
DRAUGAS
The LlthoanUn Daily Friend^

PUBU8HED BY THE KITHTJA N LAN 
CATHOUC PRESS SOCIETY 

2834 8. Oaklcy Ąyę., Chicago, IH. 
Telephone Canal 8010—8011

The moaC influentlal R 
Llthuanla.n Daily ta America THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Chicago, Illinois, Penktadienis, Gruodžio (December) 29 d., 1944

...“and Lhat guVefiuiieiit of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

No. 304 Price 3c Kaina 3c voi. xxvin

ATSTŪMĖ NACIUS BELGIJOJE TRIS MYLIAS
Japonai Bandė Bombarduoti Mindoro 

Salą, Prarado Tris Savo Laivus

SULAIKĖ NACIUS PRIE MEUSE — BASTOGNE IŠSILAIKĖ

SĄJ-KŲ ŠTABAS Philip- 
pinuose, gruod. 28. — Ant
radienio naktį japonų, lai
vai pradėjo bombarduoti 
amerikiečių pozicijas Min
doro saloje. Amerikos lėk
tuvai bombomis ir kulkos
vaidžiais nuskandino tris 
priešo laivus ir kelis kitus 
sužalojo!.

(Japonų pranešimas sakė 
jų laivai nuskandino ketu
ris transportus, torpedinį 
laivą ir du mažesnius lai
velius, ir bombardavo San

J ose aerodromą Mindoro 
saloje, o jų lėktuvai sukė
lę gaisrus aplink aerodro
mą. Japonai pripažino, kad 
vienas jų naikintuvas bu
vęs sužalotas.)

Kiti JAV lėktuvai ataka
vo Clark aerodromą, Luzon 
saloje, trečią dieną iš ei
lės. Amerikiečiai lhkūnai 
numušė 13 iš 20 japonų lėk
tuvų.

Leyte saloje amerikiečiai 
antradieny užmušė dar 827 
japonus.

Nori Karaliaus Sutikimo Regentūrai
'LONDONAS, gruod. 28. 

— Min. Pirm. Churchill ir 
Užsienių Sekr. Eden išvyko 
iš Atėnų ir grįš į Londoną, 
kur ragins Graikijos Kara
lių Jurgį II užgirti regen- 
tūrą Graikijos valdymui.

ATĖNAI, gruod. 28. — 
Kariaujančios graikų poli
tinės partijos sutiko dėl re- 
gentūros įsteigimo. Britų 
militariniai autoritetai sa

kė kitos ELAS jėgos pasi
traukė iš Atėnų į pozicijas 
prie vieškelių einančių į 
miestą.

Ministrui Pirmininkui 
Churchillui stovint prie An
glijos ambasados vakar, 
ELAS snaiperis šovė į jį. 
Kulka prazvimbė pro Chur- 
chillą ir sužeidė jauną to
liau stovėjusią moterį.
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Du nacių daliniai, kurie pasivarė 60 mylių per Belgiją iki keturių mylių nuo Meuse 
upės, buvo sustabdyti. Amerikiečiai atsiėmė Celles ir pavarė priešą iš Ciney. Trečios 
armijos šarvuočiai pasiekė Bastogne mieste apsuptą amerikiečių garnizoną.

(Acme-Draugas Telephoto.)

JAV Kariai Italijoje Vėl Pasitraukė
ROMA, gruod. 28. — Na

cių jėgos vis dar tęsia sa
vo kontratakas Serchio, klo- 
nies apylinkėje vakariniam 
Italijos fronto gale.

Sąjungininkų štabas sakė 
penktos armijos kariai pa
darė dar kelis pasitrauki
mus toje srityje.

Barga miestelis, 5-tos ar

mijos užimtas mėnesį atgal, 
buvo vokiečių atsiimtas. 
Naciai atakuoja šešių my
lių frontu abiejose Serchio 
upės pusėse.

Barga randasi pusantros 
mylios į rytus nuo upės ir 
apie 15 mylių į šiaurę nuo 
Lucca miesto, Lucca pro
vincijos sostinės.

JAV Armija Dar Kartą Perėmė Ward's

Tokyo Pranešė Apie 
B-29 Lėktuvų Atakų

NEW YORKAS, gruod. 
28. — Japonų radijo pra
nešimas sakė “mažas dali
nys” B-29 lėktuvų šiandien 
numetė padegančiųjų bom
bų ant Ibaraki prefektūros, 
į šiaurę nuo Tokyo.

Anot pranešimo, B-29 
lėktuvai norėję atakuoti 
Tokyo miestą, bet “mūsų 
dalinių jėga nedavė jiems 
prasilaužti. ”

Kita japonų radijo stotis, 
manoma Kyushu saloje, vė
liau transliavo orinės ata
kos signalą. Atakas ant Ky
ushu atlieka B-29 lėktuvai 
iš Kinijos bazių.

JAV, Anglija Prašo Dingo JAV Submarinas 
Maskvos Pasiaiškinti

Išgelbėjo Bastogne Apsuptus Karius; 
Spaudžia Naciu Įsiveržimą iš 2 Pusių
LONDONAS, gruod. 28.- 

Berlyno radijo atpažino a- 
merikiečių dalinius, kuriuos 
naciai buvo -apsupę Bastog
ne mieste, kaipo parašutis- 
tų 101-os divizijos karius ir 
kelis kitus dalinius. Sąjun
gininkai kolkas nėra tų da
linių atpažinę.

Berlynas pripažino, kad 
naciai prarado Bastogne ir 
Echternach miestus.

CHICAGO, gruod. 28. — 
JAV armija šiandien antrą 
kartą metų bėgyje perėmė 
Montgomery Ward <& Co. 
krautuves Chicagoje.

Maj. Gen. Joseph W. By- 
ron perėmė įmonę valdžios 
vardu, vykdydamas Prez. 
Roosevelto įsakymą, po to, 
kaip firma atsisakė klausy
ti War Labor Board nuro
dymą dėl ginčo tarp Ward 
ir CIO unijos narių.

Valdžia pridavė teismui 
prašymą pervesti firmos 
nuosavybes pagal konstitu
cinę teisę ir Prezidento tei
ses karo metu.

Valdžios prašymas sakė 
visos Ward krautuvės ir

fabrikai yra užsiėmę kari
niu darbu.

WASHINGTON, gruod. 
28. — Prez. Roosevelto pa
reiškimas ryšium su Ward 
įmonės perėmimu sakė J. A. 
Valstybių vyriausybė neto
leruos jokį trukdymą karo 
reikmenų /gamyboje šiuo 
kritingu momentu.

Prezidentas sakė War La
bor Board buvo sudarytas, 
tam, kad pagerinti santy
kius tarpe darbininkų ir 
darbdavių, bet Sewell Ave- 
ry, Montgomery Ward & Co. 
prezidentas, nuolat ir tyčia 
neklausė boardo nurodymų, 
tad valdžia esanti privers
ta imtis šio žygio.

JAPONAI ATAKAVO 
SAIPAN IR TINIAN

PEARL HARBOR, gruo
džio 28. — Matomai atker
šydami už amerikiečių ata
kas ant Tokyo ir kitų ja
ponų laikomų salų, japonų 
lėktuvai atakavo Saipan ir 
Tinian salas.

Saipan saloje randasi vie
na svarbiausių Amerikos 
B-29 lėktuvų bazių.

Adm. Nimitz sakė japonų 
atakos padarė mažus nuos
tolius.

WASHINGTON, gruod. 
28. — Amerika ir Anglija 
pasiuntė Maskvon reikala
vimą paaiškinti priežastį, 
dėl kurios rusai, įėję į Ru- 

j muniją, tuoj išardė tame 
krašte esančias aliejaus 
varyklų mašinas ir išvežė 
jas į Rusiją.

Tas rusų žygis skaitomas 
labai sauvališkas, kadangi 
didžiuma tos mašinerijos 
priklausė Amerikos ir Ang
lijos firmoms.

Dodge Streikieriai
Gręsia B-29 Gamybai
CHICAGO, gruod. 28. — 

B-29. lėktuvų gamybai vėl 
gręsia sustabdymas, kadan
gi 126 Dodge fabriko dar
bininkai išėjo ant streiko.

Visas dalykas prasidėjo 
vakar, kuomet du darbinin
kai atsisakė padėti nusta
tyti mašinas ir dėlto buvo 
pasiųsti namon. Vėliau 45 
kiti darbininkai sustojo 
dirbę ir buvo taip pat siųs
ti namon.

Tik 37 darbininkai šįryt 
pradėjo dirbti. Streikieriai 
pasirodė, įmušė atėjimo lai
ką ant kortelių ir vėl išėjo.

su 62 įgulos Nariais
WASHINGTON, gruod. 

28. — Laivynas pranešė, 
kad JAV submarinas Sea- 
wolf kurį laiką kaip negrį
žo iš patruliavimo Pacifike 
ir skaitomas dingusiu su 
visais 62 įgulos nariais.

Tai buvo 34-tas JAV sub
marinas ir 239-tas Ameri
kos karo laivas prarastas 
šio karo metu.

PARYŽIUS, gruod. 28 — 
! Amerikos kariai, veržda
miesi į abi puses nacių įsi
veržimo sianriausėje jo da
lyje, randasi tik 15 mylių
nuo susijungimo..

I
i Visas 35 mylių pietinis 
galas nacių linijos nuo Ba
stogne iki Vokietijos rube- 
žiaus iš lėto pasiduoda a- 
merikiečiuj spaudimui.

JAV kariai ir tankai per
sikėlė per Sure upęs bent 
keturiose vietose ir Ech
ternach srity dviejose vie
tose suvarė nacius atgal i 
Vokietiją.

Labai siauras pagelbėji
mo koridorius į istorinį 
Bastogne tvirtai atsilaiko 
prieš nacių šarvuočių ir pės
tininkų puolimus.

Gen. Eisenhower štabas 
pranešė, kad amerikiečiai/ 
atstūmė nacius atgal tris 
mylias Celles apylinkėje.

Belgijoje, arba iki septynių, 
mylių nuo Meuse upės.

Dalis nacių dalinio, kuris 
padarė giliausį įsiveržimą į 
Belgiją ties Celles, buvo 
apsuptas ir yra mūsų pat
rankų ir šarvuočių išnaiki
namas.

Priešo šarvuočiai, kurie 
buvo dasivarę iki pat Cineg, 
15 mylių nuo Namur, buvo 
atmušti iki tol, kol frontas 
dabar randasi nuo septy
nių iki aštuonių mylių į 
pietryčius nuo to miestelio.

Įspėta, kad dar peranks- 
ti numatyti kovų rezultatus, 
kadangi prieš amerikiečius 
stovi didelius kliūtys. Bet 
yra aiškių ženklų, kad na
cių bandymas dideliam 
gruodžio mėnesio laimėji
mui nepavyks, kaip priešas 
tikėjosi.

Sąjungininkų _ vėliausias 
pranešimas nieko visai ne
minėjo apie nacių pasistū
mėjimą pirmyn.

Į pietvakarius nuo Ech
ternach naciai traukiasi 
atgal, o į šiaurvakarius 
nuo to centro jie taiso pa
bėgimo tiltą ir ruošiasi kel
tis per Sure upęs atgal į 
Vokietiją.

Truputį toliau į šiaurva
karius buvo matyta kaip 
250 nacių karių plaukė per 
Our upę atgal į Vokietiją.

ALIJANTAI PASIVARĖ 
PIRMYN BURMOJE

KANDY, Ceilonas, gruod.
28. — Indėnai kariai pasie
kė Foul Point, Mayu pu- 
siausalio gale. Jie per 14 
dienų pasivarė pirmyn 30 
mylių per Burmą.

Epidemija Vokietijoj
LONDONAS, gruod. 28. 

j — Briuselio radijo prane
šimu. Vokietijoje šiuo me- 

i tu siaučia influenzos epi- 
' dėmi ja. Anot raporto, ypa- 
i tingus sunkumus sudaro 
didelis šaltis, ir maisto, 

'vaistų bei gydytojų stoka.

Naciai Sušaudė ir 
Sumindžiojo US Karius

SU JAV JĖGOMIS Vaka
riniam Fronte, gruod. 28.- 
Naciai SS sargybiniai su
šaudė JAV leitenantą ir ke
turis karius, kurie buvo su
imti į vakarus nuo Bastog
ne, ir po to sumindžiojo jų 
veidus. Vienas išlikęs karys 
buvo labai sužeistas, bet nu
šliaužė atgal į savo linijas.

KALENDORIUS
Gruodžio 29 d.: To

mas, Kanterbu rietis; seno
vės: Linksmuolis ir Gajutė.

Gruodžio 30 d.: šv. Šabl
onas; senovės: Davis ir Au
drone.

ORAS
Ūkanota. Truputį šilčiau 

Po pietų bus sniego.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Amerikos Nuostoliai 
Jau Siekia 628,441
WASHINGTON, gruod. 

28. — Karo Sekr. Stimso- 
nas sakė karinių jėgų nuos
toliai iki gruodžio 14 d. sie
kė 628,441 skaičių. Armijos 
karių skaičius siekia 547,- 
823, o laivyno yra 80,618.

Sekretorius įspėjo, kad 
vėliausios žinio iš Prancū
zijos yra geros, bet padė
tis vakariniam fronte vis
dar kritinga.

Lėktuvai Vėl Puolė 
Geležinkeliu Centrus
LONDONAS, gruod. 28.- 

Nežiūrint šąlančio lietaus 
ir prastų oro sąlygų, .1,700 
didelių lėktuvų šiandien a- 
takavo 11 geležinkelių cen
trų vakarinėj Vokietijoj.

Penki šimtai britų lėktu
vų atakavo nacius* prieš 
aušrą šįryt, numesdami a- 
pie 2,500 tonų bombų ant 
geležinkelio taisymo pasta
tų prie Opladen, 12 mylių 
į šiaurę nuo Koelno.

Amerikos lėktuvai nume
tė bombų ant kitų taikiniu 
per didelius debesis. Nepa
sirodė nacių lėktuvų prie
šintis amerikiečiams.

Naciai Traukiasi Atgal Budapešte
LONDONAS, gruod. 28.- 

Rusų kariuomenė pradėjo 
žygiuoti Viena link, plačiu 
frontu į vakarus nuo Buda
pešto.

MASKVA, gruod. 28. — 
Nacių garnizonas traukiasi 
atgal per dūmuotas Buda
pešto gatves. Rytinėj sosti
nės daly naciai saužudiškai 
atsilaiko prieš rusų puoli
mus.

(Berlyno radijo praneši
mas sakė nacių garnizonas 
Budapešte stojo “pozicijose

vidujiniam sostinės gyni
mo rate,” po to, kaip rusai 
keliose vietose pralaužė na- 
cių-vengrų linijas.)

Rusų spaudimas, anot 
raportų, neduoda naciams 
progos vartoti vieną dvie
jų aerodromų, kuriuos na
ciai tikėjosi vartoti savo 
karių evakuavimui.

Rusų lėktuvams turint 
pirmenybę ore virš Vengri
jos, nacių transporto lėktu
vai gali skristi iš ta pasku
tinio aerodromo tik nakties 
metu.

Maskva 'Pripažins' Liublino Lenkus 
Kaipo Laikiną Lenkijos Vyriausybę
WASHINGTON. gruod. 

28. — Čia girdisi kalbų, 
jog Rusija yra pasiruošusi 
“pripažinti” lenkų išlaisvi
nimo. komitetą Liubline kai
po laikinąją Lenkijos vy
riausybę.

Sakoma, kad Stalinas 
skaito tą žygį reikalingu 
ryšium su greit įvyksian- 

įčisis žygiais rytiniam fron
te.

Amerika ir Anglija pri

pažįsta Lenkijos vyriausy
bę Londone ir ragina ją su
sitarti su Rusija -dėl sienų 
reikalo.

Diplomatiniai sluoksniai 
mano Maskvos sudarytas 
Liublino komitetas pasis
kelbs save laikinąja vy
riausybe. o Rusija pripažins 
komiteto pretenzijas.

Raportai sako Prancūzi
ja jau apsikeitė diplomati
niais atstovais su tuo ko- 

i mitetu.
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Atviras laiškas lietuviams
Kviečiam užsisakyti naują knygą

Amerikoje labai mažai pa 
airodo naujų lietuviškų kny
gų. Tiesiog turime .lietuviš
kos knygos badą, kurs gra
sina apiplėšti lietuvių kul
tūrą. Lietuvoje jau penkti 
metai, kai rašytojai neturi 
laisvės pareikšti savo kū
rybos. Amerikos šiandien 
vienintelė šalis, kur lietu
vis rašytojas turi laisvę. To
dėl mūsų visų pareiga do
mėtis savo rašytojų darbais, 
palaikyti lietuvišką khygą.

Tamstai tikrai žinomas 
rašytojo Antano Vaičiulai
čio vardas. Esame laimingi, 
kad šis rašytojas gyvena 
tarp mūsų, kad jam buvo 
lemta patekti į mūsų lais
vą šalį ir čia Laisvai prisi
dėti prie lietuvių kultūros 
ugdymo.

Rašytojas Ant. Vaičiulai
tis gausiai bendradarbiauja 
mūsų spaudoje. Jo raštai 
gerai žinomi “Amerikos”,
“Darbininko”, “Draugo”,
“Garso”, “Lietuvių Žinių”,
“Varpelio”, “Studentų žo
džio” skaitytojams. Jis yra 
parašęs keletą knygų, ku
rios praturtino lietuvių gro
žinę literatūrą. Jis yra iš
vertęs visą eilę knygų iš 
prancūzų kalbos. Yra para
šęs daug straipsnių įvairiais 
klausimais. Nuo Naujų Me
tų jis redaguos naują žur
nalą — “Naująją Aušrą”.

Čia mums malonu praneš
ti, kad Ant. Vaičiulaitis yra 
paruošęs naują knygą. Jos 
vardas — “Kur Bakūžė Sa
manota”. ši knyga jau yra 
spaustuvėje, ir darbas yra 
gerokai įpusėtas. Netrukus 
ji galės išvysti pasaulį.

“Kur Bakūžė Samanota” 
bus iš dviejų dalių — isto
rijų ir pasakų.

Istorijų turinys yra toks:
1. Dviejų kaimų istorija; 2.
Elenutės nuodėmė; 3. Krio- 
kininkų Ievutė; 4. Kada o- 
beiis žydėjo; 5. Daili žmo
na; 6. Dvi seserys; 7. Tėvo 
tvora; 8. Vakarui ateinant;
9. Kelnės; 10. Pilkasis ber
niukas; 11. Akmenų laukas;
12. Kur bakūžė samanota.

Pasakų turinyje štai ko
kios pasakos: 1. Žiogų dai
na; 2. Puodų puodas; 3. Gir
nų akmuo; 4. Lokys ir vo- tuto valdyba: kun. J. A. K&- 
verė; 5. Senas Kareivis A- .ralius, pirm., k su. Pr. M. Ju-

PASĖKOS GINČO DARBININKŲ SU KOMPANIJA

Nuotrauka iš Montgomery Ward and Co. krautuvės Dearborn, Mich., po to, kai įtū
žę unistai darbininkai išdaužė langus, išvertė stalus, sumindžiojo daug įvairių daly
kų. Preš kiek laiko toji kompanija Chicagoj turėjo daug triubelio su organizuotais dar
bininkais. (Nuotrauka Acme fotografo)

DR. VA1TUSH, OPT. ucnjvn

Ūkavimas
Optmnetriealty Aktai Spedal 

Palengvina akių įtempimą, kuria
aati priežastimi galvos skaudėjimo, ' 
Svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tamto, skaudamą akių karštį, atitai
sė trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys sutaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki « s. 
rak. Seredomls nuo pietų, •

dilioj pagal sutartį, 
y atmktanų akys

4712 Soath Ashland A v.
Yl

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurte nepriimami j 
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų aeregšjlmo — (color 
Mindness), kreipkitės prie manęs 
Apatiniu išgydyti

leksandras; 6. Ožio balsas; 
7. žvirblis ir pelė; 8. Nidos 
žvėrys; 9. Adomas ir Ieva; 
10 Uodas; 11. Popiežiaus 
Paukštė; 12. Pabėgėliai.

Šią knygą skaityti kiek
vienam bus malonu. A. Vai- 
čiulaitis yra tikras lietuviš
ko žodžio meisteris. Jo kal
ba labai turtinga, gyva, 
nuostabiai sklandi, kiekvie
nam suprantama. Jo apysa
kose matai sveiką lietuvio 
gyvenimą, gilią savo kraš
to meilę, gyvus lietuviško 
kaimo papročius.

Supažindinę Tamstą su 
nauja knyga, mes norime 
pakviesti Tamstą iš an’rto 
užsisakyti ją. Tos knygos 
kaina $1.50, bet kas užsi
sakys ją iki 1945 m. sausio 
15 d., gaus priedo vieną iš 
šių dviejų: A. Vaičiulaičio 
angliškai parašytų knygų 
‘Outline Ristory of Lith- 
uanian Literatu re” ( tai pui
ki dovana lietuviui kariui 
ar bet kuriam šviesiam ame 
rikiečiui) ar poeto J. Ais
čio eilėraščių knygutę “Be 
Tėvynės Brangios'! Abi 
šios knygos pardavinėjamos 
po 50 centų, tad iš anksto 
užsisakę naują Vaičiulaičio 
knygą gauna ją žymiai pi
giau.

Mes nuoširdžiai norime, 
kad Tamsta pasinaudotum 
šiuo pasiūlymu.

Lietuvių Kultūrinio Insti-

ras, iždin., Juozas B. Lauč- 
ka, sekr.

Užsakymams prašome va-

OMAHA, NEBRASKA
Gruodžio 16 d. buvo at

laikytos šv. Mišios už sielą 
Frank Cižan&vičiaus. kuris

rtoti tokio ar panašaus tu-i ®uvo Prancūzijoje. Motina, 
rinio pranešimus: ' tėvas, broliai buvo atėję

išklausyti šv. Mišių. Sesuo
Liet. Kultūriniam Institutui 
222 South Ninth Street 
Brooklyn 11, New York 
Gerbiamieji:

Šiuomi užsisakau A. Vai
čiulaičio knygą “Kur Bakū
žė Samanota” ir jos priedu 
pasirenku knygą ..............

Parašas 
Gatvė .
Miestas

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Ttk vkna pora ; i ;irn gyveni
mui. Saugokit'- ju i imdami lSeg- 
eamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRDIO 
pririnkime akinių, kurie pražili

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMFTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-tos
Telefonas! CANAL 0523, Chlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien t:80 a. m. fkl 8:10 p. m. 

TreCiad. Ir Sefitad. 8:80 a. m. 
414 7:00 p. m.

-- »■—

biii

NUPIRKO DU NAMUS

Politikų duktė, Alicija 
Dauntas, pirko net du na- 

-mus prie pat mūsų bažny- 
1 čios. Viename pati gyvens, 
o kitą isnuomuos. Žmonės 
klauso mūsų klebono, kun. 
Juozo Jusevičiaus, kuris 
nuolat ragina lietuvius pirk

KLAUSYKITE-

ti namelius netoli mūsų baž 
nyčios. Tai daro ne tik se
nesnieji, bet ir jaunieji, ku
rie myli savo tautą. Vietinis

žinok gerai, kad didžiau
sias laisvojo ir susipratusio 
žmogaus priešas yra bolše-
viranas ir nacizmas. ~

gyvena Chicagoje, o kitas 
brolis yr*a kariuomenėje. 
Prieš išeinant, į kariuomenę, 
Frank dirbo Cudahy Pak- 
ing Co.

te

PRISIUNTĖ KALĖDŲ 
AUKĄ n

Lydia Bovick buvo garsi 
mūsų choro dainininkė. Da
bar yra leitenantas kariuo
menėje ir randasi No. Ca ,

"T’

rolinoje. Ji tenai suorgani
zavo chorą iš 14 vyrų ir 
25 mergaičių. Kalėdoms pri
siuntė mūsų bažnyčiai $10 
auką.
SUPARALYŽAVO

Kazimieras Alukonis, se
nas Omahos gyventojas 
prieš pat Kalėdas susirgo; 
tapo suparalyžuotas.

ttOLK ŠILUI o
194*; West 35* Street

M°ST
MODERN
COMPLETE

KD ’HOTOČRAfHY 

|.OWEST POSsiBi.L 1‘Rli.E.', 
PIIO'Ė I.AFAYE1TE 2813

%
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Aut Visų Prieft-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti gnUs 
PARLOR SETAI — 00 
springsais,

«*• jūsų 

senas setas 

ar matrasas 

perdirbtas ir 

padarytas 

kaip naujas.

Ateikite šiandiel

JOS. F. SUDRIK
INO.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

TeL CALumet 7237

------- 4T*-----
Užlaikome didelę krau

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

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

RRHLALE PASINAUDOK O

Didžiausia lietuviu 
Jeweiry Krautuvė

Parduodame Lalkrodilua, Laik
rodėlius, Auksinius Ir Deiman
tinius Žiedus. Rašomas Plunks
nas Ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA

MAS JUMS 
KAINAS!

TeL YARds <641

I. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANV

hl» VVKST BOOSEVBLT BOAD

avmmao kaimo vaiandos?
teOFL. ĮSOS K., NMSHoe 
vakare — S:»0 P. M.
WHPO, 14OS K.. Kotvogo 
vakare — 7:OO P. M. .

Turimo didelį ________________
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų nite- 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius.
Laikrodėlius, Žiedus, Rašoma? 

Plunksnas, ir Muzikalius In 
■tromeatua. PasiaaudoUts!

JOHN A.KASS ,
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTI 8617

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6IČIŲ PAS MUS -
Statybai, RemontavimuL Refinansavimui— 

ANT IACKOVŲ M&NESINIŲ IŠMOKAJ IMU!

Nooštanėlo Ratoms.

TAPKITU Įi-CTANfinTOAl mCPRTKTAūUOMH

TAUPYKITE mftvų {rialgnjn. Jftn Indėliai 
rihpeatlngal globojami Ir Hg« $6,000 00 ap- 
dranstl per Pederal SavlngH and Ixian In- 
Miraacr Oarpnnrtfcm. Jteių pteigal boa greitai 
Išmokami Joms ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETrVTĮ! 
FINANSINE IWA>G4.

— 47 Meta

KE1STUT0 SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 8. HALŠTED ST.

T- 5

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —
MUZIKOS — DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių 
RYTINĘ 
RADIO 
PROGRAMA 

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles

išskyrus 

’ r sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMĄ VAIDINANT 

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

SOPHIE BARČUS

KM RYTĄ: Nuo 8:45-9:15,

4*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'ĮS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedeliomis 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 Ori 8 vaL vak. 

Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TsL VIRglnia 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVeriy 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

fces.: KENtvsod 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

W6 W«at S5th Street
TrMtedlealo Ir Mtedtamlo i 

Ofisai yra uldarrtaa

Aukok save kraujų euieio- 
tiems kariame per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieke negali mus paže
minti, iŠskyriua mus pačius.

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS: Mfe

Trečiad. ir Nedeliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakhre

M. CANal 6123

WDR. BOS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Bd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, u 
lakmad., Trečiad. ir Šeštadienių

' vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 

S241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

'.j

TėL CANal 0257

Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. HaJsted St 
Reridencįja: 6600 S. Artesian Ava 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p, 

6 iki 9 vaL vakare.

ToL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUJ
Weet S5th Street į

WL: 11-12; 24; Ir 6:30-8:36 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:36 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji,
kurių ufidkbazne savo ranko-

L1Ę T UVIAI D A K T A R AI >
TeL HEMlock 8700
Rea tel. PROspect 6060
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kėdelė Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 Ir nuo 7—9 kasdien 
HsUriaat trečiad. ir sekmad.

Ofiao TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:■te 146 «d 146 nl 

Ir

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th'Court, Cicere 
Antradienis*. Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 

VaL: 16-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chlcagofrlnu - * Uiti IfTi f* Ii Iinnttiuiiranam, TrecnaiBiuftiB

DR. CHARLB SEGAL'
gydytojas ir chirurgas

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefmas: YARds 0554 !

Jei neatsiliepia šaukite— J
Res. Tel.: l*(IDway 2880 

OFISO VALANDOS:

Ntao 10 iki 12 Vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak^ 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dlenų/M

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 

Bsa. N. RKPuMe 6664

Jnlmi n.aUfltepla —
6ank KEDzte 2868

VALANDOS:

Kasdien nuo 1-S vai. popiet
Ir nuo • iki • vai. vakare

Trefiladlenio vakarais Ir taipgi
Sekmadieniais pagkl sutari]

Valandou: 3 p. p. iki 8 vak.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamii 
blas. (JahlMMkiM)

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
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“BRAFGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tol. KANdolpb B488-B48#

HELP VVANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

HEI.P. VVANTED — MOTERYS

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

Lengvi darbai prie Aluminum
castings. 48 vai. į savaitę. Gera M. B O R N A C O. 
mokestis. Svarbi pramong.
AtsiS&nkit darbo dienomis nno 8 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
PAPR. DARBININKŲ 

ŠLAVĖJŲ 
DŽENITORIŲ

Dirbtuvėje gaminanti 
produkcijos įrankius 

Pastovūs Darbai 
Užtektinai Viršlaikio

SCULLY-JONES. & CO.
1901 S. Rockwell St.

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusiu 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

VYRAI IR MOTERYS

IS GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
Betliejaus žvaigždė

Gruodžio 17 d. Sv. Kazi
miero parapijos salėje įvy
ko prieškalėdinis parengi
mas. Atvaidinta “Betliejaus 
žvaigždė”. Vaidino mokyk
los vaikai, vadovaujami se
selių kazimieriečių. Veika
las labai įdomus ir įspūdin
gas. Didžiausio įspūdžio 
žmonėse sukėlė“' Betliejaus 
stainelė, kurioje buvo vaiz
duojama Kūdikėlis Jėzus.

žaus pelno. Gi laimingieji 
parsinešė po didelį kalaku
tą Kalėdų šventėms.
KALfiDOS

Kaip visada, taip ir šį
met Šv. Kazimiero bažny
čioj Bernelių Mišios šv. bu
vo 12 valandą vidurnaktį. 
Žmonių labai skaitlingai su
sirinko. Ypač daug artino
si prie Dievo Stalo.

Klebonas sveikino susirin 
kusius linkėdamas linksmų

Į parengimą žmonių labai Kalėdų ir laimingų Naujų 
skaitlingai atsilankė, net Metų.
vietų pritrūko ir daugelis Bažnytėlė gražiai buvo iš

NEPALIAUJA DOMĖTIS INDIANA HARBOR ŽINIOS

1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų Ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriama 

> uniformų.

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

turėjo stovėti. Daug atsi
lankė ir svetimšalių.

Pelnas minėto vakaro bu
vo skiriamas parapijos nau
dai.

Klebonas labai dėkingas 
už skaitlingą žmonių atsi
lankymą.
BINGO

Gruodžio 21 d., parapijos 
salėje ir vėl klebonas buvo 
surengęs kalakutų vakarą. 
Publikos taip pat nemažai 
atsilankė. Paliko irgi gra

Von Kluge Pasidarė 
Sau galą - Naciai

puošta pastangomis seselių 
kazimieriečių. Ypač altoriai 
gėlėmis ir eglaitėmis. Tar
pe eglaičių ir Betliejaus kū
telė, kurioje vaizdavo Kūdi
kėlį Jėzų, prakartėlėj. Cho
ras irgi gražiai giedojo ka
lėdines giesmes. Chorą ve
da seselė kazimierietė M. 
Krystela.
ARD SUSIRINKIMAS

Gruodžio 10 d. Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
22 skyrius laikė metinį su
sirinkimą parapijos salėje.

Apkalbėjus bėgančius rei
kalus, buvo renkama valdy
ba 1945 metams. Užgirta ta 
pati, senoji:, pirm. Elena

★ ★ ĮSTOKITE ★ ★

Karo Darbą
su

Taikos Laiko Ateitimi
★ ★

ATSIŠAUKITE l

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL MOTORS
Corporation

55th STREET IR JOLIET RD.

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

MOTERŲ 
Valymo Darbam
DIENOMIS AR VAKARAIS 
PILNO AR DALINIO LAIKO

SVARBI PRAMONE
PATYRIMO NEREIKIA 

GURA PRADINE MOKESTIS

SUNSHINE BISCUITS
3659 S. ASHLAND AVĖ.

NEW YORKAS, gruod.. x x 
28. - Britų radijo sakė tik ±k^!=e,_ JLTič 
gautas nacių komandos ru-
gpiūčio 31 d. įsakymas pat
virtino, kad nacių Feldmar
šalas Guenther Von Kluge 
pasidarė sau galą.

Pasak įsakymo, Von Klu
ge atsistatydino iš savo 
pareigų dėl nepavykusio 
Normandijos gynimo ir vė
liau save nusižudė.

Aukokite savo kraują su

žeistiems bariams per A. R.

Kryžių.

Pirkite pas tuos biznierius 

kurie skelbiasi “ Drauge.”

Valenienė, rašt. Barbora Yu 
raitienė, ižd. Ona Rukienė 

Skyrius netiktai remia Šv. 
Kazimiero Akademiją, bet 
labai daug remia ir vietines 
seseles ir vietinę parapiją, 
ypač gera. darbuotoja rėmė
jų pirmininkė Elena šerkš-

'. ■ inienė. Kiekvieną mėnesį su
rengia bunco party.
NAUJAS KLUBAS

• -r
Gruodžio 17 d. klebonas 

kun. Martis Q sakyklos už
prašė, kad po sumos susi
rinktų į svetainę visi neve
dusieji, našLaiai ir našlės

VYRAI IR MOTERYS

PATARNAVIMAI

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

CAFETERIA DARBINIKIŲ 
ASSEMBLERS 
DŽENITORKŲ 

OILERS 
SARGIŲ

Neapleiskime savo tarnyboje 
vaikinų dabar !!!

Dirbkit už gerą mokestį ir bo
nus. Uniformos duodama. Dy
kai busais patarnavimas.

DARBAS TIKTAI DIENOMIS

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277

PASTOVI PO KARO ATEITIS
VYRŲ :
GUMMERS
CUTTERS
TROKŲ VAIRUOTOJŲ 
MEDŽIO DIRBĖJŲ 
PORTERS IR HANDY MEN

MOTERŲ : 
ASSEMBLERS 
POPIERO PUNCH 
PRESS OPERATORIŲ 
TAIPOGI 
PAGELBININKŲ

A MATYKITE Mlt. DEAN ★

TABLET & TICKET CO.
1021 W. ADAMS ST. TEL.: HAY. 3883

Cornelius McGillicuddy, 
basebolo mėgėjams žinomas 
“Connie Mack”, gruodžio 23 
d. atšventęs 82-jį gimtadie
nį. Baseball jam yra ^ėgia- 
miausias sportas. (Acme- 
Draugas telephoto)
tikslu sutverti nevedusių 
klubą. Susidomėjęs ir aš nu
ėjau.

Klebonas pirmiausiai iš
aiškino klubo tikslą. Po to, 
kalbėjo B. Stankus. Jis sa
kė: “Vyrai, organizuojam
bečlerių klubą, kurio tiks
las bus remti parapijos rei
kalus. Pirmas šio klubo dar
bas bus įtaisymas bažny
čioj minkštų klauptukų.”

Valdyba dar neišrinkta.
Organizatoriais minėto 

klubo yra: Benediktas Stan
kus ir K, Nakutis.

Daugiau apie tai bus pa
rašyta vėliau. .

GARNYS
Orui atšalus gerokai, gruo 

džio 6 d. garnys, lėkdamas 
į šiltesnį kraštą, užsuko į 
Stepono ir Elenos Balti- 
kauskų namus, kuriems pa
dovanojo dvynukus sūne- 
liūs. Baltikauskai džiaugia
si gavę puikią Kalėdų dova
ną. Mamytė ir naujagimiai 

.jaučiasi labai gerai. Mamy
tė jau yra pasveikus.

E. Baltikauskienė buvo il
gametė parapijos choro na
rė. S. Baltikauskas buvęs či- 
kagietis.

Užugirių Tamošius

KALĖDOMS
PRASLINKUS

Garbinga ir brangi Kalė
dų šventė jau praslinko, bet 
mes ją dar ilgai atsiminsi
me, o ypatingai tie, kurie 
dalyvavome Bernelių Mišio
se. Koks nepaprastai gra
žus ir įspūdingas vaizdas 
buvo, kuomet prieš pakylė
jimą visos šviesos bažnyčio
je buvo užgesintos ir palik
tos tiktai “nion” šviesos 
ant altorių, kurias parapi
jai dovanojo Leonas Moc
kus. Mišias laikė kun, Nau
džiūnas ir jaudinantį pa
mokslą pasakė kun. Bič
kauskas. Choras pradėjo 
giedoti apie pusę valandos 
prieš Mišias ir visiems bu
vo malonu klausytis gra
žaus giedojimo.

Parapijiečiai suteikė gra
žias dovanas parapijai, bū
tent iš viso buvo sukolek- 
tuota apie $523.00.

KALĖDŲ DIEDUKAS
Kalėdų Diedukas aplankė 

mūsų mokyklos vaikučius 
antradienį po pietų. Vaiku
čiai buvo surengę jam trum
pą programėlį, o diedukas 
vaikučius apdovanojo gra
žiomis dovanėlėmis. Mišių 
tarnautojai gavo ekstra do
vanų — po kaklaryšį.

J,

KAPITONAS JERONIMAS 
JOCIS SUŽEISTAS

Pavyzdingų parapijiečių 
Jocių šeima gavo liūdną ži
nią prieš Kalėdas iš Wash- 
ington, kad jų sūnus Jero
nimas yra sužeistas karo 
fronte. Kapitonas Jocig da
bar randasi ligoninėje An
glijoj. Linkime jam kuo 
greičiausiai pasveikti. Jero
nimas, prieš įstodamas į ka
riuomenę buvo veiklus Vy
čių ir Šv. 'Vardo draugijų 
narys. Būdarpas kariuome
nėje apsivedė. Jo žmona ir

dukrelė gyvena Cincinatti, 
Ohio.
JAUNI PARAPIJIEČIAI

Gruodžio 17 dieną mūsų 
bažnyčioje buvo pakrikšty
ta Prano ir Onos Laucių 
dukrelė Kazimiera-Diane. • 
Krikšto tėvais buvo karei
vis Jonas Laucius ir Kazy
tė Laucytė. Tą pačią dieną 
buvo pakrikštytas Kazimie-* 
ro ir Virginijos Krivickų 
sūnus Philip. Krikšto tėvais 
buvo Aleksandras Krivickas 
ir Lucille Sniegoeski. Lin
kime jaunai mergytei ir bei 
niukui augti stipriems ir 
sveikiems.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Klebonas kun. Bičkauskas 
kviečia visus komitetus su
sirinkti į kleboniją apie 1 
vai. Naujų Metų dienoje.

Per Kalėdas teko matyti' 
du šauniuosius mūsų para
pijos kareivėlius parvyku- 
sius pas savuosius, būtent: 
Pranį ir Basovich. Linkime 
jiems linksmų atostogų.

BALF skyrius jau baigė 
rinkti ir sudėstyti drabu
žius išsiuntimui į New 
York. Valdyba širdingai dė
koja visiems aukojusiems 
drabužius, davusiems patal
pas drabužių palaikymui, vi
siems pasidarba v u s i e m s 
šiam kilniam tikslui. Ypa
tingai dėkojame Bartkui ir 
Vinikui už suvežimą dra
bužių. žaibukas

Rado stotyje
Du vaikai buvo dingę iš 

namų nuo penktadienio. Vai
kai buvo grąžinti jų tėvams 
Kalėdose, kai policija juos 
rado užmigusius autobusų 
stotyje, 1150 S. Wabash avė. 
Vienas vaikas turi 8 metus 
amžiaus, o kitas 11 metų.

HELP WANTED — VYRAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl 

geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.

Tel. VARDS 1866. 
DARBAS GARANTUOTAS

1640 West 47th St.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
. DAUGIAU GINKLŲ!

CORE MAKERS
ir

TENDERS 
Patyrimo Nereikia

CRANE CO.
EMPLOYMENT DEPT. 
4000 S. KEDZIE AVĖ.

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO. ILL.

REIKALAUTA
ARC WELDERIŲ FLAME CUTTERS
PRODUCTTVE PAGELB. SNAG GRINDERS

RADIAL DRILL PRESS OPERATORIŲ 
ifULTIPLE SPINDLE DRILL PRESS OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE OPERATORIŲ 
VERTICAL BORING MILL OPERATORIŲ 

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
HYDRAULIC PRESS OPERATORIŲ 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORIŲ 
JIG BORE OPERATORIŲ

Naciai Sakosi Išmušė 
70 Amerikos lanku

LONDONAS, gruod. 27.— 
Berlyno radijo pranešimas 
sakė sąjungininkų kontra
takos Belgijoje darosi vis 
labiau metodiškos. Anot 
pranešimo, reikės laukti, 
kad matyti ar kovos pasi
darys didesnės, ar įeis į vi
dutinišką fazę.

Nacių komanda sakė di
delėje tankų kovoje į šiau 
rę nuo La Roche vakar, jų 
jėgos išmušė 70 Amerikos 
tankų.

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARRTNTNKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jis veda, ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame

(Sv. Pranciškus)

Modemiška Karo Dirbtuve, Geros Darbo Sąlygos. WAR 
LABOR BOARD užtikrintas mokesčių ratos ir merit rating 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti pirmyn taip greitai kaip 

iSmokstate ar parodote savo gabumus. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

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

IMKIT DOUGLAS PARK IKI DURŲ

THE WEATHE%

v*.

COIB WITM 
BiMiNirmMO 
WINDI - 
See't dlmlaltk

yeer eted 
tat Mvlnfl

Namų Taisytoįas 
Kontraktorius

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

• DEGTINES

• BRANDfiS
• RUM’O

• GIN

• VYNO
• KORDIALŲ

10.000 BONKŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atfijus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE*

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
RANTKR‘‘I.kMnvUk*.

i
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DRAUGAS
•7 TITE LITHUANIAN DAILY FRIEND

3884 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

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

>6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertiaing in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
ISelna kasdien, išskyrus sekmadienius.

» * ’
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams *................................................................................. $7.00
Pusei metų'...-.....,............................... .. .............. .. 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 ..............   1.75
Dviem mėnesiams .........................................................     1.25
Vienam mėnesiui ........................................... •..........................7h

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, 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 mašinėlėj, paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų, Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.* _____
. Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

[Caro eiga ir taikos reikalai
NACIŲ KONTRATAKA

Kai vokiečiai pradėjo kontrataką prieš sąjunginin
kus ir per keletą dienų ji buvo pusėtinai sėkminga, 
amerikiečiuose tai sukėlė rimto susirūpinimo.

Vokiečių kontratakos pasisekimas visaip yra aiški
namas. Karo ekspertai mano, kad tai įvyko dėl sąjun
gininkų žvalgybos neveiklumo. Kiti kitaip galvoja.

Bet einant prie bet kokių išvadų, reikia turėti gal
voje patį svarbiausią dalyką.

Neužmirškime, kad jau kelinta savaitė, kai veik vie
niems amerikiečiams tenka kariauti prieš Vokietijos 
karo mašiną. . f ą ,

Sovietų Rusijos armijos, pasiekusios Rytų Prūsijos 
rubežius, sustojo ten kariavusios. Maskva karo jėgas 
pasuko į Balkanus, kur eina politinė ir diplomatinė 
kova dėl įtakos sferų.

Daug kas įtaria, kad tol, kol sąjungininkų vadovybė 
r.osutiks duoti Maskvai laisvas rankas Lenkijoj ir vi
soj Rytų Europoj, taip pat ir Balkanuose, tol sovietų 
crmijos nežengsiančios per Vokietijos sieną, šiame rei
kale nepagelbėjo ir neseniai pasakytoji premiero Chur- 
c aillio kalba, kuria jis, apsilenkdamas su Atlanto Čar- 
tcrio dėsniais, “pardavė” Rusijai pusę 'Lenkijos. 
BRITŲ ROLĖ KARE

Bet reikia turėti ir tą galvoje, kad Europos vakar ų 
fronte šiandien veik vieniems amerikiečiams tenka ka- 
į.uuti prieš vokiečius ir Pacifiko fronte prieš japonus.

Didžioji Britanija turi keturių ir pusės milijono vy
rų armiją, tačiau jos tik mažas nuošimtis tekariauja 
k;,ro frontuose. Vakarų fronte amerikiečiai turi ketu
rias armijas, kuomet* anglai tik vieną. Į tą anglų ar
miją įeina lenkų, olandų, čekų ir kai kurių kitų ta: ’.tų 
karių daliniai. Be to, vakaruose dar kariauja negau
singa kanadiečių ir prancūzų armija.

Amerikiečiai Europos vakarų fronte turi 70 nuošim
čių visų vyrų jėgų, kuomet anglai su kanadiečiais su
daro tik 30 nuošimčių.

Pacifiko karo fronte Didžioji Britanija kariuomenės 
neturi. Prieš japonus kariauti tenka vieniems ameri
kiečiams.

Vienu žodžiu, amerikiečiai išėję į karą prieš Ber- 
lyno-Romos-Tokio ašį, kariavo ir kariauja visomis sa 
vo jėgomis. Į visus frontus duodama daugiausiai vyrų 
ir amunicijos. Be to, karo reikmenimis amerikiečių 
yra aprūpintos Anglijos ir Rusijos armijos.
MES KARIAUJAME, JIE POLITIKAUJA

Kuomet amerikiečiai kai liūtai grumiasi su vokie- 
Či .is ir japonais, anglai ir rusai politikauja, lenkty
niaudami dėl įtakos sferų Europoje.

Kuomet Amerikai rūpi kuo greičiausiai nugalėti na
ci is ir japonų militaristus ir atstatyti pasaulyje tei
si gą ir pastovią taiką, jos sąjungininkai rūpinasi ne 
ti: kad apsaugoti savo imperijas, bet jas dar daugiau 
p. Aidinti ir praturtinti.

Atsižvelgiant į šitokią padėtį, yra reikalinga, kad 
ku) greičiausiai susirinktų vyriausieji sąjungininkų va
dai išsiaiškinti ir kiek karo eigą, tiek pokarinės tai
ko i planavimą pakreipti tinkama ir vieninga kryptimi.

Visos sąjungininkų valstybės lygia, proporcinga da
limi turi dėtis, kad šį baisųjį karą greičiau užbaigti, 
laimėti ir taip pat visos bendru susitarimu turi taiką

planuoti. UŽkūlislnė diplomatinė veikla ir lenktynia
vimai dėl įtakos sferų ir karo lobių yra labai avo- 
jingi ir karo eigai ir pasaulio taikai.it
Būkime organizuoti ir vieningi

Sausio pirmą dieną turėtų baigtis vadinamas Lietu
vių R. R. Susivienymo Amerikoj “bargeno” vajus, ku
ris ėjo per keletą mėnesių. Tos organizacijos apskri
tis, atsižvelgdamas į tai, kad šiais laikais neužtenka 
poros mėnesių, kad sėkmingai pravesti tokį vajų, nu
tarė prašyti Vykdomosios Tarybos, kad vajų pratęstų 
iki 1945 m. birželio mėn.

Reikia manyti, kad įi tą prašymą bus atsižvelgta. 
Kuopos Chicagoj ir kitur nespėjo gerai prisirengti prie 
vajaus ir išsijudinti. Jei dabar tą darbą nutraukti, reikš
tų suardyti organizatorių planus padidinti LRKSA na
riais. į mH)H

LRKSA yra lietuvių katalikų fraternalinė apdraudos 
organizacija, veikianti per 58 metus. Jos nuopelnai yra 
stambūs ir religiniu, ir tautiniu, ir labdarybės atžvil
giais. Ir, suprantama, jei ji būtų gausingesnė nariais, 
ji galėtų dar svarbesnį vaidmenį vaidinti mūsų tauti
niame ir visuomeniniame gyvenime. Todėl, visi sąmo
ningieji lietuviai katalikai, kuriems leidžia amžius ir 
sveikata, turėtų būti šios organizacijos nariais. Geras, 
sąmoningas lietuvis turi suprasti, kaip svarbu yra šių 
didžiųjų sukrėtimų laikais, laikais, kuriai® ir lietuvių 
tauta gyvena didelę krizę, turėti stiprias organizaci
jas, būti tvirtai organizuotais ir dirbti vieningai.

Tad, būt gerai, jei Sus-mas savo vajų dar ilgiau pra
tęstų ir kad dudtų progos žmonėms prisirašyti paleng
vintomis sąlygomis.

NUOSTOLINGAS GAIŠ RAS PRAMONĖS CENTRE
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Kansas City, Mo., šiomis dienomis kilęs gaisras Wax Company sandėlyje buvo su
daręs pavojų kitoms šalę esančioms svarbioms dirbtuvėms. Ugniagesių ir policijos 
pastangomis gaisras likviduotas, tačiau sužeista trys ugniagesiai. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Svetur Gimę Darbininkų Vadai
Nacių puolimai sulaikyti

Vakar iš vakarų Europos fronto gauta smagesnių 
žinių. Nacių kontrataka sulaikyta ir kai kuriuose punk
tuose amerikiečiai pasivarė pirmyn. Nepaisant to, kau 
vokiečiai iš visur sutraukė savo geriausias jėgas į va
karų frontą ir kad tos jų jėgos kariauja didžiausiu 
įtūžimu, amerikiečiai pajėgė jas sulaikyti ir mes nė 
kiek neabejojame, kad nacių karo mašina 1945 me
tais bus sudaužyta į šipulius.

i

Br
Karo frontuose eina dideli susirėmimai su piktais 

priešais. Mūsų vyrai frontuose turi būti visu kuo ge 
rai aprūpinti. Todėl už gausingesnes pinigų sumas pir 
kime Jungtinių Valstybių karo bonų.

APŽVALGA
Graikija, Pabaltis ir Lenkija

Premieras Churchill ir užsienių reikalų ministras 
Eden taiko tarp savęs kovojančias Graikijos politines - 
partijas. Tai kovai malšinti, kaip žinome, britai yra 
pasiuntę ir savo kariuomenę Graikijon.

Pradėdamas graikų politikos vadų taikos pasitarimą, 
Churchill pasakė kalbą, apie kurią spauda gantTpalan- 
kiąi atsiliepia. Politinių reikalų komentatorių many- 
mu^Churchill graikams duoda daug geresnes sąlygas 
(deal), negu Stalinas Baltijos valstybėms ir Lenkijai. 
Vienu žodžiu, Graikija, patekusi Didžiosios Britanijos 
įtakos sferon, turės ir politinę, ir kultūrinę, ir ekono
minę laisvę, kuomet Baltijos valstybės ir Lenkija, pa- 
kliuvusios į Stalino pinkles visų laisvių ir nepriklau
somybės netenka. Dėl Churchillio propozicijos “The 
Chicago Tribūne” taip rašo;

“Tai yra visai kitoks prospektas j>uo to, su kokiu 
turi susidurti Lenkijos rytinė dalia, kuri turi pasi
duoti Stalino diktatūrai, netenkant visiį civilinių tei
sių, ir nuosavybės teisių, ir religijos laisvės. Lenkija 
ir Baltijos valstybės turi priimti naujas ir joms sve
timas gyvenimo priemones. Graikai vis dar turės 
savo kraštą, savo senąjį gyvenimą ir kultūrą ir vil
tį laimėti daugiau politinės laisvės.”

Atsižvelgiant į dabar susidarančią politinę kon
junktūrą Europoje, Churchillio pasiūlymai Graikijai 
yra gana pakenčiami.

Kalbant apie Churchillio-Edeno misiją Graikijon, rei
kia pasakyti, kad ji •buvo sėkminga. Dabartinis pre- 
mieras George Papandreau rezignuosiąs. Susitarta dėl 
laikinosios valdžios. Tai svarbiausias žingsnis dėl su
stabdymo civilinio karo. Churchill pareiškė, kad netru
kus įvyks Rooaevelto, Stalino ir jo pasitarimas ir ja
me bus iškeltas Graikijos ateities klausimas. Be to, 
bus sudarytos sąjungos Graikijos žmonėms slaptu ir 
demokratiniu balsavimu pasisakyti, kokios santvarkos 
jie nori savo valstybei.

Reikia tikėtis, kad tuo bus užbaigtas Graikijos na
minis karas ir užbaigta politinė krizė.

Sužeistiems kariam® gelbėti, aukokime savo kraujo 
Amerikos Raudonajam Kryžiui.

(Tęsinys)
Luigi Antanini yra galva 

apie 30,000 rūbsiuvių 89 lo- 
kalo, International Ladies 
Garment Workers unijos. Gi 
męs Italijoj 1883 m. jis at
vyko į Suv. Valstijas 1908 
m. Greitai pasireiškė save 
darbais ir 1919 m. tapo va
du 89 lokalo, kuris paėmė 
vardą nuo Prancūzijos re
voliucijos meto — 1789. Jis 
atsižymėjo kaipo priešas fa
šizmo ir komunizmo, šis 
skyrius yra agentūra ame- 
rikonizavimui italų imigra
ntų ir priešas anti-demo- 
kratinių ideologijų. Antani
ni buvo pirmininkas Ame
rikos Darbo Partijos, kada 
ji buvo suorganizuota 1936 
m.

Abraham Cahan, vadas 
visų žydų darbo judėjimo 
Jung. Valstijose. Jis pla
čiai žinomas kaipo įsteigė
jas ir vyriausias redakto
rius ‘‘Jewish Daily For» 
ward”, didžiausio svetimša
lių laikraščio Amerikoj.

Cahan gimė Rusijoj 1860 
m., bet dėl revoliucinio vei
kimo turėjo bėgti į Ameri
ką 1882 m. Matydamas li
kimą žydų darbininkų Ame
rikoje ir suprasdamas, kad 
juos reikia organizuoti, jis 
organizavo pirmą darbo sky 
rių žydų kriaučių. Jis pri
traukė imigrantų intelektu
alus nuo terorizavimo į ak 
tyvų darbą. Jis įsteigė Unit 
ed Hebrew Trades 1888 m. 
Federacija žydiškai kalban
čių vietinių unijų, kuri pa
gelbėjo organizuoti kitasx u 
nijas, ir tapo žinoma, kaipo 
“parent of unions.” Ji vis 
egzistuoja ir veikli dalis A 
merikos Federation of La 
bor, nors du trečdaliai na
rių United Hebretv Trades 
yra nežydai. Įsteigdamas 
Jewish Daily Forward, 1897 
m. Cahan buvo pripažintas 
kaipo puikus organizatorius, 
rašytojas ir publicistas. 
Laikraštis buvo balsas ne 
tik imigrantų žydų, bet or
ganizuoto darbo.

Cahano vadovystėj laik
raštis pasiliko svarbi įtek
mė Amerikos daroo judėji

me ir Amerikos kultūrinia
me gyvenime.

Wag.ner yra svarbus dar
bo judėjime, nors jis nėra 
vadas. Jis yra senatorius iš 
New Yorko. Gimęs Vokieti
joj, čionai atvyko kūdikys
tėj. Jis baigė College of the 
City of New York. Per pra
ėjusius 18 metų atstovavo 
New Yorko valstiją Suv. 
Valstijų Senate, kur įvedė 
ir rėmė įstatymus, kaip So
čiai Security Act, National 
Labcr Relations Act, Rail- 
way Pension Law, National 
Industries Recovery Act ir

'v;?-

____

kitus įstatymus, kurie svar
būs darbui. Lapkričio 7 d. 
tapo išrinktas ketvirtam ter 
minui U. S. Senate.

Negalima aprašyti trum
pam straipsnyje imigrantų 
slavų, lietuvių, lotynų Ame
rikos ir kitų kilmių, kurie 
pasiekė aukštas vietas A 
merikos Darbo vadovystėj.

šiuose laikuose tie, kurie 
skaito ir platina katalikiš
kus laikraščius, daug dau 
giau daro naudos ir sielai 
ir Bažnyčiai, ir tėvynei, ne
gu kad statytų bažnyčias ar 
puoštų altorius. Pijus XI

%

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of 

Furnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN
MERCHANDI8E MART 
For appolntment call — 

REPUBLIC 6061

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MBS 
NUMIERUOJAM IR U2KABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
Ift MO'KY&LO'MS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARBY".

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4500
Laimėjimai pirkite U. S. Karo Bonns ir Štampas!

VA.L : — nuo 9 ryto Iki B:SO p.p. etvir. Iki #. MHa4 • Iki 11.

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morųifiių
raa

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Asm of Chicago
MM W. OBRMAK ML T*i OAIHJ Mflft

BEN J. KAZANAU9KAK, Raittninkaa Jį
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Kur smagiausiai 
sutikti Naujus Metus?
ČIA SKAITYK — 
SUŽINOSI

Pažvelgus į Naujus Metus 
visiems primena naujų vil
čių, naujų pasiryžimų šal
tinį.

Artėjant Naujiems Me
tams, visi daro naujus pla
nus veikimui. Tarp tų pa
matysime ir Darius-Girėnas 
postą 271, lietuvių legijonie- 
rių, veiklą.

Lietuviai legijonieriai yra 
pavyzdys sėkmingi} darbų 
ne tik visoms lietuvių orga
nizacijoms, bet ir svetim
taučiams. Lietuvių legijo 
nierių darbuotė iškėlė lie
tuvių vardą iki aukščiau
sio laipsnio.

Darius-Girėnas postas pri 
sideda prie kiekvieno lietu
vių kilnaus patrijotinio dar
bo ne tik darbu, bet ir gau
siomis aukomis. Aišku Da
rius-Girėnas postas susilau
kia ir širdingos paramos 
nuo Chicago lietuvių visuo
menės. Už tai, postas yra 
labai dėkingas visiems už 
paramą ir visiems taria šir
dingiausią padėką.

Kaip ir praeityje, šįmet 
Darius-Girėnas postas 271, 
kad sutikti 1945 metus, kad 
mūsų visų sūnūs ir dukte
rys kariai grįžtų laimingai 
prie savųjų, rengia Naujų 
Metų sutiktuvių vakarą.

Darius-Girėnas posto va
karas įvyks nuosavam na
me, 4416-22 S. Western Av., 
gruodžio 31 d. 8 vai. vak. 
Įžanga tik vienas ($1.00) 
dol.

Kviečiami visi Chicago lie 
tuviai atvykti ir su mumis 
sykiu dalyvauti Naujų 1945 
Metų sutikime. Bus šauni 
orkestrą ir nepaprastai gra
ži programa. Vienu žodžiu, 
visi bus patenkinti; kurie 
mėgsta šokti, galės pasišok
ti, o kurie nenorės šokti, ras 
pasitenkinimą puikioje pro
gramoj.

Čia reikia atminti, kad 
visas pelnas eis paramai 
praeito ir dabartinio karo 
veteranų ligoninėse. Užtat,

Skaitykite “Draugą”.

BALTRAMIEJUS
GALDIKAS

Mirė gruod. 26d., 1844m.,
sulaukęs 71 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Klio iš 
Tauragės apskr., Šilalės par., 
bapkulnės sodo.

Paliko dideliame nuiliūdime: 
broli Kazimierų Ir jo moterį 
Onų ir jų šeimų; 2 biolvaikus 
— Jonų Galdikų ir Jonų Bie- 
veckį ir jų šeimas; ir daug ki
tų R-lminrų, draugų ir 
mų.

Kūnas pašarvotas Antano U. 
Petkaus koplyčioj, 1410 .South 
bOth Court, CIcmj, Illinois.

Laidotuvės vyks šeštadieni, 
gruodžio 30d. Iš koplyčios 8:3v 
vai. ryto bus atlydėtas J šv. 
Antano parap. bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtus | Šv. Ku- 
zitniero kūnine.

Nuoširdžiai kviečiamo v I- 
mis gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

INnllū<*ę:— Brolis, Brolienė, 
Brolvalkai ir kitos Giminės.

Lai d. dlrekt.: Antanas b. 
Petkus, tol. Cicero 2109.

kas tik galite netingėkite 
atvykti į Darius-Girėnas 
namą, 4416-22 S. Western 
Avė., gruodžio 31, 8 vai. va
kare sulaukti Naujų 1945 
Metų.

Valdybos ir komisijos var 
du — J. A. Miekeliūnas

BALF 6 skyriaus
va <ažinios

Brighton Park. — Gruo
džio 29 d. 7:30 vai. vakare 
parapijos mokykloj ant ant
rų lubų, Fairfield Avė. ir 
44 gatvės, įvyks šio sky
riaus visuotinas susirinki
mas. Prašomi, kaip skyriaus 
nariai, taip ir tie visi, ku
rie nori įstoti, atvykti. Na
rio metinė mokestis tik $2. 
Pinigai eina Lietuvos žmo
nių šelpimui. Kiekvienas lie
tuvis, kuris atjaučia Lietu
vos žmonių vargus, priva
lėtų būti BALF nariu. 
Drabužių vajus

Drabužiųvajuj visuome
nė pritarė. Be didelio pra
šymo pradėjo nešti į pa
skirtą vietą drabužius ir a-Į 
valynę. Trumpu laiku su
plaukė vertingų drabužių. 
Sykiu iškilo problema jų su
tvarkymo. Patalpą davė Kli- 
mienė dykai. Bet kas tvar
kys? Visi užimti savais dar
bais. Kurie dirba kariškoj 
pramonėj, dirba po 6 dienas 
j savaitę. Apsiimti dirbti 
dar vakarais prie drabužių 
tvarkymo, jau per sunku. 
Kad išrišti šį reikalą J. A. 
Simanavičius, skyriaus raš
tininkas, sušaukė valdybos 
ir drabužių komisijos pasi
tarimą. Čia prieita išvados, 
kad kiekvienas valdybos ir 
komisijos narys turi dirbti 
prie drabužių tvarkymo vie
ną ar du vakarus kas sa
vaitę. Bet ne visi savo pa
žadą išlaikė. Neišlaikė nei 
šių žodžių rašėjas. Bet at
sirado tokių nuoširdžių pa- 
trijotų, kurie dirbo visą lai
ką. Pavyzdžiui, J. Brazaus
kas, dirbo visą laiką iki 
gruodžio 10 dienos iki visų 
drabužių išsiuntimui.

Jonas Kass, vienas iš biz
nierių, turbūt, neapleido nei 
vieno vakaro.

J. A. Simanavičius dirbo 
veik kas vakaras.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PRIE MUS 
TIESIOG 1B SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

suvira aoo Paminklų 
RANDASI PAS MUS JURŲ 

pasirinkuiul
Geriausio

Mūsų 
davė

pri-

Štai vienas U mūsų

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Oflass Ir IMrMuvft: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(SatoU Graad Ava)

PHONE: MSSJBV «MB

Moterys dirbo prie drabu 
žiu taisymo: Klimienė, Mei- 
sinikienė, Kass, Miss Kass 
Pakeltienė, Statkienė, Vyš
niauskienė, Simanavičienė ir 
keletas kitų, kurių pavar
džių neteko patirti.

Ačiū minėtiems darbinin
kams; iki gruodžio 10 dia- 
nos išsiųsta į New Yc :k 
4,165 svarai rūbų ir avaly
nės.

Švenčių proga, drabužių 
tvarkymas nutrauktas/ Ka
da prasidės tvarkymas, val
dyba praneš. Prašome, ku
rie turite aukojimui tinka
mų drabužių ar avalynės, 
palaikykite iki pranešimo.

Patartina drabužių auko
tojams aukoti tik per BALF 
skyrius. Tai vienintelė Lie
tuvos žmonių šelpimui įstai
ga; kitos nėra.
BALF 6 skyriaus 
parengimas

Sausio 28 d. Lietuvių pa
rapijos salėje, prie 44 ir Ca
lifornia Avė. rengiama šau
nus parengimas, kurio pel
nas eis Lietuvos žmonių šel
pimo reikalams. Tikietai ne 
brangūs ir jau galima gau
ti pas skyriaus valdybą ir 
rengimo komisijos narius. 
Prašome 28 dieną sausio pa
sižymėti jūsų • kalendoriuje.

J, K.

Pranešimai;
Bridgeport. — Labd. Są

jungos 5 kuopos susirinki
mas bus sekmadienį, gruo
džio 31 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos mokykloj. Šis susi
rinkimas labai svarbus. Bus 
išduota raportas iš viso me
to veikimo ir renkama val
dyba 194? metams. Be to, 
bus kalbama apie galutiną 
užbaigimą senelių prieglau
dos. Valdyba

Marųuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa lai 
kys priešmetinį susirinkimą 
sekmadienį, gruodžio 31 d., 
parapijos svetainėje, 2 va
landą popiet. Visi nariai ir 
narės ir labdarybės darbuo
tojai kviečiami laiku susi
rinkti, nes yra svarinu rei
kalų svarstymui. Bus rinki
mas ir valdybos 1945 me
tams. Valdyba

Cicero. — Federacijos 12 
skyriaus labai svarbus prie'

metinis susirinkimas bus 
gruodžio 31 d., 1 vai., para
pijos mokyklos 8 kambary. 
Visų draugijų atstovai bū
tinai turi susirinkti. Visoms 
draugijoms ir klubams bei 
kuopoms yra pasiųsta laiš
kai, kad išrinktų atstovus 
ir užsimokėtų metinę duok
lę, $2.00 metams. Susirinki
me bus valdybos ir atstovų 
į Federacijos Chicagos aps
kritį rinkimas. Reikia tokie 
atstovai išrinkti, kad lanky
tų Federacijos apskrities su
sirinkimus. 1944 metais ma
žai buvo lankomi apskrities 
susirinkimai.

Anastazas Valančius

Perdaug didelis ieškoji
mas garbės ir jos troškimas 
žudo ją galutinai.

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

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

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

1‘KKSONALIZLU MEMOKIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PAKTICll.AK FEOPLE PREFER TROOST PKODUOT1ONS
DISTR1BUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE

Mo<st Beautiful—Mos t I-Jiduring—Strongest—Best In The Wori(l. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITftS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

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

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

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Herrailage 
Avenue .

Yards 1741-2

Vieno Žodžio Atsaky
mas į Ultimatume

BASTOGNE, gruod. 27.- 
Po septynių dienų bombar- j| 
davimo, naciai negalėjo 
pralaužti amerikiečių pozi
cijas Bastogne mieste, it 
trečios armijos dalinys pra- l| 
mušė kelią ir pasiekė ap
suptą garnizoną.

Kuomet nacių komandie- 
rius pasiuntė amerikiečių 
garnizonui pasidavimo ulti
matumą, amerikietes ko 
mandierius atsakė trumpu 
amerikonišku žodžiu: 
“Nuts.”

Ataka ant Tokyo 
Padarė Nuostolių

SAIPAN, gruod. 28. — 
Trečiadienio B-29 ataka ant 
Tokyo pagavo japonus ne
pasiruošusius.

Grįžę lakūnai sakė jų 
bombos krito > tokiose apy
linkėse, kur jos neišven
giamai krito ant taikinių.

Platinkite “Drangą”.

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.

I

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI VIsom 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 L1TUANIČA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF, 3572

P. I. RIDIKAS
3354 8. HALSTED 8T. 710 W. 18th STREET
___ ________ Telephone YARds 1419___________

L J. ZOLP
1848 HES T 48th ST. Phoae YARDS 0781

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOM1SINO 
PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

š—----------------------------------------------------------------------------------------------- or CHICAGO

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

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth Si.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

gPOg

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

i'į

M'S1

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias
Dalyse.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1188-39

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 28rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270
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Europos karo laukuose

2r465 amerikiečiai sužeisti
14 PHILIPPINES FRONTO
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IŠ ILLINOIS VALSTIJOS SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 
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Racionavimo kalendorius

Svarbu žinoti ir atsiminti...
ČIA PADUODAME KAI KURIAS ŽINIAS APIE 

RACIONAVIMO DALYKUS

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas gruo
džio 27 dieną pranešė 2,465 
Jungtinių Amerikos Valsty- 
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos apy
linkės karo laukuose.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
iš Illinois valstijos yra 132 
vyrai. Septyniasdešimt vie
nas yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. lst class VVilIimn R. 
Jotka, jo motina Mrs. Sophie 
Jotka gyvena 1742 W. Pierce 
str.; pvt. lst class Raymond 
S. Kwiatkowski, jo motina 
Mrs. Bernice S. Kwiatkow- 
ski gyvena 5219 So. Honore 
str.

Iš Indiana valstijis sužeis
tųjų skaičiuje yra 89 vyrai; 
iš Iowa — 21; iš Michigan 
— 115; iš Wisconsin — 49.

Pametė žiedą
Miss Louise Kengott, 1517 

Norwood str., stenografė, 
pranešė policijai, kad ji 
mieste pametė už $1,000
vertės deimantinį žiedą.

* * *

Atėmė •••
Miss Gertrude Phillips, 

60 metų, Chicagos universi
teto profesoriaus sekretorė, 
pranešė policijai, kad bandi
tas jai sudavė ir atėmė iš 
jos rankinuko tris dolerius, 
kai ji įėjo į savo namą, 5714 
Blackstone avė.

-X -fK' ‘ į
„.j

fe. X ***

Ši nuotrauka padaryta tuo metu, kuomet japonų šovi
nys sprogo Amerikos kariuomenės 32-os divizijos laiko
mam Limon kaimo fronte, Leyte saloje. Sužeisti trys 
mūsų kariai. (Acme-Draugas telephoto)

Degtinė atnešė mirtį

Pakliuvo tetulė ir motina...
7 METŲ VAIKAS MIRĖ PO TO, KAI IŠGĖRĖ DEGTI

NES. — SAKOMA, KAD TETULĖ “UŽFUNDIJO” 
VAIKUI DEGTINES.

Tikrai įdomus 
atsitikimas

Amerikietis kareivis nu
vyko į Pacifiko salas. Jis 
susitikdavo su vietos gyven
tojais ir su jais pasikalbėda
vo. Kareivis vietos salų vy
rams duodavo cigariečių. 
Kartą, seržantas kareiviui 
pasakė: “Vyreli, perdaug
nedraugauk su vietos gyven
tojais, nes tave jie gali ap
vogti.”

Kartą kareivis grįžta į sa
vo palapinę, ir neberado nei 
marškinių, nei kelnių. Ser
žantas sutikęs kareivį tik 
nusišypsojo, kai kareivis nu
siskundė, kad jo rūbai din
go.

Po trijų dienų kareivis sa
vo palapinėje rado vėl savo 
rūbus, kurie buvo gražiai iš
plauti ir padėti toje pačioje 
vietoje, iš kur jie dingo.

Kareivio rūbus išmazgojo 
vietos gyventojai, su kuriais 
jis draugavo. Seržantas dau- 
giau nieko kareiviui nebesa
kė... dabar kareivis šypsojos.

Nubaudė
Arnold Jeske, 44 metų, 

3912 Congress st., Belhvood, 
Yellow cab vairuotojas, bu
vo nubaustas dešimt dolerių 
už tai, kad atsisakė dvi mo
teris vežti į pietinę miesto 
dalį.

* ♦

Neatsargumas •••
Viename name, 5033 

Prairie avė., praeitą trečia
dienį buvo kilęs gaisras. Ma
noma, kad gaisras kilo nuo 
numestos cigarietės. Gaisras
sukėlė $800 nuostolių.* • ♦
Didžiausias

»
Chicagoje Lincoln parkas 

turįs apylinkę virš 1,000 ake- 
rių, yra vienas iš didžiausių 
šalyje, ir buvo pradėtas nau
doti kaipo parkas 1860 me
tais.

13 procentų
Trylika procentų Jungti

nių Amerikos Valstybių gy
ventojų gyvena apartamen
tų namuose.

Gali nusijuok
kai liūdna...

« !
•

/ mus

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenuo ‘

Telefonas — PORT8MOUTH 9022 
8TOKER COAL, Antttos rūšim, $7.45 
2 syk plautos, Chemiškai prirengto*
BLACK BAND LUMP......................$>11.25

i PETROLEUM COKE • $12.50

PETROLEUM COKE (PUe Run) gj
W. VIRO. LUMP — Sijoti................ $g*gQ

J

STASYS LITWINAS SAKO:
"nflRHP Tai Geriausias Laikas Pirkti 

L/riDAR — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.” ------- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos fty- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — M>IU- 
vos — VarniSlo — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Meisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 1272 

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

INDIANAPOLIS. — Do- 
nald Sullivan, 7 metų am
žiaus, mirė po to, kai išgėrė 
degtinės, kurią jam davė jo 
tetulė. Tuo reikalu buvo ve
damas tardymas gruodžio 27 
dieną.

Tetulė Mrs. William Sears, 
ir vaiko motina Mrs. Jose- 
phine Sullivan buvo nuga
bentos kalėjiman.

Mrs. Sears policijai prisi
pažino, kad ji davusi vaikui 

, butelį degtinės (whisky), ir

pareiškė, jog vaikas iš jo gė
rė.

Mrs. Sullivan pasakė, kad 
po kelių minučių ji pamatė, 
kad Donald vėl geria iš bu
telio ir jį subarė. Motina pri
pažino, kad “Donald kartais 
gerdavęs alų, ir jis pradėjęs 
ragauti, kai buvo 4 metų:”

Mrs. Sullivan buvo kalti
nama už nerūpestingumą 
vaiko auklėjime, ir Mrs. 
Sears už mažamečių vedimą 
į blogą.

PROCESUOTAS 
MAISTAS

Mėlynos stampos nuo X5 
iki Z5 ir A2, B2 (4 knygelė
je), 10 punktų kiekviena, ge
ros nenustatytam laikui.
Stampos nuo C2 iki G2 įsi
galioja pirmadienį, sausio 1 
dieną, 1945 m.

* * »
MĖSA, SŪRIS, RIEBALAI,
KENUOTAS PIENAS

Raudonos stampos nuo Q5 
iki S5 (4 knygelėje), 10 
punktų kiekviena, geros ne
ribotam laikui. Stampos nuo 
T5 iki X5 įsigalioja sekma-
denį, gruodžo 31 dieną.

* * *
CUKRUS

Cukraus stampa 34 (4
knygelėje), penkiems sva
rams, gera neribotai.

♦ * *

KURO ALIEJUS

Kuponai 4 ir 5 (1943-44 
metų periodo) geri iki rug- 
piūčio 31 d., 1945 m. Kupo
nai 1, 2, 3 (1944-45 metų pe-
riodo) geri iki rugpjūčio 31 i Vien« kartą vyras rado di‘ 

dėlę geležinkelio vinį. Jis vi
nį įdėjo į ryšulėlį ir padėjo 
parašą: “Bandykite šį su-

"Vilko" urve...
Armijos slaugė tik ką grį

žusi iš pietų Pacifiko nupa
sakojo apie užpuolimą iš oro 
Naujoje Gvinėjoje. “Kai ja
ponų bombonešiai pasirodė 
virš galvos”, — pasakė nur- 
sė, — “aš tuojau įšokau į 
artimiausią vilko urvą 
(wolfhole)”.

“Jūs turite galvoje lapės 
urvą (foxhole) ” ? — klausy
tojas pertraukė jos kalbą.

“Galbūt lapė urvą iškasė”, 
— nursė pasakė, — “bet aš 
ten radau vilką, kai įėjau į 
urvą.” i

Išpildė prašymą •••
i <

Vienas vyras turėjo var
go su skalbyklomis, jis gau
davo iš skalbyklos sumažė
jusius, susitraukusius rūbus

Naujas sumanymas...

Nori, kad antradieniai buitį be dūmų
JAU KAI KURIE ANTRADIENIAIS NERŪKO. — NORI, 

KAD JŲ PAVYZDĮ PASEKTŲ PLAČIOJI VISUO
MENE.

NEW YORK. — James H. 
Power, demokratų klubo va
das Brooklyne, kurio vardu 
klubas pavadintas, gruodžio 
27 dieną atsišaukė į plačią 
visuomenę, kad antradie
niais būtų nerūkoma, vadi
nasi, kad antradieniai “būtų 
be dūmų”. Tokį dalyką jis 
pasiūlė, kad būtų palengvin
ta išrišti cigariečių truku
mas.

Power pasakė, kad komi
tetas, susidedąs iš narių 
Amerikos Legijono, Katali
kų karo veteranų ir užsienio 
karų jo skyriuje, jau pradė
jo nerūkyti antradieniais, ir 
tikimasi, kad šis pavyzdys 
patrauks visą šalį.

“Jei 10,000,000 rūkytojų, 
kurie sunaudoja 10,000,000 
pakelių cigariečių per dieną, 
nerūkys vieną dieną, 10,000,- 
000 pakelių cigariečių galės 
nueiti į karo frontus, šalia 
to, taip pat gerai bus namų 
frontui”, — Power pasakė.

Atsisakys...
. LONDON. — David Uoyd

George, kuris Britaniją ve
dė į pergalę pirmame pasau
liniame kare, atsisakys iš 
parlamento pareigų, kai 
baigsis jo terminas. Apie tai 
buvo pranešta gruodžio 27 
dieną. Jis yra 81 metų am
žiaus. Jis parlamento nariu 
buvo 54 metus.

Skelbkite “Drauge”.

GAZOLINAS

Gazolino kuponai 14, A 
knygelėse, baigiasi kovo 21 
d.

* * *
BATAI

Airplane stampos 1, 2, 3 
(3 knygelėje), kiekviena ge
ra porai batų gauti, galioja 
neribotam laikui.

* •, *
VARTOTI RIEBALAI

Vartotų riebalų kiekvie
nas svaras vertas dviejų 
raudonų racionavimo punk
tų ir keturių centų.

traukti”. Kai vyras gavo 
skalbinius iš skalbyklos, jis 
atidarė ryšulį ir rado mažy
tę vinį ir buvo įdėtas para
šas: “Mes padarėm”.

Dideli nuostoliai
KANSAS CITY, Mo. — 

Gruodžio 27 dieną čia buvo 
kilęs gaisras. Sakoma, kad 
mieste kilęs gaisras sukėlė 
apie $2,390,00 nuostolių. 
Gaisras sunaikino penkių 
aukštų namą, sužalojo kitus 
penkis namus.

Keitė kaip pirštines..
WASHINGTON. — Kari 

William Church, 40 metų, 
buvęs troko vairuotojas, iš 
Baltimorės, buvo areštuotas 
už tai, kad buvo vedęs pen
kias moteris, neturėdamas 
divorso, dėvėjo neteisėtai 
laivyno uniformą, ir naudojo 
netikrą čekį.

Šalčiausios Kalėdos
Anglijoje nuo 1872t
LONDONAS. — Šiais me

tais Kalėdos Anglijoje buvo 
šalčiausios, skaitant nuo 
1872 metų.

Londone buvo 13 laipsnių 
fahrenheit, bet buvo parduo
ta daug ice cream, kuris pa
sirodė krautuvėse, kai buvo 
nuimtas karo laiku draudi
mas. Pardavėjos, apsirengu
sios paltais, restoranose par
davė Ice cream per dvi va
landas.

Susižeidė gatvėse
Chicagos gatvėse praeitą 

trečiadienį 42 asmenys susi
žeidė ir vienas užsimušė, kai 
jie perkrito gatvėse. Nelai
mes atnešė ledas, kuris bu
vo padengtas sniegu.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterg kailiniai, kailinkals papnoAtals 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dztabak b Duktt — savininkės \

X Kai kurių biznierių vė
liausiai priduoti sveikinimai 
nespėjo tilpti kalėdiniam 
“Draugo” numeryje. Jie bus 
įdėti | Naujiems Metams 
sutikti numerį. Taip pat ku
rie biznieriai nori savo kos- 
tumeriams palinkėti laimin
gų 1945 m., prašomi tuojau 
pranešti administracijai te
lefonu: CANal 8010.

X Kun. A. Sandys, MIC., 
buvęs ‘ ‘Laivo” redaktorius, 
šiuo metu gilinąs mokslą 
Marąuette imi versite te, va
kar lankėsi Chicagoj ir dau
geliui savo bičiulių paspau
dė dešinę Kalėdų ir besiar
tinančių Naujų Metų proga.

X Dievo Apvaizdos para- 
pdįjonai pavyzdingai remia 
savo parapijos reikalus. 
Švęsdami Kalėdas bažnyčio
je aukų sudėjo $1,902.25. 
Kleb. kun. A. Martinkus dė
koja visiems už parodytą 
duosnumą.

X B. Nenartonis, iš Mar
ąuette Park, žinomas mūs 
visuomenės veikėjas, sutiko 
nelaimę: Kalėdų vakarą ei
damas skersai gatvės pasly
do, krito ir sužeidė kairią
ją ranką.

X Julia Malonis daugelis 
bridgeportiečių, kurie valgo' 
valgyklose, gerai pažįsta. 
Jos valgykla adresu 3206 
S. Halsted St. pasižymi ir 
švara ir geru patarnavimu 
ir ypatingai geru, tikru lie
tuvišku maistu. Lankantieji 
jos valgyklą visuomet esti 
patenkinti

X Karečkų, žinomų No. 
Side veikėjų šeima, šiomis 
dienomis atidarė groserio ir 
“Delicateęen” krautuvę, ad
resu 1707 Wabarisia Avė. 
Naujiems biznieriams linki
me kuo geriausio pasiseki
mo.

X Vestsaidietis Andrius 
Vilčiauskas, tarnaująs ka
riuomenėj, pasinaudodamas 
kalėdinėmis atostogomis, su 
situokė su Brone Krokulai- 
te iš Bridgeport. šliūbas 
buvo Aušros Vartų bažny
čioje.

\ X Pučkoriams Town of 
Lake šiomis dienomis buvo 
suruošta “Stork Shower”. 
Pučkorienė yra duktė žino
mos veikėjos M. Sudeikie- 
nės. Atsilankusios į pramo
gą buvo Sudeikienės pavai
šintos. •

X Petras Tumasonis, bu
vęs ilgametis “Draugo” re
dakcijos narys, prieš pora 
metų išėjęs į poilsį, dabar 
gyvenąs ūkyje Wisconsin v., 
rašo, kad šalčio ten, kartais 
esti 18 laipsnių žemiau 0.

X Jurgis Gedvilas, Town 
of Lake veikėjos E. Gedvi
lienės sūnus, pora metų gy
venęs West Side, persikėlė 
į Town of Lake, adresu 4551 
S. Hermitage Avė.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
‘Drauge”.
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