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..."ttnd ihai goverameūt of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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NOIĮSIVERŽĖ 35 MYLIU GILUMOM BELGIJOJE
Kovos Už Leyte Eina Prie Pabaigos; 
Nesutinka Opozicijos Mindoro Saloje

S Ą JUNGININK J*šT A B AS 
Phibppinuose, gruod. 21. — 
T»ys amerikiečiu divizijos 
vejasi bėgančius ir vis siip- 
nėiančius būrius japonų į 
kalnus šiaurvakariniam Lcy 
te saios kampe.

A merikiečiams užėmus Li 
bongao, 11 mylią į šiaurę 
nu-j Urmoc, ir Kuianga. dvi 
mylias toliau šiaurėje ja- 
perų Yamashita linija visai 
susmuko.

Tik du mėnesius po Inva
zijos Gen. MacArthur pra
nešė, kad kovos eina prie 
pabaigos.

Mindoro saloje, 300 my
lių j šiaurvakarius nuo Ley
te, inžinieriai baigė paruoš
ti pirmą iš eilės aerodromų 
Amerikos lėktuvams.

MacArthur sakė iki šiol

Rusai Atnaujino Ofensyvą Vengrijoje
LONDONAS, gruod. 21 — 

Berlyno radijo sakė rusai 
pradėjo ilgai lauktą ofens” 
vą tarpe Balaton ežero ir 
Dunojaus, Vengrijoje.

Pasak pranešimo, 10 r1 
sų pėstininkų divizijų daly
vauja puolime, ir naciai pra
dėję stiprias kontratakas su 
tankais ir artilerija, “ka"

Naciai Smarkiau Atakuoja Italijoje
ROMA, gruod, 21.— Na

cių jėgos praveda tankų 
lydimas kontratakas prieš 
kanadiečių pozicijr anapus 
Naviglio kanalo į šiaurry
čius nuo Faenza.

Kanadiečiai laikos; ne
žiūrint kontrataKU didumu, 
ir aštriam susirėmime va
kar naktį suėmė 40 belais
vių.

Du daliniai—C.ir'eton ir 
York regimentai — atmušė 
13 račių atakų devynių va

Partizanu Armija 
Okupavo Zvornika

NEW YORKAS, gruod. 
21. — Naujos Jugoslavijos 
Telegrafų Agentūra prane
šė, kad jugoslavai partiza
nai užėmė Zvornik miestą 
prie Drina upės. Zvornik 
yra apie 80 mylių * pietva
karius nuo Belgrado.

neužtikta priešo opozicijos 
Mindoroje, o japonų lėktu
vų atakos kolkas nėra di
delės. Antradienį devyni 
priešo lėktuvai buvo nu
mušti.

Pasitraukdami antradie
ny, japonai Leyte saloje 
paliko 1,541 kario lavoną. 
Amerikiečiams teko pakan
kamai priešo reikmenų pa
laikyti visą armiją per še
šis mėnesius.

MacArthur komandos bom- 
beriai numetė bombų ant 
6,000 tonų transporto 300 
mylių į vakarus nuo Mani- 
los, padegė mažesnį prekinį 
laivą netoli Mindoro, ir su
naikino ar sužalojo mažą 
prekinį, neatpažintą laivą ir 
tris tankerius prie Bornė- 

Jos.

privertė rusus persigrupuo
ti.”

Toks rusų žygis veikiau
siai taikytų į Budapešto ap
supimą, apeinant jį iš va
karų pusės.

Berlynas pripažino, kad 
rusai “vietomis prasilau- 
žė,” bet sakę jie sustabdę 
gilesnį įsiveržimą.

Landų bėgyje.
Kiti 8-tos armijos karini 

dviejose vietose netoli nen
co persikėlė per Lamone 
upę užėmė Formellino pu
sę mylios į šiaurę nuo Bo- 
loni|a-Rimini vieškelio, ir 
susijungė su kitais daliniais 
į šiaurę nuo Faen.n užimti 
San Silvestro ir San Yuetro 
Lagūna.

Neuzelandiečiai kirie* ap 
valė trijų mylių plotą ryti
niam Senio upės krante.

KARO BIULETENIAI
—1-tos JAV armijos ka

rininkas sakė nacių ofensy- 
va didėja ir nesibaigs šią 
savaitę.

—Brazavilio radijo sakė 
{jugoslavai partizanai ir ru
sai kariai įsilaužė j Zagre
bą, Jugoslavijos sostinę.

—Du B-29 lėktuvai negrį
žo iš atakos ant Mandžuri- 
jos.

—Britų lėktuvai atakavo 
naciu policijas prie Trier, 
Belgijoje.

—Nėra žinių, bet Iš davi
nių duodasi suprasti, kad 
naciai gali būti peržygiavę 
per visą Liuksemburgą.

—Tankų naikintuvai at
mušė nacių šarvuočiu ban
dymą išgelbėti likučiu^ sa
vo šarvuočių dalinio sugau
to prie Stavelot.

ŠIS VOKIEČIU PAUKŠTIS NUTUPE

Devintos armijos kariai žiūri i nacių JU-52 transporto likučius. Amerikos priešlėktuvinės 
patrankos numušė šį transportą, kuris vežė nacius nacius parašutistus. Šis lėktuvu vežamas 
dalinys buvo dalis nacių kontrofensyvos, kuri perskyrė sąjungininkų jėgas Belgijoje.

(Acme-Draugas Teleph oto.)

B-29 LĖKTUVAI VĖL
PUOLĖ MAND2IURIJA
WASHINGTON, gruocF, 21. 

—Geroka Superfrotress lėk
tuvų jėga šiandien atakavo 
pramonės centrus Mukdene. 
Mandžurijoje.

Bent 60 Amerikos milži
nų dalyvavo šioje antroje 
atakoje ant tos japonų už
kariautos valstybės.

Raportas sakė B-29 lėk
tuvų įgulos numušė 15 ja
ponų lėktuvų, septynis gal 
numušė, ir 11 sužalojo.

SAN FRANCISCO, gruod. 
21.— Japonų radijo sakė 
B-29 lėktuvai, apart Muk
deno, puolė ir Dyren apy
linkę, pietinėj Mandžurijoj, 
ir skrido virš Japonijos Hon 
shu salos. Kaip paprastai, 
jie sakė lėktuvų atakos ne
padarė jokių nuostolių.

Tokyo ta proga sakė kiti 
Amerikos lėktuvai atakavo 
Iwo Jima, Volcano salyne ir 
Subang uostą, Sumatroje.

KINIEČIAI APEINA 
HOCHIH MIESTĄ

CHUNGKING, gruod. 21. 
— Kiniečiai kariai apeina 
aplink Hochih, svarbų Kwei 
chow-Kwangsi geležinkelio 
centrą 95 mylias į vakarus 
nuo Linuchow, buvusios 
amerikiečių aviacijos bazės.

Orai pragiedrėjus Ame
rikos lėktuvai vei skraido 
naočti kiniečių arnJ.joirs 
Vėliausios atakos buvo pa- 
clr.rv-os ant japonų susisie
kimo linijų.

KALENDORIUS
Gruodžio 22 d.: Šv. Zeno

nas; senovės; Gedvidas ir 
Dobile.

Gruodžio 23 d.: ftv. Vik
torija; senovės: Velbutas ir 
Žibutė.

ORAS
Giedra, šalta ir vėjuota.

Šv. Tėvo Pareiškimas OFENSYVĄ PAVEIKS 
Karo Nukentėjusiems KARO EIGA: STIMSON
NEW YORKAS, gruod. 

21.—Popiežius Pijus XII 
vakar transliavo specialų 
Kalėdų pareiškimą karo 
belaisviams, ^internuotiems, 
pabėgėliams ir “visiems, 
kurie dėl šio užsitęsusio 
karo turi kentėti.”

Pareiškime pasakyta, “lai 
žmonijos Išganytojas duo
da jums stiprybės.”

“Taikos pranešimas — 
išnaujo siunčiamas į išvar
gusį pasaulį—taikos prane
šimas proklamuotas angelų 
Betliejaus laukuose, bus 
jums tikras ženklas artė
jančio galo jūsų kentėjimo 
ir pranašas atnaujinto gy
venimo.”

Baigdamas, Šv. Tėvas su
teikė visiems kenčiantiems, 
liūdintiems ir verkiantiems 
apaštališką palaiminimą.

Sužalojo Amerikos 
Kreiserį—Tokyo

SAN FRANCISCO, gr.iod. 
21.—Tokyo pranešimas sakė 
japonų lėktuvai sužalojo 
“priešo karo laivą, mano
ma kreiserį” Philippinų 
vandenyse į vakarus nuo 
Leyte salos. Pranešimas 
buvo padarytas anglų kal
ba.

Perkasas Jungs Dvi 
Japonijos Salas

NEW YORKAS, gruod. 
21.—Japonų Domei agentū
ros pranešimu, mylios i’gu- 

į mo perkasas, kuris jungs 
didžiąsias Japonijos Hon- 
shu ir Kyushu salas bus 

; užbaigtas pirm gruodžio 30 
i d. Darbas buvo pradėtas 
1938 m. gegužės mėnesyje.

■ ... ..
SUPAŽINDINKITE KITUS

SU DIENR. DRAUGU’

WASHINGTON, gruod. 21. 
—Karo Sekr. Stimson sakė 
naciai matomai vartoja sa
vo _ paskutiniuosius kariu 
rezervus dabar vykstančia; 
ofensyvai. Sekretorius sakė 
jeigu naciai pralaimės ofeii 
šyvą, tai ir karas greičiau 
užsibaigs.

Atsakydamas į paklausi 
mą, Stimson sakė jis ma 
nąs, jog jungtinių tautų 
vienybė yra tvirta, kaip 
buvo. Jig sakė karinės jė
gos nežemins sveikatos nor
mų, nors ir reikės daug 
daugiau vyrų imti.

Britai Kovoja ELAS 
Tankais ir Lėktuvais

ATĖNAI, gruod. 21. — 
Praėjus ultimatumo priėmi
mo laikui, britai pradėjo 
tankais pulti ELAS pozici
jas šiandien.

Britų Gen. Scobie buvo 
įsakęs graikams sukilėliams 
sustoti kariavus ir atiduoti 
ginklus iki 9 vai. šį rytą, 
bet graikai jo nepaklausė.

Prie tankų atakų prisidė
jo rakietas šaudą britų lėk
tuvai.

Sherman tankai užsikopė 
į Likabettus kalno viršūnę 
ir pradėjo patrankomis ap
šaudyti ELAS pozicijas ap
link Averoff kalėjimą ir 
karo mokyklą.

BRITAI UŽĖMĖ DU 
MIESTUS BURMOJE

CALCUTTA, Indija, gruo
džio 21.—Britų kariuomenė 
Burmoje, pasistūmėjus pa
gal Myitkyina-Mandalay ge- 
’ežinkelį, užėmė Wuntho, 
135 mylias į šiaurę nuo 
Mandalajaus, ir Nankan, 15 
mylių toliau į šiaurryčius, 

o japonai vis dar traukia
si toliau į pietus.

Puola Amerikiečius Prie Habiemont; 
Pralaužė 25 Mylių Spragą Linijoje

PARYŽIUS, gruod. 21.—Amerikos pirmoji armija kau- 
jasi su 15 pirmaeilių nacių divizijų rytinėj Belgijoje. Gen. 
Eisenhower štabas—raportuodamas padėtį antradieny iki 

! pietų—pripažino naują nacių veržimąsi prie Habiemont, 
Į 15 mylių į vakarus nuo Malmedy.

Tas reiškia, kad nacių kontrofensyva yra įsiveržusi 35 
i mylias Belgijos gilumon.

Eisenhower štabas, tyčia darydamas 48 valandų senu
mo apžvalgą, sakė naciai gruodžio 19 d. padarė giliausį 
įsiveržimą Belgijon prie Habiemont ir pranešė, kad ko
vos vyksta už patį Malmedy.

Štabas patvirtino rapor Gruodžio 18-19 d. nakty
je kitas būrys nacių para-

. šutistų nusileido kelias my- Anot raporto, 1-os armi- • • * , .has į pietvakarius nuo Ha
biemont.

tus, kad amerikiečiai atsiė
mė Stavelot.

jos amerikiečiai sulaiko vo
kiečių ofensyvą pietiniam 
ir šiauriniam galuose, bet 
priešas vis dar stumiasi 
pirmyn tarp atsiimtų Mons- 
chau ir Echternach, tik į 
rytus nuo Liuksemburgo. Matomai tam, kad neduo- 

Vianden fronte, truputį į ! ti Gen. Patton 3-čiąjai ar-
šiaurę, Feldmaršalo Von 
Rundstedto ofensyvą tebe- 
sivaro pirmyn visu smar
kumu.

Naciai prasimušė iki pun
kto į rytus nuo Wiltz, kuris 
randasi 13 mylių į vakarus 
nuo Vianden, o kita nacių 
jėga, operuodama paralele 
linija šešias mylias šiaurė
je, pasiekė Clerf sritį, pen
kias mylias į vakaras nuo 
Belgijos sienos ir septynias 
mylias į šiaurryčius nuo 
Wiltz.

Suėmė 20,000 Amerikiečių - Berlynas
LONDONAS, gruod. 21.— 

Vokiečių aukštoji komanda 
sakė nacių priešakiniai da
liniai perkirto Liege-Bas- 
togne vieškelį, kuris randa
si 12 mylių į vakaras nuo 
Stavelot, ir savaitės ofen- 
syvoje suėmė 20.000 belais

Dabartinė Padėtis Vakariniam Fronte
JAV 1-OJI ARMIJA; Vokiečių kontrofensyva vis dar 

nesulaikyta; nacių varymasis šiek tiek sulėtintas. Ame
rikiečiai atsiėmė Stavelot, 22 mylias nuo Liege.

JAV 3-ČIOJI ARMIJA: Baigė varyti nacius iš Dillingen, 
virš Saarlautern.

! JAV 7-OJI ARMIJA: Pasitraukė iš Bundethal, dviejų 
mylių gilumos Vokietijoje, į šiaurvakarius nuo Wis- 
sembour,g; naciai suėjo atgal į Berg, netoli Reino.

PRANCŪZŲ 1-OJI ARMIJA: Prarado Golsheim, į šiaur
vakarius nuo Colmar.

KANADOS 1-OJI IR BRITŲ 2-OJI ARMIJOS: Frontas 
nėra pasikeitęs.

JAV 9-OJI ARMIJA: Linija pagal Roer upę nepasikeitu
si. Artilerija apšaudo nacių judėjimą anapus upės.

Consdorf srity, Liuksem
burge, penkias mylias į 
pietryčius nuo Echternach, 
vokiečiai pasivarė šiek tiek 
pirmyn vakaruosna.

mijai progos padėti 1-ai ar
mijai, naciai nuolat spau
džia amerikiečius, ir į šiaur 
ryčius nuo Sarreguemines 
net pravedė eilę mažų kon
tratakų,

Berlynas visvien sakė 
Patton pasuko stiprias jė
gas nuo Saaro puolimui vo
kiečių linijos kairiojo galo.

Į šiaurryčius nuo Mons- 
chau, kelios nedidelės nacių 
atakos buvo atmuštos ir 
amerikiečiai vėl užvaldė ke
lis miestelius, jų tarpe Ro- 
cherath. Centras 50 mylių

Priešo žnyplių judėjimas ilgio fronto vis dar nepas- 
prie St. Vith padarė tik ma- tovus.
žą pasivarymą, ir po keliu i Kautynės tebevyksta Ech 
dienų buvo apstabdytas. ternach apylinkėje. Ameri- 
Iki vidurdienio antradien’ kiečiai nepaleidžia Echter- 
amerikiečiai vis dar laikė nach ir kelis kitus mieste- 
St. Vith. liūs pietryčiuose ir rytuose.

vių.

Sąjungininkų pranešimai 
sakė naciai buvo įsiveržę 
iki Stavelot, 20 mylių gilu
moj Belgijoje.

Nacių pranešimas nepa
sakė, kur tas vieškelis bu
vo perkirstas.
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MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, III.
Laukiam Šv. Kalėdų ir\ sos moterys taip mylėtų sa- 

syklu pasauly taikos. ' vo vyrus, t. y. užrašytų
Klebonas kun. K. Juozai-Į jiems “Draugą”, 

tis, ragina visus žmones Juozas Misevičius labai 
melBtis ir priimti Kūdikėlį mėgsta “Draugą”. Sako, ge- 
Jėzų į savo širdį Kalėdų riausias laikraštis. Ne už 
rytą. dyką jis gerai pavaišino ir

——— “Draugo” korespondentą.
Šv. Petro ir Povilo mo- Ačiū. 

kykloe vaikučių kalėdinė Adel6 Mi3evičien6 gavo 
,‘parė” tavo ketvirtadienį.i laiską nUQ 3avQ aūn,u5j A_ 
Vaikučiai laukė Santa Clau-j viation Cadet Juo20 kuris

pabaigė Southern College, 
Birmington, Ala. Po trum
pų atostogų turės važiuoti

80.

Gruodžio 5 d. laikytam
Moterų S,-gos 9 kp. susi-1 j aukštesnę mokykląi į st. 
rinkime išrinkta valdyba 
1945 m.: pirm. Petronėlė 
Kaaputienė, vice pirm. Pet-| mokslas _ skraidyti lėktų-

Antonio, Texas. Juozas ra
šo, kad labai jam sekasi

vynei, nuoširdžiai paremda- bas yra visos Amerikos gy-IŠ VAKARŲ FRONTO

ronėlė Rimkus, finansų rašt 
Ella Prizinskienė, nutarimų 
rašt. Kotrina Lapinskienė, 
ižd. M. Galiardo, iždo glob. 
P. Etalas, tvarkdarė F. Rim 
kiehė, Federacijon atstovės: 
Rimkienė, M. Bagdonienė; 
Bazaro komisijon Gramon- 
tienė, Kasputienė, K. La
pinskienė; korespondentė Zo 
fija Kasputis.

Išrinkta gera valdyba: ji 
ne tik gražiai darbuosis, bet 
stengsis visas jaunas mo
teris ir merginas sutraukti 
po Moterų Sąjungos vėlia
va.

vu. Tėvų prašo nesirūpinti. 
Sako, mes priešą tikrai nu- 
galėsim. Taipgi dėkoja so
dai ietėms už “Krismus pre- 
zentą”. Sako, jam širdis 
vos neiškritus iš džiaugs
mo, kai gavo dovaną.

Atnaujino “Draugą” biz
nierius Adolfas Puidokas. 
1609 So. Main St. Jis senas 
“Draugo” skaitytojas. La
bai vertina “Draugą” ir 
pataria savo kostumeriams 
užsisakyti dienraštį.

A. Puidokas turi taverną 
biznį ir farmą. Džiaugias 
šįmet turėjęs pasisekimo. 
Žmonės jį labai remia.

A. Puidoko tavernan atė
jęs girtas žmogus gauna ži
nią: “Pabaigiau alų, ateik 
rytoj.” O klausykit, ką sa
ko jo žmona Petronėlė: 
“Farmoj užauginau didelį 
kalakutą, kurį greitai plau
siu, kepsiu ir juo savo kcs- 
tumerius pavaišinsiu.” Gal 
koks kauliukas teks ir dnr. 
“Draugo” korespondentui.

Serga Vincentas Judickas, 
guli Šv. Antano ligoninėj. 
Gruodžio 8 d. eidamas į dar
bą patiko nelaimę: karas 
pagavo ir tris šonkaulius 
sulaužė, ir veidą užgavo. 
Dabar eina geryn. Linkim 
greit pasveikti.

Andrius Škėmas jau pa
liko ligoninę; sugrįžo į sa
vo farmą, eina geryn. Škė
mas yra senas “Draugo” 
skaitytojas.

Mirė Marijona Boskienė, 
74 m. Palaidota šv. Kalva
rijos kapinėse.

Atnaujino “Draugą” ir 
kitas biznierius — anglių 
pardavėjas. Adelė Misevi
čienė užrašė savo vyrui Juo
zui “Draugą” “Krizmui pre 
žentą”. Būtų gera, kad vi-

Šiuo žemėlapiu (taškučių linija) parodoma, kurioje vie
toje ir kiek vokiečiai pasivarė atgal sėkmingoje kontra
takoj prieš Pirmąją Amerikos Armiją. Vokiečiams tas 
betgi labai brangiai atsėjo. Amerikiečių tankai daug jų 
išklojo. (Acn^e-Draugas telephoto)

Svetimgimiai amerikiečiai - dideli 
karo paskolų rėmėjai

William C. FitzGibbon, Iž- 10 milijonų asmenų, suda-

mos Šeštąją Karo Paskolą.
“Kiekvienas mano atsi

šaukimas į bet kurią minė
tųjų 48 grupių, bonų pirki
mo reikalu, susilaukdavo 
jautraus pritarimo,” pasa
kė W. C. FitzGibbon, “todėl 
aš esu įsitikinęs, kad, ir šio, 
šeštojo Karo Paskolos Va
jaus, metu jos investuos pas 
kutiną dolerį į karo bonus.”

Tautinės grupės susikon
centravusios tokiuose mies
tuose, kaip New Yorkas,
Pittsburghas, Čikaga, De
troitas, Buffalo, Clevelan- 
das ir San Francisco, varė 
ir tebevaro labai intensyvų 
bonų pardavinėjimo darbą.

W. C. FitzGibbon paaiški
no, kad bonų platinimo dar-

ventojų, nepaisant jų kil
mės, pastangų, todėl neskel
biama, kiek kuri grupė at
skirai nupirkusi yra bonų.

kad Laisvės laivais gabena
ma medžiaga, taip labai rei
kalinga išlaisvinimui ir at
statymui daugelio Amerikos 
piliečių tėviškių. Manoma,

Atrodo, kad labiausiai pa- Į kad ši mintis yra atsako-
plitęs yra Laisvės laivų pir
kimo būdas. Yra manoma, 
kad bonų platinimui labai 
padeda sentimentali mintis,

do Karo Finansų Skyriaus 
Tautinių organizacijų vice 
direktorius, sako, kad virš

Kun. K. Juozaitis labai 
sunkiai dirba: renka drapa
nas ir pats pakuoja ir tro 
ką. Jau išsiuntė 13 šimtų 
svarų. Jam padeda maži vai 
kučiai. Jis tikrai nori su
šelpti lietuvius nukentėju
sius. Anglų laikraščiai daug 
apie jį rašo ir paveikslą pa
talpina.

Korespondentas

COLD WITH 
DIMINISHINO 

WIN0S - Būt 

don't diminisk
your uted 
fat tavingl

minga dėl tokio jautraus 
tautinių prisidėjimo, kad 
sugebėta jų pinigais nupirk -

• (Nukelta į 3 pusi.)

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

• MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS^Vl b W«I\VPROGRAMA
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Ttk viena pora i utį gyveni
mui. Saugokite ja, i itdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

30 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą ąklų {tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Tuleionas: C ANAU 0523, Chlcago

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

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
>lkl 7:00 p. m.

I0S. F. SUDRIK
INO.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

TeL CALumet 7237

--------- *---------
Užlaikome aidelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū- 
4ų baltame name. Visi de-1 
partmentai po vienu stogu

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

REIKALE I’ASIN Ai DOKIT

SUDRIKO RADIO VALANDOSi

WCFL, IOOO K., Ncdčlioe 
vakare — 9:30 P. M.
KSRJ, 1460 K., Ketvego 
vakare — 7:OO r. M,

rančių 48 grupes šios šalies 
svetimgimių piliečių, yra 
nupirkę karo bonų, šimtų 
milijonų dolerių vertės. W. 
C. FitzGibbon pareiškė įsi
tikinimą, kad tautinės gru
pės ir vėl parodys savo iš
tikimybę pasirinktajai tė-

Tfcl. YARds 4641

J. RIMDZUS. D. C.
dUROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashfand Avė. 
VALANDOS:

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

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
odėlius, Auksinius ir Deiman

tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime dideli
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikalidkų Inatrumen į 
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų 
Rekordų ir įvairių kitų muši 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius. , 
Laikrodčlius, žiedus. Rašoma? I 
Plunksnas, ir Muzikalius In 
'trumentus. Pasinaudokita!

JOHN A KASS
IEWELBY — VVATCHMAKEB 

— MŪŠIO
1218 ARCHER AVENUF

Pbone: LAFAYETTE 8617

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mflsų pačių padirbti graMs 
PARLOR SETAI — n 
springaais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrosas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

%

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

JI10 WE8T ROOSKVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGICUJ PAS MUS -
Statybai RemoatavImoL Refinansavimui— 
ANT IJKNGVU atkNESlNIV I4MOKAJLMU! 

Panaudokite Progą Dabartinėms feemonui 
Nnodlmčin Raunąs.

TAPKITE FINANSINIAI NBPRIKLAU8OMII

TAUPYKITE mflsų įstaigoje. Jflgą Indeliai 
rfl pešt Ingai globojami ir ligi feR.OOO.OO ap
drausti per Fertcral Satinus and Ixmn In
surance Corporation. pinigai bos greitai
išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANRINfi IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavlmot —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo Tiki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 2423 West Marąuette Road

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

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VDRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
ftes.: RENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarai* 
Oflaaa yra uldarrtae.

Aukok savo kraują suleis

tiems kariams per A Bau- 

donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

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

^TeL CANal 6123

DR. BIEŽLS
gydytojas ir chirurgas

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

vakarais Ofisas uždarytas* 
REZIDENCIJA

J- 3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 665J

DR. P. Z. ZALATORIS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 8146

DR. Y. A. ŠIMKUS ;
•1B HUSAS B CBKUBCUM 

, B AKHOUB PRITAIKO 

744 West 35th 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, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepta, *»nk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•155 Bo. Kedzie 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 Od 8:00 vaL 
Trečiad. tr Sekm. tik snaitariua.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

tr Penktadieniais 
Vai.: 16-12 ryte, 2-6, T-9 P. M. 

3147 S. Halsted St.. Chieago 
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. TeLt MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

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

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-8 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

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

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
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'HELP W A N T E D'

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTCI) — MOTERYS

“DRAUGAS" HELP ffANTED 
ADVERT1SING DEPARTMENT 

197 No. Dearbarn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Alaminum 
castings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTU 
ARC WELDERIŲ 

PAGELS. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS
Aukščiausios ratos - 63 vai. 1 sav

Kelly Steel 
Works. Ine.

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

Atdara kasdien 8 ryto Iki 8 vak.

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 Oficierlama 

uniformų.

BRANGI DOVANA NAUJAI KOPLYČIAI

Dubuąue arkivyskupijos koadjutorius vyskupas Henry 
P. Robinson iš vyriausio karo laivyno kapeliono kapito
no Joseph Casey priima brangią. Navy Departamento do
vaną naujai Loras kolegijos koplyčiai — kryžių atmini
mui kun. A. Schmitt, pirmo katalikų kapeliono žuvusio 
šiame kare. Kryžius padirbtas iš medžio paimto nuo ka 
ro laivo U. S. S. Oklahoma, ant kurio kun. Schmitt buvo 
kapelionu ir žuvo Pearl Harbore, gruodžio 7 d., 1941 me
tais. (NCWC-Draugas)

Šis bei tas apie 
racionavimą

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
PatyruBių Pageidaujama

CRANE CO.
EMPLOYMENT OFFICE

4000 S. Kedzie Avė,

REIKIA

VYRU
Prie

SHIPPING ROOM
—ir—

STOCK ROOM
taipgi

China Pakuotoįų

★ ★
PASTOVUS PO KARO DARBAI 

GERA MOKESTIS

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

DIRBTUVES DARBININKŲ 

PATYRIMO NEREIKIA 

PEBFECTION 
SCREW PRODUCTS CO. 
1111 S. WASHTENAW AVĖ.

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 Fioor
309 W. VVASHINGTON ST. 

CHICAGO

DŽENITORKA
BUS MERGINA
Atlikit saugų lengvą Darbą 

* moderniškoje karo dirbtuvėje

TIKTAI DIENOMIS
Gera Mokestis 

Uniformos Duodama

JOHNSON * JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277

Svetimgimiai 
amerikiečiai...

(Atkelta iš 2 pusi.) ~ 
ti net 75 Laisvės laivus, po 
du milijonus dolerių kiek
vienas. Šalę to, jų pinigais 
nupirkta dar šimtai kovos 
lėktuvų, bomberių, laivų ir 
džypsų.

Karo Finansų Skyrius pra 
neša, kad šio šeštojo Karo 
Paskolos Vajaus metu, Či
kagos vokiečiai amerikie
čiai apsiėmė išpildyti vieno 
milijono dolerių kvotą karo 
bonais. Tą pačią sumą pri
žadėjo austro-vengrai, o i- 
talai apsiėmė išpirkti bonų 
už 12 milijonų dolerių.

' Arabų grupė, susidedanti 
iš 57 asmenų ir laikoma ma
žiausia tautine grupe Čika
goje, prižadėjo išpildyti 25 
tūkstančių dolerių kvotą.

Bet daugiausiai bonų ap
siėmė nupirkti tos tautinė-' 
grupės, kurių tėviškės la 
blausiai nukentėjo nuo in 
vazijos. Lenkai pasižadėjo 
surinkti 21 milijoną, grai 
kai — 15 milijonų, lietu 
viai — keturi® ir pusę mi 
lijono ir jugoslavai — tris 
milijonus. (OWI)

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

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrk 
geratorius, Dulkių Valytu

vas ir Motorus.
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.
RRAL E8TATE FOR BADE

DftDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

PLATINKITE “DRAUGĄ**

PARSIDUODA — 2 aukftC. mūrinis 
namas, 8—4 kambarių ipartmental, 
karkto vandens klluma, mūrinis <*.- 
radklus. Randasi adresu: 720B 80.
MAPLBWOOD AVĖ. Krelpkttks prie 
J. M. MOZERIS, 9989 B. HALSTED 
ST.. Tel. GAL. 411B.

PARSIDUODA — ftlltl Patalai, pūkų 
Ir plėkytų plunksnų. tr Pagalvės 
(padukkos). Nebrangiai. Kreipkitės 
adresu—8441 8. DITUANICA AVĖ.

Žinok gerai, kad didžiau
sias laisvojo ir susipratusio 
žmogaus priešas yra bolše
vizmas ir nacizmas

Išsirinko pirmininku
SOUTH BEND, Ind. — 

Kunigas Bernard G. Demp- 
sey, S. J., St. Louis univer
siteto profesorius, buvo iš
rinktas Katalikų ekonomijos 
draugijos pirmininku. Apie 
tai pranešė Notre Dame uni
versiteto pareigūnai, gruo
džio 20 d.

Kalbėjos.
LONDON. — Vatikano 

radijas pranešė, kad popie
žius Pijus XII gruodžio 20 
dieną kalbėjos su Myron 
Taylor, prezidento Roosevelt 
asmenišku atstovu.

FORGOTTEN SOMETHING?
If you have 

not answered 
thatChristmas 
Seal letter, do 
so today. En- 
list in the 
year-round 
fight against 
tuberculosis, 
whichkillsone 
person every 
nine minutes.
Buy and Ūse Christmas Seals

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR “DRAUGI *

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

PIRKITE KARO BONUS!

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

★ ★ * 4
Modemiška Karo Dirbtuve, Geros Darbo Sąlygos. WAR 
LABOB BOABD Užtikrintas mokesčių ratos ir merit rating 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti, pirmyn taip greitai kaip

išmokstate ar parodote savo gabumus. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

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

IMKIT DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Mėlynos stampos 
nuo A8 iki Z8, nuo A5 iki 
Z5, A2. B2 (4 knygelėje), 10 
punktų kiekviena, geros ne
ribotam laikui. DELNINIS EDITORIALAS

MfiSA, ’sCRIS, RIEBA- ' ISv'rt° Svietas 

LAI, KENUOTAS PIENAS. | Pasidarius į visus rundi- 
— Raudonos stampos nuo, no svieto kampus, mizerną 
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.

* * *
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 rugpiūčio 
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.

♦ ♦ *
VARTOTI RIEBALAI. —

Kiekvienas svaras vertas

žmogų verčia karčiai padū
moti, kas šiandie darosi su 
tuo pablūdusiu svietu. Kaip 
ant delno matome, kad svie-1 
tą yra apnykęs balšavizmas, 
nacizmas, pašizmas ir kito
kie durnizmai, lygiai kaip 
Lietuvoj būdavo; kaimo kam 
pininko nuskurdusią ožką 
gyvas brūdas.

Razumą galvoj turįs žmo
gus dabar gyvena lyg pa
klydęs dideliam miške, ne
žinodamas kur eiti ir pas 
ką rodos klausti. Atsiranda 
tavoršČių, kurie, tiesa, net 
aukso kalnus ir kitokias šio 
svieto marnastis žada, kad 
tik jų, klausytum,) paskui 
juos eitum, jiems dolerius 
į delmonus kištum. Ale kaip 
tik pavartoj! nors unciją 
savo razumo, tai tuojau pa
matai, kad visi tie aukso 
kalnus žadantieji tavorščiai 
yra naujos gadynės valka
tos, doriškai nusibankruta
vę, neatskiria juodą nuo 
balto: giria kas bloga, plio- 
voja kas gera. Tai visokie
cicilitskiai, balšavitskiai ir

dviejų raudom, punktų ir 4 f jckiai K>lekvienas jų
—1 £ir*a savo kromą. Imkim 

Lietuva nenori nei naciz-1 kad ir balšavitskus, kurie 
savo kromą net susiriezda- 
mi giria: spyčius sako, ga- 
zietose rašo, malevoja. Kro- 
nao savininkas, siūlydamas 
silkę, ar kitokį tavorą, pir
kėjui duoda net pačiupinė
ti, kad įsitikintų tavoro ge
rumu. Tuo tarpu balšavits
kiai, patys nematę Stalino 
rojaus, neragavę jo links
mybių, kitiems siūlo, perša. 
Žinoma, jei daugelis žmo
nių domėtųsi taip savo sme- 
genynu, kaip domisi balša- 
vikišku kromu, tai balšavits 
kiam būtų kaput biznis. Ale 
ką padarysi, kad daugelis 
žmonių balšavizmą laiko 
kaip ešeriukas slieką užmau 
tą ant kabliuko — nutvers 
ir pasigardžiuos. Tuo tarpu 
žinome, kas atsitinka eše-

mo, nei bolševizmo.

Daržovių kainos
Office of Price Adminis- 

tration praneša, kad žali 
žirniai (beans) pabranksta 
penkiais centais svaras, a- 
gurkai keturiais centais, 
svogūnai keturiais centais 
už tris svarus. Tos pakel
tos kainos įeina galėn gruo
džio 21 d. Žirnių kaina bus 
26 centai už svarą, agur
kai 24 centai, svogūnai 25 
centai už tris svaras.

ir atgal parvažiuoti. Bet 
šiandie išvažiuoti iš balša- 
vitskių rojaus ir pasidairy
ti, kaip kapitalistai gyvena 
— šabas. Dėl ko; taip? Ogi 
dėlto, kad, jei būtų valia 
išvažiuoti, tai visi darbinin
kai viską palikę visur išbė
giotų. Net aukšti komisa
rai, išleisti valstybės reika
lais, patekę į kapitalistinį 
rojų, ne tik atsisako grįžti 
darbininkų “rojun”, ale da 
jį viešai prakeikia, kaip jau 
yra ne vienas tai padaręs.
Balšavitskių rojus — 
ne juokas

Balšavitskių rojus, tavorš 
čiai, nėra juokas. Tai baisi 
žmonėms nelaimė ir sunki 
vergija. Niekur ant svieto 
jūs nerasite tokios nelygy
bės, kaip kad dabartinėj 
Stalino sistemoj. Valstietis 
ir darbininkas yra baudžiau 
ninkai, be jokios nuosavy
bės. Dirba tik už maistą. 
Jiems nevalia organizuotis. 
Jiems nevalia streikuoti. Jie 
neturi kam pasiskųsti. Jie 
negali net svietui pasiskųs
ti, nes Osipo Groznyj įsaky
ta daboti, kad joks bau
džiauninkų skundas neišeitų 
į svietą.
Patys pirma paragaukite, 
paskui kitiems siūlykite

Žinau, daugelis lietuviškij 
ruskių nevierys ką aš čia 
pasakoju. Jei taip, be sporo. 
Pagavę progą, jei ne dabar, 
tai po vainos, patys nuva
žiuokite, pamatykite ir pa
ragaukite to “rojaus”. Bet 
ko patys nematėt, neraga- 
vot, ir kitiems nepirškite. 
Nelaukite smerčio valandos, 
nes, būkite šiur, kad po 
smerčio nebus laisvos pasi
rinkimo. Barzdočius

New Yorke prie vieno 
darbininkų paieškojimo biu
ro buvo iškabinta tokia.
“saina”:

Tegul kiekvienas savyje 
saugo tą turtą — manda
gumą. Kitiems lai moka jį 
duoti nesvyruodamas, te- 
aikvoja jį nesigailėdamas, o 
pats įgauna blogai nemany- rįukui. 
damas. George Sand i

Blogiau, kaip caro
Hunt Goes On

In the battle against llsease. a. 
agalnRt an estam y army t h ere ta Į 
never any let up. No drug baa yet ' 
boen found ta eure tuberculosis. but 
ChrlRtmas Seala support continuous 1 
medtcal Teaearch on the di«ei«e- ( 
whtch laat year took 56.000 IIvpr in 
the United 8tatea. I

gosudarstvijoj
Nežiūrint, kaip balšavits

kiai apie Stalino rojų šne
ka, tikrovė nepasikeis: Ra- 
siejuj dabar yra blogiau, 
negu buvo prie caro. Senes
nieji atsimenam, kad caro 
gosudarstvijoj buvo daug 
neparėdko. Ale' kuris turė
jo pasportą, tam valia bu
vo važiuoti, kur tik norėjo

Reikalingas dišvašeris, al
ga $35.00.

Reikalingas sak s o f o n o 
griežikas, alga $30.00.

Tik pamislykit, kaip A- 
merike yra: dišvašerio “pro 
fesija” Labiau vertinama, 
negu muzikanto.

Mano delnui net panižo 
sušukti: vyrai, kam reikia 
mokyklų, universitetų? Už
tenka restoranų kičino.

Naujausia poezija 
Puikus vyras — pinavijas, 
Girtas tapęs — kaip galvi

jas.
Mergužėlė, kai rūtelė, 
Pasigėrus — kai kiaulelė.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PR1TAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMTERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS. NAMAMS 
TR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West 47th Street — arti VVood Street 
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I^lmAjlmu! pirkite U. S. Karo Bona* ir Stampa*!

VAL : nuo • ryto Iki 9:90 p.p. etvtr Iki t. Aa«t*d • Iki 11.
J

.. J.--. «. jiiiA. x. . ,-^i)



4 * * * DIENRA8TTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS
». THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

SSŠ4 South Oakley Avė. Chicago, Ilthioh
Published Daily, except Sundaya, 

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

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

Advertlsing in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
tteina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams \........................ .......................................................... $7.00
Pusei metų .................................j.............».................. 4.00
Trims mėnesiams ......................   2.00
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.50

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

Metams .................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................................   3.50

Trims mėnesiams................ .......... L..................................... 1.75
Dviem mėnesiams .................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ........................................................ .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštln nededamos.

- Entered as seoond-Claas Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Karo eiga Europos vakarų fronte
Paskutinėmis dienomis iš Europos vakarų karo fron

to gavome blogų žinių. Vokiečiai, sutraukę visas savo 
geriausias jėgas iš kitų frontų į vakarų frontą, veda 
kontrofensyvą prieš sąjungininkus, kuriems teko stip
riai susiremti ir kai kuriuose punktuose net pasitrauk
ti atgal. Tuose dideliuose ir kruvinuose mūšiuose, aiš
ku, daug mūsų vyrų žūva, daug amunicijos sunaudo
jama.

Tos žinios vakar buvo truputį gerėlesnės. Nacių kon
trataka sulaikyta ir keletas pozicijų atsiimta. Karo 
vadovybė sako, kad blogiausias laikotarpis jau praėjo. 
Tačiau pastebi, kad tai nereiškia, jog vokiečiai jau 
nebekontratakuos. Jie tiesiog iš kailio nersis, kad są
jungininkus pastumti toliau nuo Vokietijos sienų. Tai 
reikalinga blogai vokiečių nuotaikai bent kiek atkai
šyti ir laimėti bent pora mėnesių laiko lemiamiems 
mūšiams pavasarį prisirengti.

✓
Bet amerikiečiai ir jų sąjungininkai tokiam nacių 

svajojamam “poilsiui” ir prisirengimui neduos progos. 
Nepaisant žiemos nepatogumų, nacių karo mašina bus 
daužoma visomis moderninėmis karo priemonėmis.

Kad naciai sutraukė į Vakarų frontą geriausias ir 
didžiausias savo jėgas, nieks apie tai neabejoja. Jei 
sąjungininkams dabar pavyktų tas jėgas vienu ar kitu 
būdu likviduoti, karas su vokiečiais galėtų greitai už
sibaigti. Jei Sovietų Rusijai ištkro rūpi greitas Vokie
tijos nugalėjimas, ji dabar turi šaunią progą labai žy
miai ir efektingai prie tos pergalės prisidėti. Rusai, 
pasijudinę ofensyvon prieš vokiečius Rytų fronte, smar
kiais žingsniais galėtų maršuoti Berlyno link, nes nacių 
jėgos yra sutelktos vakaruose. Gaila, kad Maskva la
biau rūpinasi Rusijos imperialistiniais siekimais ir ko
munizmu, negu Vokietijos nugalėjimo pagreitinimu.
*

Kodėl Stalinas vengia pasitarimų!
Visur yra jaučiamas gyvas reikalas, kad jungtinių 

tautų vadai susirinktų pasitarimui, nes tarptautinė po
litika vis labiau susikomplikuoja.

Tokio pasitarimo, atrodo, nori Prezidentas Rcosevei- 
taa, dalinai ir premieras Churchill. Tačiau maršalas 
Stalinas, kiek tik galėdamas, išsisukinėja. Tai laiko jis 
neturįs, tai iš Rusijos negalįs išvažiuoti, tai kitokias 
kliūtis suranda.

Kodėl Stalinas išsisukinėja nuo pasitarimų, visiems 
yra gana aišku. Jis Laikosi bolševikiško dėsnio — kol 
vanduo yra sudrumstas, reikia žuvauti. Europoje da
bar chaosas, vargas, netikrumas, todėl jis yra užim
tas užgrobimu teritorijų, sėjimu komunizmo nuodų ir 
mažųjų tautų pavergimu. Vienu žodžiu, Stalinas žu
vauja.

Stalinui visai nerūpi pasaulio teisingos^ir^pastovios 
taikos atsteigimas. Tuo tarpu nedaug jam berūpi ir 
karo eiga. Jei jam tai rūpėtų, savo raudonąją armiją 
jis pasuktų į Rytų Prūsiją, kad palengvinti sąjungi
ninkams vakarų fronte. Bet jis to nedaro, nes visos 
rusų jėgos dabar sukoncentruotos Rusijos sienų plė
timui ir siekimui visą Europą dominuoti.

Štai, kodėl Stalinas išsisukinėja iš pasitarimų cu 
p. Roose veltu ir p. Churchilliu.

50 melų 5v. Juozapo parap. Scrantone
šiomis dienomis dar vienai lietuvių parapijai Ameri

koje suėjo 50 metų amžiaus. Auksinį jubiliejų mini šv. 
Juozapo par., Scranton, Pa. Ta proga gruodžio 17 ir 
18 dd. buvo iškilmingos pamaldos. Pirmą dieną mišias 
celebravo J. E. vyskupas William J. Haffey, antrą die
ną — J. E. vyskupas Martin O’Connor.'

Minint tos parapijos auksinį jubiliejų, negalima pra
leisti nepaminėjus buvusį ilgametį jos kleboną a. a. 
kun. Joną Kurą, kurio dėka parapija išaugo ir laimin
gai pergyveno visą eilę audrų ir kovų, norėjusių ją 
parblokšti. Garbingam klebonui kun. Kurui teko ko
voti ir su taip vadinama “nezaliežninkija” ir su atvira 
bedievybe, kurią skleidė ten gyvenęs dr. Jonas Šliupas. 
Kun. Jonas Kuras buvo lyg toji uola, į kurią atsimu- 
šusios Bažnyčios priešų bangos, atslūgdavo atgal.

Kun. J. Kuras, nujausdamas, kad jaunąją parapijos 
kartą reikia sistematingiau ir geriau auklėti, įsteigė 
parapijinę lietuvių mokyklą, pastatė jai gražius rūmus 
ir jai vadovauti pakvietė Šv. Kazimiero Seseris.

Ačiū klebono ir seserų mokytojų giliam patriotiz
mui, Šv. Juozapo par. mokykla per daug metų buvo 
žinoma viena iš lietuviškiausių mokyklų Amerikoje. 
Parapija iv visų jos draugijų veikla taip pat buvo gry
niausiai lietuviška. Kun. Kuras niekuomet nesvyruo
davo. Jis buvo vadas pilna ta žodžio prasme. Jis žino
jo, kad parapija priklauso lietuviams, todėl ji ir turėjo 
būti grynai ir katalikiška ir lietuviška. Kompromisams 
vietos nebuvo.

Kun. Kurui mirus prieš keletą metų, klebonu Šv. 
Juozapo parapijon paskirtas prel. J. Miliauskas, ku
riam šiemet sueina 25 metai kunigystės.

Šv. Juozapo parapija turi nemažą nuosavybę: gra
žią bažnyčią, erdvę mokyklą, naują kleboniją. Tai vie
na iš pirmųjų lietuvių parapijų Amerikoje, kuri lietu
vių išeivijos gyvenime suvaidino labai svarbų vaid
menį. Jos jubiliejaus proga sveikiname parapijonus ir 
jų kleboną, palinkėdami sutartinai darbuotis Bažny
čios ir žmonių dvasinei gerovei.

★

Italijos krikščionių demokratų vado žodis
Kun. Luigi Sturzo, kuris Italijos gyvenime yra su

vaidinęs maždaug tokį vaidmenį, kokį Lietuvoje suvai
dino kun. Mykolas Krupavičius, kalbėdamas apie da
bartinę Italijos vidaus politiką, pabrėžė, kad dėl jos 
chaotinės padėties yra kalti ir britai ir Maskva. Jisai 
stipriai ragina Ameriką laikytis savo nusistatymo ir be 
jokių svyravimų bei kompromisų juos vykdyti į gy
venimą. Amerika turi priversti savo sąjungininkus 
bendrai dirbti, kad atsteigti pastovią ir teisingą pa
saulio taiką. Jei Amerikai nepavyks suburti valstybių 
tokiam bendram darbui, prasidėjęs lenktyniavimas tarp 
Didžiosios Britanijos ir Sovietų Rusijos dėl įtakos sfe
rų Europoje gali privesti Europą ir visą pasaulį prie 
skaudžios, tikrai tragingos būklės.

Taip mano kun. Sturzo, kuris dabar gyvena Jung
tinėse Valstybėse. Iš jo tėvynės — Italijos jį ištrėmė 
fašistų valdžia, prieš kurią jis' labai griežtai kovojo. 
Kun. Sturzo yra giliai įsitikinęs, kad Italijai getiau- 
sia tinka demokratinė santvarka. Dėl to dar prieš Mus- 
solinio Laikus jis Italijoj suorganizavo krikščionių de
mokratų partiją, kuriai jis ir vadovavo. Tačiau fašis
tų perversmas šiam gražiam sąjūdžiui padarė galą. 
Krikščionių demokratų partijos veikimas Italijoje da
bar ir vėl yra atgaivinamas.

★
Ar tai būt teisingai

Vyriausias lenkų armijos kapelionas vyskupas Gaw- 
lina, kalbėdamas iš Vatikano radijo stoties, apeliavo 
į pasaulį. Anot jo, Lenkija pirmoji buvo nacių užpul
ta. Ji buvo pirmoji, kuri gynusi teisybę. Nejaugi ji 
susilauks tokio “atlyginimo”: praras pusę teritorijų 
ir vėl būti išstatyta į pavojų netekti milijonų lenkų, 
kurie bus isdeportuoti į Sibirą pražūčiai. Daugiau kai 
milijonas lenkų nesugrįžę iš pirmosios okupacijos iš
trėmimo. “Ar tai būtų teisinga?” — klausia vyskupas.

★

Nužudyti milijonieriaus broliai ir sesuo
Katalikų savaitraštis ‘‘The Register” įdėjo atvaizdą 

lietuvio pranciškono kun. Agnelius Krasausko, kuris 
neseniai atvyko iš Sirijos, kur misijonieriavo arabų 
tarpe. Tame pačiame laikraštyje pranešama, kad šio 
misijonieriaius du broliai Lietuvoje buvę bolševikų už
mušti, o jo vienintilė seeuo nacių nužudyta.

Tėvas Agnelius į šv. Pranciškaus vienuolyną (Lie
tuvoje) įstojęs 1933 m., kunigu įšventintas 1941 m.

★
Juo už gausesenes pinigų sumas pirksime U. S. ka

ro bonus, juo greičiau karas baigsis ir greičiau mūsų 
sūnūs ir dukterys sugrįš namo. Pirkime U. S. bonus
lietuvių finansinėse įstaigose ir lietuviu komitetuose.

t

Penktadienis, gr. 22, 1944

Amerikos Pirmosios Armijos tankų naikintuvas stovi ant Roer upės kranto, kad 
paleidus bombų lietų į nacius anapus upės. Nežiūrint sėkmingos nacių kontratakos, 
padėtis Pirmosios Armijos, sakoma, nėra bloga. (Acme-Draugas telephotp)

Seku, seku 
pasaką

Kartą tigras, per savo ne
apsižiūrėjimą, pateko į jam 
jau seniai parengtą kilpą. 
Nuliūdo vargšas, tupėjo ir 
laukė, galvodamas, kaip čia 
toliau bus. Nejau reikės 
jam, tokiam vikruoliui, ne
laisvės jungą kentėti, kol 
turės badu išgaišti.

—Ne. To negali būti. Jei 
gu aš, tigras, būdamas gud
rus, sumaningas ir vikrus, 
turėčiau žūti, ką gi tie iš
tižėliai, bailiai ir tuščiagal
viai beturėtų daryti,—gal
voja jis. Tuo tarpu prisiar
tino asilas ir ėmė, galvą 
perkreipęs, savo kvailą kal
bą porinti:

—Kaip tu, tigreli, būda 
mas toks ištižėlis, kvailas 
ir nemokša, jau seniai neiš- 
nykai nuo žemės paviršiaus 
Juk tavo visa sudėtis nebe
atitinka šių dienų gyveni
mą. Žiūrėk, kokios tavo 
trumpos kojos, ar palyginsi 
jas su manosiomis? Na, o 
ta uodegėlė — nuo pusės 
metro... Kurgi su ja gyvam 
reikia pasidėti? Aš seniai 
galvojau, kad tu toksai bū 
damas nebegalėsi ilgiau be
gyventi ir turėsi greitai vi 
sai išgaišti.

Taip asilui bekalbant, 
atėjo didelis, tikrai stebėti
nais ragaiš, avinas ir, ma
tydamas tigrą patekus ne
laisvėn, pradėjo drožti savo 
pamokslus:

—Ei, tigreli, tu nelaimin
giausias. iš jielaimingųjų 
padarinių. Kaip tu jau se
niai nežuvai! Juk iš tavęs 
niekam jokios naudos... Aš, 
žiūrėk, vienų vilnų, kiek 
atiduodu. O ką reiškia ma
no ragai? Juos pamatęs, 
kiekvienas su didele pagar
ba lenkiasi ir daro didelį 
vingį.

Taip avinui bekalbant, 
susirinko iš artimiausios 
balaitės didžiulis būrys var
lių, ir jos net kurkti pradė- 
jo^ visaip tyčiotis, juoktis 
iš vargšo tigrelio ir jį mo
kinti. Tigras, dantis sukan
dęs, tyli ir kenčia galvoda
mas:

—Jei aš turėčiau tik lais
vę—visiems burnas uždary
čiau savo darbais. Tačiau 
dabar, kai stora virvė ver
žia kaklą ir neleidžia mano 
balsui galingai nuskambėti 
—turiu kentėti ir būti lais
vųjų menkystų pasmerktas.

Staiga išlindo išbadėjęs ir 
rodydamas savo baisius din 
tis liūtas. Tigras, smarkiai 
pasispyręs, šoktelėjo, virvė 
trūko, ir jis vienu šuoliu 
atsidūrė tarp medžių sakų.

Tuo tarpu asilas, vos suspė
jo atsisukti pažiūrėti, o jau 
kabojo baisiuose liūto nas
ruose. Aviną parėžęs, liūtas 
tuoj pasivijo asilą ir su juo 
beregint apsidirbo. O var
lės, varlelės: jų ne viena pa
kibo po plačiom liūto lete
nom. Tuo tarpu tigras be
sidairančiam asilui pasakė:

—Tiktai tie yra paskuti

nieji bailiai ir tuščiagalviai, 
kurie didžiuojasi ir biauriai 
tyčiojasi iš belaisvio, kai jo 
kaklą veržia kilpa ir neduo
di jam nė pajudėti, nė su
mauroti.

CHICAGOJE
Du vyrai buvo nublokšti

nuo gatvėkario laiptų, prie 
103 N. Halsted str., kai vie
nas iš vyrų palietė pastaty
tą automobilį ir čiupo kitą 
vyrą, kai jis krito. Abu vy
rai susižeidė, vienas buvo 
nubraižytas, kitas susilaužė 
petį. Nelaimė įvyko gruo
džio 18 d.

Du plėšikai atėjo į rūbų 
krautuvę, 2625 Karlov avė..
ir iš jos paėmė paltą už $20 
vertės.Rašo J. Naujulis
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS ★

★ ★ V I R T U V MADOS
s

Sonja Pi pi raitė

KALĖDŲ PASAKĖLĖ
Štai, ateina ir Kalėdos. 
Gaspadoriams tikros bėdos: 
Užmokėk visiems algas, 
Samdyk bernus ir mergas.

Šeimininkė net sukaito 
Ir rankoves atsiraito.
Jai po kojų nepakliūk,
Nė viduj geriau nebūk.

Kepa mėsą ir ragaišį, 
Vaikai laižos susipaišę, 
Laižos katins po stalu. 
Mama sako: “Negražu.”

Katine, tu bėk pelįoti,
O Marytei aslą šluoti. 
Vandenį Jonukas neš — 
Visi dirba prieš šventes.

Kas tingėjo prieš Kalėdas, 
Nelankys to Senas Diedas, 
Dovanų tokiam neneš.

Verks jis per visas šventes.’’ 
Vaikai dirba, tripinėja,
Čia pašluosto, čia palieja... 
Bet darbelis jų gražus, 
Daug lengviau mamytei bus. “Kas čia? Kas esi, gražioji!j 

Karalaitė gal šviesioji? 
Mama sako: “Oi, vaikyčiai, O gal deivė iš dangaus 
Paišini jūs kaip negryčiai. Atvykai lankyt žmogaus?”. 
Tai dabar Marytė gaus
Pūrtį iškūrent tuojaus.”

Q pirtis ta prie upelio. 
Tamsu. Nematyt takelio. 
Bobos šnibždąs paslapčia, 
Kad gyvena laumė čia.

Kas‘juoduoja ten prie tako? 
Jau širdis Marytei plaka. 
Gal būt laumė ten sniege? 
Ar jau bėgti, ar dar ne!

Sudejavo, suvaitojo...
(Net Marytei tirpsta kojos.)
Ir tas balsas toks graudus:
Tai ne laumė, bet žmogus.•

Eina jau artyn Marytė. 
Žiūri — sniege senelytė: 
“Oi, kaip baisiai sušalau, 
Tur būt, mirti reiks tuojau.’

Bet Marytė mirt neduoda, 
Šalin varo šmėklą juodą. 
Su sniegu senutę trins.
Jos gyvybę atgaivins.

Atsigavusią senelę 
Tuoj į pirtį veda, kelia.

\
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KANČIŲ ŽEMĖ
Lietuva, kankinė, tu Šeaaė šventoji,
Neveltui tiek kryžių uavyje nešioji,
Neveltui Marija tave pasirinko,
Gal Jai čia su mumis kentėti patinka!

Čia Jai ir vainikai iš kančių nupinti,
Slėniai ir kalneliai kapais nusodinti,
Čia gėlė gražesnė kraujuose išauga,
Nes kryžius palinkęs daržely ją saugo.

1
Litanijas gieda ūkininko grįčioj,
“Šventas Dieve” gaudžia kiekvienoj bažnyčioj, 
Marijos altoriai apeiti klupflčiomis,
Liūdinti šešėliai kalba paslapčiomis.

O jei prakalbėtų kalėjimų sienos,
Tos kruvinos naktys, ašarotos dienos, % • 
Skausmų ir dejonių kiek čia palaidota,
Tik Tu, Dieve Brangus, tegali ž'noti...

Laisvutė

Tenai šilta bus tuojau, 
Seni kaulai atsigaus.

Jau pirtis išsikūreno, 
Atgaivino kūną seną.
Tinka jai pirtis karšta, 
Džiaugiasi ji: “A ta, ta.”

Pagaliau senoji tarė:
“Tu turi širdelę gerą.
Už tai atpildas tau bus, 
Geras darbas nepražus.’’

Bet reik tiesą pasakyti: 
Buvo negraži Marytė.
O be to dar nesveika,
Nes kuprota ir raiša.

Vos pakėlė ji galvutę,
Jau senelės lyg nebūta. 
Kur pradingo—nežinia. 
Rodos, matė tik sapne.

Skuba tuoj namo Marytė, 
Pasigedo gal mamytė.
Vos tik žengė per duris, 
Išplėtė visi akis:

— “O tėveli, o mamyte,
Ką jūs kalbat? aš Marytė. 
Truputėlį užtrukau,
Senutėlę gaivinau.”

Kai apsakė jiems Marytė, 
Kas išgirsti ir matyti 
Teko jai vidur nakties 
Prie senosios jų pirties, —

Tuoj tėvai abudu sako: 
“Tai teisybę žmonės šneka. 
Buvo laumė ten gera 
Su Kalėdų dovana.”

Kai pažvelgia į dukrelę, 
Džiaugsmas širdis aukštyn
S Ai', kelia!
Džiaugias tėtis ir mama, 
Net katytė, ta raina.

Nors Marytė jau gražuolė, 
Bet gerumas neprapuolė:
Kam pažvelgia į akis,
Visų pavergia širdis.

Visi džiaugias iš gražumo,, 
Bet pamilsta už gerumą.
Tąi didžiausia dovana,
Jei kieno širdis gera!

Motina Kalėdų angoje
(Tęsinys iš Nr. 294) x

O čia toks gražus Jėzusš- 
lis apsuptas Marijos nuo
metu... Juozapas senelis, pro 
sidabrinę išlenktą lazdą, 
žvelgia į skaisčiausias jūrų 
gelmės akeles... O čia jau
čiai... Piemenėliai... Ten vir
šuj* erdvėj, tviska žvaigž
dė.* “Kažin ar ji dabar 
šviečia ant mano sūnų karo 
lauke?” — Klausia savęs 
vieniša motina.

Ji prisimena pernai švęs
tas Kalėdas... Kūčių stalą... 
Iš eilės ji buvo penkiolikta 
ir paskutinė stalo gale. Vi- 1 
si sūnūs, .gražūs kaip vasa
rą bijūnai... Albinutė, einan
ti gailestingųjų seselių kur
sus, kažkokiu kilnumu dvel
kia... Ji bėga aplink stalą 
baltuos rūbuos, su šydo nuo 
laideliu, nusvirusiu per pe
čius, grakšti ir krykštau
janti visiems pasitarnauja... 
O ir tėvelis, nors pagalvė
mis apramstytas, sėdi ker
tėj.*. Jis žegnoja, laužia plot 
kėlę ir laimina visus.

Aušrai vos pasirodžius, 
visoj apylinkėj gaudžia baž
nyčių varpai, kviečia... Kyla 
maldos vienuolynų tylose... 
O dabar... Griuvėsiai... Šven

tovės išardytos, vienuolynai 
išgriauti... Sudužę bažnyčių 
bokštai į skeveldras, į ga
balėlius... Nulinko, nutyso 
jų siluetai lig pat pilkos že
mės aptaškytos krauju, už
verstos lavonais, nusmaigy- 
tos peiliais, durtuvais, kul
komis, šrapneliais išgriau
tos, išverstos... Varpai, ku
rie gaudė, kurie siūlė mei
lę, vienybę, broliškumą... 
Kurie kvietė prie dvasinių 
pokylių į sielų vaišes — iš
mesti lyg našlaičiai į pur
vą, į pasaulio sąšlavynų kal
nus... Ir vis tai žmonių dar
bai... žmonių, kurie kiekvie
nas. turėjo motirią. Argi mo
tina tik tam davė žemei vai
sių, kad žemė,. nuodingomis 
dujomis apsisukus, sunai
kintų ją pačią?!.. Ir dabar, 
ne tik Gerulienė nusigandus, 
bet nusigandusios viso pa
saulio motinos, kad jų vai
kai žemėj sukūrė peilių ka
ralystę! Štai guli lapas ant 
Gerulienės stalo, tai atsi
šaukimas vienos motinos —

“Į visas pasaulio moti
nas!”

— “Sengalvėle, motina! 
Ar pajėgi klausyt vėjo rau
dų, kurios neša vaitojimus

iš karo lauko? Ar pajėgi, 
pasakyk? Kodėl tavo bal
sas užgniaužtas? Nejaugi 
kančios tave perdaug pa
laužė?... Ko verki, motinė
le, jau amžinai... nieks ta
vo raudų negirdi... Tu ne 
viena laužai rankas iš siel
varto. Milijonai motinų tau 
padeda... Atsigręžk, motina, 
į pereitą amžių, pažvelk į 
laukus, kalnus ir griovius, 
kur nerasi kapo be kry
žiaus... Nusėti laukai kau
lais tavo sūnų! Tai ašaros 
motinų... Kančios motinų... 
Tragedijos jų žilo pasaulio. 
Ir tau, motina, be ašaros 
nieko daugiau neliko...

Tu nešiojai po pasaulį iš
milijonų lapų knygą, rinkai 
parašus prieš karą ir vėl 
užvožei primargintus Lapus 
kitų motinų prirašytus. Nu
leidai rankas, nežinai išei
ties*. “Genijai” karo pa
būklais apsišarvavę, liepia 
tau ašarotai pasitraukti iš 
tako...

Motina, neverk, nors ne
ši pasaulį ant sulinkusių pe
čių, nesiskųsk... Pakelk sa
vo balsą. Kogi nutilai? Ko 
tik verki? Suburk visas pa
saulio motinas! Sujudink vi
sus kampelius. Pakelk savo 
gyslotą ranką su balta tai

kos vėliava ir įsakyk savo 
sūnums nuleisti kardus... Ne 
viena, motinėle, tu gali tai 
padaryti. Gali tik viso pa
saulio motinos. Tu perlėta, 
peršvelni, persilpna jas su
burti, sukviesti. Ir byra tik 
ašara tau ir man...

Genijau, sūnau, pasaulio 
žmogau! Padėk savo moti
nai, suklupusiai sale tavo 
žaizdų. Padėk jai savo ga
bumais perbristi kruviną ta
ką ir išnešti taikos vėlia
vą!

Motina, nesuklupk, ant 
kančių liepto. Išnešk žmo
nijai savo kruviną širdį... 
Gal tavo suvytusių lūpų iš
klausys pasaulis? Išnešk iš
verktas ašaras, užgesink jo
mis karo gaisrus... Kalbėk, 
motina, į akmenines širdis, 
kurias pati nukalei... Kal
bėk į sąžines, kurios pabū- 
gusios... Kalbėk, ir čia ta
vo ta pati pareiga, kaip lop
šio vingiavimas. Ar tik tam 
auginai sūnų, kad jo krau
ju nutręštum žemę!... Mo
tina, tavo meilė pajėgs per
versti pasaulį, tik panorėk. 
Tik neverk susidėjus rankų. 
Eikš prie mano sielos, būk 
talkininke... Sujunk, milijo
nus rankų ir širdžių. Sukur- 
kim vieną motinų frontą! 
Mūs ginklas — sąžinė, mei
lė ir taika.”

Gerulienė mąsto: Kažin 
ar visos motinos supranta, 
kas yra sąžinė, meilė ir tai
ka? Tiek motinų, užmiršu
sių savo pareigas. Daugu
ma jų užmetusios koją ant 
kojos, traukia cigaretus su 
vyrais, ir kalba apie revo
liucijas. Kūdikiai šliaužioja 
jų pašonėj, ir semia “pamo
kas”... Pamokas, kaip grei
čiau panerti žmogų ant pei
lio!

Nors Gerulienė laikėsi są
žinės ir taikos vairo, bet 
milijonai motinų auklėjo 
kartą “laisvės keliais”. Lais 
vė suprasta kiekvienos gal
vos savaip — panėrė visų 
motinų šįrdis ant kalavijo. 
Ir kenčia dabar motinos ne 
viena... Ne, ne viena...

Ten už kalnų dūksta aud
ra. ūžia vėjas, švaistydama
sis ant griuvėsių... Ten ry
mo be pastogės, be maisto 
milijonai našlaičių... Milijo
nai motinų apleistų, išgui
tų iš armotų suardytų nišų, 
lūšnų ir palocių... Jos visos 
laukia Kalėdų tik su ryšu
liais ant rankų... Jų akys 
dabar visų nukreiptos į erd
ves../ Gal visatoj išklausys 
jų alkanų, išguitų!... Gal su
grąžins sūnus,, vyras? Štai, 
gal tik spygliuotos vielos 
juos atskyrę, ir vieni guli 
lavonais, antri išguitais pa
bėgėliais...

Ir Gerulienė rišasi ryšu
lį. Nė čia ką sugraibstyti... 
Drebėdama nuo šūvių žemė 
ją visą krečia. Bet Gerulie
nė bėga ne nuo šūvių — ji 
nutarė eiti ir pati ten, kur 
jos sūnūs. Bene ji čia šioj 
nišoj kam reikalinga? Pa
veikslai ir tie nuo sienų nu

bildėjo... šunelis — jau ke
lios dienos kai neparbėga... 
pereik čia nė Gerulienės, 
bene čia. jos gimta lūšna. Ji 
eis ten, už spygliuotų vie
lų... Į ten, kur naktį virę 
kraujo liepsnų, ir šūvių pra
garas. Kur ugnys kraujo 
rykštėmis kilo į erdvę ir 
krito į nakties šešėlius. Gal 
ji ten ras iš dvylikos bent 
vieną sūnų? O gal Albinutė, 
balta kai angelas, gailestin
gos sesers rūbuose lanksto
si prie sužeistųjų... Gal bent 
ji Sutiks... Bent prabėgda
ma pažvelgs kaip į atklydu
sią elgetą. ,

Užspaudė Gerulienė nišos 
duris... Atsistojo ant kalno, 
p asi rėmė lazdele, jos rūbus 
plačiai skarotus, juodus, tar 
šo vėjai atklydę nuo jūros... 
Visas jūrų paviršius didžio
mis bangomis nusilenkė Ge
rulienei... Ji peržegnojo vi
są vakarų kraštą, peržegno
jo nišą ir pasiramsčiuoda
ma lazdele nuėjo kalnais.

Sniego pūgos žaidžia pa
krantėmis... Snaiguolės ran
gosi verpetais ir lekia kaip 
pūkas Gerulienei už akių, 
glaudžiasi ar žaidžia jos

(Nukelta į S pusi.)

BOWMAN COTTAGE CHEESfi 
SALAD MOLD

2 pkgs. Lemon Jell .
2 eups hot water
1 eup strained orange juice
2 eups Bowman Cottage Cheese
Method: Dissolve jell in hot water 

—let stand till cool—add orange 
jbice. When firm whip with rotary 
beater until light and fluffy. Fold 
cpttage cheese into the jell mixture. 
Pour all into round mold- and chiH.

Fili center with rranbcrry saucc.

CRANBERRY SAUCE
1 pound eranberries
1 eup boiling water
2 eups sugar

Method: Ptepare eranberries. Arfc 
to boiling water and boil for eigh) 
minutes.

If a smooth saucc is desired, prew 
eranberries and juice tlirough » 
sieve. Add sugar and retum all te 
fire and cook two minutes. Bok 
briskly.

Yield: 3 glasses of jell

CHRISTMAS DROPS
(Sene them with Houiman Ez* Noę 

’ i eup Bowman Butter 
% eup sugar
1 eup candied fruit (diccd)
1 eup ehopped pecans
1 Leaspoon baking powdcr 

(double acting;
2 Bowman Eggs
d eup all purpoae flour 
H teaspeon salt 
Vi eup Bosvman MUk 
Vj eup cocoanut (if datired)
1 teaapoon cinnamon 
1 eup cereal flakes

Method: Cream butter and sugai 
together. Dredge candied fruit and 
nuts in 2 tablespooos of the flour. 
Combine dry ingredients and add 
alternately with the milk and cggs 
to butter and sugar mixturc. Laat 
add nuts, fruit, cereal and cocoanut 
Drop from spoon on vrell ipeasec 
cookie abaet. Bake ai 350° (or lf> 
minute*.
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MOTINA KALĖDŲ ANGOJE
(Atkelta iš 5 puslapio)

juodų rūbų raukšlėse... Vi
są dieną ji slinko į tą pusę 
kur ją vedė kažkoks neaiš
kus nujautimas. Ji pasiekė 
kokį tai miestelį, armotų iš
griautą. Nuilsus prisiglau
dė prie sugriautos bažny
čios sienų. Apneštos jos* a- 
kys sniegu neduoda ašarų.. 
Ji žiūri į suskaldytus alto
rių akmenis ir jos širdis be 
veik akmenėja... Ji prisime
na šv. Raštą, kai Jėzus ver
kė, žiūrėdamas į Jeruzalę.. 
Bet ji, Gerulienė, jau nepa
jėgia verkti... Tik ji mąsto 
“Ar neverta mums žmo
nėms verkti ant šių griūvė
siu?!” Bet kas verks? Žmo
nijos širdis verda kerštu... 
Šie nekalti griuvėsiai, šios 
skeveldros Gerulienei per- 
brangios... Ji visas surink
tų į savo krūtinę, nes čia 
gyveno Jėzus ir laukdavo

kūną sminga spygliai... Jos 
rankos kruvinos skina ta
ką... Ten toli sužiba elekt
ros lempelė ir, mirguliuoda
ma šviesa ant apsnigtų kūpa 
telių, aiškiai parodo lavo
nus...

Nustojo snigti. Bet aštri 
kruša su lietumi raižo Ge
rulienei veidus.. Jos išsilgę 
akys veržiasi už vielų... Vė
jas kaukia, verkia, gau
džia... Ten matosi siluetai 
su neštuvais. Verčia ant jų 
lavonus ir nyksta už kal
nų... Gerulienės kūnas spyg
liais apsisukęs, bet ji. su
kaupia jėgas ir prasimuša 
į šrapnelių išartą lauką. Čia 
riogso nuvirtę armotos, šau 
tuvai, durklai... Lavonų la
vonai... Nušviečia šią bai
sybių sceną atklydęs pro
žektorius. Motina Gerulienė 
alpsta... Ji mato, kai lietus 
neša upelyčiais kraują į

žmonių... Laukdavo moti- šrapnelių išartas duobes, 
nų... Ji bent vieną altoriaus Lavonai, Kraujas ir
akmens skeveldrėlę įsirišo į! žemS _ šnabžda Gerulie- 
savo ryšulį ir vos ryto za- j n5s lūpos jj atsiremia į nu. 
ros nušvietė žemę — ji vėl virtusį armotoa kaklą ir su_
klampojo per pusnis.

Vieną naktį krinta tylu
tėlis, švelnutis sniegas. Tiek 
to gražaus pūko prisirinko 
žemėj... Jis rodos pavaduo
ja vasaros žiedais nusėtas 
pievas, laukus... Gerulienei 
taip norėtųsi pramigti... 
Taip rodos minkšta, švelnu 
šiuose pūkuose — Gerulie
nė jais bežengdama užkliū
va spygliuotų vielų tinkluo
se... O ten už jų — ji ma
to apsnigtus kupstelius...

— Dieve, gal lavonai*!... 
— Ji galvoja. — Gal susigė
do žemė, ir dangus paslėpė 
baltuos pūkuos nuo moti
nos?!... Juk tai Kūčių nak
tis... Naktis be žvaigždžių... 
Nejaugi Kalėdų angoje spy
gliuotos vielos užtvėrė mo

klinta ant žemės. Jos aky
se ugniniai žaibai nusiraito, 
galvoje suūžia keisti viesu
lai — ji sumišusi kalba:

— Kiek rožių Kalėdų an
goje!... Jos visos mano, ma
no... Apkaišysiu prakartė- 
lę... Šienelis toks skurdus... 
Aš pasiremsiu ant altoriaus 
akmens, pasisieksiu Marijos 
rūbų... Ji vėl išties man ran
kas... Ir toms... Toms ten... 
juodiems žemės šešėliams — 
motinoms... Albinutei...

Švinta rytas. Ten tyliam 
klony, užsilikusioj koplyčioj 
gaudžia varpas... Jo aidas 
plaukia kurčia apylinke. Ge
rulienė kyla nuo žemės. Jos 
sudraskytais rūbais žaidžia 
vėjas... Jos atlapa, kruvina

MŪSŲ VIRTUVĖ
Škotų sriuba druskos ir pipirų pagal sko

nį. Škotai šią sriubą iško
šia ir tik skystimą valgo. 
Galima tame elgtis pagal 
skonį.

Du ir pusė kvortų vande
nio, 1 ir vienas ketvirtada
lis avižų, 5 bulves, smulkiai 
supiaustytas, 2 cibulius (svo 
gūnus) suriektus, 2 šaukš
tu miltų, 2 šaukštu taukų.

Užvirink vandenį ir pri
dėk avižas, bulves ir cibu
lius, pusę šaukšto druskos, 
ir pusę šaukštuko pipirų. 
Virink pusę valandos. Ke
pink miltus ir taukus skau- 
radaitėje, kol parus, ir pri
dėk prie sriubos. Virink kol 
bus tiršta. Vienas puodukas 
tomačių pagerina skonį. Ga
na dėl 5 žmonių.
Škotų sriuba

Pamerk ketvirtą dalį sva
ro miežių, kvortoje šalto 
vandens. Tegul stovi per 
nąktį. Ant rytojaus nusunk, 
sudėk į puodą su 1 cibuliu, 
1 morkva ir 1 rope, supiaus- 
tytus į šmotelius. Jei turi, 
gali pridėti truputį salierų 
lapų. Pridėk 4 valgomus 
šaukštus avižų miltų (oat 
meal); užpilk 2 kvortas ver
dančio vandens ir virink a- 
pie pusvalandį. Tada pridėk

Tiršta bulvienė
Nulupk ir supiaustyk į 

riekutes tiek bulvių kiek no
ri. Sudėk į puodą, užpilk 
užtektinai vandens, kad ap* 
semtų ir pridėk druskos ir 
pipirų pagal skonį. Kuomet 
bulvės baigia virti (jos tu 
ri būti visai minkštos) pr? 
dėk keletą paprastų “soda 
krekių, 2 puoduku pieno ii 
šmotą sviesto. Jeigu nori 
pridėk suraikytą cibulį. Pa 
virink dar biskį, iki atrodys 
lyg ir skysta košė. Padėt 
ant stalo karštą.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybe.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziabak tr Duktė — savininkės

Kalėdinės Dovanos Dėl Namų Visiem}
KALENDORIUS DYKAI!

Atvažiuokite į Sudriko Krautuvę bi- 

le kada, neg krautuvė yra atdara kiek
vieną vak&rą iki Kalėdų; taipgi sek
madieniais nuo 10 vai, ryto iki 4 vai. 
po pietų.

Pasiimkite Budrike 12 puslapių gra
žų Kalendorių DYKAI.

Pas Budriką rasite įvairių žaislų-

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

fi
, jABriSr •'U- vų 1 ’ ;SL

1 fl
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tiis 1 11- i'H
Didelė Krautuvė ant S lotų, 3 
Floor’al Jewelry Krautuvė po 
vienu stogu su Rekordų Krau
tuve.

B fe

EW£1RY
Deimantinių Žiedų

Laikrodžių - ir t. t

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 $Q

Indentification Bracelet . *6.00
WALLETS .......................................  $2.00
MILITARY SETS . .*................ $6 00
PEN and PENCIL SETS . . $2 50 Up

tinai taką?! Taką krauju krūtinė neša per lavonus sa- 
nušlakstytą... Spygliuotosios vo Dievui ir žmoni-
vielos, atverkite motinai var Jai‘
tus... Juk ugnys ir patran- 
kų trenksmas iš eilės ke
lias naktis čia mane kvietė...

Gerulienė raizgosi pro sty 
rančias vielas. Jos platūs 
juodi rūbai kliūva... Į jos

My Tkinkinj...
My Moneyw.My Time 

will itay in this 
war to the llni»h

— t uty Anarita*

J

........Žiedą, Kurį Prižadėjot
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, piovimo ir aiškumo.

s

.Šiandien

Subublu, ?

6
7. /

Tai sužinosi perskaitęs *
Prof. Dr. Vyskupo Būčio garsią knygą:

SVENC. 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

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, pyragas ir pyragai
čius, pajos ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitų naudingų paaiškinimų.

Kaina, su persiuntimu, tiktai $1.25

'DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

"1

WHOLESALE
FURNITURE

BROKEB
Fverythlng In the Iii**- 

Furnlture

AL C. ALLEN 
( Alešauskas)
Faetory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For sppolntment eall —

REPITBIJC flO.M

Didžiausias Pasirinkimas 
Laikrodėlių 

*19.50 iki *200.00
Storo stiklo viršų Staleliai, Coffee Tables
lamp tables, end tables po .. *15.951

- - - - —J

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

Parlor Setų po.....................  *119.50,r *155.00

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,

»°.............................  *9.98
Vilnoniai Bl&nketai, po ............ $4 95
iki $14.95
Didelės, gražios Floor Lempos, po *19.50

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

Niekas geriau nėra namuose turėti kaip 
minkštą kėdę, B&rrell Chair, Easy Chair 
įr 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

■»
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Garbės požymis 
"Draugui"

Šiomis dienomis iš vy
riausios Community and 
War Fund vadovybės dien
raštis “Draugas’’ gavo gar
bės pažymio ženklą su to
kiu raštu: Honor Award to 
Draugas, Lithuanian Daily 
Friend — for generous sup- 
port of our armed forces, 
our Allies and our home 
front, through Community 
and War Fund of Metropo
litan Chicago, Ine.”

Su , šiuo garbės požymiu 
gautas ir tokio turinio Laiš
kas:

December 15, 1944

Mr. Leonard Simutis, Editor 
Draugas
2334 South Oakley Blvd. 
Chicago 47, Illinois 
Dear Mr. Simutis:

For your generosity of 
time and effort and the ūse 
of the columns of your news 
paper, and for the magnifi- 
cent ccoperation you gavę 
throughout the 1944 cam- 
paign, the staff of the Pub-

Bandė nužudyti...
PARYŽIUS. — Gruodžio 

20 dieną buvo pranešta, kad 
Madride, prie Prado muzie
jaus, buvo pasikėsinta sek
madienį prieš gen. Franco 
gyvybę. Jis liko nesužeistas.

Started Sale in U. S.

i lic Relations Department 
takes this opportunity of 
expressing to you its very

1 grateful thanks and appre- 
ciation.

While many things, and 
scores of thousands of work 
ers, combined to make this 
campaign so successful and 
the largest campaign of its 
kind either here in Chicago 
or anywhere in the nation, 
we feel that all the daily 
and vveekly nevvspapers in 
Chicago played the most 
signifieant role, by earry- 
ing the story of the Com
munity and War Fund into 
every home in Chicago and 
all its suburbs.

Community newspaper 
and foreign language news- 
papers, we are happy \ to 
tell you, more than fulfilled 
the pLedge made Lašt sum- 
mer to give “every possible 
aid to the War Fund cam
paign.”

At the direction of the 
Campaign Committee, we 
are proud to send you the 
Community and War Fund’s 
Award of Merit, as an ex- 
pression of appreciation for 
the wartime Service you and 
your newspaper gavę to 
your community, to our men 
in arms and to eur fighting 
Allies.

Sincerely,
Charles Dilday

Director of Public 
Relations 

Irving Bilow
Associate Director of 
Public Relations

į. <

Back In 1807, ln response to an 
appeal from a small group of doc- 
tors, Miss Bmily P. Bissell (ahove), 
of Wilmlngton, Del., started a Chrlst- 
rtias Seal Salo to help tuberculosls 
patients. Every year since then the 
Seal3 have been sold ln this conn- 
try to aid the flght agalnst the 
Whlte Plague.

Iš namu savininku 
klubo veikimo

Cicero. — Cicero Lietu 
vių Improvcnr ;t Politiko? 
klubo priešmetinis susirin 
kimas buvo gruodžio 12 d.

Susirinkimas buvo šauk
tas atvirutėmis, kaipo svar
biausias visų metų susirin
kimas, kuriam svarstoma 
sekamų metų veikimas ir 
renkama valdyba.

Nors susirinkimas nebuvo 
taip skaitlingas, kaip turė
jo būti. Valdyba buvo visa.

Protokolas praeito susi
rinkimo priimtas. Pagal klu
bo tvarką, buvo skaityti 
laiškai. Jų buvo daug iš or

t
STEPONAS MEUALINSKI

Gyveno: 3169 Ho. Erneratd 
Avė, Mirė Gruodžio 20 d. 1944 
m., 11:20 vai. ryte, sulaukęs 
36 metų amžiaus.

Oimęs Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį 1'atricUt < po tėvais Ged
vilaitė); tėvų Krank; dėdę Vi
limų. Žilių ir jo Seimų; 4 tetas 
Eloiinorų. Domark, Mary L, 
Katkiene. Alinu Kcsaty, Kazi- 
mlenų Pocius ir Jų šėitiiM, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3169 Ko. Emerald Avė., tel.— 
Victory 8288. Isildotuvės įvyks 
antrad., Gruodžio 26 d. 1944. 
Iš namų 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas j Av. Dovydo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už vėllonio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

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

iNnliūftę: — Moteris, 'lėtus, 
Dėdė, Tetom Ir Giminės.

baid. direktorius K. M. Kku- 
das. Telefonas Monroe 3377.

NACIŲ PARAŠUTISTAS buvo prisiųstas kvietimas 
nuo Reudonos Rožės klubo 
į jo 30 metų gyvavimo ju
biliejų. Prisiųsta ir tikietų 
už $10.00. Valdyba pasita
rus tikietus paėmė. Nutar
ta už tikietus atmokėti.

Toliau raportavo, kad, ei
nant spalių mėnesio nuta
rimu, paaukota $10.00 Com
munity and War Fund ir 
kad nupirktas 6 Karo Pas
kolos bonas. Dabai* klubas 
turi karo bonų pirkęs už 
$200.00.

Valdybos rinkimas
1945 metams valdyba pa

siliko beveik visa, išskiriant 
iždininką K). Laudanską, 
kuris atsisakė iš priežasties, 
jog mano Cicero palikti; 
nusitaręs eiti į ūkį gyventi. 
Apgailėtina, klubas neteks 
veiklaus nario. Aš nuo sa- 

I vęs linkiu pasisekimo ūki- 
! ninkauti. Jo vieton išrink- 
j tas gana veiklus ir ilgame

tis klubo iždininkas P. Kar- 
kauskas. Taigi valdyba 1945

Susidraskęs susikruvinęs 
nacių parašutistas suimtas, j 
kuomet nusileido užnugary-; 
je amerikiečių linijos. Pas
tarojoj kontrofensyvoj na
cių tikslas buvo pasiųsti pa- 
rašutninkuč į amerikiečių 
linijos užnugarį, kad sunai
kintų susisiekimo priemo
nes. (Acme-Draugas teleph.)

ganizacijų ir visi surišti su 
finansais. Vienuose buvo pa 
dėkos už aukas, o kituose 
prašoma aukų. Nors klubas 
nėra stambi organizacija, 
bet nuo patriotiško ir lab-r --
daringo veikimo neatsisako. 
Visi laiškai buvo priimti. 

Komisijų raportai
Vadinama Town Hali ko

misija, kuri lankos į mies
telio tarybds susirinkimus, 
raportavo, kad taryba turi 
gana keblumo dėl vandens, 
ypač su didžiosiomis įmo
nėmis, kurios nenori mokė 
ti pilnos sąskaitos; jos nori 
gauti tam tikras nuolaidas. 
Žinoma, tos nuolaidos su
gultų ant gyventojų. Veda
mi argumentai. Kuo užsi
baigs, ateitis parodys. Ra
portas priimtas.
Valdybos raportai

Valdyba savo raporte pa
aiškino, kad lapkr. mėnesį 
susirinkimas neįvyko, bet

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

Štai vienai! ii 
paminklinių

MDT8I8

MBEiPKlTfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKMUL

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui muaų Uetuvuuna 
klientam* pilna patenkinimą. 

DIdyti* Oflatt b Dbtottvt:

VENETIAN 
MONUMENT CO.mOttl graibi 

Droduktu-
ir KMrMvvft: 527 N

(Netoli Grand Avė)
PHONE: SEELEY 0105

WESTEBN AVĖ.

v*-’ ‘-Sį ■'

metams yra sekanti: pirm. 
J. F. Kimbark, pagelbinin- 
kas J. Areška, nutarimų 
rašt. A. Tumavich, finansų 
rašt. J. Balakas, kontrolės 
rašt. G. Pocius, iždo globė
jai R. Rakauskienė ir J. Mi- 
kolainis, iždininkas P. Kar- 
kauskas, maršalka F. Pečiu
kaitis; veikiančioji komisi
ja: G. Pocius, J. Areška, P. 
Karkauskas, F. Pečiukaitis, 
A. Tumavich; knygų patik
rinimo komisija: K. Jan- 
čauskienė, J. Mikolainis.

Nutarta po švenčių su
rengti pramogą ir išrinkti 
komisiją: K. Jančauskienė, 
J. Balakas, Vaičiulienė.

Nutarta sekamam susirin
kime turėti alaus ir užkan
džio. Buvęs

ROSELANDE
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ BE KOMIAINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U.. S. GOVERNMENT SUPER VISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OF CHICAGO

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

PETER TROOST MONUMENTS

PIRKIT TIESIOG 13
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumeni 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Būgas 

Sustoja

Telefonas; CEDERCREST 6 3 3 5
Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 
M AU ŽOLĖJ AI

ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 ra. 
Tos Pačios Seimo* 

Rankose!

PERSONĄL1ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICULAR I’EOPLE PBEFER TROOST I’KODICTIO.VS 
D18TR1BUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

MoKt lU-uutifiil—Most Endurlng—Strongest—Best ln The \Vorld. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KKElPKlTfiS 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.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicago* Dalyse

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

Avenue 
Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO VALANDOJE

' Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias
Dalyse.

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

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 251# 
COMmodore 576#

PULIman 127#

k BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULJman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Teleph one YARds 1410
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir¥ *

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Žymios veikėjos sūnus armijoje

Juozapas Daugirdas gimė 
gruodžio 20 d., 1918 metais, 
Chicagoje, III. Baigė šv. My
kolo lietuvių parapijos pra
džios mokyklą ir Long Tech. 
aukštesnę mokyklą, Chica
goje.

Tėvelis Mykolas mirė ko- 
vi 3 d., 1944 m., o motina 
Viktorija Daugirdienė gyve
na Chicagoje, 1615 N. Wood 
str., ir labai gyvai veikia 
visose katalikiškose organi
zacijose, ir yra uoli “Drau-

Baigęs aukštesniąją mo- go” korespondentų klubo na- 
kyklą, Juozapas dirbo Dodge rė. 
ir Chrysler kompanijoje, j 
Rugpiūčio 12 d., 1944 metais 
įstojo į Jungt. Amerikos 
Valstybių armiją. Dabar yra 
Arkansas valstijoje, kariuo
menės stovykloje.

Du kartus neteko 
po $20,000

APDOVANOTAS KONGRESINIU MEDALIU
r——

Lt. Walter D. Ehlers iš Manhattan, Kansas, paliuosuo- 
tas poilsiui iš karo fronto parvykęs namo padeda savo

DIXON, III. — Buvo ras
tas 5 metų amžiaus mergy
tės sudaužytas lavonas. Ji 
vadinasi Sara Jane Tynė. 
Jos lavonas buvo rastas vė-Llai po pietų, gruodžio 20 die
ną, jos name, netoli Dixon.

TEANECK, N. J. — Mrs. 
Jessie Simpson Steward, 25

III, ir Lee kauntės pareigu- me‘M. buvusi K™2’“ k°ntes- 
nai įsakė ieškoti Norman te.Iaim8tokuri ileteko

abiejų kojų, kai bandė pa
gauti traukinį, gruodžio 20 
dieną pagimdė penkių svarų 

aštucnių uncijų kūdikį.

Rastas mergytės lavonas

Jos krūtinėn įsmeigtas peilis...
NUŽUDYTA 5 METŲ MERGYTE. — TĖVAI RADO LA

VONU NAMIE. — KITA MERGYTE BUVO UŽRA
KINTA BASEMENTE.

JUOZAPAS DAUGIRDAS
* * *

Juozapas Daugirdas uoliai 
veikė Lietuvių Vyčių orga
nizacijoje, priklausė prie 5 
kuopos. Taip pat žaidė beis
bolo ir basketbolo komando
se. Jo du broliai, Mykolas ir 
Edmundas, ir sesutė Mari
jona gyvena Chicagoje.

Žuvo darbininkas

Edward J. Verteten, 32 
metų, 522 Swain avė., Elm- 
hurst, buvo mirtinai sutriuš
kintas tarp kastuvo ir vago
no. Nelaimė įvyko Western 
Electric Co. kieme, 23rd str. 
ir Kenton avė., Cicero, pra
eitą trečiadienį

PATTERSON, N,
Mrs. Elizabeth Penner, naš
lė Joe Penner, radio ir judo- 
mų paveikslų komedijanto, 
pranešė policijai gruodžio 
20 dieną, kad ji buvusi “nu- 
kidniapinta” penkių vyrų, 
kurie privertė ją įeiti į au
tomobilį. Iš jos buvo atimta 
brangakmenių už $20,000 
vertės ir kailių paltas už 
$400 vertės, gruodžio 9 die
ną.

* * *
Policija pareiškė, kad Mrs. 

Penner pranešusi, kad ji ap
lankė kelis tavernus su gru
pe sailorų, ir kad ji laukusi 
autobuso, kai banditai pri
vertė ją įeiti į automobilį.

Gruodžio 4 dieną Mrs. 
Penner pranešė policijai, 
kad už $20,000 brangakme
nių dingo iš dėžės, siunčiant 
iš Beverly Hills (Calif.) na
mų į New Y orką.

j _  motinai virtuvėj. Už pasižymėjimus invazijos Prancūzi- kai tėvai, Mr. ir Mrs. Tynė,
jon dienose jis Amerikos vyriausybės apdovanotas Kon- su8rižo iš darbo. Mergytės 
gresiniu Medaliu. (Acme-Draugas telephoto)

Burton, 15 metų amžiaus,
mergytės dėdę, kurio globai
buvo pavesta mergytė, kai
jos tėvai buvo išvykę. »

* * ' Jos vyras vadinasi James
~ v . .y,.. Steward. Tai pirmas kūdi-zmogzudyste paaiškėjo, , . , ... . -m..... i kis, kuris jiems gimė.

Stevvard’ai apsivedė 1940 
lavonas gulėjo ant grindų, į metais, trims metams praė-

ir

Nemeluok, nemeluoki

Išgalvota istorija atnešė mirtį
JAUNA MERGAITE APSKUNDĖ NEKALTĄ KAIMY

NĄ. — MERGAITES BROLIS DAVĖ JAM Į ŽAN
DĄ. — PASKUI MIRTIS...

Pasitraukia...
Carter H. Harrison, pen

kis kartus buvęs Chicagos 
mayoras, ir U. S. internal 
revenue kolektorius nuo 1933 
metų, atsisakė nuo pareigų.

Ligoninėje... Jis iš ^lektoriaus pareigų 
LONDON — The News Pasitraukia gruodžio 31 d. 

Chronicle gruodžio 20 dieną Jam kitais metais balandžio 
pranešė, kad Rudolf Hess, 23 d- suema 85 metai ain'
buvęs Hitlerio patarėjas, da- ziaus-__________
bar randasi protinių ligų Ii-i Remkite tuos biznierius, 
goninėje, kur tai Anglijoje. į kurie skelbiasi “ Drauge”.

ST. ALBANS, Vt. — Jau
na mergaitė sukūrė netikrą 
istoriją, kurioje ji būvi už
pulta. ši išgalvota istorija 
paragino jos vyresnį brolį 
mirtinai sumušti nekaltą 
kaimyną, kurį jinai apskun
dė, — policija pareiškė gruo
džio 20 d.

♦ * *
Eleanor Hoague, 16 metų, 

netoli Swanton, prisipažino, 
kad ji išgalvojo netikrą isto
riją, kad išvengus tėvų išba
rimo dėl suplėšimo jos ko
jinių ir subraižymo jos ko
jų krintant.

* o ♦
Kai jos brolis Earl, 22 me

tų, išgirdo jos pasakojimą, 
jis pasišaukė Fred Wanzer, 
42 metų, kurį ji buvo ap
skundusi, iš teatro ir davė 
jam į žandą. Kai Fred Wan- 
zer krito, jis galvą sutrenkė 
į šaligatvio akmenį, susilau
žė pakaušį. Jis neužilgo mi
rė.

Kas Girdit? 

Chicagoje ♦

pridengtas su paltu, jos krū
tinėje buvo ilgas peilis. Ji 
buvo sužalota kelis kartus, 
jis galva buvo sudaužyta.

* ♦ »
Nužudytos mergytės sesu

tė Mary Lou, 7 metų, pasa
kė, jog jaunas dėdė ją už
rakino basemente, kai ji su
grįžo iš mokyklos užkan
džiui. Kai Mary Lou išsi
laužė, ji neberado savo dė
dės, ir jos sesutė Sara Jane 
gulėjo “užmigusi” ant grin
dų, — ji pasakė. Nežinoda-

jus po nelaimės, kurioje New 
Jersey valstijos grožio kon- 
testo laimėtoja paslydo ir 
pateko po traukinio ratais, 
kai traukinys ėjo Hacken- 
sack stotyje.

Ji neteko abiejų kojų, kai 
buvo 18 metų.

Gatvėje iš moters 
ištraukė $921

NELAIMES
GRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefoną# — PORTSMOUTH 9022 

STOKER COAL, AnMtoe rflfties, $7 45 
2 syk planto*. Chemiškai prirengto#
BLACK BAND LUMP.................... $11,25
PETROLEUM COKE (Conrae). JĮ250 
PETROLEUM COKE (Pilė Ran) <£10*95 

W VIRO. LUMP — Sijoti........... <|jg pQ

earglitij'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1988 II.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS - HM 1 

11d t vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — m 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė.. Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

Popierio kompanijoje, Ideal 
Wrapping Products Co., 
1642 Besley, anksti praeitą 
ketvirtadienį buvo kilęs gais
ras. Gaisras sukėlė apie 
$200,000 nuostolių.

Vienas ketvirtadalis Chi
cagos gaisrininkų įrankių 
buvo naudojama ugnies ge
sinimui.

Gaisras buvo pastebėtas 
prieš 3 vai. ryte.

Susižeidė...
ARNETT. Okla. — Sgt. 

Johnnie Trujillo du metus 
kovojo Viduržemio apylinkė
je, kur nebuvo sužeistas. Jis 
parvyko į namus poilsiui ir 
išėjo medžioti, ir medžioklės 
metu netikėtai persišovė ko
jū

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”

Atėmė žiedą ir •••
Robert A. VValler, 18 me

tų, buvo sulaikytas dviejų 
banditų, Astor gatvėje, ir 
banditai atėmė iš jo $4, laik
rodį ir žiedą, turį vertės po 
$50. Jaunuolis buvo grįžęs į 
namus iš kariškos akademi
jos atostogoms.

♦ ♦ *

Nelaimė kelyje
Elizabeth George, 8 metų, 

1555 So. Millard avė., mirė 
ligoninėje nuo sužeidimų, 
kuriuos ji gavo, kai ji buvo 
sutrenkta troko, prie Mil
lard avė. ir 16-tos gatvės. 
Troko vairuotojas kaltina
mas už nerūpestingą važia- 
vimą,

* • *

Atėmė $180
Trys negrai banditai atė

jo į kavinę, 4753 Madison 
str., ir atėmė iš kavinės šei
mininko $180.

* * *

Už $2,500 pavogta
Edward Mahon pranešė 

policijai, kad buvo pavogta 
žebenkščių paltas, už $2,500 
vertės, iš jo namo, 1020 Ard- 
more aye.

Dėkite

Miss Grace Derr, 48 metų, 
4164 Drexel blvd., karo fab- 

ma kas įvyko. Mary Lou pa- riko darbininkė, neteko $921. 
liko namie laike pietų pri- Ji Pinigus laikė rankinuke ir 
žiūrėti savo broliuko Nor- buvo nutarusi pirkti karo 
man Douglas Tynė, 2 metų. bonų. Aną vakarą koks tai 

♦ * * vagilius ištraukė iš jos ran-
Coroner Frank E. Nangle kinuką su pinigais, pnešaky- 

pareiškė, jog tėvai rado raš- je 817 E. 43 str.
telį, kuris rašytas Burtono-------------------
ranka, — jie pareiškė. Raš
telyje parašyta:

“Aš esu užmušimo kvai
lyste apsvaigintas. Neban
dykite manęs sugauti, jūs 
niekada manęs
čiupsite”.

Dainy rašytojas 
pakliuvo

BEVERLY HILLS, Calif. 
gyvo nesu- — Walter Donaldson, kuris 

parašė dainą “My blue 
Jaunuolis yra Mrs. Tyne’s heaven”, buvo paleistas už

brolis.

Pauostė buteli, 
vaikas sukrito

Harold Russell, 9 metų, 
4901 Greenwood avė., banki
ninko sūnų, buvo ištikusi ne
laimė.

Harold Russell atidarė bu
telį, kuriame buvo chloro-

$1,000 užstatą gruodžio 20 
d. Jis buvo areštuotas po to, 
kai buvo apkaltintas, jog 
keitė beverčius čekius 
liuose ta Vernuose.

ke-

Užmušė traukinys
Frank Jankas, 52 metų, 

617 W. Madison str., auto
mobilių valytojas, buvo už
muštas praeitą trečiadienį,
kai jį sutrenkė Illinois Cent- 

form, kelis kartus pauostė, ra, geležinkclto užmiestinis 
ir jis sukrito. Clara Olson, traukinys tarp 15.tos ir 16. 
tarnaitė, jį rado, ir pašaukė tQg gatvėg
policiją ir ugniagesių depar- _____________ *
tamentą. Jis buvo atgaivin- p
tas po to, kai ugniagesių de- be sąmones... 
partamento gaivinimo squa- Mrs. Marth Alexander, 41

____ das dirbo valandą. Squadui metų, 758 W. Congress str.J
visas pastangas, vadovavo Lt. John McGuire. buvo rasta be sąmonės par-

kad Lietuva vėl atgautų lais- ------------------- ke, netoli Lake Shore dr. ir
vę Ir nepriklausomybę. Skaitykite “Draugą”. Diversey* pkwy. Ji buvo nu-
_______ _______________________________ 1________  gabenta į ligoninę.
J?

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

Pertaiso 8enu# ir Stato 
Naujus Namus Turi Pil 
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams

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

Ir čia nesaugu!
PIETINE ANGLIJA. — 

Viena mokytoja pasiliko per 
naktį mokykloje. Ji manė, 
kad mokykloje saugiau nuo 
bombų, negu namie. Nese
nai V-bomba palietė mokyk
lą ir jos lavonas buvo iš
trauktas gruodžio 20 dieną 
iš mokyklos griuvėsių. Ji bu
vo tik viena mokykloje.

X Kun. J. A. Karalius,
Shenandoah, Pa., lietuvių 
parapijos klebonas, Kunigų 
Vienybės pirmininkas ir žy
mus lietuviškos visuomenės 
darbuotojas, gruodžio 21 d. 
šventė sidabrinį kunigys
tės jubiliejų. Pasirūpinta, 
kad ta proga jubiliato in
tencija būtų atlaikyta 25 šv. 
Mišios. Jubiliatas turi labai 
daug gerbėjų tarp kunigų, 
pasauliečių ir studentijos.

X Šv. Kazimiero Akade
mijoj užvakar įvyko 1945 
metų abiturientėms iškilmin 
gas žiedų įteikimo aktas. 
Žiedai įteikti 111 studenčių. 
Žiedai nuo paprastųjų ski
riasi tuo, kad savyje turi 
škaplierinį medalikėlį. Akto 
dienai paminėti atlaikyta 
šv. Mišios ir pasakytas pri
taikintas pamokslas. Po iš
kilmių trečiametės studen
tės gavusioms žiedus iškė
lė vaišes.

X Petras Grybas, buvęs 
namų dažymo ir dekoravi
mo biznyje, 4446 So. Fair- 
field Avė., su žmona pilnas 
džiaugsmo. Jų sūnus Bruno 
parašutninkas kariuomenėj 
iš skrendančio lėktuvo lai
mingai nusileido Chicagoj 
ir dabar vieši namie bei 
lanko draugus.
X $10 auką Labdarių Są
jungai paskyrė Lietuvos Vy 
čių Chicago apskritis pas
tarame susirinkime išklau
sęs pirm. M. Daunytės gra
žaus raporto iš buvusio sei
mo. Jaunimas džiaugias 
kad dedama pastangos ga
lutinam įrengimui senelių 
prieglaudas.

X Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų, Brighton 
Parke, “bunco party” labai 
gražiai pavyko. Gražus bū
relis susirinkusių, vadovau
jant skyr. pirm. E. Širvins- 
kienei ir Salomėjai Balsis, 
žaidė kauliukais ir dalino 
dovanas. Joms talkininkavo 
A. Balsienė, Jucienė ir kiti. 
Seserys Pranciškietės susi
lauks gražios paramos, nes 
kiek teko girdėti, liks gra
žaus pelno.

X Sophie Ri’dman, gyve
nanti 3339 S. Morgan St., 
išvyko į Boston, Mass., kur 
jos sūnus randasi jūrininkų 
tarnyboje. Ten sykiu su sū 
num ir Kalėdas žada pra
leisti.

X Stella Belunskienė, 
Town of Lake biznierka 
(4530 S. Honore St.) jau 
grįžo iš ligoninės po opera
cijos ir dėkoja visiems, ku
rie ją lankė Ir trumpino nuo 
bcdžias gulėjimo valandas.

X B. Glatkauskienė, 270(1 
W. 43 St., džiaugias, kad 
šventes galės leisti sykiu su 
savaisiais pas žentą Joną 
Vaitkų. Ji šiomis dienomis 
grįžo iš ligoninės.

X Gilbertas Mickelifinas,
sūnus veikėjų J. ir E. Mic- 
keliūnų, užvakar jau išvy
ko į kariuomenę. Paskirtas 
į karo laivyną.




