškimu, nes jų visos ateities viltys buvo sudėtos į 
Atlanto čarterio principus. Keliais atvejais buvo gau
ta žinių iš pavergtosios Lietuvos, kad ten Laisvės ir 
nepriklausomybės ištroškę žmonės, atmintinai yra iš
mokę Atlanto Čarterio dėsnius, nes šventai tikėjo, kad 
jie bus realizuojami ir kad jų dėka > jie ir vėl galės 
įžengti į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Per trejus metus kiekviena proga huvo kalbama apie 
Atlanto Čarterį ir žadama jo laikytis atstatant poka
rinį pasaulį. Dabar, kuomet Europoje vis labiau įsi
siūbuoja lenktyniavimai dėl įtakos sferų, kuomet Sta
linas, prisigrobęs svetimų žemių^ pasidaro nesukal
bamas ir kuomet Churchill jau atvirai užgiria jo im- 
perialistiškus siekimus, iš Vašingtono mes girdime 
balsą, būk Atlanto Čarterio dėsnių vykdymas’ nėra 
privalomas, nes tas dokumentas nėra formaliai pasi
rašytas, lęad jis yra tik paprastas memorandumas.

Prezidentas Rooseveltas vis tik dar pažymėjo, kad 
tie principai, kurie buvo pabrėžti Atlanto čarteryje, 
nėra naikinami, bet jie bus vykdomi. Pagaliau, jie esą 
inkorporuoti į jungtinių tautų deklaraciją, priimtą, pa
sirašytą ir paskelbtą 1942 m. sausio 1 d.

Tiesa, taip yra. Tačiau reikšmė yra ta pati. Jei lig- 
šiol buvo rimtai primetama Sovietų Rusijai ir pasku
tiniuoju laiku Didžiajai Britanijai, kad yra Laužomi 
Atlanto Čarterio dėsniai, tą patį reiškia, jei pasaky
tum, jog yra laužoma jungtinių tautų priimtoji ir pa
sirašytoji dekLa racija.

Kaip ten bebūtų, Amerikos visuomenė laukia, kad 
mūsų vyriausybė apie savo duotus pažadus atstatyti 
pastovią ir teisingą pokarinę pasaulio taiką kalbėtų 
aiškiai ir drąsiai, bet ne tuščiomis, miglotomis frazė
mis.

Karo išlaidas mokė
sime net ir pergalei 
atėjus

Washington, D. C. — Vi
siems mums žinoma, kad 
iki karo laimėjimo dar toli, 
ir gal praeis mėnesiai, me
tai ar du, iki mūsų karinės 
pajėgos laimės pergalę, dėl 
kurios taip narsiai kovojo. 
Mūsų priešai Europoje yra 
atkaklūs kovotojai, o ir Ja
ponijos dar neužgulėme pil
nomis jėgomis.

Net ir tuo atveju, jei per
galė ateitų rytoj, kurį lai
ką prieš mus dar stovėtų 
didelė pareiga apmokėti, 
maitinti, aprengti ir gydyti 
savo karius, nes demobili
zaciją neįmanoma įvykdyti 
staiga.

Tad, kad darbas eitų 
sklandžiai iki pat galo, mes 
visi esame prašomi visomis 
išgalėmis paremti šeštąjį 
Karo Paskolos vajų. (OWI)

Aštuoni patarimai 
kurui taupyti

VVashington, D. C. — Pe- 
trolijaus vice administrato
rius, Ralph K. Davis, pata
ria visomis priemonėmis tau 
pyti kūrenamąją alyvą, kad 
ilgiau išlaikytumėme turi
mąsias atsargas. Patarimai 
yra šie:

1. Nevartoti virtuvinių 
krosnių namų apšildymui.

2. Naudoti kaip galima ma 
žiau karšto vandens. Nevar
toti tekančio karšto vandens 
lėkščių ir rankų plovimui. 
Nešildyti ir nenaudoti dau
giau vandens, negu būtina.

3. Šildant namą, uždary
ti nenaudojamus kambarius.

4. Šildyti kambarius židi 
nių (fireplaces) kūrenimu.

5. Kad šilima neišeitų pro 
stiklą, įstatyti dvigubus lan
gus ir duris.

6. Aukštų (attic) grindis 
insuliuoti mineralinėmis vil
nomis ir panašiomis medžią 
gomis.

7. Kur tik galima, insu
liuoti namų išorines sienas

8. Apkamšyti langus ii 
duris, kad nebūtų pūtimo.

(0WI)

Nuo sifilio nukenčia 
40,000 kūdikiu

Washington, D. C. Paul 
V. McNutt, Federalinio Sau
gumo administratorius, pa
reiškė, kad 25 organizacijų 
atstovės, įsitikinusios, kad 
prostitučių atskyrimas ne
įstengia apsaugoti visuome
nės nuo venerinių ligų, krei 
pėsi į krašto visuomenę pa
dėti surasti būdų prostitu
cijai ir lytiniam palaidumui 
sustabdyti. Minėtųjų atsto
vių atsišaukimas, kviečian
tis vieningos paramos ir vi
suomenę apšviečiamo va
jaus, atspauzdintas knyge
lėje “Meet Your Enemy — 
Venereal Desease”. Knyge
lę išleido Federalinė Saugu
mo Agentūra.

Pasiremiant Karinės Prie 
volės Įstaigos tyrimais, pa
tirta, kad 1941 metais sifi
liu užsikrėtusių buvo virš 
3 milijonų, 200 tūkstančių 
Amerikos gyventojų.

Kas metai sifiliu miršta

Ketvirtadienis, gr. 21, 1944

vidutiniai 18 tūkstančių žmo 
nių.

Kas metai sifilis nužudo 
virš 30 tūkstančių negimu
sių kūdikių, o ta liga už
krėstų gimsta apie 40 tūks
tančių kūdikių.

Nuo sifilio apakusių bei 
išėjusių iš proto gydymui 
kas metai išleidžiama apie
41 milijonas dolerių.%

Kiek 1944 m. buvo 
pergalės darželiu

Washington, D. C. — J. 
V. Žemės Ūkio Departamen
tas paskelbė apžvalgą, iš 
kurios matyti, kad šiais me

tais buvo auginama netoli 
18 ir pusės milijono Perga
lės Darželių ir tikimasi, kad 
darželių auginimas bus tę
siamas ir per 1945 metus.

(OWI;

Neberacijonuojamos
Washington, D. C. — Kai

nų Reguliavimo Įstaiga pa-, 
naikino racijonavimą liku
sių keleivinių automobilių 
panaudotų padangų (taje- 
rių), dėl jų prastos koky
bės ir mažo kiekio. Bet pa
naudotos sunkvežimių (tro- 
kų) padangos bus racijonuo 
jamos, kaip ir seniau.

(OWI)
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Mes gyvenome Dunojaus saloj, 
Budapešte

— FOTOGRAFŲ ATAKA. — MARGARITOS SALA. — 
ČIGONŲ ORKESTRĄ IR ČIGONIŲ ŠOKIAI. — PAS 
VENGRŲ DARBININKUS IR ŪKININKUS — JODI
NĖJAME VENGRŲ ŽIRGAIS. — APIE RAPSODIJAS, 
ČARDAŠĄ IR VYNO BAČKAS. — NEIŠGERTA NUO
DŲ TAURE KŪČIŲ NAKTĮ. — APSILANKYMAS PAS 
RAŠYTOJĄ IR KARALIŲ AINĮ. — TURKŲ PIRTYS 
IR KRUVINASIS BELĄ KŪNAS.
Vėlyvas jau buvo vaka-- 

ras kai gausus mūsų laik
raštininkų būrys išlipome 
Budapešto stotyje, Vengri
jos sostinėje. Kaip kulko
svaidžių ugnys — pasipylė 
fotografų pliūpsinčios švie
sos. Jie norėjo savo laikraš
čiams paruošti vaizdus at
vykusių aplankyti svečių: 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Suomijos redaktorių.

Tas įvyko prieš keletą Į 
metų ir niekas tada nepa
manėme, kad Budapeštui a- 
teis taip baisios išnaikini
mo dienos.
DUNOJAUS SALOJE

Tame gausiame laikrašti
ninkų būryje buvome aštuo
netas lietuvių.

Tik sekantį rytą pama
tėme, kaip puikioj vietoj 
vengrai mus apgyvendino. 
Pro mūsų langus, už žaliuo
jančių medžių matėsi mėly
nuojantis Dunojaus vanduo. 
Mes buvome saloje, kurią 
juose dvi Dunojaus vande
nų rankovės, o už jų iš a- 
biejų pusių — Budapešto i 
rūmai. Senovėj šioj sa'oj 
buvo nuošali vieta. Dar da
bar tebestovi griuvėsiai vie
nuolyno, kuriame sesuo Mar 
garita su draugėmis gyve
no, vėliau šventąja tapusi. 
Iš tų laikų beliko tik griū
vančios sienos ir salos var
das — Margaritos sala.

Dabąr čia virė naujas gy
venimas. Sala pilna marga
spalvių gėlynų ir medžių, 
kuo rečiausių. Takai platūs 
ir lygiai žvyruoti. Nebėra 
čia tos tylos, kuria džiau
gėsi vienuolės, dabar čia 
dūzgę puikūs limozinai tur
tuolių, kurie apsistoja šia
me reto ištaigingumo vieš
buty.

Ankstų rytą išėjau ieško
ti bažnyčios. Miestas gyvas.

Pilna automobilių, pėsčių, 
daug su dviračiais. Viską 
čia jie moka dviračiais vež
ti. Vienas, mačiau, prisitai
sęs tokį didelį kablį prie 
dviračio ir ištisai pakabin
tą visą naujai išlygintą (iš- 
prosytą) “siūtą” vežasi, kad 
net vėjas švilpia.

Namų yra gražių, žmo
nės net parodė nedidelę baž
nytėlę, kuri buvusi pasta
tytą nepatogioje vietoje ir 
kurią visą, neardę perkėlė į 
netoliese esančią kitą aikš
tę. Tas inžinieriams jau ne 
naujiena.

Mišioms patarnauti atėjo 
kažkoks inteligentiškas vy
ras. Stebėjausi jo drabu
žiais, bet dar labiau nuste
bau, kai jis grįžęs į zokris- 
tiją, kardą prie šono prisi
kabino.

— Kaip tai, ar pas jus 
zakristijonai tokias unifor
mas nešioja?

— Ne. Čia ne zakristijo
nas. Čia mūsų armijos ka
rininkas. Gilaus tikėjimo 
žmogus. Dabar jis jau į pen
siją išėjęs ir kai laiko turi, 
kas rytą ateina Mišioms pa
tarnauti.
ČIGONŲ MUZIKA

Buvo tikras malonumas 
dalyvauti spaudos žmonėms 
paruoštuose priėmimuose. 
Stalai čia buvo nukrauti 
valgiais, kurių nė vardų ne
žinojome, palubėje sukosi 
sparnai kaip lėktuvo pro
peleriai, kad švelnus vėje
lis darytų jaukesnę vaišių 
salę. Vaišingi vietos inteli
gentai stengėsi svečiams su
daryti malonų vakarą tai 
prieteliška kalba, tai šokius 
suorganizuodami, tai buri 
čigonių šokėjų salės vidu- 
rin paleisdami. O svarbiau
sia — švelni čigonų orkes
tro muzika. Kas yra grožė

t'

COL. AOUILLA JAMES DYESS, USMCR, FOR WHOM 
HE AIRFIELO AT ROI.NAMUR ISLAND, WAS NAMED.- 
AS KILLEO LEADING HIS TROOPS AGAINST JAP 
DSITIONS... CONSPICUOUS FOR HIS CNTIRE FREEDOM 
,OM FE AR UNDĘR FIRE ... COL. DYESS WAS CITEO FORy 
PARINOjANPJFORGEFULAEĄPĮrcSH-lS? ~ V
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AMERIKIEČIAI VERŽIAS LINKUI STRASBOURG

Nuotrauka gauta iš Bischwiller miesto, pro kurį praeina amerikiečiai smarkiai vo
kiečių apšaudomi. Patėmykite, kaip kareiv iai glaudžiasi prie namų, kad išvengus su
žeidimo. Vienas kareivis kritęs ant šalygat vio. (Acme-Draugas telephoto)

jęs vengrų rapsodijomis, tas nelabai sudėtingas, bet gra- 
supranta, kaip švelniai, jaut žus šokis.
riai, tai vėl skardžiai ver
kia smuikas mikliose grie
žėjo rankose.

Kai maži buvome Lietu
voje apie “vingrius” girdė
jome tik, kad jie mūsų kraš
tą lankydavo pardavinėda
mi miltelius naikinti blu
soms (atsiprašau už taip 
prastą žodį, ale kad geres
nio nežinau, kaip tas bjau
rybes pavadinti).

O čia, Budapešte, žiūrė
kite, kaip šviesiai tų veng
rų gyvenama.
DARBININKŲ
SUSIRINKIME

Vengrijoj gana stipri ka
talikų spauda. Teko susipa
žinti su jaunais katalikų 
laikraštininkais, kurie čia 
jau buvo pradėję organizuo
ti naują katalikų sąjūdį, 
siekiantį pagerinti plačiųjų 
liaudies sluoksnių padėtį. 
Vengrijoje, mat, buvo nema
ža dvarų, o liaudyje — ne
mažai skurdo. Tie jaunieji 
vadai buvo skaidrios sielos 
vyrai, su dėmesiu klausėsi 
kaip Lietuvoje jau praves
ta žemės reforma ir su pa
lankumu priėmė raginimus 
kad reikia tą ir Vengrijoje 
padaryti. Gaila — iš pra 
džių jie nebuvo pakankama 
pajėgūs, o vėliau — naciai 
surakino visą jų veikimo 
laisvę.

Su tais vyrukais mes nu 
vykome į vieną darbininke 
susirinkimą. Gaila, nesupra
tau vengru kalbos (ji kiel 
panaši į suomių, estų), be' 
kalbėjo karštai. Tame kata 
likiškai nusiteikusių darbi
ninkų mitinge pijnutė salė 
prisirinkusi sausakimšai.
VENGRIJOS
LAUKUOSE

Sėdėdami kaimų vežimuo
se traukėme per lygius Ven
grijos laukus, kur ganėsi 
kažkokios palšos, bet su bai
siai dideliais, plačiai išsi
šakojusiais ragais.

Tarp krūmokšnių čia bu
vo įrengta puiki turistams 
sustoti vieta. Margaspal
viais tautiniais kostiumais 
apsirengę sveikų veidų jau
ni vengrai ir vengrės ėm? 
mums šokti savo tautinį šo
kį “čardašą”: padeda ran
kas kits kitam ant liemens, 
trepsi kojoms, apsisuko —

Mėgėjai galėjome pajodi
nėti arkliais vengrų, žirgais, 
lekią tik laikyk kamanas!
ŪKININKO TROBELĖJ

Patraukėme dviese su ki
tu lietuviu toliau, kur švie
tė baltai dažyta, iš molio 
krėsta (o gal mūryta) ven 
gro ūkininko troba. Aplin 
kui šeriuotos kiaulės knai
siojo darželį, trobelė atrodė 
nedidelė ir daug patogumų 
joje nesimatė. Stogas šiau
dinis.

Laukuose augo vynuogių 
medeliai, traukiniu grįž
tant į miestą matėsi baitai 
dažytomis sienomis ūkinin
kų sodybos. t
APIE NEIŠGERTĄ 
NUODŲ STIKLĄ

Visame kultūringame pa
saulyje plačiai yra žinomas 
rašytojas Tihamer Toth. Tai 
toks pat puikus kalbėtojas 
ir plunksnos meisteris, kaip 
Fulton Sheen Amerikoje. 
Totho knygos išverstos dau
giau, kaip į dešimtį kalbų.

Nogėjau ką nors iš to ra
šytojo gyvenimo parvežti į 
Lietuvą. Jis buvo toks ma
lonus, kad priėmė ir davė 
interview (pasikalbėjimą).

Ramių bet ryžtingų judė
siu, plačios kaktos, stipraus 
sudėjimo vyras. Jis pasa
kojo, kaip daug, daug dar
bo įdedąs į savo raštus, kar
tais juos sukūręs kur išvy
kęs į nuošalią vietą.

— Žinote, didžiai gerbia
mas rašytojau, — kalbėjau 
į jį, — žmonės maloniai 
skaitytų apie kokį vaizdų, 
būdingą nuotykį iš jūsų gy
venimo...

Šyptelėjo Tothas, parodė

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite savo 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

krūvelę laiškų ir panaša 
’ kojo:

— Gaunu, kartą, laišką. 
Rašo viena moteris. Ji bu
vusi gilios desperacijos pa 
gauta. Gyvenimas jai buvc 
taip beviltiškas ir juodas, 
kad norėdama iš jo pabėgti, 
ji pasiruošė išgerti nuodų 
taurę. Buvo kaip tik Kūčių 
naktis. Jos kambary skar
dėjo atsuktas radijo apa
ratas. Kai jau ji rengėsi 
užgesinti savo gyvasties 
liepsnelę, per radijo pasi
girdo vidurnakčio Kalėdų 
pamaldos ir pamokslas. Mo
teris susidomėjo... Pamai 
dos ir pamoksle girdėtos 
mintys atnešė naują per
versmą į jos sielą ir... ji at 
rašė laišką dėkodama, kad 
tas mano pamokslas jai gy
vastį išgelbėjęs...

Šitokią laiško paslaptį at
skleidė rašytojas Tothas, ii 
kas skaitė jo knygas, žino, 
kad jo ugningas žodis gali 
tą padaryti.

Gaila, dabar Tothas jau 
miręs...

HABSBURGŲ
RŪMUOSE

•
Visiškai sutinku, kad lan

dumas — negražus dalykas 
bet — viena išimtis: iaik 
raštininkui landumas yra dc 
rybė. Šios minties padrąsin 
tas paprašiau. Lietuvos gar 
bes konsulą Vengrijoje, kad 
išrūpintų man priėmimą pas 
yieną iš jaunųjų Habsbur- 
gų. Ta giminė kitados bu
vo karaliais Austro-Vengri
joje, bet po Didžiojo karo
jau jie nebevaldė sosto.• *

Pamiršau jau jo pirmąjį 
vardą, bet tas jaunasai 
Habsburgas priėmė savo rū-

(Nukelta į 6 pusi.)

KALĖDŲ GIESMĖ
Jau Dievo Žodis iš Dangaus Kad jo jau sostas Jėzui
Į žemės klonį nužengė,
Ir tapęs Sūnumi žmogaus 
Mums iš Marijos užgimė.

'Angelų būriai artinas, 
Didžią linksmybę skelbda

mi:
—Gimė Karalius amžinas, 
Sveikinkit Jėzų kūdikį!...

Išgirdę giesmes dangiškas 
Betliejum bėga piemenys,— 
Ir, radę Jėzų, šaukia: “‘Tar 
Tikrai mums Dangų atda

rys.”

Giedrias, be jokio debesio, 
Sulaukęs šios šventos nak

ties,
žvaigždėtas dangus stebisi 
Iš Dievo meilės paslapties.

Ir ko nėr matęs nieks iktp’. 
Nušvinta žvaigždė-žiburys; 
Jėzaus ieškodami, iš tol 
Ein’ paskui ją karaliai trys.
Čia Erod’s, apimt’s išgąs- 

ties,

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį
SOUTH PAULINA 

RUSSIAN TURKISH BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su

'“•akmenų krosrymi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
i] Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku- 
11 liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

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

MASSACL

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos j Tikiu j Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ................................................. $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas, šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ■.......................................................... $3.00

S. Mlsijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais

. Kaina ........................... ........................ *.................... $1.5<
4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.

Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. Šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........................ $1.00

5. Sielos Takai Tobnlybėn. Parašė Kųn. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. Si knyga yra tęsinys knygos 
"Kristaus Patarimų Keliais". Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .............................................................................. $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Būčio, M. J. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad karta su autorium ap
lankysite taip tolimas šalia: kaip ĄustrąĮiia, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ......................... ......................................'....... $1.00

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ..................................................................... 50c

8. Praeities Pabyros, parašė Kun. Ant. Petrauskas, M.I.C.
{domūs aprašymai iš atsiminimų (1905-1914) apie su
mišimo laikus Lietuvoje, ir apie Varšuvos Lietuvius 
tuo laiku. Kaina .................... ................. ..................... ,7į>

9. Svenč. Jėzaus širdies lntronizadja. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, £>. D., M. 1. C. Gražiai išleista 
maldų knygeli su Litanija ir visomis maldomis, 
prie fivč. Jėzaus Širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ......................................... 35c

Užsakymus siųskite ftiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicqgo, III,

★ ★ * 5

klius,—
Gimusio bijos Viešpaties, 
Žudo Betliejaus bernelius.
Bet veltui ieško šiam mieste, 
lU-ozap’s su Dievo Motina 
Apsigyvena Egipte,
Cur angel’s bėgt paragino.
) mirus Erodui piktam. 
Tėvynėn grįžta skubinai,
Ir Kūdikėliui dieviškam 
Tarnauja, kaip du angelai.
O Jėzau gimęs mąžutyt’, 
Dievo vaikeliais duok mums

būt,
Naują gyvenimą įgyt’, 
Tamsoj pasaulio nepražūt.
Šviesk mums, kaip saulė 

spindinti,
Silpnų gaivinęs nepaliauk! 
Mes Tavo krauju atpirkti,— 
Mūsų širdyse karaliauk!...

A. Jakštas.

Laisvę pažinę dėl jos da
bar ir kovojam.
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MES GYVENAME DUNOJAUS SALOJ, 
BUDAPEŠTE

(Atkelta iš 5 pusi.) 
muose. Apie karališką gi
minės praeity jis nebesva
jojo, o tyrinėjo gausių Bu-/ 
diapešto gydomųjų šaltinių 
vandenį; aukšto mokslo, bet 
praktiškos specialybės vy-

namuose, janyčaruose, kur 
jie buvo mokomi užmiršti 
tėvynės laukus ir ištikimai 
kariauti prieš savo brolius.

Nelaimingi vengrai per 
kurį laiką buvo žiaurių na
cių varginami. Žinau, kad,

ras. Labai atsargus, nedaug išskyrus kai kuriuos politi
ką pasakė, o ir tą turėjau kierius, vengrai nacių neken 
čia pat surašyti, ir iš lietu- čia, kaip jie nemėgsta nė 
viško rankraščio paskaityti raudonųjų.
jo sekretoriui, žinoma, ki
ta, abiems suprantama kal
ba.
TOKAJAUS RC6YS

Vengrija gausi savo vy
nais. Bene vienas iš gar
siausių jų vynų yra toka
jus. Negeriančiam reikia

ATODŪSIAI IR AŠAROS 
PRIE GRABO ŠV. 
STEPONO

Vengrai puikiai atsimena, 
kaip kruvinai jų žemėje siau 
tėjo žiaurusis raudonųjų bu
delis Belą Kūnas. Vengrija 
jaučia, kad naujas raudonų-

stipriai laikytis, kad nepa- jų antplūdis jos vaikus vėl 
siduotumei raginančių ven- įgves į janičarus... 
grų pagundai.

Sako Feldmaršalas 
Rundstedt Sužeistas

STOKHOLMAS, grnod. 19. 
—Stokholmo laikraštis Tid- 
ningen rašė, kad nacių Feld 
maršalas Von Rundstedt 
buvęs “lengvai sužeistas. ’ ’

Anot raporto Von Rund
stedt iš pradžių atsisakęs 
pravesti dabar vykstančią 
ofensyvą, bet pradėjo ją 
kuomet atėjo įsakymas iš 
Himmlerio—ne Hitlerio.

Raudonasis Kryžius da
bar leidžia kraujo aukoto
jui prie savo dovanos pri
dėti vardą, pavardę ir pasi
skirti kareivį, kuriam nori 
tą kraują aukoti.

Aukštos rūšies gazolinas 
karo aviacijai dabar yri

gaunamas iš žemės Marcus 
Hook, Pa. Šį kurą produ
kuoja Sun Oil Co.

Viena Detroit, Mich., au
tomobilių kompanija šįmet 
atostoginių algų darbinin
kams išmokėjo $3,882,722.00

Tą vakarą, kai buvau pas 
rašytoją Tothą, laikraštinin 
kus nuvežė į vyno rūsius. 
Pargrįžę pasakojo, kad tuo
se garsiuose sandėliuose e- 
sama vyno bosų beveik sa
vo didumu kone prilygstan
čių prie lietuviškų bakūžių 
kaimo gale...

Ir grįžo gi kiti nusi’esę, 
švebelduoja linksmi ir vos 
ant kojų pastovi.
TURKŲ TERIOTA ŽEME

Budapeštas — žiemą va
sarą kurortas. Mes buvome 
kovo mėnesį, pats žydėji
mas ir grožis — ten daug 
šilčiau. Mieste esama-mau
dymosi baseinų ir daug pir
čių, ypač garsios turkiškos 
pirtys. Iššutina čia “grieš- 
ną” kūną visaip.

Kai kurios turkiškos pir
tys — dar palikimas čia bu
vusių t urkų ant plūdžių. Dar i 
ir dabar miesto sienose, na
muose yra turkų stiliaus žy- i 
mės — palikimai tų baisių 
laikų, kai turkai vengrų vai
kus gaudė ir augino, vadi-

Vengrai nori pilnos lais
vės ir šią baisiąją valandą, 
kai kruvinoji karo pašvais
tė jų padangėse žėruoja, ne
vienas pamaldus vengras gi
liai su ašaromis dūsauja 
pripuolęs prie grabo jų gar
siojo globėjo — šv. Stepono, 
kurio kūnas tebesaugojamas 
Budapešto katedroje.

Juoz. Prauskis

PRIE IDEALO

PAVYKO NACIAMS 
KONTRATAKA
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By
Ed Reed

Register & Tribūne Syndicate

TheyU all be singing if we buy ir.ort 
War Bonds to speed victory.

Keliauju palengva gyveni
mo taku, keliauju ir džiau
giuosi. Ten toli, toli bery- 
bių minčių pasaulyje žiba 
skaisti idealo saulė, širdis 
taip ir trokšta idealo. Suži
ba sieloje laki vilties ki
birkštėlė ir dar greičiau aš 
žingsniuoju. Dvasioje švie
sa ir džiaugsmas gyvena... 
Bet štai idealo takas toks 
baisus pasirodė, kad aš, nu
sigandęs, sustojau ir lau
kiau ramybės. Nuliūdimas 
užgavo mano dvasią. Prieš 
akis atsivėrė pelkės, erškė
čių ir dyglių pilnos. Et, 
numojau ranka ir toliau ke
liavau. Einu pelkėmis, klim 
pstu vis gilyn ir gilyn... 
Aštrūs dygliai drasko mano 
sielos rūbą... Viduje pasi
darė tamsu... Žvilgterėjau į 
idealo saulę... Ir štai vėl 
naujos jėgos kaupiasi ma
nyje.... Tie patys senieji troš

kiniai atgijo. Iš pelkių iš
keliavau... Kas dieną ir me
tai aš žingsniuoju arčiau 
idealo. Kantrybė ir pasiry
žimas — mano palydovas. 
Bet nusigandęs sustojau... 
Juokiasi likimas ir manim. 
Pina man negirdėtas pink
les. Juo toliau einu, juo 
klaikesnis darosi idealo ke
lias. Bet idealo saulė vis

žiba. Jos spinduliai gaivina 
mano sielos dirvą ir augina 
norus. Vėl šypsnys skraido 
ant mano lūpų. Bet kartais 
užeinu taip vargingą idealo 
kelią, kad iš skausmo dreba 
širdis, dvasia palengva snus 
telėja ir aš pradedu silpnė
ti. Bet viltis dega. Tada iš
tiesiu rankas į dangų. Pa
rodau Visagaliui atvirą šir
dį ir garsiai maldingai su
šunku :

—Kristau! Aš visą atnau
jinsiu Tavyje, o' tu apsau
gok sužeistą mano dvasią 
ir vesk ramybėje idealo 
keliu.

Ir vėl aš ramus. Idealo 
saulė sužiba dar skaisčiau. 
Ir ramia širdimi aš žengiu 
prie jo.

Stasys Būdavus.

.J/vybita šiandien

• /

Tai sužinosi perskaitęs 
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENC. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga 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 8, Illinois

f /

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIU SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMSI
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

k

H

t
’l

UiFOR CHRISTMAS
Or Any Other Gilt Occasion 

A Beautiful Keepsake Diamond Bing 
iromBEGEMAN’S

IS THE

GIFT SUPREME

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

(Aha! geros rflSIes 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. R. P. Dzlubak Oaktė savtninkAs
J

Vakarų fronte pastarųjų 
dienų veiksmai ėjo vokiečių 
naudai. Amerikos Pirmos 
Armijos laikomam 70 my
lių fronte vokiečiai kontra
takomis keliose vietose pra- 
silaužę įvarė kylį a'gal j 
Belgiją. Bepigu vokiečiams 
kuomet rytų fronte rusai 
neišvysto didesnių veiksmų 
Bolševikai ten eina tik iš 
vieno kaimo į kitą ir muili
na spaudą 4‘baisia” ofensy- 
va. (A cm e-Draugas teieph.)

šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Geras 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 
sriubas, mėsas, daržoves, klauiinlenes, pyragas Ir pyragai
čius, pajus ir pudingas, žuvis, daonas, konservus, preservas, 
paakžtienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitų naudingų paaiškinimų.

Kaina, su persiuntimu, tiktai $1.25

"D R A U G A S"
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

7 here is no finer trib- 
/ ute to the love you 

L- and your wife have 
shared together than i 
genuine registered Keep

sake Diamond Ring.

Through six decades the name 
"Keepsake"hasrepresented tradition- 
ally fine standards of color, eut and 
ciarity in diamonds and true distinetion 
in ring design. The Keepsakes showft here 
have diamonds of guaranteed AA perfeet, 
blue-white gem ąualily. The Keepsake Cer- 
tifieate of Registration and Guarantee... the 
name "Keepsake” in the ring.. .and theestab- 
lished price on the tag are proteetion against an 
unwise choice and are your assurance of quality 
and value.

As Authorised Keepsake jewelerą you may 
depend on this store as eupert and trustworthy 
advisors in the selertion of a diamond ring. See 
the nes* Keepsakes in a wide variety of priees.

SricM Indtid* JO* f«d«rol laiBEGEMAN’S
(2 STORES)

3142 West 63rd Street
4184 ARCHER AVENUE

OPEN EVENINGS TILL CHRISTMAS
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Iš Sv. Antano drau
gijos veikimo

Cicero. — Priešmetinį su
sirinkimą šios draugijos a- 
tidiarė pirm. A. Zakaras mal 
da ir pakvietė rast. perskai
tyti užrašus pastarojo su
sirinkimo. Paskui sekė skai
tymas laiškų:

Iš Federacijos 12 sky
riaus, kad draugija išrink
tų atstovus ir užsimokėtų 
$2.00 metinio mokesčio. Nu
tarta užsimokėti, atsto
vus išrinkti palikta kitam 
susirinkimui.

Kitas laiškas buvo J. La-

čius, knygų revizijos kom. 
J. Mikolainis, A. Valančius 
ir valdyba.

Anastazas Valančius

Iš politinio klubo 
veikimo

Bridgeport. — 11 Wardc 
Lietuvių Demokratų organi 
zacija laikė priešmetinį su
sirinkimą gruodžio 14 d.

Pirm. Bruno Jakaitis ati
darė susirinkimą pranešda
mas, kad priešmetiniai su
sirinkimai yra lietuvių or
ganizacijoms tradicinis da
lykas, nes renkamos valdy 

pinsko, kuris prašo aukos. bos sekantiems metams, 
vežimukui įsigyti.' Draugija Pranas Naujokas, nut. ii
paaukojo $5.00.

Trečias laiškas iš Labda
rių Sąjungos centro kvie
čiantis į seimą. Priimtas, 
aukų paskirta $5.00 ir at
stovai išrinkti.

Apie ligonius raportai pa 
rodė, kad draugija turi po 
ra ligonių. Jiems išmokėta 
pašalpa.

Raportas iš parengimo pa 
rodė, kad įeigų buvo $380 
61; išlaidų $196.46. Pelno 
liko $191.70.

Susirinkimas pareiškė pa
dėką valdybai ir komitetui 
už pasidarbavimą. Taipgi 
dėkoja visiems draugijos na 
riams ir biznieriams, kurie 
daug aukojo tam parengi
mui ir patys dalyvavo.

Raportas iš Federacijos 
12 skyriaus parodė, kad Fe-

O
Lingoyen

LUZON
Cobonatuon

San fernondo

• Maloloi

Luceno
K,, -----®*BotongasJ

Calapan

MINDORO

®ocos4 >riZ»APA.wy Monsolay
---- -. ■ l^L^LKnob Pfc

Yonks 12 milet 
mlond ofter ĮSan^^įZ**
Mindoro londing Į Jotefinansų raštininkas, perskai 

tė protokolą praeito susi
rinkimo. Priimtas kaip skai
tytas.

Komisija dešimties metų 
jubiliejinio parengimo išda
vė raportą pranešdama, kati 
pelno liko $100.00. Ačiū ko
misijai už pasidarbavimą, y- 
pač tiems biznieriams, Ku
rie rėmė tą parengimą gar- 
sindamies programoj ir at
silankydami į vakarą. Val
dyboj pasiliko tie patys as
menys, išskyrus iždininką 
J. Balčiūną. Jam atsisakius
iš priežasties, kad išsikėlė, Pu lūkėdami viens kitam

Amerikiečių Invazija į 
Mindora salą ir greitas ėji- 

; mas pirmyn, paraližuoja ja- 
i ponų jėgas Philippines salo
se. Tuo pačiu metu smar
kus amerikiečių bombarda
vimas Luzon salos ruošia 
kelią sekančiai invazijai. 
(Acme-Draugas telephoto)

pačiu kartu palikti 11 war- 
do garbės nariu.

Po susirinkimo patiekta 
“refreshments”, po kurio 
nariai skirstėsi pakilusiu ū-

A

T-Sgt. Brunoė
Kalinauskas

Gyveno 6825 So. <Washtenaw Avenue.
Žuvo Lapkričio 22 d., 1944 karo fronte Vokietijoje. Pa

laidotas Olandijoje.

Gimė Chicago, III. Birželio 2, 1920.

Paliko dideliame nuliūdime: motiną Teklę Kalinauskienę 
(po tėvais Remeikaitė) ; brolį karį Master Sergeant Povilą 
(kur nors Belgijoje) ; brolienę Rosemary (po tėvais Nelson), 
brolėną Martiną, gimines, draugus ir pažįstamus.

Gedulingos pamaldos įvyks penktadienį, Gruodžio 22 d., 
9 vai. ryte, Gimimo Švč. P. Marijos bažnyčioje.

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

Nuliūdę: Motina, Brolis, Brolienė, Brolėnas ir Giminės,

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO
PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPEKVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND

LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO

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

į kitą wardą, iždininku iš linksmų Kalėdų ir laimingų
rinktas Petras Juozapaitis. Nauju Metų.
Taigi 1945 m. vaidyba susi
deda iš sekančių asmenų:

Bruno Jakaitis, pirm.; 
John Rappold, vice pirm

deracijos pasidarbavimu lie- Frank Naujokas, nut. ir fin
------- J,. . . ’ * ,

šokantis metinis susirin
kimas įvyks sausio 12 d., 8 
vai. vakare, Chicagos Lie
tusių Auditorijoj.

Paul J. Petraitis

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

IN? ^"3

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

SI. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

-♦y
(!) NULIŪDIMO VALANDOJE

tuviams nukentėJūsiediS nuo 
karo pasiųsta drabužių a- 
pie šeši tonai. Taipgi pra

raštininkas; Petras Juoza
paitis iždininkas. Egzekuty 
vė komisija: Bruno Jakai-

PIRKITE KARO BONUS!

nešta, kad B ALF gražiai tis, John Rappold, Frank 
darbuojas. Naujokas, Paul J. Petraitis

Valdybon 1945 m. išrink- Charles Naujokas, Petrac
ta: pirm. J. Bertašius, pe 
gelbininku L. Žukauskis,

_taipgi ir ligonių lankytoju, 
rast. A. Mikutis, finansų 
rašt. J. Kavaliauskis, kont 
rolės rašt. Palubinskas, ižd 
Jonas Stašaitis, iždo glob 
J. Tekoraitis ir T. Rupšas 
maršalka Jonas Mikolainis 
prie vėliavos Pralgauskis ii 
Laurinaitis, teisėjas J. Gri 
baurkis, rašt. Grigaliūnas 
korespondentas A. Valan

Juozapaitis, Joe Gay. Juliut 
Klikūnas, Kostantas Vaičių 
nas.

Nutarta ižd. J. Balčiūną 
išleidžiant (į 13 wardą, Ma: 
ąuette Park) pagerbti ir tuo

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAKVICZ
KOPLYČIA —

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

PERSONA l.IZED MEMOftlALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST PRODICT1ONS 
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

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

KREIPKITftS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

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

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

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

Ja

ELENA RANCIENft 
(p» tėvais DegataMė)

Mirė Gruodžio 18 d. 194frn., 
1:45 vai. p.p., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Tei
sių apskričio, Judrienų parapi
jos, Užvienų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.

Paliko dldellaipe nuliūdime: 
vyrų. Petrų; sūnų Edvvard <U. 
H. Navy); dukterj Ida Toigo ir 
žentų Qulnto; anūkę Penelope; 
brol) Kazimierą Deguti Ir jo 
Seimų; aaug pusbrolių ir pus
seserių, taipgi ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko 3 brolius Ir 
3 seseris.

Velionė priklausė prie Ka
reivių Motinų kltūbo, West 
Pūtimam*.

Kūnas pašarvotas namuose, 
11932 So. Parnell Avenue.
So. Parnell Avenue

Laidotuvčs (vyks BeAtadienj, 
Gruodžio 23 d.' 1944 m. IS na
mų 9;00 vai. ryto bus atlydėta 
} ftv. Petro Ir Povilo parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamainos už velionės 
Sielų. Po pt.maldų bus nulydėta 
J ftv. Kazimiero kapines.

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose >aidotuvse.

Nuliūdę: Vyras Minus, Ihik- 
tė, zavitas, Antikė, Brolis, ir 
Kitos Giminės. I

I,ald. direktorius L. Bukaus
kas, Telefonas l’ulliiian 5661.

KKhaPKITl&S PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY

KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 

PASIRINKIMUL

Gcilnnrin Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
„ m,,ų MONUMENT CO.

paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
• (NetoU Grsnd Avė.)

PHONE: HCTLFY 6108

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 
PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

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.

tV
KLAUSYKITE-

SOPHIE BARČUS

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 
MUZIKOS — DAINŲ 

. Per Mėgiamiausią šeimininkių 
RYTINĘ 
RADIO 
PROGRAMA 

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles

Išskyrus 
’raekmad.KASTO Nuo 8:45-9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMfeULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Jjr Avenue

Yards 1741-2O

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

L l/ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IB 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. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

P. I. RIDIKAS
Tel. LAF. 3572

3354 S. IIALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
Telephone YARds 1419
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Iš kovų Burmoje
t

Pasižymėjęs lietuvis chicagietis
DALYVAVO 700 MYLIŲ KELIONĖJE. — BUVO APDO

VANOTAS PURPLE HEART UŽ ŽAIZDAS, (JAU
TAS KOVOJE PRIEŠ JAPONUS.

NEW DELHI, India. — 
Technical Seargeant Peter 
Guzaitis, 33 metų amžiaus, 
chicagietis, Maj. gen. Frank
D. Merrin’s Marauders na- i Mrs. Anna Guzaitis gyvena 
rys, buvo apdovanotas : 2862 W. 38th str., Chicago. 
Purple Heart ženklu už
žaizdas, kurias gavo kovoje 
prieš japonus, šiaurės Bur
moje.

Guzaitis dalyvavo Marau- 
der’s 700 mylių kelionėje per 
pavojingas Burmos džiung- PROCESUOTAS MAIS- 
les. Tame žygyje krito Myit- TAS. —* Mėlynos stampos 
kyina, tai dovana šiaurės nu<> A8 iki Z8> nuo A5 iki į .
Burmos kovos, ir dėlto Ma- i5, A2, B2 (4 knygelėje), 10 Į P
rauders buvo apdovanoti punktų kiekviena, geros ne-1 
Presidential Citation. ribotam laikui.

Prieš įstosiant į kariuo-; * * *
menę, daugiau kaip prieš ke
turis metus, Guzaitis dirbo 
International Harvester Co.,

Sovietai ir žydus gabe
na Sibiran

LONDONAS. — Žydų te
legrafo agentūra Jeruzalėje 
praneša, kad sovietai išgabe
na Lenkijos, Rumunijos ir 
Vengrijos žydus iš tų vietų, 
kurias užėmė raudonoji ka
riuomenė. i

Sovietai išgabeno tūkstan
čius iš Lenkijos, Besarabi
jos, Bukovinos ir Vengrijos. 
Tų šalių gyventojai išgabe
nami į šiaurės Sibirą ir ki
tas Azijos Rusijos vietas. Į 
išgabentų asmenų vietas ru
sų sovietų administracija 
atgabena kalmukų, tajiks ir 
kirkizų šeimas, taip pat ki
tas Azijos gimines.

1,000 vaiku giedojo 
per šv. mišias

STEVENS POINT, Wis.— 
Tūkstantis vaikų, iš penkių 
katalikiškų mokyklų, Ste- 
vens Point miesto, giedojo 
per iškilmingas šv. mišias, 
Šv. Petro bažnyčioje, kad 
išprašius Dievo teisingos ir 
pastovios taikos.

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonq Avenue

Telefonas — PORT8MOUTH 9022 
8TOKER COAL Aukitos rūftlee, g y 45
2 syk plantos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................Į 25
PETROLEUM COKE (Course). £ 50
PETROLEUM COKE (Pilė Rnn)

W. VIRO. LUMP — Sijoti........... gg £Q

MARGUTI/
vnr.WTWTfU.TH AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1938 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — auo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 
tadienlala nuo 7 1U 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehlll 2242

Chicago, III. Jau daugiau 
kaip metai, kai Guzaitis tar
nauja I—B žemėje.

T. Sgt. Guzaičio motina

Šis bei tas apie 
racionavimą

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

* * *

CUKRUS. — * Cukraus 
stampos 30, 31, 32, 33, 34 (4 
knygelėje) 5 svarai kiekvie
na, geros nenustatytam lai
kui. Cukraus stampa 40, 5 
svarai kenavimui, baigiasi
vasario 28 d., 1945 m.

* * *K
BATAI. — Airplane stam

pos 1, 2, 3 (3 knygelėje)
kiekviena gera porai batų,
neribotam laikui.

* * *
KURO ALIEJUS. — Ku

ponai 4 ir 5 (1943-44 metų 
periodo) geri iki rugpjūčio 
31, 1945 m. Kuponai 1, 2, 3 
(1944-45 m. periodo) geri
iki rugpiūčio 31 d.

* * *
GAZOLINAS. — Kuponai 

13, A knygelėse, baigiasi 
gruodžio 21 d.

šaujamos šv. mišios. Vyrai 
atėjo dalyvauti šv. mišiose, 
jeep buvo vartojama kaipo 
altorius. Jeep buvo netoli 
tvoros. Kai tik tankų naikin
tuvų dalinio kapelionas ku-

VARTOTI RIEBALAI. - ni«as Barnabas R McAlar-
. nev pradėjo sv. misiąs, ateio' Kiekvienas svaras vertas f J . ., . . , i * . a keletas karvių, keturi arkliaidviejų raudoniji punktų ir 4 . ; .i ir tuzinas avių prie tvoros, centu I_______ kur buvo įrengtas altorius,

ir gyvuliai ten stovėjo laikeLietuva nenori nei naciz- 
imo, nei bolševizmo.

PAŠALINTA Iš UNIVERSITETO

Gloria. Heller, 18 metų amžiaus, trečiametė studentė 
Lcuisiana valstybės universiteto, pašalinta iš- tos moks
lo įstaigos už savo pažiūras dėl studentų bučiavimosi 
universiteto rekreacijos aikštėje (c-ampus). Universite
tuose reikia mokytis, o ne myluotis. (Acrne-Draugas te-

Dviejuose karo laukuose

2,677 merikiečiai sužeisti
SUŽEISTŲJŲ KARIŲ SKAIČIUJE 184 VYRAI YRA 

IŠ ILLINOIS VALSTIJOS

WASHINGTON, D. C. —Į yra iš Illinois valstijos, iš
Karo departamentas gruo
džio 19 dieną pranešė 2,677 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie
buvo sužeisti Europos .ir Vi- jo motina Mrs. Josephine 

Cernauskas gyvena 4208 So. 
Maplewood avė., buvo su
žeistas Viduržemio apylin-

duržemio apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose
karių skaičiuje 164 vyrai kės karo fronte.

Iš Prancūzijos karo lauko

Įdomus įvykis laike šv. mišių
ATĖJO KARVES, ARKLIAI IR AVYS NETOLI ALTO

RIAUS, KAI BUVO ATNAŠAUJAMOS ŠV. MIŠIOS..

NEW YORK — Prancūzi- į šv. mišių. Kareiviai į tai at
jos karo lauke buvo atna- kreipė dėmesį, atrodė kaip

NELAIMES...
Vienas vyras mirtinai ap

degė, kitas buvo dingęs ir 12 
kitų buvo sužeista praeito 
antradienio vakare, kai spro
gimas įvyko dviejų aukštų 
name. 9258 Stony Island avė. 
Sprogimas palietė ir kitus 
namus.

Pečius sprogo
Mrs. Ada Johnson, 68 me

tų, chicagietė. aną dieną mi
rė nuo nudegimo, kurį gavo, 
kai anglių pečius sprogi jos 
apartamente.

Mirė darbe
Fred Fredrickson, 60 me

tų, 1419 N. Campbell avė., 
mirė nuo širdies atakos dar
be, kai jis dirbo Printing 
Products kompanijoje, 120 
Polk str.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Tikras apaštalas!

Uolus jūrininkas atvertė 186 vyrus 
i katalikų tikėjimą

ATVEDA 186 VYRUS PAKRIKŠTYTI. — JIS PATS YRA 
ATSIVERTĘS Į KATALIKŲ TIKĖJIMĄ

kurių 100 yra iš Chicagos ir 
jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. Benny D. Cernauskas,

Betliejuje Kalėdų naktį, kai 
Kristus, — žmonių Išgany
tojas, — gimė.

Daugelis karių apie šį įvy
kį parašė savo namiškiams.

25,000 raudonu punk
tu pavogto

Vagy s’įėjo į Albert Swan- 
son’s mėsos krautuvę, 6308 
Harper avė., pusė bloko nuo 
Woodlawn policijos stoties, 
ir pavogė 25,000 raudonų 
racionavimo punktų, tris 
kartūnus cigariečių, $20, ke
turis šautuvus, .38 caliber 
revolverį ir 10 dėžių šautu
vams kulkų..

Apvogė
Vagys įsilaužė į Bol-More 

poilsio namą, 5112 South 
Halsted str., ir paėmė $525, 
18 dėžių likerio ir cigarie
čių, viso už $1,479.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian. CED. 1739

SAN FRANCISCO. — 
Bob Anderson, iš San Fran- 
cisco, ištarnavęs laivyne tre
jus metus, prieš jo paleidi
mą iš laivyno, yra uolus ka
talikas. Kai Anderson tarna
vo laivyne, jis išmokino ti
kėjimo tiesų ir atvedė pas 
kapelioną 186 vyrus pakrik
štyti. Jis yra pats atsivertęs 
į Katalikiį Bažnyčią, ir pasi
žymi dideliu uolumu katali
kų tikėjimo skleidime.

* # *
Vieną kartą nekatalikas 

kapelionas Anderson’ui pasa
kė, kad jis nustotų platinti 
katalikų tikėjimą. Anderson 
tuojau parašė arkivyskupui 
Spellman’ui laišką, ir jis ga
vo iš arkivyskupo laišką, ku
riame arkivyskupas jį svei
kino ir pasakė, kad ir toliau 
tęstų gerą darbą.

Apie Bob Anderson apaš
talavimą yra pranešęs 
CMOA (Convert Makers of 
America).

Apie tai teko patirti gruo
džio 16 dieną.

Atėmė $70
Du vyrai- apiplėšė Albert 

Nalepką jo taverne, 4326 So.
Kedzie avė. Iš jo atėmė $70. 

* * ♦

Nubaudė •••
John Kullack, 38 metų, 

1690 N. Leavitt str., buvo 
Racine avė. policijis teisme 
nubaustas $50 už netvarkin
gą elgesį po to, kai polici
ninkas pareiškęs, kad jis ra
do Kullack kambaryje, tu
rint ginklą rankoje, grąsi-
nant nusišauti.

* • *

Pašovė
Policija praeito antradie

nio vakare ieškojo ginkluo
to vyro, kuris pašovė aukš
tesnės mokyklis mokinį prie 
Madison ir Loomis strs., kai 
jis kalbėjo su dviem drau
gais. * * ♦

Už $300
Trys divonai, už $300 ver

tės, buvo pavogta iš South 
Town Rug ir Carpet Clean- 
ers, 1446 W. 59th str.

Vaikas sukėlė ugnį
Keturių metų amžiaus vai

kas sukėlė name, 4931 
Wrightwood avė., gaisrą, 
kai jis įdėjo medžio gabalą 
i gazo — karšto vandens — 
kaitintuvą. Sakoma, kad 
gaisras sukėlė $700 nuosto
lių.

{▼alrloa _ ]4mbIm
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Pirm? kartą
VATIKANAS. — Popie

žius Pijus XII pirmą kartą 
laikys šv. mišias Kalėdų vi
durnaktį, šv. Petro baziliko
je.

U. S. 5,199,000 žydų
PHILADELPHIA.—Jung

tinėse Amerikos Valstybėse 
yra 5,199,000 žydų, pagal 
pranešimo American Jewish 
Year book.

Reikia nursiu
WASHINGTON. — Basil 

O’Connor, Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vedėjas, pa
reiškė gruodžio 20 dieną, 
kad tuojau reikia armijai ir 
laivynui 14,000 nursių.

Šaligatviu ledas atnešė 
nelaimiu

Praeitą antradienį paaiš
kėjo, kad per 10 dienų neva- 
lymo ledo nuo šaligatvių 
Chicagoje nemažas skaičius 
žmonių susižeidė.

Davikliai rodo, kad trijose 
ligoninėse buvo 131 auka, 
kurie buvo reikalingi ligoni
nės gydymo. Vien tik kaun- 
tės ligoninėje buvo gydoma 
105 asmenys dėl susižeidi- 
mo nuo gatvių ledo. Miesto 
policijos daviniai rodo, kad 
135 kritimai įvyko dėl ledo, 
nuo gruodžio 10 dienos.

93 pakrikštyti
NEW YORK. — Šv. Karo- 

liaus Boromiejaus bažnyčio
je, New Yorke, gruodžio 15 
dieną, 93 suaugę spalvuoti 
asmenys buvo pakrikštyti.

Gražus pavyzdys
Sergio Osmena, Philipinų 

prezidentas, plaukiant laivu, 
kasdien dalyvavo šv. mišio
se, ir du kartus generolas 
Basilio Valdės, prezidento 
štavo viršininkas, tarnavo 
šv. mišioms. Apie tai pra
nešė laivyno kapelionas Lt. 
Clarre Drummy, kunigas iš 
Dubuque arkivyskupijos.

UcfyTrtcdlenls, gr. 21, 1944
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X Slauteris, “Draugo” a- 

gentas Cicenoj, vakar iš Ka
ro Departamento gavo ži
nią, kad jo sūnus Jonas lap
kričio 30 d. žuvo kovose 
Prancūzijoj. Tai jau antras 
Slauterių sūnus žuvęs šia
me kare. Pirmas, Petras, žu
vo Naujoj Gvinėjoj, liepos 
30 d., 1943 m.

X Pranas Čižauskas, Mar 
ąuette Park kolonijos ir cen- 
tralinių organizacijų veikė
jas, šiomis dienomis buvo 
susirgęs: trūkus nosyje
kraujagyslei, turėjo net li
goninėj keletą dienų išgu
lėti. Dabar silsisi namie ir 
sveiksta.

X M. Šimonis, mūs nuo
latinis korespondentas ir ve
dėjas Detroit žinių skyriaus 
dienraštyje, šiuo metu turi 
savotiškas nuo rašymo “a- 
tostogas”. Parpuolęs ant le
do skaudžiai sutrenkė ran
ką. Aišku, kol sugys, ma
žai galės rašyti.

X Emilija ir Jonas Kass 
(Kazakauskai), savininkai 
didelės jewelry krautuvės ir 
laikrodėlių taisymo įmonės, 
adresu 4216 Archer Avė., 
šiomis dienomis paliko gran 
dma ir grandpa. Jų marčiai 
Loraine Santa Claus dova
nų atnešė sūnų. Motina gu
li kareivių žmonų ligoninėj. 
Gavęs furlough, kaip tik tą 
pačią dieną parvyko ir jos 
vyras Matt. Tikrai links
imos bus Kalėdos.

X Juozas Urmonas, regis 
truotan vaistininkas, turė
jęs savo vaistinę Marąuette 
Parke, vėliau pardavęs ir 
pavandravojęs po Ameriką, 
šiomis dienomis pradėjo sa
vo profesija žmonėms pa
tarnauti Veronikos Žilins
kienės (mirusio J. Žilinsko) 
vaistinėje, West Side. J. Ur
monas vestsaidiečiams yra 
gerai žinomas, nes čia per 
ilgus metus laikė vaistinę, 
kurią nuo jo nupirko velio 
nis Žilinskas.

X Keturdešimtė Šv. Jur
gio bažnyčioje baigės labai 
iškilmingai ir nuotaikingai. 
Darnų parapijos choro gie
dojimą dar sustiprino su
važiavę visi lietuviai vargo
nininkai. Po visam svečiams 
vargonininkams komp. A. 
Pocius iškėlė vakarienę, per 
kurią pasitarta besiartinan
čiu “Muzikos Žinių” dešimt
mečio sukakties minėjimu.
J ' > . ' *

X Kalėdinis “Draugo’’ nu 
meris išeis padidintas, turi 
ningas kalėdiniais raštais ii 
papuoštas gražiomis ilius
tracijomis. Iš anksto užsi
sakykite. Kasmet to nume- 
ro pritrūksta ir vėliau gau
tų prašymų administracija 
jau nega1; oatenkinti.
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