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NACIAI VIS DAR VAROSI PIRMV* BELGIJOJE
Rado Daug Dinamito Po Viešbučiu, 

Kur Churchill Tariasi Su Graikais
ATĖNAI, gruod. 26. — j 

Tik kelias valandas pirm 
negu Ministras Pirmininkas 
Churchill turėjo sušaukti 
konferenciją su ELAS ir 
Graikijos valdžios vadais, 
buvo rasta beveik tonas di
namito vandeniui nutekėti 
vamzdžiuose tuoj prieš 
Great Britain viešbutį, ku
riame randasi britų ir grai
kų valdžių štabai.

Britų sluoksniai mano 1

ŽINELES 15 OKUPUOTOS LIETUVOS
Mirusieji 1944 metų vasarą

1) Kaškelis, Antanas, bu
vęs Prezidento Smetonos 
karo laivo vadas, atsargos 
jūrų kapitonas, mirė Schi- 
velbeine, Poseranijoje. 2) 
Blinstrubas, Antanas, Kau
ne. 3) Veikar-a, A., Aukšto
joj Panemunėj. 4) Kalvelis, 
Dpmas— Kaišedorių gim
nazijos direktorius, Kaiše- 
doryse palaidotas. 5) Čepai
tė Nijolė—Rokišky. 6) ši 
manskaitė, Marytė—Vilijam 
polėje. 7) Čechanauskas. 
Vladas—Aleksote. 8) Rim
kevičius Kazys—Bratkiškė- 
ie.
Žuvo tragiškai 1944 metų 

vasarą
1) Strolienė-Šukytė, Anas 

tazija, su dviem kitais šei
mos nariais. 2) Petkamas 
Stasys. 3) šarmius, Jonas.
4) Žukauskas, Jonas, atsar
gos leitenantas, Kėdainių 
apskr., sugrįžęs į Lietuvą 
kartu su nuo Minsko ištrū
kusiais deportuojamais lie
tuviais 1941 metų vasarą.
5) Pocius, Juozas. 6) Vai
nauskas, Stasys.

žinutės iš Lietuvos
Rašytojas J. A. Herba- 

čiauskas, buvęs Vytauto 
Didžiojo Universiteto pro
fesorius, tebebuvo dar gy
vas 1944 metų vasara ir te
begyveno Varšuvoje, kur 
jis išsikėlė gyventi keletą 
metų prieš karą. Jis tuo 
metu baigė ruošti spaudai 
savo kūrybos porą tomų, 
tame tarpe poemą prozos 
formoje “Lietuva.” Prieš

sovietams užimant, jis ruo
šėsi tą medžiagą pasiųsti 
Lietuvon, spaudai.

Iki sovietų antrosios oku
pacijos Lietuvoje pasirodė 
naujų laikraščių Naujoji 
Sodyba (5 numeriai) ir Dir
bančių jų (31 numeris.)

Aky vaizdo j beartėjančios 
sovietų okupacijos. Vysku
po J. Skvirecko 25 metų 
vyskupavimo jubiliejaus mi
nėjimas buvo nukeltas iš 
šios vasaros vėliau.

Minėta Radviliškio ir 
Švėkšnos gimnazijų 25 me
tų sukaktis. Pirmosios pas
kutiniu direktorium buvo 
M. Babilius. Antrosios mi
nėjime buvo šiltai prisimin
ta prel. J. Macijausko nuo
pelnai, kaip tos gimnazijos 
steigėjo. Tos gimnazijos pa
skutiniu direktorium buvo 
Aldona Rūgytė.

Sovietų okupacijos išva
karėse Lietuvoje buvo pa
ruošta spaudai J. Baltrušai
čio “Ašarų Vainikas” (dvi 
dalys) ir Putino eilėraščiai 
“Rūsčios Dienos.” Be to 
Putinas parašė 4 veiksmų 
dramą “Operacija.” Juozas 
Maceika paruošė spaudai 
darbą apie Vrublevaikio, 
vėliau Lietuvos Mokslo aka 
demijos, biblioteka. Teatre 
statyta S. Čiurlionienės 
“Didžioji Mugė.” Išspaus
dinta St. Santvaro 7 paveik
slų pjesė “Kaimynai.”

Pulk. Augustauskas iki 
1944 m. vasaros tebebuvo 
Kulautuvos vasarvietės di
rektorius. (L.P.Ž.)

Sugavo 8 Nacių Divizijas Budapešte
MASKVA, gruod. 26. — bėgimo kelias, kuris eina 19 

Rusų kariuomenei pasiva- mylių šiaurvakaruosna iš 
rius 15 mylių iki Budapešto sostinės į Esztergom, Du- 
vakarinio rubežiaus, toje nojaus pietiniam krante.
sostinėje sugauta nuo aštuo---------------------------------------
nių iki 10 nacių ir vengrų KALENDORIUS
divizijų. Gruodžio 27 d.: Šv. Jonas

Rusų patrankos sistema- Evangelistas; senovės: Vai- 
tiškai apšaudo du priešo dėliotas, 
laikomus aerodromus. Gruodžio 28 d.: Nekalti

Raportai sako Budapešto Berneliai; senovės: Rymas 
gyventojai apimti panikos ir Permė.
Naciai pasisavino visus au-__________________________
tomobilius ir autobusus. ORAS

Naciams liko siauras pa- Ūkanota. Truputį šilčiau.

Price 3c
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Chicago, Illinois, Trečiadienis, Gruodžio (December) 27 d., 1944

kairieji ELAS žmonės tą 
dinamitą ten padėjo, norė
dami sunaikinti viešbutį ir 
su juo Churchillą, Užsienių 
Sekr. Anthony Eden, britų 
komandierių Lt. Gen. R. 
Scobie, ir graikų valdžios 
pareigūnus.

Britų patruliai vakar nak 
tį patikrino tuos vamz
džius ir nieko juose nerado. 
Manoma dinamitą ten sune
šė ekspertai.

Vyriausiojo Teismo Teisėjas Stanley Reed prisaikdina naująjį Valstybės Sekretoriaus 
pavaduotoją Joseph C. Grew ir keturis penkių naujų padėjėjų. Iš kairės į dešinę: Tei
sėjas Reed, Grew, Will Clayton, Archibald MacLeish, Nelson Rockefeller ir J. Dunn.

(Aeme-Draugas Telephoto.)

PRISAIKDINA VALSTYBES SEKRETORIAUS PADĖJĖJUS

Naciai Karo Belaisviai
Celebravo 'Pergalę'

PHOENIX, Ariz., gruod. 
26.—Papago Park karo be
laisvių stovyklos komandie- 
rius pranešė, kad sargybi
niai turėjo jėga užbaigti 
nacių belaisvių celebraciją 
dėl vokiečių laimėjimų va
kariniam fronte.

Keli šimtai nacių dalyva
vo riaušėse, ir 25 jų pabė
go. Iki šiol tik šeši tebuvo 
suimti.

Tokyo Laukia Britų 
Invazijos Sumatroje

LONDONAS, gruod. 26.— 
Berlyno radijo perdavė To- 
kyc raportą, kuris sakė ja
ponai ruošiasi britų išlaip- 
dinimams Burmos pakran
tėje netoli Akyab, ir didžio
joj Sumatra saloj, olandų 
Indijos salose.

Imperatorius Sako 
Padėtis 'Kritiška'

SAN FRANCISCO, gruod 
26. — Japonijos Imperato
riaus Hirohito pareiškimas, 
skaitytas japonų seimo pir
mą jam posėdyje, įspėjo 
kad ‘ ‘karas darosi vis kri
tiškesnis.”

Imperatoriaus pareiškimas 
ragino japonus dėti visas 
pastangas “priešo atmuši
mui,” ir pridūrė, “Mes ti
kimės greit sulaukti atsie- 
kimą šio šventojo karo tik
slo.”

KARO BIULETENIAI
— Nepažįstami lėktuvai 

numetė bombų ant Pary
žiaus.

—JAV lėktuvai pirmad' 
nv numetė 44 tonus bomb" 
ant Clark aerodromo Man* 
loję.

—JAV lakūnai pastaro
mis dienomis nuskandino 
du japonui laivus, keturis

NORVEGAI PRAŠO 
į ALIJANTU INVAZIJOS

LONDONAS, gruod. 26.— 
Johan Nygaardsvold, Nor
vegijos ministras pirminin
kas, pranešė, jog jo vyriau
sybė ragino sąjungininkus 
tuoj pradėti Norvegijos lin- 
vaziją iš vakarų. Translia
cijoj taikomoj į Norvegiją, 
Nygaardsvold atsišaukė į 
kiekvieną norvegą trukdyti 
naciams nuskandinant jų 
transportus ir sabotažuo- 
jant susisiekimo linijas.

JAPONAI SAKO JIE 
ATAKAVO SAIPAN

NEW YORKAS, gruod. 
26.—Japonų Domei agentū
ra perdavė japonų štabo 
raportą, kuris sakė jų lėk
tuvai atakavo amerikiečių 
aerodromą Saipan saloje 
Kalėdų naktį, ir kad bombos 
sukėlė didelius gaisrus.

N.Y. Mėsos Krautuvės 
Gal Bus Uždarytos

NEW YORKAS. gruod. 
26.—Majoras F. H. LaGuar- 
dia ir miesto valdininkai šį 
rytą sužiūrėjo šio miesto 
mėsos krautuves, kad numa
tyti ką savininkų žadėtas 
streikas reikštų New York o 
gyventojams.

Mėsininkai sako uždarys 
krautuves dėlto, kad OPA 
leidžia urmininkams kelti 
kainas už gyvulius, o ne
duoda jiems kelti kainas už 
krautuvėse parduodamą mė
są.
sužalojo, ir sunaikino 40 
priešo lėktuvų,.

—Sąjungininkų lėktuvai 
smarkiai puolė nacių pozici
nis St. Vith srity.

—Iš vėliausių raportu 
duodasi suprasti, kad naciai 
vis dar veržiasi per Belgija.

—Rusai kariai įsiveržė 
dvi mylias į Budapeštą.

Lėktuvai ir Laivai
Puolė lwo Jima Salų

PEARL HARBOR, gruod. 
26. — Amerikiečių bombos 
ir šoviniai sekmadieny (Ja
ponijos laiku) krito ant 
Iwo Jima salos, kuomet Su- 
perfortress ir Liberator lėk 
tuvai bei karo laivai sujun
gė savo jėgas užpulti tą ja
ponų salą tik 780 mylių j 
pietus nuo Tokyo.

(Tokyo radijo sakė trys 
B-29 lėktuvai numetė pade
gančiąsias bombas ant pa
ties Tokyo, ir Yokohama 
bei Shizuoka, pietvakariuo
se. Nėra sąjungininkų pa
tvirtinimo tam pranešimui.)

Lėktuvai Atakavo 
Nacius 4-tą Diena

LONDONAS, gruod. 26.— 
Amerikos lėktuvai ketvirtą 
dieną iš eilės puolė nacių 
susisiekimo centrus ir lini
jas.

Taikiniai buvo du geležio 
, kelių centrai Coblenz srity, 
tiltai ir geležinkelių linijos 
tarpe Coblenz ir Bonn, ir 
trys aliejaus varyklos Sile
zijoje.

Naciams Teko Daug 
Amerikos Gazolino

SU JAV JĖGOM Belgijo
je, gruod. 21.— (Sulaikyta) 

d—Vokiečiai suėmė vieną di
delį Amerikos gazolino kro
vinį—iš viso 85,000 galionų, 
arba užtektinai vienos šar
vuočių divizijos operacijoms 

j per dvi dienas.— 
Jugoslavai Kovose 

Atmušė Naciu Jėga
LONDONAS, gruod. 26 — 

Po aršios kovos Bosna klo- 
nv šiaurinėj Jugoslaviioie. 
partizanai sumušė ir atstū
mė nacių jėgas.

Kaina 3c

Nacių Daliniai Sujungė Savo Jėgas, 
Sudarė 35 Mylių Platumo Frontų

i PARYŽIUS, gruod. 26.—Du vokiečių šarvuočių daJi- 
j niai iki sekmadienio nakties įsiveržė 50 mylių į Belgiją, 
i iki keturių mylių nuo Meuse upės. Naciai sunaikino ame- 
' rikiečių poziciją St. Vith apylinkėje ir sudarė 35 mylių

pločio frontą.
Sąjungininkų štabas mano dvi, o gal net trys, nacių 

armijos dalyvauja šioje kontrofensyvoje, kurią, vyriausio 
štabo manymu, Hitleris pats suplanavo tam, kad bandyti

, sutriuškinti sąjungininkų jėgas vakarouse.
i Pagal vėliausį sąjungininkų raportą išeina, kad naciai 
pasistūmėjo pirmyn 11 mylių. Jie užgniaužė amerikiečių 
poziciją į vakarus nuo St. Vith, kuri skyrė vokiečių ofen- 
syvos šakas.

Vienas nacių šarvuočių 
dalinys artėja prie Celles,

! tik keturias mylias nuo 
Meuse upės prie Dinant ir 
tik astuonias mylias į šiaur 
ryčius nuo Prancūzijos sie
nos.

Antras dalinys pasiekė 
Ciney, devynias mylias nuo 
Meuse ir 14 nuo Prancūzi
jos. ;

žinių sulaikymas nedavė 
tolimesnių žiftių apie žy
gius po sekmadienio nak
ties.

Šiaurinis galas nacių li
nijos eina iš šiaurės nuo 
Rochefort į šiaurryčius per 
Marche, Hotton ir Grand-

JAV Kariai Laimėjo Visą Leyte Salą
GEN MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, gruod.
26.—Amerikiečiai Leyte sa
loje davė japonams Kalėdi
nę dovaną, išlipdami Palom 
pon uoste ir tuo baigdami 
67 dienų ilgumo Leyte-Sa- 
mar salų vajų.

Gen. Douglas MacArthur 
sakė šis amerikiečių laimė
jimas bene bus didžiausias 
pralaimėjimas japonų ar
mijos istorijoje.

77-tos divizijos kariai iš
lipo Palompon uoste. Japo
nai buvo sugauti tarp išli
pusios jėgos ir ant žemės

Alijanfų Armijos Vakariniam Fronte
AMERIKOS 1-OJI ARMIJA—Naciai sunaikino amerikie

čių poziciją prie St. Vith ir sujungė savo jėgas Bel
gijoje; naciai veržiasi pirmyn.

AMERIKOS 7-OJI ARMIJA—Nebuvo didesnių pakeitimų 
Palatinato fronte Vokietijoje.

KANADOS 1-OJI IR BRITŲ 2-OJI—Fronte neįvyko pa
keitimų.

AMERIKOS 9-OJI ARMIJA—Nebuvo didesnių pasikeiti
mų Roer upės linijoje.

i PRANCŪZŲ 1-OJI ARMIJA—Nebu\o svarbesnių pakei
timų.

Torpedo Laivai Puolė KANADIEČIAI UŽĖMĖ 
Vokiečiu Konvojų | ROSSETTA MIESTĄ

LONDONAS, gruod. 26.— j ROMA, gruod. 26—Ka-
Nacių DNB agentūros pr^- nadiečiai kariai, pasivarę 
nešimu, greitieji tom®'* iš savo pozicijos anapus 
laivai atakavo nacių laivų Naviglio upės, Adrijos gale 
konvojų prie Norvegii''*’ Italijos fronto, okupavo Ros 

i krante netoli Bergen. Ano* setta, 10 mylių į šiaurvaka- 
rapo-’to, vienas atakuojan- rius nuo sąjungininkų užim- 
čių laivų buvo padegtas. į to Ravenna miesto.

voi. xxvm

menil, tuomet šiaurvaka* 
ruosna nuo Lierneux iki 
netoli Stavelot, tuomet 14 
mylių rytuosna iki Bullin- 
gen ir tada iki Monschau, 
Vokietijoje.

Manoma Von Rundstedt 
nori prasilaužti į Namur, 
vieton į Liege. Sekmadieny, 
naciai buvo 30 mylių nuo 
Namur.

Išlajsvinti iš nacių belais
vės amerikiečiai sakė na
ciai karininkai jiems pareiš
kę, kad naciai numato būti 
Paryžiuje sausio 17 d., o po 
to, anot nacių, “gal Roose- 

1 veltas kalbės apie taikos 
sąlygas.”

juos spaudžiančių amerikie
čių.

Tos divizijos vadas, Maj. 
Gen. A. D. Bruce, pranešė, 
kad jo divizija visiškai už
ėmė Palompon, paskutinį 
priešo uostą Leyte saloje, ir 
sakė “Mes esame dėkingi 
Visagaliui šioje Jo Sūnaus 
gimimo dienoje.”

MacArthur praneš imas 
sakė 112.728 japonų buvo 
užmušta ir 493 suimta Ley
te ir Samar salose. Ameri
kiečiai neteko 2,623 žuvu
sių, 8,422 sužeistų ir 172 •
dingusių, iš viso 11,217.



* * *
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Iš kur yra kilę Amerikos darbo vadai
Praėjusiuose prezidento ik įsteigėjų, ir iki jo mir- 

rinkimuose daug buvo kai- ties 1924 m., American Fe
bams apie Amerikos orga- deration of Labor preziden- 
niauotus darbininkus ir Po- tas.
litinį Acijos Komitetą. Ne- Samuel Gompers gimė 
paisant žmonių nusisbaty-. Londono prasčiausioje daly- 
mo, priekaištai apie “sve- ■ je, 1859 m. Jo tėvas gamine 
timšalius” ne vietoj įr visiš- cigarus, buvo olandų žydų
kai neamerikoniški. Daugu
ma Amerikos publikos ne
kreipė dėmesio į tuos užme
timus.

Didelis skaičius Amerikos 
darbo gabiausių viršininkų 
yra ir buvo vyrai “sveti
mos0 kilmės.

Nestebėtina, bet girtina, 
kad iš kitur atvykę padarė 
tokį svarbų indėlį judėjimui, 
kuris taip tipingai ameri
koniškas ir taip artimai jun 
giasi su žmonių teisių pa
žanga.

Praeitame šimtm e t y j e 
dauguma 37 milijonų emi
grantų, kurie atvyko į J. 
Am. Valstybes, buvo darbi
ninkai ir davė svarbų ele
mentą Amerikos darbui. 
Lengva suprasti, kad iš jų 
tarpo išsivystė tiek daug 
svarbių vadų.

Gal vienas iš geriausiai 
žinomų ir gabiausių darbo 
vadų, kuris turėjo didžiau
sią įtekmę, buvo Samuel 
Gompers. Jis buvo vienas

Minės Vasario 16 
šventę

kilmės. Samuel buvo tik 13 
m., kada jo tėvas su visa 
šeima atvažiavo į Ameriką. 
Jaunasis Samuel irgi dirbo 
tėvo darbą, gamino cigarus. 
Pradėjo organizuoti darbi
ninkus. Buvo labai gabus. 
Įsteigdamas stiprią unijos 
organizaciją, jis pradėjo ko
voti prieš gaminimą cigarų 
namuose, ir kitus blogumus. 
Kada Amerikos Darbo Fe 
deracija buvo suorganizuo
ta 1886 m., jis tapo pirmu 
jos prezidentu. Jam politi
ka nepatiko, kaip ir valdy
mas. Jis tikėjo, kad tik sa
vo pastangomis unijos galė
jo sulaukti pastovios nau
dos;

Matthew Woll, emigran
tas iš Luxemburgo, gimė 
1888 m. Woll atvyko į A- 
meriką 1891 m. Jis buvo 
International Photo Engrav 
ers unijos pirmininku pei 
daugel metų. Nuo 1929 m. 
yra vienas iš veikliausių A- 
merikos Darbo Federacijos 
vadų.

Daniel J. Tobin, Interna- 
tional Brotherhood of Team 
sters, Chauffeurs, Stable- 
men and Helpers preziden
tas, gimė Airijoj 1875 m. ir 
čion atvyko 1890 m. Jis tos 
organizacijos prezidentas 
nuo 1907 ir viceprezidentas 
American Federation of La-

GRAIKIJOS NAMINIO KARO

Britų kareivis padeda vyriausybės šalininkui pasiša
linti iš susirėmimo su revolucijonieriais vietos. Britų ge
nerolas R. M. Scobie įspėjęs ELAS liautis kovojus, nes 
kitaip būsią pavartotos griežtesnės priemonės tvarkai 
atstatyti. (Acme-Draugas telephoto)

teriškų drabužių kirpėju. Jo 
gabumai organizavimui pa
dėjo jam greitai kilti unijų 
darbuose. Jis tapo vicepre
zidentu International Ladies 
Garment Worlcers unijoj 
1922 m. Sekretorius-iždinin- 
kas 1929 m., pagaliau — 
prezidentu nuo 1932 m. Ka
da komunistai 1926 m. ban
dė užvaldyti uniją, Dubins- 
ky juos sutramdė. Jis ir pa
siliko griežtu komunizmo 
priešu. Dubinsky visada ban 
dė įvesti vienybę tarpe CIO 
ir American Federation of 
Labor. Jis puikiai sutvarkė 
visą unijos darbo veiklą.

International Ladies Gar- 
ment unija savo darbais.

darbininkų sveikatos priežiū 
ra, darbininkų apdrauda, ne 
tik padėjo šimtams tūkstan
čių emigrantų ir jų vaikams, 
bet ir konstruktyviai prisi-1 
dėjo prie bendro Amerikos 
gyvenimo. FLIS

Religija ir dora yra du 
neatskiriami dalykai.

' New Yorko Lietuvių Ta
rybos metinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 4 d. Apreiš
kimo par. mokykloje. Pir
mininkavo Pr. Bajoras, sek
retorium buvo adv. K. Jur-1 bor nuo 1935. Nors griežtai 
gėla. I stovi prieš CIO, Tobin tiki

Išklausytas ir priimtas į darbo vienybę.
Sidney Hillman g’mė Lia 

tuvoje 1887 m. Jis lankė 
žydų seminariją. Dalyvavo

lyvavo garsiame 1910 “strei 
ke”. J’c sumanė “Impartiai 
Arbitration” planą, kurit 
lošė tokią svarbią rolę pa
gerinti gyvenimo sąlygas 
drabužių industrijoj.

1915 m. jis buvo išrink
tas pirmuoju Amalganlated . 
Clothing Workers of Ame- ’ 
rica pirmininku. Jo vadovy
bėje unija pastatė koopera- 
tyviug niamus New Yorke 
ir Chicagoje, įvedė visokių 
pagerinimų.

Hillman padėjo organizuo 
ti CIO ir jis yra svarbiau
sias dalyvis tos organizaci
jos veikimuose. Kartu su 
William S. Knudsen, danu, 
jis buvo Office of Produc- 
tion Management karo pir
mose dienose.

Kitas svetur, gimęs dar 
bo vadas, kuris žymiai pri
sidėjo prie Amerikos darbo 
judėjimo, yra David Dubin
sky.

Dubinsky gimė Lenkijoj 
1892 m. Pradėjo dirbti kai

po kepėjas savo tėvo kepyk 
loj. Dubinsky pasipriešino 
prieš nežmoniškas sąlygas 
ir carizmą. Buvo ištremtas 
į Sibirą. 1911 m. atvyko A- 
merikon. Čia jis tapo mo

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Gyvenimas yra ne kas ki
tas, kaip tik bėgimas į mir
tį ; bėgimas, kurio niekas 
negali sulaikyti, nei akimir
kai sustoti ar savo žings
nius
nas

sulėtinti. Šv. Augusti-

Lietuva nenori nei bolše
vikų, nei nacių “globos”.

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARCUS=1
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ; i :im gyveni-
mui. Saugokite ja, i Hilaini išeg
zaminuoti Jos moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

30 META f PATYRIMO 
pririnkime akinių, knrle prašali

na visą akių Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Tel. Tonas: CANAL 0523, Chtcago 

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

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
4ki_7:00 p. m.

24 metų praktikavimas 
jura nrantaviaas

Opt—irtricalty Akių SpeefalfotM 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

dėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atttalra- 
ases be akinių. Kainas pigina kaip

<712 South Ashland A v. 
tardo im

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregšjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Jr

u

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

tarybos valdybos metinis 
pranešimas, kurį valdybos 
vardu patiekė reikalų vedė
jas adv. K. R. Jurgėla. Ki
tus pranešimus pateikė ižd. 
J. Baltus, Karo Fondo Lie
tuvių Komiteto pirm. dr. A. 
Šliupaitė, bonų komiteto 
pirm. Pr. Bajoras, Raud. 
Kryžiaus vajaus pirm. K. R. 
Jurgėla ir kiti.

Apie Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimą 
pranešė Dan. J. Averka. Nu
tarta minėjimą ruošti va
sario 11 d. ir pavesta komi
sijai paruošti minėjimo pro
gramą. Šalia D. J. Averkos 
komisijon įeina N. Stilso- 
nienė, EI. Jurgelienė, Iz. A. 
Laučkienė, J. Buivydai J. 
Baltus ir J. Jankūnas.

Ateinantiems metams vai 
dybbn išrinkta kun. K. Pau- 
lionis, Pr. Bajoras, dr. Aid. 
Šliupaitė, adv. K. Jurgė’a. 
T. Buivydas, Pr. Narvydas, 
St. Subatienė, adv. 9. Brie
dis, J. Baltus, dr. M. J, Vi- 
nikas, J. Jankūnas ir J. B. 
Laučka.

Valdyba savo pirmą po
sėdį turėjo gruodžio 11 d. 
ir pareigomis taip pasiskirs
tė: pirm. adv. K. R. Jurgė
la, vice pirm. Pr. Bajoras. 
/. Buivydas ir J. B.Laučka; 
ižd. Jonas Baltus, sekr. Pr. 
Narvydas, iždo globėjai — 
dr. M. J. Vinikas ir J. Jan- 
Kūnas; kiti — nariai.

Lietuvos nepriklausom y ■> 
bės paskelbimo šventės mi
nėjimas bus vasario 11 d. 
Webster salėje, New Yorke.

rusų revoliucijos judėjime 
ir buvo priverstas išbėgti iš 
šalies. Vos 20 m. amžiaus 
jis ėjo dirbti Hart, Shaffner 
and Mane kompanijoj, Chi
cagoje, kartu su emigran
tais iš dauj kitų šalių. Da-

Tel. YARds 4641

L RIMDZUS, D. C.
CHmOPRAKTOEIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

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

I0S. F. BUDRIK,
INO.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237
- - - - A- - - -

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de-1 
partmentai po vienu stogu.

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!L j . • 

Mūsų paštų padirbti graftOs 
PAKLOK SETAI — bu 
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar ma trasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

%

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

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

TeL YARds 2240

DR. C. VEZELI5
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47 th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0030 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL YARds 5921
Sės.: RENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West S5th Street

Trečiadienio Ir Settadlenlo vakarais 
Oflaaa yra uMarrtaa

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
"odelius, Auksinius ir Deiman- 
iniua Žiedus, Rąžomas Plunks 

aas Ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

REIKALE PASINAUDOKI!

BCDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., NedCIloa 
rakare — •::«) p. m.
WHFO, HM K., Ketveųo 
rūknee — 7:00 P. HL

Turime didelį 
ir gerų pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius
Laikrodėlius, žiedus, Rašoma* 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pastnaiidokite!

JOHN A. KASS
lEWELRV — WATCHMAKEF 

— MUSIC
KI16 ARCHER AVENUE 

Pbenej LAFAYETTE 8617

Telefonas SEELEY 8760

Aukok savo kraują anfob- 

tiems kariame per A. Rau

donąjį Kryžių.

Ateikite šiandiel

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231* WEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, RemontavimnL Refinansavimui—
ANT LENOTŲ MĖNESINIU ISMOKfiJIMVI

Panaudokite Prag* DabartlnZma temoms 
Nnoitindta

tapkite ftnanhtniatneprtklauhomti

TAFPYKITE mūsų įstaigoje. JOmį Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi ZIS.000.00 ap
drausti per Federal Savintis and lxtan In- 
•jirance Corporation. Jūsų pinigai boa greitai 
lamokaml Juma ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK ŽYMIAFSIA LIETUVIŲ 
FINANSINft fSTAIOA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEI5TUT0 SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION .
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

LIETŪVTAr
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ilfffi So. Kedzle Avenne

VALANDO8:
nuo 2—4 Ir nuo 7—9 kasdien. 
Išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR, AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

KaaAea ano 2:00 Od 8:00 vai 
Trsfiad. fer Šėma. tik maitarfua.

DR. P. ATKOČIŪNAS
. DANTISTAS 

1446 8. 49th Court, Cicero 
▲Mtradieniaia, Ketvirtadieniais

tr ‘ Penktadieniai*
VaL: 10-12 ryta, 2-6. 7-9 P. M. 

3147 8. Halsted St, Chieago
Pirmadieniais, TTečiadleniais 

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

CANal 6122

' W DR. BIEŽIS
GTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 v. 
SekmacL, Trečiad. Ir šeštadieni*

Vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPnblie 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 665f

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 
,, 1821 So. Halsted St “

Rezidencija: 6000 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3pjk

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. Y. A. SIMKUS

ji* Amini pritaiko
744 Went S5th Street

VaL: 11-12; 2^4; b- 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

DAKTARAI r

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 ! 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880 ' f

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ori 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vaMfe 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną^^

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tol. LAFayette 8210

Boa. Tol. REPnblie 0064
Jeigu neatsiliepta — 
šauk KEDzie 2868

VALANDOS: ’
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautoš pasištatytas pamit
Irias. (Jahlonakia)

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybe!
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PTTORASTO PRAIRTAS, OHICAGO, UTINOTS * * ★ 3

'HELP W A N T E D'
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“DRAUGO”' įK

DARBŲ SKYRIUS
iillllllllllllllllllllllllllllllliiiiiilllillllllllli

“DRAUGAS” HEIkP WANTED 
ADVERT1SINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-S489

HEIiP AVANTF.D — MOTERYS

HELP WANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

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

2742 W. 36th PLACE

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

rankomiTsiuveju
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.

SVEIKATA...
8RANGUS TURTAS

Bale D B. BACKUB
Av«st, Ohioag*

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum castings. Alga 
mokama laike lavinimo. lOO'fc 
karo darbai. Atsišaukit darbo, 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

REIKIA
VYRU

Prie

SHIPPING ROOM
—ir—

STOCK ROOM
taipgi

China Pakuotojų 

★ ★
PASTOVUS PO KARO DARBAI 

GERA MOKESTIS

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

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

VYRAI IR MOTERYS

★ ★ ĮSTOKITE ★ ★

Karo Darbą
su

Taikos Laiko Ateitimi
★ ★

ATSIŠAUKITE l

ELECTRO-MOTIVE
Di vision

GENERAL MOTORS
Corporation

55th STREET IR JOLIET RD.

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

DŽENITORKA
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

TACHYCARDIA
1

“Tachycardia” yra šir-j 
dies “sudurnavojimas”, kai, 
širdis staiga smarkiai ir la
bai greitai pradeda plakti.

Vien tik tachycardijos y- 
ra keturios rūšys, neskai
tant pagreitinto širdies pla
kimo nuo pailsimo, nuo iš- 
sigandimo, nuo kokių nors 
nuodų, nuo skausmo bei 
smūgio, ir t.t. Tik medici
nos daktarams yra įdomu 
bei reikalinga žinoti skirtu
mus tarpe keturių rūšių ta
chycardijos, o šiaip skaity
tojams neįdomu nei reika
linga. Sergi? Eik pas dak
tarą.

Gan budinga yra, kad a- 
takos užeina staiga ir pra
eina staiga. Plakimo grei
tis yra nuo 150 iki 250 sy
kių per minutę, kitaip ta
riant tokį greitį paprastu 
būdu yra beveik neįmanoma 
suskaičiuoti. Tokia ataka 
gali tęstis trumpai ir gali 
pasikartoti daug kartų per 
parą.

Ar “tachycardia” yra pa
vojinga? Jei yra “ventricu- 
larės” rūšies, tai gan pa
vojinga. Bet jei “auricula
rės” rūšies, tai nėra pavo
jinga ir duodasi lengvai kon 
troliuoti.

Ar “tachycardia” yra pa-

Penki žuvo
INDIANAPOLIS. — Dvie

jų inžinų C-46 laivyno trans
porto lėktuvas sudužo ir su
degė Indianapolis priemies
tyje, Kalėdų dieną, gruodžio 
25 d. Penki asmenys užmuš-

gydoma? Ot tai panašiai 
kaip su pamišusio proto 
žmogumi; kartais savaimi 
pasveiksta, kartais su vais
tų pagalba duodasi pagydo
ma, o kartais net ir stro
piausioje daktaro priežiūro
je nelengva yra pagydyti. 
“Ventricularės” rūšies ta
chycardia su paprastomis 
priemonėmis sunku pagydy
ti, net digitalig vaistai ne
gelbsti. Bet “auricularės” 
rūšies tachycardia didžiu
moje galima pagydyti, ar
ba bent ligą sukontroliuoti.

Šiuomi baigiu seriją strai
psnių apie širdies ligas. Bū
tinai reikia vengti visko kas 
širdį gadina. Susirgus, rei
kia neatidėliotinai šauktis 
medicinos daktaro pagal
bos. Kol liga nėra įsisendi- 
nusi ir nėra perdaug įsiga
lėjusi. tai pavyksta leng
viau ir greičiau pagydyti.

Kai širdis bus sveika bei 
stipri, tai didžiausius skaus
mus ar smūgius galima iš
kentėti ir išlikti gyvam. O 
kai širdis nesveika, tai ir 
nuo mažos priežasties neiš
tveria ir gyvybė užsibaigia.
Daktaro atsakymai j 
klausimus

Atsakymas B. T. — Nėra 
tokių vaistų nuo kurių pa
daugėtų žmogui kūno svo
ris. Ne vaistai, o tik tinka
mas maistas ir maisto asi
miliacija teikg kūno augi
mui medžiagą. Tamstos mi
nimas “tonikas” yra tik ab 
surdas. Neapsimoka tams
tai nei laiką gaišinti, nei 
pinigus eikvoti tokiems “t>o-

DEKORACIJOS METU

Majoras Richard I. Bong, 
vienas žymiausių karo lakū
nų Pacifike, Kongresinio 
Garbės Medalio įteikimo me 
tu. Jis yra numušęs 38 ja
ponų karo lėktuvus. (Acme- 
Draugas telephoto)

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUI PAGAMINTI!

PIRKITE KARO BONUS!

VIEŠPATIE, PERDAUG NUMYLĖJAI ŽMOGŲ!

ti ir du kiti sužeisti. nikams’
VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ :
GUMMERS
CUTTERS
TROKŲ VAIRUOTOJŲ 
MEDŽIO DIRBĖJŲ 
PORTERS IR KANDY MEN

MOTERŲ : 
ASSEMBLERS 
POPIERO PUNCH 
PRESS OPERATORIŲ 
TAIPOGI 
PAGELBININKŲ

Merginų
Jaunų Moterų

$28.50—$31.80 Į SAVAITĘ
Pastovūs, malonūs lengvi dirbtu
vės darbai. Arti jūsų namų. Atei- 

; kitę pasirengusios stoti prie dar
bo.

AMERICAN 
DECALCOMANIA CO. 

3434 W. Fifth Avė.
PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbdamas Mašinas, Refrfr 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motoras.
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th Si.

Pirkite pas tuos biznieriuj 
kurie skelbiasi “Drauge.”

PASTOVI PO KARO ATEITIS

★ MATYKITE MR. DEAN ★

TABLET & TICKET CO.
1021 W. ADAMS ST. TEL.: H A Y. 3883

Druska, brangiau
sias daiktas

Išvijus vokiečius iš Vil
niaus, vienas koresponden
tas rašo:

Kur Vileika įteka į Vili
ją, yra gražus parkas. Mies
to centre yra bažnyčių, di 
dėlių ir senų pastatų su sto
romis sienomis, kurios sun
ku sunaikinti net sunkiajai 
artilerijai. Tai čia, miesto 
centre, vokiečiai daugiau
siai ir priešinosi ir buvo iš
varyti tiktai trumpą laiką 
pirm mūsų pribuvimo. Čia 
vokiečiai turėjo daugiau lai
ko siekimui savo biauraus 
siekio ir sunaikino daugelį 
vertingų architektinių pa
minklų.

Buvusios gražios Anto- 
kolskio, Vilniaus, Adomo 
Mickevičiaus ir Zamkovaja 
gatvės daugelyje vietų ap
degusios, minų ekspliozijų 
išgriautos. Hitleristai grio
vė miesto centrą tiesiog bar 
bariškai.

Mums pasakojo, kad nei 
vienos uncijos druskos ne
buvo parduota žmonėms nuo 
vokiečių įžengimo į miestą. 
Druska buvo brangiausias 
daiktas Vilniuje.

Sukūręs pasaulį, o Vieš
patie, padanges išsagstei 
žvaigždėmis, perjuosei vai
vorykštėmis, dienai davei 
šviesą ir šilumą, nakčiai 
prieblandą ir ramų poilsį. 
Žemę apdengei žaliumynais, 
išrėdei žiedais, pavilgai ra
somis ir lietumi. Savo ga
linga ranka bėriai į ją grū
dą, augmenis, gyvūniją, kad 
žmogui tarnautų ir jį mai
tintų. Žmogų, apdovanojęs 
skaidriu protu, padėjai tų 
gėrybių valdytoju — tik 
imk, naudokis, dirbk ir kurk 
nes žemėje yra viskas — 
auksas, sidabras, maistas, 
aprėdas ir jei bedirbant jė
gos palūžta, jas gali papil
dyti, nes čia randasi kūną 
stiprinantieji vaistai ir sie
lą gaivinantis aromatas — 
pats pasaulio Kūrėjas, mū
sų altoriuose.

Bet... žmogus tas protin
gas, aukščiausias Dievo kū
rinys, tapo tiek daug numy
lėtas, kad jam suteikta lais
viausia valia, kurios jis ne
moka sunaudoti tam tiks
lui, kuriam ji skirta. Jis už
kariavo orą, vandenis ir po 
vandenų. Bet žmogus žmo
gui pabaisa virto. Ir ne tik 
žmogui, bet ir gerajam sa
vo Tvėrėjui revoliuciją skel
bia. Aišku, pasaulio vada?

paklydo iš kelio ir jo jau 
neberanda. Pasaulis serga, 
tačiau vaistų neieško. O jie 
taip arti, prieinami — tik 
meilė Dievo ir artimo. Pa
saulinės katastrofos išgąz- 
dinta žmonija, kaip ir prieš 
pora tūkstančių metų, dū
sauja ir šaukia — “atsiverk 
žemė išduok mums Išgany
toją, debesys išlykite mums 
išgelbėtoją...” Bet tas pats 
žmogus, nuo kurio priklau
so pasaulio likimas, to Iš
gelbėtojo nepriima. Tad, to
je katastrofoje norisi šaukti 
su psalmistu — “Viešpatie, 
pažabok žmogų žąslais ir 
kamanomis, suveršk žandu? 
tų, kurie nesiartina prie Ta
vęs, Viešpatie.”

Tačiau, kai Kalėdų naktį 
pabudę varpai skelbė gimu
sį Ramybės Davėją, nuže
minta ir pamaldi siela prie 
Jo lopšelio vis dėlto rado 
suraminimą, kurio pasaulis 
negali duoti. Laisvutė
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RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAB. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniaia nno 7 Ud 8 v. v. 
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242
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Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

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 DirbtnvS, Geros Darbo Sąlygos. WAK 
LABOR BOARD užtikrintas mokesčių ratos ir merit rating 
pienas kuris leidžia jums.pasivaryti pirmyn taip greitai kaip 

išmokstate ar parodote savo gabumus. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

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

IMKIT DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

Sumažėjo gyven
tojų skaičius

Vokiečiai labai sukonevei- 
kė Vilnių laike savo okupa 
cijos. Iš 300,000 gyventojų 
pirm karo beliko tiktai 50.- 
000 laike vokiečių okupaci
jos. Aklai nekęsdami Lietu
vos žmonių, vokiečiai begai- 
lestingai smaugė jų kultu 
rą, uždarinėjo universitetus, 
panaikino Mokslu Akademi
ją, Valstybinę Filharmonija 
ir daugelį mokyklų. Vilniaus 
gyventojai buvo žudomi ar
ba varomi į Vokietiją. Dau
gelis lietuvių mokslininkų, 
kaip ir kitų tautybių moks
lininkų intelektualų, žuvo 
Vilniuje.

Žmogus visuomet yra kuo 
nors užimtas: geru, ar blo
gu. Užimtas geru, bijosi ik 
saugojas blogo, bet užimtas

Irkcr 11

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTRU

“LdetuvUUuMCrdakM”
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DRAUGAS -
• 7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2834 South Oakley Avė. Chlcago, Illinois
Publifihed Daily, except Sundays,

......  by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Preaa Asaociation

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

Advertlsing in “Draugas” bringa best results.

DRAUGAS
Meiną kasdien, išskyrus sekmadienius.

♦ 11 1
Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:

Metams *..........................................................................................$7.00
Pusei metų .......................    4.00
Trims mėnesiams .... .... ..............*......................................... 2*00
Dviem mėnesiams .....................................   £50

, Vienam mėnesiui ..................................................................... jį

. Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams .......................................................................................... $6.00
Pusei metų .......... ................................ .. ............................ ,,, 3.50
Trims mėnesiams ................................................... ’ 1J5
Dviem mėnesiams .................................................................  ’ £25
Vienam mėnesiui .....................................................      js>

Užsieniuose: ,
Metams ...........................................................  $8.00
Pusei metų ......................................................         4,50
Trims mėnesiams ................. ............. '..................................150.
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.'

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrailname, Jei neprašo
ma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač 
Korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.______
- Entered as second-Claao Matter March 31, 1916 at Chicago, III, 
Under the Act of March 3, 1879.

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Trečiadienis, gruod. 27, 1944

Namai dega JAPONŲ BALIONAS AMERIKOS MIŠKESusirinkę Maskvoje Stalinas su de Gaulle “išspren
dė” visos Europos likimą. Tą sprendimą darė neatsi
žvelgdami į tautų interesus, į žmonių norus ir valią 
Toks sienų klausimo ir net tautų likimo “rišimas” nė
ra nei teisingas, nei teisėtas. Jis visu griežtumu prieš
tarauja sąjungininkų karo pagrindiniams tikslams.

Stalino—de Gaulle sutartis ir dalinimąsis teritorijo
mis parodo ir tą, kaip nedėkingi yra tie vyrai Ameri
kai dėl jų kraštų išgelbėjimo. Jei jie laikytus padoru
mo tarptautinėj politikoj, be Amerikos žibios ir prita
rimo nekeltų jokių teritorinių klausimų.

Juk ne kas kitas, bet Amerikos karo pabūklai, amu
nicija ir maistas išgelbėjo Rusiją nuo Vokiečių. Juk 
ne kas kitas, bet Jungtinės Valstybės išvijo vokiečius 
iš Prancūzijos ir sudarė galimumus gen. de Gaulle grįž
ti į Paryžių ir laisvai veikti. Dabar taip išeina: Ame
rika deda visą savo turtą, lieja geriausių savo vyrų 
kraują, kad Europą išlaisvinti nuo nacių siautėjimu, o 
Stalinas su de Gaulle (gaila, kad ir Churchill panašiai 
elgiasi) jau dalinasi grobiu nei neatsiklausdami savo 
tikrojo geradario, savo išgelbėtojo, išlaisvintojo — Dė
dės Šamo.

Skaudu, kad taip yra. šis karas dar nebaigtas, o jau 
rengiama dirva kitam karui.

Svarbi Popiežiaus kalba
Šventasis Tėvas Popiežius Pijus XII Kalėdų išvaka

rėse pasakė svarbią kalbą, kurią plačiai komentuoja 
dienraščių redaktoriai ir radijo komentatoriai. Tai kal
bai priduodama labai daug reikšmės.

Jo Šventenybė plačiai paliesdamas pasaulio taikos 
klausimą, užgyrė planą steigti stiprią tarptautinę or
ganizaciją agresijai sulaikyti. Popiežius pastebėjo, kad, 
nors karo kaltininkus ir reikia nubausti, tačiau su lai
ku ir karo pralaimėjusios tautos turėtų įeiti į tarptau
tinę taikos organizaciją, nes kitaip yra pavojų kilti 
naujam karui. Kadangi taikai palaikyti yra reikalin
gas visų žmonių vieningumas, visos tautos turi turėti 
lygias teises prie savo suvereniteto.

Kaip pirmesnėj savo kalboj, taip ir dabartinėj Po
piežius aiškiai ir griežtai pasisako už visų tautų tei
ses į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Jo Šventenybė 
labai gerai žino, kad jei bent viena tauta bus palikta 
vergauti kitai tautai, taika nebus teisinga. Ir jei taika 
nebus teisinga, ji negalės būti ir pastovi.

Popiežius pažymėjo ir tą, kad demokratinė valdžios 
forma geriausiai tinka. Demokratija turi būti pagrįsta 
paskirų žmonių pareigomis ir teisėmis. Valstybės ab
soliutizmas yra pavojingas taikai ir žmonių gerovei, 
todėl, kaipo tokį, Popiežius pasmerkia. Valstybinį ab
soliutizmą, kaip žinoma, palaiko nacizmas, komuniz
mas ir fašizmas.

Popiežius dėkojo Jungtinėms Valstybėms, kad jos, 
nepaisant didelių susisiekimo sunkumų, veda platų nuo 
karo nukentėjusių šelpimo darbą. Taip pat dėkojo ir 
Prezidento Roosevelto asmeniniam atstovui prie Vati
kano p. Myron Taylor, per kurį gausiai sušelpti Ita
lijos žmonės.

Tai buvo šeštoji Popiežiaus Pijaus XII kalėdinė kal
ba šio karo metu. Ji plačiai ir gerai apėmė ir pasaulio 
taikos klausimą ir nuo karo nukentėjusiųjų šelpimo
reiMalus. u.. t B '

★
Amerika kariauja, o jie karo grobiu dalinasi

Laikinosios Prancūzijos vyriausybės galva gen. de 
Gaulle sudarė savotišką sąjungą su Sovietų Rusija 
prieš Vokietiją. Maskvoje pasirašė su tuo surištą su
tartį, kurią užgyrė patariamoji prancūzų taryba.

Gen. de Gaulle ir prancūzų užsienių reikalų ministras 
Bidoult pabrėžė, kad sutartis su Rusija neužkerta ke
lio Prancūzijai daryti panašias sutartis su Didžiąją Bri
tanija ir Jungtinėmis Valstybėmis.

Organizuojant ekonominį ir strateginį saugumą, sa
kė gen. de Gaulle, Jungtinės Amerikos Valstybės turės 
užimti pirmą vietą. Be Amerikos pagalbos ir draugin
gumo Prancūzija negalinti pasiekti nei pergalės nei au- 
organizuoti saugumą.

Čia gen. de Gaulle gerai ir teisingai kalba. Tačiau jis 
nedžentelmeniškai pasielgė bėgdamas į Maskvą, neatsi
klausęs mūsų vyriausybės, kurias dėka Prancūzija bu
vo išlaisvinta iš nacių. Dar negražiau pasielgė jisai, 
susitardamas su Stalinu dalintis Europos teritorijomis. 
Kokią teisę jis turėjo pripažinti Sovietų Rusijai Rytų 
Europos žemes? Kokią teisę jis turėjo pažadėti Len
kijai tas teritorijas, kurios nepriklauso nei Lenkijai, 
nei, pagaliau, Prancūzijai? Kokią teisę jis turėjo su
sitarti su Maskva dėl Reino kraštų prijungimo prie 
Prancūzuos!

Pabaltijo klausimas Anglijos parlamente
Gruodžio 21 d. Anglijos parlamento atstovas Herbert 

Williams, kaip praneša Associated Press spaudos agen
tūra, griežtoje formoje iškėlė Baltijos Valstybių klau
simą. Atstovas p. Williams kaltino Didžiosios Britani
jos vyriausybę, kad ji nesirūpina Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos likimu. Be to, jisai užklausė, “ar tų šalių pa
grobimas nesueina į konfliktą su Atlanto Čarterlo prin
cipais ir su mūsų sutartimi su sovietų sąjungos socia
listinėmis respublikomis. ” Atstovas Williatns prašė pa
aiškinti, kodėl tos valstybės paliktos tokiame padėjime.

George Hali, Anglijos užsienių reikalų paaekretorius, 
j tai atsakydamas, pažymėjo, kad Latvijos, Lietuvos ir 
Ėstij-os žmonės nėra pavesti likimui. Anot jo: “Nuo 
1940 metų nė viena tų teritorijų vyriausybė nesiekė 
vyriausybės pripažinimo ar, tikriau, sutikimo.”

Paklausimas aiškus, bet atsakymas gerokai miglo
tas. Baltijos valstybės Anglijos ir kitų valstybių buvo 
pripažintos netrukus, kaip po pirmojo pasaulinio karo 
jos atsisteigė laisvomis ir nepriklausomomis. Kai 1940 
m. birželio mėn. jos buvo rusų ginkluotų jėgų užpul
tos ir smurtu bei apgaule prie Rusijos “prijungtos”, 
to biauraus Maskvos akto nepripažino nei Anglijos, nei 
Jungtinių Valstybių, nei kitų demokratinių valstybių 
vyriausybės. Stalino smurtą pripažino tiktai diktato
riai — Hitleris, Mussolinis ir Japonijos militaristai.

Gerai, kad Anglijos parlamente bent retkarčiais iš
keliamas Lietuvos ir kitų mažųjų tautų, dabar esančių 
skaudžioj ir tiesiog tragingoj būklėj, klausimas.

Amerikos lenkų protestai
Amerikos lenkai apipylė griežtais protestais valdy

bės departamentą (Department of State). Jie protes
tuoja he tik prieš Anglijos premiero Churchill kalbą, 
kuria “parduodama” Lenkija Stalinui, bet ir prieš Jung
tinių Valstybių užsienių reikalų sekretoriaus Ed. Stet- 
tiniUs pareiškimą, kuriame parodytas Churchillio kal
bai palankumas.

•
Viename rašte iš p. Stettinius reikalaujama, ir visai 

teisingai, klausimą aiškiai pastatyti, ar Amerika prie
šinai* teritorinei agresijai ir politiniams trukdymams 
išvaduotų kraštų žmonėms tvarkytis taip, kaip jie ho 
ri? Ar negrįšite prie Atlanto Oarterio dėsnių, už ku
riuos Amerikos žmonės kariauja ir kurie buvo užgirti 
praėjusiuose rinkimuose?

Į šiuos Amerikos lenkų reikalavimus vyriausybė tu
rės atsižvelgti, nes jie liečia ne tik Lenkijos ateitį, bet 
ir kitų tautų likimą ir, be to, pačius svarbiuosius Viso 
pasaulio taikos klausimu*.

Leyte salą išlaisvinus
Amerikiečiai jau išlaisvino iš japonų visą Leytė sa 

lą Filipinuose. Tai yra didelis laimėjimas Pacifiko ka
ro fronte. Jis atidaro atviresnį it platesnį kelią visoms 
Filipinų saloms išlaisvinti ir, pagaliau, piktąjį japonų 
militarizmą nugalėti.

Tikrai yra smagu konstatuoti, kad šis amerikiečių 
laimėjimas pasiektas palyginti mažais nuostoliais.

Karas Leyte saloj tęsėsi per 07 dienas. Apskaičiuo
jama, kad japonai neteko 112,728 vyrus užmuštais ir 
493 į belaisvę paimtais. Amerikiečių buvo užmušta 
2,623, sužeista 8,422 ir 172 yra dingę be žinios. Pažy
mėtina, kad tų susirėmimų metu japonai neteko 2,748 
lėktuvų. Be to, nuskandinta daug japonų karo laivų.

Dėl Leyte salos laimėjimo didelė pagarba tenMi gen. 
MacArthur ir U. S. laivyno ir aviacijos vadams ir vi
siems jjį šauniems vyrams. ______ ____

Kai ūkininką paliečia gai
sras, jis visko netenka. Ne
tenka namų, netenka gyvu
lių, nes ir šie dažnai žūva 
ugny. Netenka vežimų, ūkio 
mašinų, maisto. Ugnis vis
ką nušluoja, viską sunaiki
na. Lieka jam tik žemė, jo 
sveikos rankos tinkamos 
darbui ir kelios burnos al
kanų vaikų. Per pusvalandi 
ugnis ūkininką padaro di
džiausiu vargšu. Padegėlio 
nelaimę Lietuvos žmonės ge 
rai supranta ir jam skuba 
padėti. Jei lieka be pasto
gės jo gyvuliai, kaimynai iš
sidalina juos ir užlaiko sa
vuose namuose iki padegė
lis vėl pasistatys tvartus. 
Padegėliui kaimynai sutei
kia vietos apsigyventi ir 
jam padeda darbu ir me
džiaga vėl išsistatyti gyve
namąjį namą ir ūkio tro
besius. Skubi ir nuoširdi 
kaimynų pagalba padegėliui 
yra didis artimo meilės dar
bas ir ženklas sveiko vi
suomeninio susipratimo.

Šiandien Lietuva yra ta
pus padegėliu. Jos miestai 
išgriauti, kaimai daugely 
vietų sudeginti. Net taukai 
nepalikti ramybėje, nes kur 
praeina moderninio karo ma 
šinos, ten uėt žemė pasilie
ka suardyta. Šią žiemą daug 
Lietuvos žmonių turės gy
venti be pastogės: Visai 
Lietuvai gręsia baisaus ba
do rykštė. Ir nėra jai kai
mynų, kurie ateitų padegė
liui pagalbon, priimtų į na
mus ir papenėtų.

Skaudu mąstyti apie Lie
tuvos tragediją, deja — tai 
tiesa. Ir mums lietuviams 
būtų didelis nusikaltimas, 
jei mes savo nelaimingų brc 
lių kančios tyčia nenorėtu
me pastebėti, šiandien mū
sų pareigos dėl savo tautos 
likimo išaugo labai didelės 
ir labai atsakingos. Jei Lie
tuvos žmonių burnos šian
dien užrištos okupantų, tai 
mums tenka šaukti pasau
liui kad Lietuva nei vieno 
okupanto negeidžia, kad ji 
nori atgauti savo laisvę ir 
nepriklkuaomybę. Turime vi 
sam pasauliui tiesą skelb
ti, kad lietuvių tauta turi 
teisę turėti savo suvereni
nę valstybę, kaip kitos pa
saulio suvereninės valstyl 
bes. Tai lietuvių tautos tei
sė ir ji jos niekad neišsiža
dės, niekam neatiduos, nors 
kažin kaip Maskvos ar Ber
lyno diktatoriai ją teriotų.

Lietuvoje šią žiemą truks 
maisto. Truks maisto gal 
paeiliui keleris metus. Mes, 
tiesa, Lietuvos žmonių ne
pavalgydinsime, bet galime 
ir turime eiti į pagalbą 
jiems. Kiekvienas neškime 
savo dalį, kaip geros bite
lės neša, medaus į avilį. Te
nebūna nei vieno iš mūsų, 
kurs nesudės aukos Lietu
vai gelbėti. Ne tik tėvai, bet 
ir mūsų jaunimas reikia pa
kviesti į šį didį pagalbos 
darbą. Mes turime gražią 
organizaciją, Bendrą Ame
rikos Lietuvių Fondą. Tegul 
nei viena mūsų kolonija ne
apleidžia savo pareigos. Kad 
ir po mažai, bet dažnai dė
kime artimo meilės ir mūsų 
visuomeninio bei tautinio 
susipratimo skatiką.

Montana valstybės miške, netoli Kalispell miestelio, 
rastas nukritęs japonų baliūnas su prietaisu sukelti gais
rą ten, kur jis nukris. Bet prietaisas neišdegė ir pats 
balionas išliko sveikas. Nuotraukoj balioną apžiūri (iš 
kairės į dešinę) kariuomenės balionų ekspertas majoras 
J. F. Bolgiano; W. G. Banister, specialus FBI agentas 
Montana-Idaho divizijai; ir jūrų karininkas P. M. Jack-^ 
son, Navy slaptosios tarnybos narys. (Acme-Draugas te“ 
lephoto)

f

WHOLESALE 
FURNITURE , 

BROKER
Everythlng to the line of 

Fnrniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 

For appointment call —

REPUBLIO 6051

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FlRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UZKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS, 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.1

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West 471 h Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560

Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonos Ir Štampas t
v AL.: — nuo 9 ryto Iki t:>0 p.p.' etvlr. iki 9. SeStad 9 iki 12.

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS

atvyk rr 
MANDIK 

KREDITAS 
Jei Reikia

Taisorn 
DIENŲ GAKANCI.IA
Dlrhnra |ilrlbw, kuriu la
imiui Imui rauti tik nuo 
lakini uotų dentlutų.

PATOGIOS 
VLETOS

Afl A CENTAI LABORATORIES,Ine. į
H mauiO.^ce: 1555 MILVVAUKEE AVENUE G2
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Tamsi ateitis

Cicero. — Mens Republi- 
can Club yra nutaręs kas 
mėnuo savo susirinkime tu
rėti po vieną miestelio val
dininką, kuris turės patiek
ti savo nuomonę gyventojų 
gerovei. Klubas kas mėnuo 
laiko du susirinkimus: k»a3 
pirmą ir paskutinį ketvir
tadienį, Shameto salėj.

Gruodžio 21 d. į susirin
kimą atsilankė John Stofel, 
Miesto Tarybos sekretorius, 
kuris kalbėjo ir atsakinėjo 
į klausimus. Jo pareiški
mais galima pasitikėti, nes 
per jo rankas eina visas 
miestelio aparatas. ‘ ‘Mūsų 
miestelio reikalai stovi pras 
tai”, sakė jis. “Jokiu būdu 
negalima galo su galu su
vesti’ ’. Pajamos mažesnės, 
negu išlaidos; tas jau yra 
ne nuo dabar. Valdininkams 
algos laiku nebuvo išmokė
tos ir nėra išmokamos. Se
nų valdininkų paskolos bo- 
nai užtraukti iki pat vir
šaus ir jų nuošimtis į me
tus siekia $100,000. Daugiau 
paskolos gauti negalima.

Tad kas belieka? Ir ne- 
būsim nustebinti, jei tak 
sai bus 15 nuošimčių didės-; 
ni. Kitokios išeities nėra. i

Patys gyventojai viską 
turi panešti ir, suprantama, I 
jiems viskas priklauso. Bet 
ar visi tai supranta? Namų 
savininkai rūpinasi tik sa
vais reikalais. Labai mažas 
nuošimtis toliau nueina ir... 
suklumpa. Tada sako: da
rykite, ką norit; jūs viskas.

D.

Bus atvaidinta vieno veiks
mo juokinga komedija “Mir 
ties Laižyboc”.

A. Grygel, koresp.

Visiems giminėms ir pažįsta
miems pronešame liūdną, žinią, 
kad mūsų brangiausia mamytė 
ir mylima sesuo

A. t A.
ONA TEOFILE MICKUS 

(po tėvais Bložytė)
mirė 194 4 m. gruodžio mėn. 2 4 
d., 11 vai. ryte, sulaukus virš 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilus iš 
Vilkaviškio apskričio, Alvito 
parapijos, šilvių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 56 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dvi dukteris Seserį M. Pranciš
ką ir Seserį M. Aloizų, Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyne; du 
sūnus Viktorą ir jo moterį 
Liudviką, anūką Viktorą ir anū 
kę Rožemariją. ir Kazimierą ir 
jo moterį Apolioniją. ir anū
kus Donaldą, Raimundą, Joną 
ir James; brolį Joną Biažį ir 
marčią Agotą.

Velionė priklausė prie Mote
rų Sąjungos, Šv. Rožančiaus 
draugijos, ir Apaštalystės Mal
dos.

Kūnas pašarvętas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6 812 8o. 
TVeetern Avė. Laidotuvės įvyks 
28 d. gruodžio, 1944 m. iš ko
plyčios 8:30 vai. ryte Ims atly
dėta į Gimimo Panelės švč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:— Dukterys. Sūnūs. 
5farči<»s, Anūkai, Anūkė,s

ir Giminės.
Laidot. patarnauja Antanas 

Petkus. Tel. Grovehill 0142.

MARIJONA RĖKUS
(po tėvais Valašiniiitėj

Gyveno 3315 No. Naichez 
Avė. Mirė Gruod. 26 1 944, 3
vai. ryte, sulaukus pusčs arnž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskričio, Veisėjų parap., 
Jievoškų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 45 metus.

Paliko dideliame nubudime:
3 dukteris — Mufy Chepaitls, 
Anna Kroso. žentų stamey ir 
Agnės Anderson- žentų Arthur.
4 sūnus—Juozapą marčią Ma
rle. Povilą marčią Pauline, Jo
ną marčią J ulbi, Stanley mar
čią Josepliine; 13 anūkų; švo
gerką Elzbietą Kiautas ir jos 
vyrą Juozapą ir daug kitų gi
minių, draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 
1850 No. Wood Ht. Laidotuvės 
įvyks Penktadienį, Gruod. 2 9d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į ftv. Mykolo parapijos 
bažnyčių, kurioje Įv> ks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kszbnieėo kapines.

Nuoširdžiu i kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Dukterys, Sūdai 
Marčios, AnAnal, švogerluv Ir 
Visi Kiti giminės.

Lald. direktorius Lacliawlc® 
Ir Sūnui. Tel. Canol 2515.

Dalyvaukime
susirinkime

Marųuette Park. — Na
mų savininkų susirinkimas 
įvyks gruodžio 28 d., 7:30 
vai. Šiame susirinkime pri
valo visi nariai dalyvauti, 
nes bus renkama ateinan
tiems metams draugijos vai 
dyba. Išrinkimas tinkamom 
valdybas daug prisideda 
prie draugijos augimo ir 
draugijos reikalų.

Todėl privalome išripcti 
tinkamus žmones, kurie 
dirbtų pasišventusiai drau
gijos ir visuomenės labui. 
Yra ir svarbių reikalų, ku
riuos reikės ganėtinai pla
čiai diskusuoti, kol bus pri
eita prie realybės.

Draugija rengia metinį 
balių sausio 7 d. Rengimo 
komisija turi padarius įžan
gos bilietus ir jų galės gau
ti nariai dėl išplatinimo. 
Programa bus graži ir įvai
ri, susidedanti iš dviejų da
lių: vaidinimo ir koncerto

Labdariu centro 
susirinkimas

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos centro susirinki
mas bus trečiadienį, gruo 
džio 27 d., 7:30 vai. vakare 
Šv. Kryžiaus parap. salėj. 
Šis susirinkimas bus prieš- 
metinis, todėl visų Labdarių 
Sąjungos kuopų atstovai bū
tinai turi atvykti. Valdyba

laiškas Redakcijai
Gerbiamieji:

Pagaliau atradau mano 
dėdę Praną Mickevic pei 
paskelbimą — paieškojimą 
patalpintą jūsų laikraštyje 
Stebėtinas dalykas, kad po 
25 metų vėl su juo ir jo šei
myna užmezgame santykius

Man tai tikrai linksmios 
Kalėdos ir norėčiau jums 
palinkėti Labai linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujų Me
tų.

Su pagarba,

Mrs. Stepher: Guardios
46 Montrose Avė.
Brooklyn 6. N. Y.

Neatgaivino... f
Kalėdų dieną Mr. ir Mrs. 

John Lavato name, 3116 N. 
Halsted str., įvyko nelaimė.
Jų 4 mėnesių sūnus užtroš
ko lovoje. Gelbėjimo squa- 
das neįstengė kūdikio atgai
vinti.

Dora yra visų didžių dar
bų pradžia ir sėkminga pa
baiga.

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi ‘ Drauge”.

W()IK STilDIO
1945 West 35* Street ,

(OMPIVIK
ADVANCED PHOTOGRU»hS 
I.DWEST PO^IBLE PJKICES 

PIIONE I AFAYETTE 2818 ‘

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAVVICZ
KOPLYČIA —

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

Skaitykite “Draugą”.

Penkių Metų Mirties 
Sukaktuvės

A^A

VINCENTAS KAZUTIS
Jau sukako penki metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
įnūsij tarpo mylimą vyrą ir 
tėvą Vincentą Razutį.

Netekome savo mylinio gruo
džio 30d., 1939rn.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingasis Dievas sutei
kia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias 
su egzekvijomis už jo sielą 
gruod. 29d., 1944m., Nekalto
Prasidėjimo Švč. Panelės Ma
rijos par. bažnyčioje, 4 400 So. 
Fairfield Avė., 8:00 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, ir 
draugus kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir su 
mumis kartu pasimelsti už a. u. 
Vincento sielą. I’o pamaldų 
kviečiame j namus po adresu: 
2 631 W. 39th Place.

Nuliūdę lieka: Moteršs Aniii- 
nina, sūnus Kazimieras, Sesuo, 
ftvogeris, ftvogerk ts ir Giminės.

A f A

STANISLOVAS CICĖNAS
Gyv.: 2505 W. 69th Street.

Mirė Gruod. -24d., 1944m., 2 
vai. popiet, sulaukęs puses amž.

t
Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Ež

erėlių apskr., Rimšių par. Ame
rikoje išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime.-' 
sūnų Adomą (U. S. Navy) ir 
marčią Irene; 2 dukteris Stel- 
la Mesken ir žentą Sinion ir 
anūką Richard, ir Emily Twar- 
kūnas ir žentą Kastie; 4 brolius 
Joną, Vincentą, Kazimierą ir 
Viktorą ir jų šeimas; švogerką 
Emily Trainauskienę ir jos šei
mą; pusbrolius, pusseseris ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., Gruod. 2 9d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas J Gimimo Šv. Panelės Ma
rijos parap. bažnyčią, kurioje į- 
yyks gedulingos pamaldos už ve
lionio stelą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Marti, Duk
terys, Žentai, Broliui, ir visos 
kitos Giminės.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 

PHONE. 9009. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

MJKEii'MiTBS PR1L MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PA8IRINKI1IUL

Geriausio Matorlolo Ir Durim.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė riauguliui mūsą Lietuviams 
Iri juntama ptlnĄ patanirinŽTTuy 

Didyala Ofbaa Ir Dirbta vi:

VENETIAN .

st>i ii™ u mmų gnihi MONUMENT CO.
paminklinių produktų.

DtDTBlM Ofisas Ir Dirbtuve: M7 N. VVEHTERN AVĖ. 
(Netoli Orand Ava.)

PBONB: BEELEY BIOS

A.t
JURGIS KAVALAUSKAS
Gyveno 4032 So. Brighton 

Place. Telef. Yards 6915. Mirė 
Gruodžio 25, 1944, 5 vai. ryte, 
sulaukęs 63 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Tra
kų apskričio, Žąsį i ų parapijos, 
Skėrių kaimo. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimą moterį Marijoną (po 
tėvais Slatkevičaltė); 2 sūnus: 
Mykolą ir Staft Sgt. Pranciškų 
(U.S. Army) jo moterį Magda
leną ir anūkę Carolyn. Dukterį 
Virginia; brolį William, seserį 
Kotryną Slatkevičienę jos vyrą 
Mateušą ir jų šeimas; pussese
rę Uršulę Marcinkevičienę ir 
jos šeimą brolienę Kinderevi- 
čienę ir jos šeimą, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko 2 seseris; 
Koroliną ir Uršulę ir brolį My
kolą ir jų šeimas.

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Klubo.

Kūnas pašarvotas J. Liulevi- 
čiaus koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., Gruodžio 29 d. 1944 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Nekalto Prasidėji
mo Švč. Pan. Porapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero, kapines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnūs, 
Duktė, Brolis, Seserys Ir Visos 
Giminės.

Laid. direktorius J. Llulevi- 
čius. Tel. Lafayette 3572.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIdINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
----------------------- ---------------------------------------------------------------------

DNDEB D. S. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

t AND
LOAN A8SOCIATION

--------------------------------------- OE CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACK3EWICH, Pree. and Mgr.

ĮSI
Al

Platinkite “Draugą”.

PETER TROOST MONUMENTS

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISA DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma, virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

v

NULIŪDIMO VALANDOJE

’r •
PERSONALIZKD MEMOKIALS AT NO ADD1T1ONAL COST! 

PART1CULAR I’EOPLE PKEFEK TROOST PRODUCT1ONS 
D1STR1BUTORS OF THE PAMOUS MONTELLO GRANITE

Most Beautiful—.Mos t Enduring—Slrongcst—Best In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREEPKITftS 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. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

Kreipkitės į-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
t

Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue• 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

MAŽEIKA
3319 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
/

Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10321 S. MICHIGAN AVĖ. T«l. PUUm»n 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUANICA AVĖ, phone YABd, 4;>Qg

i. liulevicius
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF, 3572

P. L RIDIKAS
8354 S. HALSTED HT. T10 W. 18th STREET 
_______ t %elephoue YARds 1419 __________

L I. ZOLP
1046 WEST 46th 8T. Phone YARDS 0781



dienrastts DkAvgAb, CHICAUG, TTLTN0T3
X TFečĮcdrenTs gmod 27, "9441

Baisi ir skaudi tragedija?

Kareivio žmona ir tėvas trijų vaikų 
mirė kartu virtuvėje...

VIRTUVE BUVO PRILEISTA GAZŲ. — PRIEŠ JŲ MIR
TĮ SKAMBĖJO PHONOGRAFAS. — KAREIVIO 
ŽMONA ir SVETIMAS VYRAS PALAIKE KURĮ 
LAIKA RYŠIUS

Kalėdų šventėje, gruodžio 25 dieną, buvo daug 
džiaugsmo, skambėjo reikšmingi žodžiai: “Garbė Dievui 
aukštybėse, ramybė žemėje geros valios žmonėms”. Bet 
kai kuriose šeimose Kalėdų džiaugsmo nebuvo. Vietoje 
džiaugsmo kas kita buvo. Čia noriu paminėti vieną skau
dų ir baisų įvykį.

Jauna moteris, užjūryje kareivio žmona, ir vedęs vy
ras, trijų vaikų tėvas, nebuvo Kalėdų švenčių dvasia per
siėmę. Jų širdyse skambėjo kitokie balsai. Todėl įvyko 
baisi tragedija. *"**

Jauna moteris ir svetimas 
vyras palaikė draugystę, ir 
mirė kartu virtuvėje, kuri 
buvo prileista gazų iš pe
čiaus. Jie prieš mirtį žaidė 
phonografu dainelę: “You 
always hurt the one you 
love”. i

SALIfNAS PO EKSPLIOZIJOS

Pietinėj Chicago miesto dalyje vieną saliūną ištiko gazo ekspliozija. Iš gražaus na
mo beliko tik krūva drebezgų. Ekspliozijoj vienas asmuo žuvo ir dvylika tapo sužeis
ti. (Acme-Draugas telephoto)

Popiežius Pijus XII

Išdalino vaikams dovanas
DU IR PUSE TfiKSTANČIO VAIKŲ KOMOJE GAVO 

DOVANAS IŠ POPIEŽIAUS PIJAUS XII

Mirusi moteris vadinasi 
Elžbieta, 22 metų amžiaus, 
ji gyveno Oak Parke, Madi- 
son gatvėje, o svetimas vy
ras vadinais Liudvikas, 28 
metų amžiaus, gyveno Nora 
avė. Mirusio vyro žmona pa
reiškė, kad jos vyras Liud
vikas draugavo su kareivio 
žmona per kelias savaites. Ir 
Liudviko žmona bandė savo 
vyrą ir svetimą moterį įti
kinti, kad jie baigtų meilės 
ryšius, ir Kalėdij išvakarėse 
Liudviko nebuvo namie. 
Liudviko žmona kreipės į 
Oak Park policiją, kuri pa
dėtų sutvarkyti šeimos rei
kalus.

* * *
Elžbietos motina, gyve

nanti Highland Parke, ban
dė telefonu susisiekti su 
dukra Kalėdų proga ir norė
jo išreikšti sveikinimą gruo
džio 25 dieną, bet atsako ne
buvo. Ir vėlai po pietų Elž
bietos motina nuvyko į Oak 
Parką. Su namo tvarkytoju 
motina įėjo į apartamentą. 
Jie rado Liudviką ir Elžbie
tą virtuvėje ant grindų, prie 
pečiaus, jos galva padėta 
ant jo kelių. Visi pečiaus de- 
gintuvai buvo atidaryti.

Virtuvėje ant stalo buvo 
degtinės bonka, o gretimame 
kambaryje buvo phonogra- 
phas.

* * *
Liudviko žmona vadinasi 

Elena, jie buvo sukūrę šei
mos gyvenimą prieš vienuo- 
liką metų, o Elžbietos vyras 
kareivis vadinasi Pred, jie 
buvo vedę 1943 metais, lie
pos mėnesį.

Liudviko žmona buvo pra
šiusi savo vyro ir svetimos 
moters, kad jie nutrauktų 
ryšius. Jie buvo pažadėję tai 
padaryti, kai Elena su jais 
aplankė tavernus, bet Kalė
dose kas kitas įvyko. Du 
jauni žmonės rasti negyvi 
virtuvėje...

Kodėl taip įvyko? Jie ne
norėjo klausyti Kalėdų žo
džių: “Garbė Dievui aukš
tybėse, ramybė žemėje geros 
valios žmonėms”.

Iš kruatuvės
Iš Joseph Sefermann’o 

krautuvės, 10555 Torrence 
avė., vagys paėmė keturias 
radijas.

Ištraukė
Elizabeth Smith, 1315 So. 

Racine avė., pranešė polici
jai, kad negras ištraukė iš 
jos rankinuką, kuriame bu
vo čekis už $33 ir $20. Ran
kinukas buvo ištrauktas 15- 
toje gatvėje ir Racine avė. 
Čekis buvo gautas iš Vic-
tory skalbyklos kompanijos. 

* * *

Įsilaužė
Vagys įsilaužė į automo

bilį, kuris buvo pastatytas 
Madison gatvėje, tarp Wa- 
bash ir Michigan avės., ir 
pavogė radiją, už $50 ver
tės.

* * *

Neteko
Mrs. E. G. Briggs, iš St. 

Paul, Minn., pranešė polici
jai, kad ji neteko rankinuko, 
kuriame buvo $15. Ji neteko 
rankinuko teatre, 57 West 
Monroe. * * »
Belaukiant

Charles Woodward, 63 
metų, laukė gatvėkario prie 
47-tos gatvės ir Wentworth 
avė., ir jį ištiko širdies ata
ka gatvėje. Vėliau jis mirė, 
nepasisekė atgaivinti.

* # *

Kai pasibeldė •••
Trys vyrai įėjo į Derby 

Steam skalbyklą, 222 Wset 
Ontario str., ir jie surišo 
sargą ir darbininką, ir tie 
trys vyrai jau “darbavosi” 
prie seifo. Bet kas tai pasi
beldė į duris. Trys banditai 
pabėgo nieko nelaimėję. Pa
sibeldimas išgelbėjo seifą.

Apvogė
Vagiliai įsilaužė į W. H. 

Long kompaniją, 441 N. 
Clark str. Jie pavogė $136, 
įskaitant $13 dešimtukais, ir
paėmė adymo mašiną.

* * * *

Labai gražu!
Kalėdų šventėse labai 

daug žmonių ėjo prie šv. 
Sakramentų. Bažnyčiose bu
vo daug žmonių. Tikrai bu
vo gražu!

Toliau pasižvalgius

Kalakutų pavogė kalėjime
TENKA PASTEBĖTI, KAD GYVENIME PASITAIKO 

ĮVAIRIAUSIŲ DALYKŲ, IR TAIP PAT LABAI 
SKAUDŽIŲ

DETROIT.—Wayne kaun- 
tės kalėjime įvyko keistas 
atsitikimas. Šerifo padėjė
jas William Ryan nusipirko 
14 svarų kalakutą ir padėjo 
kalėjimo icebox, kalakutas
buvo pavogtas.

* * *

Prieš Kalėdas

Apiplėšė kelyje
Walter Wilker, 1708 Dar- 

row avė., Evanston, rūbų 
pirklys, pranešė policijai, 
kad du jaunuoliai iš jo atė
mė $350, ’Vienuoliką kailių 
paltų, devynis moteriškus 
siutus, už $1,800 vertės, ir 
jo automobilį. Pirklys du 
jaunuolius paėmė pavežti iš

Pašovė banditą
Trys negrai sulaikė bar- 

tenderį Jack Lewis restora
ne ir taverne, 1261 Union 
avė., praeitą pirmadienį, jio 
sutiko revolverio ugnį. Vie
nas iš jų sukrito. Du kiti jį 
paėmė į automobilį ir nuva
žiavo. Anksčiau trys vyrai 
paėmė iš bartenderio Steve 
Borleff $150. Bartenderis, 
kuris išvijo tris banditus, 
vadinasi Russel Evans.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “Drauge.”

TACOMA, Wash. — Mrs.
Petrą Lorentsen, 39 metų,
buvo paleista iš džiovininkų |'Gary Ind chicagą. 
sanatorijos Kalėdų šven
tėms. Policija gruodžio 25 
dieną pareiškė, kad ji nu
žudžiusi savo vyrą su kir
viu prieš Kalėdas, nes “jis 
buvo gėręs ir visą laiką už
gauliojęs vaikus”.

{▼cdzIoA įdomios
....ŽINIOS

Laivyno nuostoliai
WASHINGTON, D. C. — 

Laivyno departamentas Ka
lėdų dieną pranešė jūrinin
kų (navy, marine corps ir 
coast guard) sąrašą, kuria
me pažymėta, jog 32 jūri
ninkai mirė, 54 sužeisti ir 
56 dingę.

-----------------

Mirė Kalėdose
John E McCarthy, 67 me

tų, 7202 Eberhart avė., išė
jęs į pensiją policijos leite
nantas, mirė Kalėdose savo 
name nuo širdies atakos.

Andrew Gotschall, 39 me
tų, grosernijos klerkas, mi
rė Kalėdose ligoninėje nuo 
nudegimo. Jis nesenai buvo 
nudegęs savo name nuo ci- 
garietės, kai užmigo. Jo 
žmona užgesino liepsnas. 
Nelaimė įvyko Chicagoje.

Kalėdij dovana...
MEMPHIS, Tenn. — Ka

lėdų dieną buvo paleista 30 
asmenų iš kalėjimo, kur jie 
buvo uždaryti kaltinant gir
tuokliavimu. Memphis mies
tas jiems pasakė: Merry 
Christmas. Tai buvo Kalėdų 
dovana.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų Ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio Iš
dirbinio.

Naciai save vadina nordi- 
kais, bet savo ženklą (svas
tiką) jie pasisavino iš azija
tų.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Ij^hai geros rūšies moterą kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cioth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Pdubak Ir Duktė — savininkės
J

VATIKANAS. — Popie
žius Pijus XII Kalėdų dieną, 
gruodžio 25 dieną, išdalino 
'dovanas 2,500 vaikų, dauge
lis iš jų tremtiniai. Popie- 
jžius dovanas vaikams įtei
kė Gregorijaus universitete,

Į ir pasakė Kalėdinę kalbą, 
kurioje pranešė, kad jie dirb
tų pasaulio gerovei.

Kai popiežius Pijus XII 
ėjo, jaunuoliai ir mergaitės 
apsupo popiežių ir reiškė 
jam didelę padėką už dova
nas.

Popiežius nurodė vaikams, 
kad jie būtų geri, dievoti ir 
paklusnūs savo tėvams.

Popiežius visais rūpinasi. 
Jis deda visas pastangas, 
kad gyvenimas būtų žmo
niškesnis...

Nauja knyga
kom-
dieną

Chicagoje telefono 
panija gruodžio 26 
pradėjo dalinti telefono kny
gas. Ten yra patarimai: var
tok atsargiai naują knygą, 
nes stoka popierio. Ir antra 
pastaba: peržiūrėk seną
knygą, gal joje yra paslėpta 
karo bonų.

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva vėl atgautų lais
vę ir nepriklausomybę.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKER COAL, Ankštos rūšies, $7.45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11.25
PETROLEUM COKE (Conrse) ..$12^50 
PETROLEUM COKE (PUe Rnn) $1Q*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti............gg

NELAUKITE — 
Ryfoj Jau Gali

%

luti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldas, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpinto jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Siu Kompaniją:

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

4*

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

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

ŠPROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

X Šv. Mykolo bažnyčioje. 
No. Side, šįmet pirmą sykį 
Kūčių vakarą (vidurnakty
je) buvo šv. Mišios, žmo
nių prisirinko pilna bažny
čia. Choras labai gražiai 
giedojo. Toj parapijoj da
bar sėkmingai klebonauja 
kun. P. Gasiūnas.

X Sodalicijos choras, No 
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijoj Kūčių dieną 
buvo nuvykęs į Gardiner li
goninę su kalėdine giesmių 
programa ligoniams. Savy
bės Christmas Party soda- 
lietės turės gruodžio 28 d.
X Ona Teofilė Mickus mirė 
gruod. 24d., 11 vai. ryte. Ve-i 
lionė paliko, apart kitų gi-i 
minių, ir dvi dukreles, ku
rios yra Šv. Kazimiero Vie
nuolyno narės — Sės. M. 
Aloizą ir Sės. M. Prancišką.. 
Platesnės informacijos ran
dasi mirties skelbime 5 pusi.

X Edward Lukas, iš Mar- 
ąuette Park, tarnaująs Na
vy, kurs šiuo metu randast 
kažkur Pacifike, atsiuntė 
motinai rožių, kad pasvei
kinus ją gimtadienio proga. 
Ne tik motinai, bet ir vi
siems namiškiams buvo di
delis surpryzas.

X Kadetas Edward C. 
Pocius iš Cicero gavęs 10 
dienų furlough, Kalėdoms 
parvyko namo. Jis lanko 
Michigan College of Mining 
and Technology, kuri dabar 
yra U. S. vyriausybės žinio
je.

X Po Kalėdų ir Nauji Me
tai. Visi prašomi pasisku
binti apsirūpinti sieniniais 
“Draugo” kalendoriais, ku
rių neužilgo jau nebus ga
lima gauti. Atnaujinusieji 
metinę “Draugo” prenume
ratą, arba nauji prenume
ratoriai, kalendorių gauna 
dykai, šiaip jau perkant — 
kaina 25c.

X Juozas ir Prudencija 
Račiūnai, ilgą laiką turėję 
taverną Bridgeporte, dabai 
taverno biznį atidarė Mar 
ąuette Parke adresu 265$ 
W. 69 St. Biznis gražiai ir 
moderniškai įrengtas, vie
ta erdvi. Naują vietą lan
kys taip pat ir dienrašti? 
“Draugas”.

X Junior Sodality Gimi
mo Panelės Šv. parapijoj šį 
vakarą ruošia savybės 
Christmas Party. Nors jau 
po Kalėdų, bet atsilanku- 
sios narės, sako, dar pagy
vens kalėdiniais įspūdžiai?

X B. ir V. Kalvaičiams 
buvo tikrai džiaugsmingos 
Kalėdos: sulaukė sūnaus Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Kalvai
čiai gyvena Town of Lake 
ir jau turi vieną sūnų.

Skelhkitės “Drauge”.




