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LAKŪNAI SUNAIKINO ASIES KONVOJŲ
Sąjungininkų lakūnai užtiko ilgą
sunkvežimių eilę slenkant keliu
_

✓

TUNISIJOS FRONTAS

/

Sužinota, kad į Tunisijos bazes

ašiai buvo siunčiama karo medžiaga
- SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Šiaurinėj Afrikoj, gr.
29.—Paskelbta, kad sąjun
gininkų Lakūnai tarp Ez Zakia (už 30 mailių vakarų
link nuo Tripolio) ir Medenine užtiko ašies motorini
konvojų, važiuojantį į savą
sias bazes Tunisijoje. Tuo
jau darban paleistos orinės
bombos. 21 vokiečių sunk
vežimis sunaikinta.
Tais
sunkvežimiais buvo veža
mas gazolinas ir karo med
žiaga.

Po karo Hitleris,
Msssolini ir kiti
paklus teisman
LONDONAS, gr. 29. —
United Press praneša, kad
sąjunginės valstybės ren
gias įkurti tarptautinį kriminališkų karo bylų teismą
ir^po karo pirmiausia tan
teisman pristatyti Hitlerį,
Museoliuį ir kitus ašies kri- >
minalistus.
1
Teismui sudaryti planai
jau svarstomi čia ir Washingtone. Bus parinktas iš
tarptautinių teisių žinovų
štabas ir jam bus pavesta
pagaminti visas reikiamas
taisykles, remiantis tarp
tautiniais įstatymais.

Bombonešiai sudaužė
dideli japonų laivą
SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 29.—
Sąjungininkų bomboneš i a i
kasdien atakuoja
japonų
Laivus Australijos šiauriuo
se ir priešui sukelia didelius
nuostolius.
Užvakar bombonešiai ata
kavo japonų bazę Rabaul,
New Britain salų grupėje, ir
tarp kitko sudaužė vieną
didelį japonų kruizerį. Kruizeris paliktas beliepenojąs.
Apie tai pranešė skridikai, grįžę iš tos karinės iš
vykos.

Medinine yra Tunisijoje
—apie už 70 mailių nuo Li
bijos pasienio ir apie už 50
mailių pietrytų link nuo Gabes uosto.
Konvojų sudarė apie 30
sunkmežimių, kurie pabliu
rusiu nuo lietaus keliu pa
lengva slinko, kai sąjungi
ninkų lakūnai tai pastebėjo
ir susimetė atakuoti.
Kita sąjungininkų lakūnų
grupė 8 ašies sunkvežimius
su karo medžiaga sunaikino
už 11 mailių šiaurių link
nuo Pont-du-Fahs, kur są
jungininkai teikia paramą1
prancūzų kariuomenei.
Toj pačioj apylinkėj są
jungininkų lakūnai kovose
numušė tris vokięčių lėktųvus.'
t

Vyriausybė nusprendė
leisti spaudai skelbti

žuvusiųjų virdus
WASHINGTON, gr. 29 —
u. S. vyriausybė nusprendė,
kad tolesniai iras leidžiama
spaudai paduoti žinias apie
nukautus, dingusius ir su
žeistus vyrus karo frontuo
se stačiai pavardėmis. Sako,
Amerikos visuomenė turi
žinoti ir blogas žinias iš ka
ro frdntų.
*
Iki šioliai vyriausybės nu
sistatymas buvo apie tas
nelaimes karo frontuose pir
miausia
pranešti , namiš
kiams ir tik po to laikraš
čiai galėjo naudotis. Dabar
bus kitaip. Visuomenė turi
žinoti karo tarnyboje esan
čių vyrų nuostolius.

BUENOS AIRES. — De
mokratinis laikraštis Critica ragina Argentinos vy
riausybę pašalinti nacių di
plomatinius atstovus.

Hitleris įsako
generolams klausyti
vado

Viceprez. Wa!lace iškelia sumanymą
visą pasaulį sufederuoli

NEW YORK, gr. 29.—Per
Jis siūlo po karo sudaryti vyriausiąjį
britų radijo stotį pranešta,
tarptautinį autoritetą taikai
kad anot žinių iš Švedijos,
Hitleris įspėjęs vokiečių ge
WASHINGTON, gr. 29.— mą, kad tai visa būtų atsiek
nerolus Rusijos fronte, kad
jie klausytų naujo jo paskir Viceprezidentas Wallace iš-1 ta, kad visos tautos būtų
to generalinio štabo virši kelia sumanymą, kad po ka-Į sujungtos vienon pasaulio
ro viso pasaulio valstybės šeimynon—turi būti sufede
ninko gen. Zeitzler.
būtų sufederuotos, kad iš ruotos, ir turėti centrinį
Hitleris pareiškęs,
kad laikyti taiką ir ekonominį ir autoritetą.
gen. Halder pašalintas iš politinį teisingumą. Be to,
Anot viceprezidento, pir
štabo viršininko vietos, nes turi būti įkurtas centrinis moji to autoriteto pareiga
jis nedirbęs jo, Hitlerio, nu pasaulio autoritetas.
žiūrėti, kad visos valstybės
rodymais Rusijoje, paneig
J. A. Valstybės, sako vice būtų išginkluotos ir nieku
damas strategines jo idėjas prezidentas, gavo pamokų būdu negalėtų ;škilti kokia
(,T>mu<o” lemi talaphoto)
ir norus.
po pirmojo pasaulinio karo nors vienų valstybių prieš
Flying Portresses bombarduoja “ašies*’ pajūrio bazes,
ir nori, kad po šio karo tos kitas agresija.
kada prancūzų kariuomenė žengia pirmyn pietų Tunisi
Kilusiųjų tarp tautų
klaidos nepasikartotų.
De Gaude vykimas į visos
joje, o britų 8-toji armija skuba į Tripolį. »
Kadangi J. A Valstybės nesusipratimų sprendi m u i
šiandie darhuojasi viso pa tuti būti sudarytas univer
Amerika atidėtas
saulio žmoniją išlaisvinti iš salinis teismas. Ir kiekviena
LONDONAS, gr. 29. — vergovės, tai po karo jos valstybė turi pasiduoti jo
Kovojančiųjų prancūzų va turi prisiimti
atsakingu- sprendimams.
das gen. de GaulLe kaip va
kar rengėsi išvykti Ameri
Šventasis Tėvas
Milijonas žmonių
MASKVA, gr. 29.—Sovie
Rusai kasdien kai kuriais kon, kaip apie tai anksčiau
tų vadovybė praneša, kad kyliais pasistumia priekyn buvo pranešta. Tačiau stai priėmė diplomatus
bus iškeldinta
visu Donp upės frontu piet- jw> keliolika mailių, paimda-* ga kelionė atidėta. Sakomą,
prezidento
LONDONAS, gr. 29, — iš Paryžiaus
vakaruose nuo 'Stalingrado Ai daug soifcfeų Ir šsiąMių. tas padaryta
DNB—oficiali vokiečių žinių
rusų armijos ir toliau šuti taip pat U geležinkeliu cen-l Itoosevulto patarimu.
BERNAS, Šveicarija, gr.
na vokiečius, kurie nežino trų.
Generolui pranešta, kad agentūra—iš Romos per ra 29.—Gauta žinių, kad naciai
nė kur jiems dingti.
Vokiečių pozicijos vienos šis jo kelionės atidėjimas diją pranešė, kad šventasis planuoja iš Paryžiaus mies
paskui kitas tirpsta. Jų kon esąs surištas su lepu stoviu Tėvas Pijus XII vakar au- to iškelti į kur kitur apie
tratakos triuškinamos. Šim Afrikoje. ; dijencijon priėmė akredituo vieną milijoną asmenų. Sa
Petain denuncijuoja tai
ir tūkstančiai vokiečių
Gen. de Gaulle dukart su tus Šventą j am Sostui diplo ko, tas bus daroma išspręsti
nukaudama ir nelaisvėn pai laikytas nuo Yykimo Ameri matus. Sako tarp tų diplo žmonių maitinimo problemą.
gen. H. Giraudą
mama. Karo grobių rusai
matų buvę ir Vokietijos, IPirmiausia bus iškeldin
LONDONAS, gr. 29. — nataspėja nė apskaičiuoti, kon. Prieš keletą dienų mi- talijos, Japonijos, Chile, Ar
tos motinos su vaikais ir be
nistras pirmininkas Church
Iš Vichy per radiją vakar taip jie dideli. ”
gentinos,
Brazilijos,
Peru,
darbiai. Jų daugumas bus
illis jį sulaikė, o vakar—iŠ
maršalas Petain denuncijaPrancūzijos
ir
Ispa
nijos
at

pasiųsta Normandijon.
Pasirodo, kad vokiečiai Washingtono patarimu.
vo gen. Giraudą ir visus ki
stovai.
tus prancūzų Afrikos va tame fronte buvo susikrovę
Sikorski darbuojasi
dus, kurie susidėjo su są daug karo medžiagos ir bu U. S.-Sveicarijos pašte
vo
įsitaisę
Žiemą
praĮeisti,
o
Atakuojant
Neapolį
jungininkais. Juos vadino
Meksikoj įgyvendinti
Prancūzijos išdavikais, nes paskui ir vėl susimesti prieš tarnyba sulaikyta
apie 600 italu žuvę
jie pasimetė su Vichy vy rusus.
daug lenkų
BERNAS, Šveicarija,
Šiandie viskas jiems eina
riausybe atsisakę šios vy
LONDONAS, gr. 29. —
Italų okupaciniai auto
niekais; žiema rusams yra
MEXIC0 CITY, gr. 29.—
riausybės klausyti.
Reuterio žinių agentūra iš
ritetai
Prancūzijoje
suspen

Maršalas Petain pranešė svarbi* rėmėja. Iki išauš pa
Zuricho (Šveicarijos) pra Čia atvyko lenkų vyriausy
davo pašto tarnybą * (trofi
vasaris,
<
rusai
gali
atkovoti
premjeras
kad Vichy ministrų taryba
neša, kad gruodžio 4 dieną bės ištrėmime
ką) tarp Šveicarijos ir J. A.
i i'.,s.
panaikino gen. Giraudo pi-1 Ukrain4
gen.
W.
Sikorski.
U. S. lakūnams atakuojant
Valstybių, Prancūzijos, Is
Jis darbuojasi rasti Mek
lietybę Prancūzijoje.
Neapolį apie 600 italų už
panijos ir Portugalijos. Saun
Uždrausta gaminti.f)i čiamas paštas sulaikomas ir mušta ir iki 400 kitų sužeis sikoje vietą laikinai apsigy
venti apie 28,000 lenkų, ku
STOKHOLMAS. — IŠ Ber
ta.
atgal
grąžinamas.
rie šiandien yra Irane (Per
lyno praneša, kad japonai droztebis patsufcakhs
Sako, didžiausi nuostoliai
sijoj). Nepasakyta, kaip tie
susimetę siūlyti “taiką” Ki
sukelti Neapolio prieplau-' lenkai ten pakliuvę. Tuo rei
WASHINGTON,
gr.
29nijai.
kai, geležinkelio stočiai ir kalu gen. Sikorski tarsis su
Karo gamybos boardo nuo
fabrikams. Be to, daug
MAKK
sprendžiu uždrausta toliau
Meksikos prezidentu Camanamų išgriauta.
kad britų armija Ir toliau gaminti drožtukus paiše
KVBRY
cho.

Visu Dono upės frontu rusai [
vokiečius atakuoja ir pažangiuoja

gr.

29.—

gy

KARO EIGA

PAT DAT
žygiuoja Burmng raistais ir* liams ir kitus ofisams rei
per kalvas. Priešakinės sar kalingus metalinius mažmo
» BONO DAY
ŠIAURINE AFRIKA
gybos yra vos už 2fc mailių žius
Tunisijoje sąjungininkai nuo japonų okupuojamo Bar
I
Churchill Amerikoje! pasirengę sukelti ofensyvą mos uosto Akyab.
Prancūzija be maisto
WASHINGTON, gr. 29 7 T',*,‘’ PACIFIKAS
Sąjungininkai įsiveržė
ir Bizerte. Kol kas šiam gaN. Gvinėjoj sąjungininkai
NEW YORK gr. 29. —Iš
Kilo gandų, kad bntų minis-.
Mlud# „
greit apsidirbs su japonais Berno, Šveicarijos, per radi Somalijon
tras pirmininkas Churchillis
,
/
*
- A
,
.
ko visur žemė daug pa- paganėjnsloj Bona basėj. ją pranešta, kad Prancūziatvykę, į Amerika konfe-, Mjnrjs|
w
LONDONAS, gr. 29. —Iš
Japonų pozicijos baigiamos J«1 trūksta maisto Umaltinruoti su prezidentu Rooseto| ,ktm ,u(>tw, „
^yscių kontroliuojamos Vi
griauti. Japonai prispirtam! tl gyventojus.
chy radijo stoties pranešta,
x .
. dangės pragiedrės. Kol kas prie jūros pakrančių.
Kai apie ta. te.rautaa.
,„nlilnama „„
ve,„
Prancūzijos žemės ūkic ir kad sąjungininkų jėgos įsimelsto parūpinimo minis veržusios prancūzų Somali
Baltuomuo^ Rūmuose .pre- j
gruntoJI arml- RUSIJA
aidento sekretorių, Early,
apmetančia, gen.
Žiniomis iš Maskvos, žie tras Max Bonnafous pareiš jon—Etiopijos rytuose.
*£»*)»«
Rommeilo kerpe., liekame., mos ofenzyva prieš vokie kia, kad kovo minėsią su
tvirtino. Jis pareiškė: “Kad
čius rusų armijoms nepap maisto ištekliumi bus pras
LONDONAS. — Britų la
INDIJA
ir žinočiau, visvien nepasa
rastai sekasi. Ten vokiečiai tas. Paskiau gi dar blogiau kūnai atakavo nacius Pran
kyčiau”
Iš New Delbi pranešta>1
cūzijoje.
,

venamųjų

Sunaikinta 86
ašies lėktuvai

s
LONDONAS, gr. 29. —
Išėmus Rusijos frontą, vi
sur kitur sąjungininkai pra
eitą savaitę sunaikino 86
ašies lėktuvus. Šių lėktuvų
daugumas sunaikinta nacių
okupuojamoj Prancūzijoj.

7 japonu lėktuvai
numušti Kinijoje
SU U. S. ORO JĖGOMIS
Kinijoje, gr. 29. — U. S. la
kūnai gruodžio 26 d. vaka
rinėj Yunnan provincijoj
numušė septynis
(galimas
daiktas, kad dvyliką) japo
nų lėktuvus. Amerikiečiai
dviejų lėktuvų neteka

WASHINGTON. — Draftui įsiregistravusiems 18 m.
WASHINGTON. — Kal
ami. jaunuoliams, kurie lan | bama, kad 40 valandų aavaiko mokyklas, patariama po i tės darbo įstatymo priešai
švenčių grįžti į mokyklas ir nieko nelaimės naujam kon-

laukti iki pašauksiant.

grėsė.

DIENRAŠTIS DRAUGAS

Trečiadienis, gruod. 30, 1942g
...........

TRAUKINIO NELAIME

APYLINKIŲ IR KARQ "CHEST" VAJAI
Taikos metu taip vadina
mi apylinkių “chests ” ir Pa
šalpos Fondai yra svarbu:
pagrindas mūsų tautinio
saugumo, šie * chests” su
kelia pinigų, kad prižiūrėti
nelaimės prislėgtus kiekvie
noj ^apylinkėj.
4}&bar, karo metu, tie va
jai daugiau svarbesni mūsv
tkutos bendram saugumui.
•Jie ne tik teikia pašalpą apylinkių vargšams, bet tei' Ha pagalbos Amerikos ko
vojantiems vyrams ir alijantų nelaimingiems žmo
nėms.
Bendro, nacionalio fonde
čia nėra. Kiekviena apylin
kė renka pinigus, kuriuo-,
skirsto vietos vajaus vadai.
Šie vajai šįmet turėjo su
•kelti $95,000,000 vietos rei
kalams ir $75,059,000 karo
reikalams. Viso $170,659,000.

4. Padeda karo pramonės
apylinkėms sutikti gyvento
jų prieauglį. Tą atlieka per
.namų ir kambarių registra
vimą. Teikia sveikatos ir vi
suomeninio patarnavimo, pa
deda naujai samdytiems dar
bininkams priprasti prie nau
j os vietoe, padeda apylin
kėms sveikai išrišti ateivių
gyventojų problemas.
5. Bando sumažinti prob
lemas prie armijos stovyk
lų ir kitų militarinių įstai
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Maciai kaskart
daugiau išnaudoja
i Lietuvį

-

*1 4

SODEIKA, O. D.
AKISlSTIKINtJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.
VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. MARION STREET
Oak Park, Hlinois
(prie kampo Lake St.)
Telephone: — EDCLID 906

WOIK STUDIO
1345 ’A.-.i J ■* S trr e.

7.. /'. Z

Pavogė 11 tonų sviesto

Apdaužyta traukinys ant bėgių stotyje Difcon, III. Pašto traukinys sudavė į North
Western’s San Francisco ChaJlenger traukinio užpakalį. Liko sulaužyta 8 karai ir ap
gadinta stotis. Du žuvo ir 49 sužeisti.

ŠIAULĖNIŠKIO SENELIO MIRTIES SUKAKTIS

į Rusiją. Lietuvoje buvo pa-

Atsišaukimai .prieš
vokiečius Vilniaus
mieste

t Lietuvis ruošiasi būti

tumo, skaudamą akių karštį, atitalso trumparegystę ir 'tollregystę.
Prirengia teisingai akinius. VteuoH atsitikimuose egzaminavimu daau elektra parodančia me
kauaiaa klaidai. Specialė atyda '&■
krėphana J mokykit* vaikui.
Kreivos akya atitabetnor

niko valahd08 nuo 2 vai. popiet
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas

telkiamas nniemitatomia kainomis

Pilnai {rengtas Modlkos DefrartNew Yorke, iš Gotham— garsejęs savo knygele Siaumetltas gydymui visokių Ilgų
markių lr liglaiklnlų.
Harrison Cold storage WaPilnai' {rengtas Chirurgijos Derehouse, pereitą pirmadienį,
partnii-ntaM, kur svarbias lr ma
žesnes operacija* atlieka atsako
VALANDOS: nūo 10 ryto Uu (Tv.
pavogta 11 tonų sviesto. Sa
mingi Chirurgal-Daktaral.
WHOLESALE
vak. Seredomis nuo pietų ’o Na
koma, kad sviestas kaina
pagal sutarti j
Pilnai fretigta Phyalotherapy Detjąuos Magei?dilioj
partnM-irUui prlskaltant I »lather(LKFSB) Ryšium su dar vęs aštuonis tūkstančius do
atoltfidmų akys sutaiso
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal
mm
k«
aklais
.
■illn
M»»iglae
kala
IŠTAIGA;
u* kitus modernlikus metodus
bininkų gabenimu -iš oku- lerių.
gydymo.
■14712 South AoMmM At.
> puotų kraštų į Vokietiją,
Pilnai (rengtas X-Ray Depart■aentas daktarams sir pacientams
Mum.: VHm81S73
Vilniuje pasirodė atsišauki
Kor dainuojama, ten būk
ISvcitOjamr
Nė viens m vertam ligoniui ne
mai. Mums teko gauti žinių ramus: pikti 'žmonės nedai
Jaunuoliai, kurie nepriimami j
po vb«a
bos atHtumta, Učl Mokos pinigų,
:aro aviacijos skyrius iš priežas
Ctriragogeriausiai gydymas lr prieit dra
apie lenkų kalba rašytą at- nuoja. (Než. poetas).
Kas link mokesčių, susitarsime,
ties spalvų neregėjnno — (color
kad būtų jums ko patogiausia.
-ŠišaUkimą. kuriame ragina
►), kreipkitės prie manęs
išgydyti
ma, kad į Vokietiją nuvyKALBAM LIETUVIŠKAI
REMKITB
DR.
G.
SERNER
SF5NĄ.
- basieji darbininkai stengtų-J
LIETUVIU
DRAUGĄ
•ai laikytis'dėsnio: kuo blo-f KJBTUVis aki^ gydytojas
25 Metų Patyrimo
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
M. KANTElt, aav.
giau priešui, tuo geriau pa- *
•MUTUAL UQtyOR CO.
Tel.: YARda 1839
’ Vėfgtoins tautoms. Darbi- ’
Ofiso t«L VIRginią 0086
Tel. CANaI 6122
Pritaiko Akinius.
4787 So. Halsted 8t.
Recidenoijoe tel.: BEVsrly 8244
ninkai raginami kuo mažiau
Kreivas Akis
0014
DR. BIEŽIS
_ ' IStalso
parodyti darbingumo, 83 u- 1
Bumrotts
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gotis vokiškos-naciško8 pro-į
Kampus 84th 'Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cemtak Road
pagandos ir tikėti į Euro Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8
SLIP
COVERS
4157
Archer
Avenue
pos išlaisvinimą.
Trečiad. tr Sekmad. pagal sutartį.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
PADAROMA PAGAL UŽSAKYMĄ

m.t.

Bukit Malonus
SAVO AKIMS 1
T,k Vttas mnra sklų vlaam gy-

Apsaugokite savo semta rakan
dus lr p&ruotklte. kad atrodytų
kaip nauji- Didelis pasirinkimas
visokių spalvų Ir ‘•dust-proof*
maUrtloių. t,
APKAINAVIMAS VELTUI
CUSTOM fcUILT

VENETIAN
’as

prirink lm<-

Dr. John J. Smetana
Dr. J.-J.-Smetona.
Jr.
opTOMsmuarai
IMI So. AaM&nd Avenue
Kuiku l«Mfta

Mrf<wwi CABAL OMS. OMeagt
ortso var.Airoooi

— REHTDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel. Cicero 7681

\I>S AM Lh l'HOTOl.K 1PIIY

(LKFSB) šiemet sueina llėniškis Senelis’ .savostraips 1-TniSIJOlltCriUSTI8
60 metų kaip mirė žinomas niais. Rusijos gi išttėftrime,
(LKFSB) Jaunas Amerilietuvių rašytojas šiaulėniš kad turėtų savarankišką kos lietuvis Vincas Vaiče
kis Senelis arba pagal jo pragyvenimą Tomske dirbo kauskas dabar yra švento
tikrąją pavardę — kun? Juo puodus. -Tame mieste jisai jo Dieviško Vardo vienuo
zas Silv. Dovidaitis. Pirmo pradėjo varyti platų tiky lyne Teehny, Iii., kur eina
ji jo kunigavimo vieta buvo binį veikimą tarp tremtinių kunigo mokslus ir ruošiasi
Stelmužė. Čia jisai įkūrė pa katalikų ir pravoslavų, už mi8ijonieriaus darbui. To
rapijinę mokyklą ir patsai tat buvo vėl perkeltas į Ka- vienuolyno tėvai yra labai
buvo mokytoju. jPšsižymėju- inską. Pagaliau jisai - gavo daug pasidarbavę tyrinėda
sį kunigą vysk. Valančius leidimą persikelti į Ėkate- mi atsilikusių ir laukinių
pakvietė būti savo sekreto rinoslavą. Neturėdamas pi tautų papročius, gyvenimą;
riumi, o vėliau paskyrė Var nigų didžiąją kelionės dalį tais klausimais šio vienuo
nių seminarijos rektoriumi. atliko pėsčias. Po ilgų Rū lyno vyrai yra parašę svar
2. Padeda stiprinti visuo prieš 40 metų paskelbta stapesčių ir prašymų rusai jam bių veikalų.
menės moralę — ne tik aukš TiSQkamucrl891- hk iki 1902
leido persikelti į Ilukštą. iš
čiau minėtais patarnavimais, metų, per tą dešimties me jis parašęs tuo reikalu visą čia slapta aplankė tėviškę ir
bet ir sulaikymu jaunųjų tų spaudos draudimo laiko eilę laiškų, kurie buvo pa netrukus — 1882 m. gruo yra suradęs jo rašytų lietu
viškų giesmių, sakmių ir ki
nuo prasižengimų, gerina tarpį rusai btuvo sugavę, kon skelbti vyskupo vardu. Jisai
džio 28 d. mirė. Vaižgantas tų dalykų.
blogas gyvenimo sąlygas, fiskavę 173,259 slapta gabe savo lėšomis ir Ant. Bara
kurios veda prie nesveika namas ar laikomas Itetuviš- nauską pasiuntė į Petrapi
tos ir nepasitenkinimo, dės- į kas knygas. Atsimenant, kad lio akademiją ir tenai jį iš
to pagrindus sveiko gyveni- vis dėlto žymiai didesnė laikė. Rusai šį lietuvį patri- DR. VAITUSH, OFT.
VICTORY HOSPITAL
LIETUVIS
j
mo ir į karo darbus grąži draudžiamų knygų dalis pa jotą sekė ir ypač jis neteko
Po nauja vadovyste.
na Senesnius ir kitus darbi- siekdavo skaitytojus, gali ; jų akyse “pasitikėjimo’ ’, kai
me suprasti, kiek daug lie
4 ninkus.
8Ž8 W. 35th PLACE
atsisakė rusų žandarams
tuviai tada įstengė Skirti sa
duoti klierikų drabužių, kai
3. Stiprina armijos ir lai
Phone YARds 2223
vo lėšų ir energijos savų
jie
norėjo
kunigiškai
apsi

vyno moralę, remia ŪSO vei
tnktftM
lietuviškų knygų leidimui ir
24 vai. patarnavimas
kimą ir teikia patarnavimus
rengę sekti žmones, ieškoti
platinimui.
kovojančių vyrų šeimoms ir
Būnant namie ar darbe galite
[sukilėlių. Rusai pradėjo prieš Palflbrvma - aklų :fMMį.......
gauti gydymo patarnavime lank
Mti priežastimi galvot skaudijtmo,
draugams.
ant mūsų ligoninės kliniką. Kllį jį bylą ir pagaliau ištrėmė svaigimo, akių aptemimo, iiervuo-

Eilėje miestų, kur šeimi
ninkauja Vokiečiai, o taipgi
lr Vilniuje pasirodė ataišau
kimų, kuriuose pasisakoma
i prieš žydų žudymą. Atsišau
kiame sakoma: “...mes kata
likai nenorime būti 'Ponciijššs'Pilotais. Negalimo veiks
nau pasipriešinti prieš vo
kiečių nusikaltimus, niekuo
? negalime padėti ar ką nors
<-išgelbėti, bet mes protestuo
jame tš širdies gelmių, bū' darni persunkti užuojautos,
pasipiktinimo ir pasibaisėji
mo M

DOCTOR SELMA

sas

gy-

Agentūros, kvTias šie va
jai remia — be viso kito
veikimo — turi vis teikti tą
priežiūrą, kurią visada su
teikė nelaimingiems; turi iš
rišti sveikatos ir visuomeninias problemas planavimu
ir patarnavimu, turi studi
juoti ir padėti “pavojaus
vietas” apylinkių gyvenime;
Kokiems reikalams
turi padėti tiems, kurte ne
skirstomi šie pinigai
turi reikalingiausių daiktų
1. Padeda darbininkams buri prižiūrėti sergančius,
kito pramonėj (planuoti biu Užlaikomus vaikus ir t.t.
OW1
Ūžėtus ir išrišti kitas namų
■problemas), prižiūri jų vai
kus (ypač kada motinos dir Šitaip lietuviai
ba), suteikia seniems ir jau
niems sveiko pasilinksmini senisu kovojo su
mo; teikia slaugimo ir kli
nikos patarnavimus, padeda okupantais
išrišti šeimų santykių prob
(LKFSB) Įdomu prisimin
lemas.
ti savotiška sukaktuvinė —

—

SKELBKITfiS “DRAUGE’

(LKFSB) Vokiečiai išlei
do dekretą, kuriuo panaiki
nami muitai daugumai iš okupuotų kraštų į Vokietiją
įvežamų dalykų. Tas dar la
biau padidins išnaudojimą
pavergtų tautų, jų tarpe ir
Lietuvos.

7sj&

*■-»’

BLINDS

MsdiuMl 'SlSts*. pksliHnkltnaN J,
▼airių spalvų, automatiško tvar
kymo, — Mrtpgi vėliausio pug.-rin|mo. (rsuginias Veltui.

Oliso vul.: 1—3 ir 6—8:30 P. N
Trečiadieniais pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvshill 0617
Office tel. HEMloek 4848

Dfi. J. J. JONAITIS
gydytojas ir ohiAvbgas

viZC

Vai'-: 2—4 ir 7—9 vok.
Ketvirtad- ir Ncdėliotnit susitarus

Prspes Pndsrpina Psgsl Utsakr.
litų Vkirui.
Tirlm« Pilnų
IkMJdnMų Ir »xm>, lloltalsnų?

■MMSSMftMtsrfkMSSMmsšamikBSMSMv
Tei. YARds 6981.

Ut PMg ...................

34S3 West Mnr«|a«He Rd.

«ls

BECK'S DEPT. ’
^STOTIE, Inc.
B22145 S. HALSTED
Phone: YABDS <778

ST.

f' Rea.: -«aWwt>od 5107.

DR.
A
J.
BERTASH
G
I
ydytojas

r ohirwoas

Seklnad., Trečiad ir SeStftdiėnio
vakarais ofisas Uždarytas.
REZIDENCIJA

3244 VVest 66th Platu
Tel. RKPublic 7868

i I ..-.U ’l f

Kl« .

• llh\L I.Af Al LTTE 2*13

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
Pritaikiu -akinius
(Lietuvių Auditorijoje)
alsakomingai ir už Valandos: mio 1-mos iki 8-tos
prieinamą kainą.
valandos vakare.
Telefonas: CALnmet 6877

JOS. F. BUDRIK
KKAVTIIVEJE

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

Tel. STAte 7572

3241 So. Halsted St.

A. A. SLAKIS

TELEFONAS:

ADVOKATAS

Calumet 4531

7 So. Dearborn Street

DftL RADIO PATAISYMO —

Saukite YARDS 3088.

Room 1230
Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, o
kitomis valandomis pagal sutartį.

DAKTARAI

LIETUVIAI

DR. STRIKOL’IS

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

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

744 West 35th Street

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARds 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais — tik 2-4,
Šventadieniais — 11-12.

DR. P. ATKOČIONAS

Ofiso Tel............ .. .. VIRglnia 188P

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero f
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 i’. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenrae
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

Tel. YAKds 2246

DR. C. VEZELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

-DANTISTAS

(2-tros lubos)

4645 So. Ashland Avė.

4729 So. Ashland Avė.
TeL MIDvray 2880

Chicago, I1L

am 4'zth Street

OFISO VALANDOS:
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
vai. popiet ir nuo 7 akt b:SO 4al. va
Seredoj pagal sutartį.
Nedčdiomis nuo 10 iki 12 vai. diei
Telefonas IIEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GtDYTOjAS IR

CHIhURUAS

6757 So. Wėstern Avc.
ofiso

Valandos :

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
o nedėliomis pagal sutartį.

Tel. Cifeero 1484

DR. A. JENKINS
(LūetuVis)
GYDYTOJAS IR OffiRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas: PROkpect 6737
Namų telefonas: VIRglnia 2421

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.

U*

ti

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 v. popiet; 7 iki 9 v. vak.;
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

•tai. OANal 0267
Rea. tai.: PROapect 6659

(DR. EMILY V. KRUKAS

DR. P,2.7ALAT0BIS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Arehėr AYeirau

1821 So. Halsted Street

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepftma —
šaukite KĖDzie 2868

Raaidaneija. 6600 So. Artaaian Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p.
6 Iki 9 vai. vakare.

Ofisu vul.: nuo 1-3; auu 6i80^:30

756 We»t 35th Street

i.OH

PLATINKITE “DRAUGI

VALANDOS:
Pirm., A’iAr., Ketvir., 6 iki 9 vak.;
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.

SduuadieaUb pufo! gųgįLąfųuą

'Kas laisve brangina,
perka War Bonds.

tas

DkMkrasluOse
gyvenimo
krlziuose pirmutinis dalyt
* ueuuidaiiuk

š

Tre??a3ienls, gruod. SO, 1942

dienrašti dragas

Centro susirinkimas

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood
St., Chicago, III,; Anastazas Valančius, pirmininkas;
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas;
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dim&a, finansų
raitininkas.
j?

. Labdarybė ir mūsŲ
biznieriai
I
Cicero, Iii. — Mūsų kolo— nijoj gyvena šaunus vyras,
geras biznierius, pavyzdin
gas lietuvis Juozapas Ar
lauskas. Jis čia turi didelę
. siuvėjų šapą, kurioj dirba
apie penkiasdešimts darbi— ninku.
, Aną dieną teko su juo su— sitikti ir atvirai ir nuosir/ džiai pasikalbėti apie Lab
darių Sąjungos reikalus.
Jis jau nuo seniai remia
labdarių darbus. Remia au
komis, remia besilankyda'* mas į pramogas, surengtas
labdaringiems tikslams. Bet
nuodugniau papasakojus a». pie mūsų sąjungos reikalus,
— ypač apie senelių prieglau
dos .namą, kurio baigimui
dar daug lėšų trūksta, J. Ar
lauskas pažadėjo po Naujų
Metų pakloti šiam tikslui
šimtinę.
— Ligšiol aš aukodavau
•*- labdariams po penkinę, bet,
' Tamstai išaiškinus apie di
džiuosius darbus, penkinės
neužteks. Po Naujų Metų
senelių prieglaudai visą šim
tinę paklosiu — energingai
pabrėžė J. Arlauskas.

įeina. Jis turi gražią, pavyz
dingą šeimą. Viena jo duk
tė jau aukštuosius mokslus
eina, kita dar Šv. Antano
par. mokyklą tebelanko. Jo
žmona Veronika yra veikli
daugelio mūsų draugijų na
rė. Arlauskai yra nuolati
niai dienraščio “Draugo”
skaitytojai ir rėmėjai.
Daugiau tokių geraširdžių
ir pavyzdingų lietuvių šei
mų, kaip Arlauskai!

Lietuvių Labdarių Sąjun
gos kuopų paskutinis šiemet
susirinkimas įvvks šį vaka
rą 7:30 valandą, šv. Kry
žiaus par. salėj, šis susirin
kimas bus pusmetinis, ku
riame rinksime 1943 metams
centro valdybą, direktorius
ir kai kurias komisijas. Dėl
to labai yra svarbu, kad su
sirinktų visi senosios valdy
bos nariai, direktoriai ir kad
visos kuopos būtų gausingai
atstovaujamos.
Valdyba

M. Sadauskienė, raportuo-»
dama iš Federacijos veiki
mo, ragino visus rašytis prie
Federacijos, kai būtų gali
ma daugiau nuveikti Lietu
,
Anastazas Valančius vos reikalams.

8-tos kuopos nauja
valdyba
Brighton Park. — Labda
rių Sąjungos 8-toji kuopa
laikė savo pusmetinį susi
rinkimą, kuriame buvo iš
rinkta 1943 matams valdy
ba.

Buvo aptarti ir kiti rei
kalai.

Perskaičius laišką iš Lie
tuvos Nepriklausomybei mi
nėti komiteto. Laiškas pri
imtas ir komiteto susirinki
mus lankyti išrinkti J. Kli
mas ir O. Ivinskaitė.
*
»
Labdarių cet tro susirin
kimus 1943 metais lankyti
apsiėmė P. Grybas, S. Vi
sockienė, J. Klimas, F. Vai
čekauskas ir kuopos valdy
ba.

H. Širvinskier.ė ir S. ViOna Jasparienė raportavo sockienė išrinkti ligoniams
iš centro, kad mūsų kuopa ian^yti
teatro tikietų pardavė ir rė
Į naują valdybą 1943 me
mėjų į programą surinko už
tams išrinkti: D. Varna, pir
$222.60.
mininkas; H. širvinskienė,
J. Dobravalskienė sumo vice pirm.; Ona Ivinskaitė,
kėjo $25.00 ir tuojau bus raštininkė; N. širvinskas,
aukojusi Labdarių Sąjungai finansų rašt.; F. Vaičekaus
$100.00. Ji tampa garbės na- kas, ižd.; Ona Jasparienė ir
;
manymu, kad ir kiti re
S. Visockienė, iždo globėjai;
s biznieriai daugiau aukotų,
jei jiems būtų snralkmenišN- Jokubaussas pridavė J. Brazauskas, maršalka;
X kai iiaiSkinta mūsų darbų f 8enelif Prieglaudos vajaus knygų peržiūrėjimo komisi
tikslai. Pasiturinčių lietuvių knygutę »u jo surinktomis ja: J. Brazauskas, N. šir
vinskas, S. Visockienė, 0
biznierių netrūksta. Tik rei- aukomis — $19.00.
Jasparienė ir Gečienė. Kny
kia pas juos nueiti, nuošir
D. Varna ir N. širvinskas
džiai pasikalbėti, sąjungos vienbalsiai išrinkti pakvies gų peržiūrėjimas S. Visoc. tikslą ir veikimo planus ge ti visas draugijas prisidėti kienės namuos?.
rai išdėstyti, tuomet jie gau prie Labdarių Sąjungos.
Ona Ivinskaitė, rašt
singesnių aukų suteiks. Juk
dar nemažai yra ir tokių
DEVYNIOS (9) ROSELANDO DRAUGIJOS
‘" biznierių, kurie apie labda__ rius ir jų veiklą nieko neži
Bendrai Rengia

no.
’ Ta pačia proga reikia pri“• minti, kad J. Arlauskas yra
stiprus visų gerų lietuviškų
ir katalikiškų darbų rėmė••• jas. Ypač stipriai paremia
parapiją. Jis pats prie daug
draugijų priklauso ir tuo į
mūsų visuomeninį veikimą
I

•»»
r.: Vilniuje dar esą

Pasitikimą Naujų Metų su Gražiu
Programų ir Linksmais Šokiais

(LKFSB) Pranešama, kad
naciai Vilniuje išžudė dešim
tis tūkstančių žydų, KAP
pastebi, kad dabar Vilniaus
mieste įsteigtame žydų ghetto esą tik apie 12,000 žydų. |
Kai kurie, gyvi išlikę, čia
galėjo būti atgabenti ir iš
kitų miestelių.

Kas gerai gyvena — ilgai
gyvena. (Du Bartos).
“Darbai parodo meilės jė
ga” (Goethe).
Nieko nėra, kas galėtų su
laikyti žmogų, didvyriškai
V
pasiryžusį ką nors didingo
nuveikti.
Mažas meilės lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra
įvairių žinojimų.

3

2ymūs vadovai tvarko reikalus $2,000,000
Atžymiausia tarp augančių
Laike vieno neseniai laikvto
žiąp-vakarjnės dalies miesto direktorių susirinkimo Teisėjas
finansinių jstaigų yra tai Fair Adesko išsitarė:
"Produkcija
field Savings and Loan Asso yra žymiai pakilusi visoje Ame
ciation, kuri randasi prie Mil- rikoje. ,. labai žymiai! Žmonės
waukee, Damen ir North Avė. gerai dirba ir remia karo pra
kampų, ši atžymi įstaiga tapo monė noriai... Mes turime pa
įsteigta 1901 metais ir yra at gelbėti šiems patriotingiems
siekus pavyzdingą reputaciją žmoniems duodant jiems ge
nuo tada, išaugdama net iki riausiąjį patarnavimą ką gali
$2,000,000 turto, kuri regulia ma, tokiu būdu užtikrinant
riai moka kas pusmetį dividen- jiems pastovų po-karinį finan
tus.
sinį būvį”.
Valdybos nariai, kurie rūpes
Su tokiais administracijos
tingai patarnauja visiems, su vadovais kaip Teis. Adesko ir
sideda iš sekančiųjų:
George kitais tvarkant
reikalus šios
Briody, pres.; A. A. Zuwalski, įstaigos, taupytojai Fairfield
vice-pes.; Thos. Cech, pirm. Savings and Loan Association
direktorių; Frank Vaclavck, gali su tikru pasitikėjimu žiū
Paul Collins ir Chas. Kutai, rėti į savo ir visos šalies ateitį.
direktoriai. Vienas iš atžymiausių veikėjų šios draugiškos įs
taigos yra Teis. T. V. Adesko,
kuris užima pareigas kaipo legalis patarėjas, raštininkas, iž Berwyn-Cicero Real
dininkas ir direktorius.
Teis.
Adesko tėmi.įo augimą šios įs Estate Taryba vėl
taigos nuo $253,000 iki suvirš
$2,000,000 turto. Jo patyrimas
kaipo teisėjas saugojant žmo išrinko buv. valdybą
nių pinigus įdavė įstaigaj daug
Berwyn-Cicero Real Estate
vertybės.
I Board’o laikytame susirinkime,
Kaipo Probate Court teisėjas, , kuris įvyko penktadienį, Gruo
T. V. Adesko visuomet bandė džio 18-tą dieną, vėl buvo iš
duoti kiekvienam pilną ir tei rinkta sekantieji valdininkai:
singą patarimą ir patarnavimą
visuose ręikaluose. Iš priežas
George A. Jaros, Pres.;
ties to, taupytojai šioje įstaigo
Thomas J. Stob, Vice-Pres.
je turi didelį pasitikėjimą šioje
dėl Cicero:
įstaigoje, nes jie žino kad ten
James Karban, V.ice-Pres.
jų taupymai yra saugi ir vis
dėl Bervvyn;
kas tvarkoma atsakomingų va
Anthony Radous, Treasurer;
dovų..
John O. Sykora, Secretary.

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius dalyvauti. KOMISIJA

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

A.
Mirė Gruodž’o 28. 1942 m.,
9:00 vai. ryte • sulaukęs pusamžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo ig Ma
žeikių apskričio, Židiklų para
pijos kaimo. Amerikoje Išgy
veno 2 9 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
Sese rj Albertą Dishlene, sesers
dukterj Oną Stuėlnskas, brolj
Juozapą, brolienę Domicėlę Ir
Krikšto sūnų Juozapa Seattle,
Wash., pusbroli Juozapą Bru
žą ir Jo šeimą, sesers sūnų
Antaną U lakia Mįdąug kitų.
Kūnas pašarvotas L&ehawtcz
Koplyčioj,
2 314
West
23rd
Place.
Laidotuvės Jvyks Ket
virtadieni, Gruodžio 31 d. Iš
Koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas Į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią.
kurioje jvyks
gedulingos pama^os už velio
nies sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges lr pažjstamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:
Sesuo, Brolis, Sesers Duktė,
Sesers Sūnus, Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius:
Lachawlcz lr Sūnai,
Canal 2515.

Telef.:

(po

VALANDOS
7:15 ryte iki 3:45 popiet
3:45 popiet iki 12:15 ryte
11:15 vak iki 7:15 ryte.

HEI.P WANTF.D — VYRAI

LfiKSČIU PLOVftJAI Ir PORTE
RIAI. Patyrę prie lėkščių plovimo
mašinų.
BARNEY’S MARKET CT.IR
741 W. Randolph Street

PACKING HOTTSE BUČERIAT. patyrusiejl. Taipgi Hand Trlmmers ir
Sklnners. Belly Tr’mmers lr Curing Cellar Paprasti Darbininkai.
WM. DAVIES CO.
4101 S. Union

HEI.P WANTED — MOTERYS

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga.
Labai įdomus darbas. Dieną. Ir nak
tį shiftai. 40 centai J valandų moka
ma laike mokinimo. Greitas JsidirbiMas. Kreipkitės , —
PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Šlierman St.

MERGINOS reikalingos — gera mo
kestis — geri valgiai. Atsišaukite }
Laundry dept.
GRANT HOSPITAL
525 Grant Place
DIRBTUVEI MERGINOS reikalin
gos nuolatinlems darbams. Pasimai
nanti diena ar naktj shiftai ar nuo
latiniai naktimis.
CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Road

MERGINOS
Prte lengvų dirbtuvės darbų. Turė
kit gimimo llūdljimus.
co.
Blvd.

WITaSON-.IONES
Frtuiklin

Patyrimas Nereikalinga
INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS
FEEDERS ON MACHINES
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security
numerą. Jeigu mažiau 18 metų
amžiaus atsineškite gimimo liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey
Employment Dept.
Atdara šeštadienį.
MERGINOS reikalingos skirstymui
darbams lankstomo popieros baksų
dirbtuvėje.
IMPERIAL BOS CO.
1566 W. CarrolI Avė.

MERGINOS
MOTERYS
Nuolatiniai darbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės į —
STANDARD COn, PRODUCTS CO.
4910 BStoomliiKtloJc Avc.

NAMAS PARSIDUODA — Dntch
colonial tipo, 5 kambarių, furnaco
šiluma. Namas randasi pletvakąrlnėj
dalyje miesto. Atsišaukite prie SA
VININKO adresu — 11253 R. CENT
RAL PARK A VE., vakarais po 8
valandos arba visą dieną sekmadie
niais arba telefonu pašaukite —
BEVERLY 8597.

350 E. 21st St.

tėvais

RERKEVIČIENC)

Mirė gruod. 28 d, 1942 m.,
sulaukus 81 m. amž.
Gimus Lietuvoje.
KIU Iš
Papilvio kaimo. Skriaudžių pa
rapijos.
Amerikoje išgyveno G
metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 dukteris — Magdaleną Mikluševičtutę Ir Oną Maionienę;
žentą Joną: anūką Kazimie
rą ir anūkę Oną: podukrę
Marijoną Vaitkevičienę lr- jos
Šeimą; ir daug kitų giminių
ir pažjstamų.
Lietuvoje, paliko 2 sūnus —
Mateušą ir Kazj Ir jų šeimas,
brolĮ Antaną ir kitas gimiiea.
Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 S. Hals
ted St. laidotuvės jvyks ket
virtadieni, gruodžio 31 d.
Iš
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta | Šv. Jurgio par. baž
nyčią. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta
J švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Dukterys, SentM.
Anūkas,
ir kitos

MOTERYS

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdoloh •4S8-0489

BORDO PRODUCTS CO.

ONA MIKLUSEVICIENE

JONAS MEKNIS

MERGINOS
17 IKI 45 METŲ
Dieną ir Naktį Darbai

DIRBTUVEI MERGINOS — 18 iki
35 metų, naktimis darbas. Atslneš1 klt gimimo liūdijlmą ar pilietybės
' popierius.

t

Anūkė. Sūnai,
Giminės.

Brolis

MOTERYS" — Kiaulienos Trimmers,
Dešrų Vynlotojos ir Supiaustytų La
šinių Pakerkos relknllngos.
WM. DAVIES CO.
4101 So. Union
INDŲ PLOVĖJAI reikalingi. laibai
gera mokestis, geros sąlygos ir val
gis. 6 dienos savaitėje. Pašaukite:
Robert Foially, Randolph 2840.
UNIVERSAL CLUB.
70 E. Monroe

Vieni žmonės darbuojasi,
kaip bitės rinkdamos medų
nuo kiekvienos gėles, o kiti
Be kentėjimo laimingu
mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

Daina — stebuklingas šal
Vienas reikalingas antro. tinis, kurs gaivina mus
Kiekvienas reikalingas visų sunkiausiose gyvenimo va
landose. (Vaidulutė).
kitų. (Heilo).

Jei gali, duok išmaldą; jei
negali duoti išmaldos, pasa
kyk nors švelnų, malonų žo
dį. (Herrick).
Kaip atleidimas yra kil
nios dvasios ženklas, taip
kerštas yra žvėriškos dva
sios ženklas. (Pitakas).

Gyvenimo taure taptų
karti iki aitrumo, jai į ją
neįkristų keletas karčių aša
rų. (Pitagoras).
Kas gyvena be prneipų, to
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (Tihamer Toth).

Laid. direktorius P. J. Ridi
kas. telefonas YARda 1419.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 VVEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

i NARIAI

AMBULANCE
Patarnavimas
Dieną ir Naktį.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

PAGERBIMAS

EVANAUSKAS

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

NULIODIMOj^^J^ALANDOIE

Phonea YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
Tel. PULLMAN 1279
Phone CANAL. 2613

SKYRIUS 42-44 E. 108th ST.
2314 WEST 2Srd PLACE

Kreipkitės į -

ADS

“DRArGAS” HELP WANTFD
ADVERTISING DEPARTMENT

3300

Gruodžio (December) 31 d., 7 vai. vak.
Dainuos Aido choras, R. Moterų choras ir Kareivių
Motinų choras. Aidiečiai perstatys šių dienų veikalėlį.

CLASSIFIED

taupymo ir paskolos įstaigos

LIETUVIŲ KULTŪROS SVET., 10413 S. Michigan Avė.

12,000 žydu

i

•

L. BUKAUSKAS

\

10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

ANTHONY B. PETKUS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

AMBULANCE Dieną Ir Naktj

Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE

Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS*
4848 SO. CALIFORNIA AVJL

Phone LAFAYETTE 3671

1410 South 50th Avenue, Cicėro
4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago

Tel. YARDS 1741-1742
4832-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
TeL LAFayetto 0727

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

K

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak.
ii atotiea WGES (1300). su Povilu B&ltimieru.

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

I. I. ZOLP
1040 WE8T 40th STREET

Phone YARDS 0781

DIENRAŠTIS DRAUGAS

DRAUGAS
THE LITMUANIAN DAILY FRIEND
M34 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois!

Published Daily, excepi Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

bė tuojau, prieš pradedant bet kokią invaziją Europon,
paskelbtų savo aiškų nusistatymą, duodant užtikrini
mą Rytų Europos tautoms, kad Amerika garantuos ir
saugos jų nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorialinį integritetą.
z
Toks pareiškimas, aišku, turėtų milžiniškos svarbos.
Reikia manyti, kad į Antoni Tarnowskio teisingą ra
šinį ir rimtus pasiūlymus bus atkreipta dėmesio.

LIETUVIŲ VILTYS AMERIKOJE

DRAUGAS
I&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3o.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus'
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
rašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų,
R,edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusio* korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Rytų Europos problemos
Spaudoj vis dažniau randame balsų, kad jau dabar
pradėti p’anuoti pokarinio pasaulio santvarką. Ir Sumner Weiks, valstybės pasekre torius, yra tokios nuomo
nės. Jo manymu, neturėtų būti kartojamas 1919 metų
klaidos. Tada buvo laimėtas karas, bet nelaimėta tai
ka, nes taikos konferencijai medžiaga nebuvo paruoš
ta. Panašiai pasisakė anuo kartu ir buvusia preziden
tas p. Hoovens.
Jungtinės Tautos yra raginamos dar prieš karo pa
liaubų paskelbimą susitarti pagrindiniais taikos klau
simais, ypač sienų nustatymo klausimais. Esą, jei tas
sienas imsis nustatyti ginkluotosios jėgos, tuomet ga
lima laukti pakartojimo tų pačių klaidų, kokios buvo
padarytas praeityje.
Tėvų Jėzuitų leidžiamame žurnale ‘‘America” Antoni
Tarnowski ragina kreipti didžiausio dėmesio į Rytų
Europos problemas. Tas sudėtingas kraštas, kuriame
tiek daug tautų gyvena kartu, ant kurių pulti imperia
listai visuomet yra pasirengę, yra svarbus pasaulio
punktas nuo kurio labai daug pareina visos Europos
taika.
BALTIJOS VALSTYBIŲ KLAUSIMAS
Prasidedant santarvininkų ofensyvai ir planuojant
Vokietijos puolimą iš Afrikos ir Britanijos salų, Rytų
frontą paliekant Sovietų Rusijos žiniai, Rytų Europos
kraštas gali atsirasti tokioj padėty, kuri vėliau bus
sunku išlyginti, išspręsti. Dėl to Tarnowski ir ragina
Rytų Europos problemas dabar išrišti. Jis sako:
Kai Amerikos ir Britanijos kariuomenės, atsiradu
sios Europoje, bus priimtos entuziastiškai kaipo visų
tautų išlaisvintojos, galime būti tikri, kad skirtingos
reakcijos susilauks Sovietų Rusijos kariuomenė, jei
ji įmaršuos į Lietuvą, Estiją, Latviją, Suomiją, Len
kiją ir kitus Rytų Europos kraštus.”
A. Tarnoweki netuščiai tokį pareiškimą padarė. Jie
visai te'ringai pabrėžė, kad šios visos tautos buvo už

pultos be perspėjimo. Jas puolė ne tik Vokietiia, bet
ir Rusija.
“Jų skaudi 1939 ir 1940 metų patirtis joms davė
suprasti, kad rusų kariuomenė įsiveržė ns kaipo iš
laisvintoja, bet kaipo agresorė ir nugalėtoja...”
Autelius primena, kad Sovietų autoritetų praves
toji destrukcija ir plėšimai okupuotuose kraštuose, vi
siškai pakirto pasitikėjimą Rytų kaimyno gera valia.
Anot p. Tornowskio, užtenka paminėti, kad du milijo
nai žmonių prievarta deportuota Rusijon tiesiog ne
žmoniškomis sąlygomis. Mažosios Baltijos respublikos
ligšiol negali surasti išvežtųjų į Sibirą eksterminacijai.

RIMTAS PASIŪLYMAS

Mum'i džiugu, kad toks rimtas žurnalas, kokiu yra
“America”, taip nuodugniai gvildens tuos klausimus,
kurie liečia Baltijos valstybes ir kad taip aiškiai ir
griežtai stovi už jų laisvę ir nepriklausomybę. Lietu
viams iai turėtų būti dideliu .akstinu padidinta ener
gija ir glaudesniu vieningumu darbuotis Lietuvos iš
laisvinimui.

Baltij:>c valstybės jau antri mėtai neša sunkų na
cių okupacijos jungą. Lietuvos žmonės nori kuo grei
čiausiai tą jungą nuo savo pečių numesti. Jie džiau
giasi nepaprastai dideliu džiaugsmu, kad garbingoji
Amerika stovi už visų tautų laisvę ir šventai tiki į
amerikiečių pergalę. Jie pasitiki, kad toji Amerikos ir
Jungtinių Tautų pergalė ne tik išlaisvins Lietuvą, bet
ir užtiki ms, kad niekas kitas jos daugiau nebepavergs,
kad Lietuvos žmonės bus savo krašto šeimininkai ir
gyvens laisvu ir nepriklausomu gyvenimu

Afrikos reikalais
Dabar jau aišku, kad išrinkimas generolo Henri Gi
raud vyriausiu prancūzų kolonijų Afrikoje komisionie
rium buvo labai vykęs. Jo išrinkimą palankiai sutiko
ne tik visos Jungtinės Tautos, bet ir visi laisvėje esą
prancūzai. Net ir “kovojančių prancūzų” vadas gen.
DeGaulle, kuris griežtai buvo išėjęs prieš velionį adm.
Darlaną, aiškiai jau pasižada kooperuoti su naujuoju
komisionierium Prancūzijos išlaisvinimo kovose ir dar
buose.
Kaip adm. Darlano, taip ir įpėdininko parinkime di
džiausią balsą turėjo gen. Eisenhoweris vyriausias
Amerika karo jėgų Afrikoje vadas, kuris, kaip pasi
rodo, yra ne tik geras karys ir strategas, bet ir šau
nus politikas. Jo. žygiais yra patenkintas ir Prezidentas
Rooseveltas, ir sekretorius Cordell Hull, ii visa patrijotingoji Amerikos visuomenė.
Tad Afrikos reikalai yra gerose ir sticriose ranko
se, kurios greit visą tą kontinentą išvalys nuo nacių
ir fašistų ir netrukus galės pradėti kitus, lemiančiuosius karo žygius ir Berlyno-Romos-Tokio ašį į dulkes
sumalti.

Diktatoriai - spaudos naikintojai
Šiomis dienomis tam tikrais keliais Jungtines Val
stybes pasiekė trys ašies laikraščiai: vokiečių, italų ir
prancūzi;, būtent ‘‘Neue Ordnung”, “II Popolo di Ro
ma” ir “Paris-Soir”. Apie juos rašo “Nev/sweek”, pa
žymėdamas, kaip mizernai tie laikraščiai atrodo ir kaip
biauriai jie klaidina savo skaitytojus, rašydami apie
karo eigą ir, apskritai, apie santarvininkų padėtį.
Kokia yra tų laikraščių medžiaginė padėtis, aišku,
sakysime, iŠ ‘ II Popolo” numerio, kuriame įdėta tik
vienuolika skelbimų, iš kurių septyni yra gydytojų,
kurie pamaako esą lytinių ligų specialistai.
Iš to yra aišku, kad diktatorių valdomuose kraštuo
se spauda yra tikra vergė.
’ '
. ; -

•
Chicagos lietuvių politikų tarpe prasidėjo didesnis
sąjūdis. Girdime, kad planuojami statyti kelių lietuvių
kandidatūras į miesto valdžią būsimais rinkimais. Tai
gerai. Pet ar tik nereiktų pasitarti au visuomenės va
dais, kad geresnę kandidatų atranką padalyti?

1W

PAAIŠKINIMAS APIE NAUJUS "VICTORY TAT
lumpai

(PERGALĖS TAKSUS)

Nuo sausio 1 dienos kiekvienas žmogus,
uždirbantis daugiau kaip $12 į savaitę, Jūrės
Jurgis Kairaitis, kuris su
savo žmona Monika šiuo
metu gyvena Kalifornijoje,
šiemet minėjo savo vedybi
nio gyvenimo auksinį jubi
liejų.
Balčaičiai yra vieni iš pir
mųjų lietuvių, atvykusių į
Ameriką. Patsai Baloaitis
Chicagoje išgyveno 53 me
tus.
Kai jis atvyko į Chicagą,
čia visai dar nedaug savo
tautiečių terado. Dar nebu
vo nė vienos lietuvių para
pijos.
•
Balčaitis buvo liudininku
susiorganiaavimo pirmosios
lietuvių (Šv. Jurgio) parap.
Chicagoje 1892 m.
Jis pats daug darbavosi
antrosios — Dievo Apvaiz
dos parap, suorganizavime
1900 metais. Šioj parapijoj
jubiliatas daug metų išgy-'
veno ir joj darbavosi.
Balčaičiai visą eilę metų
išbuvo biznyje. Dar visai ne
seniai iš biznio pasitraukė.
Tai parodo, kad jiedu bu
vo Dievo apdovanoti gera
sveikatėle.
Be to, išaugino gražią šei
mą — du sūnus ir dvi dūkteriš. Yra laimingi jau ir !
šešių anūkų susilaukę. Ti
kisi dar ir - pro-aniūkų su
laukti.
•
Nedaug mūsų tarpe yra
lietuvių šeimų, atšventusių
auksinį vedybų jubiliejų.
Chicagoje vos keletą jų te
turime. Dėl to jas ypatingu
būdu reiktų pagerbti.
Gaila, kad Balčaičiai ne
turėjo progos minėti auksi
nį jubiliejų savo “tėvynėje”
Chieagoj. Jie daug įdomių
atsiminimų iš “senovės lai
kų’’ papasakotų. Ir “Drau
ge” plačiau apie tai parašy
tume. O “Draugą” prenu
meruoja ir skaito Jurgis Bai
č&itis jau labai seniai. Skai

to ir dabar.

(Iš “Draugo” 1917 metų
gruodžio 30 d.)
Kantata “Broliai”... Liet.
Vyčių choras, A. Pociaus
vadovaujamas rengia didelį
koncertą. Tarp kitų dalykų
dainuos Sasnausko kantatą
Jurgio parap. salėj.

mokėti penkta nuošimtį Pergalės Taksu.
Be didesnių jeigu taksų,
kuriuos daugelis amerikie
čių turės mokėti sekamais
metais, kad padėjus laimė
ti karą, kiekvienas, kurio
įeigos 1943 metais viršijo
$624, turės dar mokėti Per
galės Taksus, ir valdžia tiki
šiuo būdu gauti net tris bi
lijonus dolerių karo reika
lams.
Kongresas neseniai patvir
tino Pergalės Taksus su nau
jais įeigų tabesų patvarky
mais. Bet Pergalės Taksai
skirtingi ir kitokie nuo nor
malių įeigų taksų.
Reguliariai ;eigų taksai
bus mokami sekamais me
tais, už 1942 metus, gi Per
galės Taksai bus uždėti ant
įeigų gautų 1943 m. Kitais
žodžiais, jie bus “pay-asyou-go” taksai. Ir daugumoj
atsitikimų jie prasidės au
pirmu algos konvertu sau
sio mėnesy, 1943 metais.
Pergalės Taksai padengs
visokių rūšių į e i g a s, su
dviem išskyrimais — įeigas
nuo valdžios bonų ir kapi
talo pelną. Pergalės Taksai
lies algas, uždarbius, nuo
šimčius, nuomas ir metinius
mokessČiūs.
Visi amerikiečiai, kurie
uždirba daugiau kaip S624
per metus turės mokėti Per
galės Taksus.
Pergalės Taksai bus 5%.
Yra valdžios pirmos pastan
gos taksuoti pilnas įeigas ir
yra pirma rūšis įeigų taksų
įtraukti į federalių taksų
tinklą asmenis, kurie uždir
ba tik $12 per savaitę.

Pramonės ir ofisų darbi
ninkams taksai bus 5 nuoš.
algos arba uždarbio. Jeig-u
darbininko algos pasikeičia
per metus, taksų suma irgi
pasikeis. Todėl, kad taksai
bus renkami, kur algos mo
kamos, jie bus numušti nuo
savaitinių, ‘dvi-°avaitlnių ar
ba mėnesinių mokesčių če
kių.
Vyrams armijoj, laivyne,
marynų korpuse arba pa
kraščių sargyboj, ūkių dar
bininkams ir namų tarnams
Pergalės Taksai nebus at
skaitomi nuo jų algos. Bet
tas juos nepaliuosuoja. Sau

sio mėn., 1944 m., jie turės
išpildyti

blanką (už
metua, kartoje

taksų

praėjuatus *

turės parodyti pilnas įeigas,
net ir jeigu jie n«u$&rite'pa

kankamai. Speciales blankos

išleistos

bus

išpildyti

su Internal Rėve-

kolektoriais.

nue

ręikės

ir jas

Jie

1944

m. mokės 1943 m. Pergalės
Taksus pagial mokesčių pa

grindą..
Atskaityti taksus nuo al

gų, darbdaviams vėl bus
daug darbo. Apie tai Washekspertai

ingtono

rūpinasi.

Bet tūkstančių žmonių tak

sus nebus galima sulaikyti
nuo algų. Tarp tų yra - pro

fesijonalai vyrai, gydytojai,
dantistai, advokatai ir biz

nieriai,

kurie nėįkorpOrueti
krautuvių savi

kaip mažų

ninkai, ir tie, korių įeigos
paeina nuo mokesčių, nuo

mų ir pan.

asmenų

mieštų

Daugelis

turės paduoti’ 1943 m? įei

gas ant reguliarių įeigų tak
sų blankų, kurias turės iš

pildyti kovo mėn.

1944 m.

Jeigu ne ųždįrbo--užtektinai
pinigų^./tada turis' ‘išplikyti

Pergalės Taksui blanką^ pa
našią į tą, kurią vartos ^vy
rai ginkluotose jėgose.

dalis

Didesnė

4

dirbančių

žmonių galės mokėti' taksus
per darbdavius Sakykime,

kad darbininkas užcKrhd $2,per metus. Pirtim reikės
numušti $624. Lieka $1,376.
Reikės mokėti penktą nuo
šimtį tų pinigų — arba $68.-

80 Pergalės Taksų 1943 m.

Asmenys,

kurie

uždirba

daugiau kaip $12 ir nedau

giau $16, mokės 10 centų
kas savaitę. Kūne uždirba

nuo $16 iki $20 per savaitę
mokės 30 centų ir Lt.
Pokariniai

kreditai neve-

dusiems vyramB bue 28 -nuo
šimčiai arba nedaugiau $800,

vyrame

vėčiusiems
nuoš.

ir1 nedaugiau

bua

40

$T,000.

šeimų vyrams buB 40 nuoS.
arba nedaugiau $1,000, virš
2 nuoš. arba nedaugiau $100

dėl kiekvieno užlaikomo vai

ko. Aukščiausias sugrąžini
mas

bet

kuriam asmeniui

bus $1,000” ir po $100- dėl

kiekvieno užlaikomo asmens.

IŠSIRINKO BLONDINŲ

>

Atsižvelgiant į tai, ne be reikalo yra raginama pir
moje vietoje išspręsti Rytų Europos sielių problemas
ir tai padaryti tučtuojau. Reikia pradėti nuo tų kraš
tų, kuriems gręsia mirtinų pavojų. Tamowskis visai
teisingu sako, kad Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Len
kijai yri daugiausiai pavojų. Dėl to jų likimu pirmiau
siai ir esąs reikalas pasirūpinti.
A. Tarnowski perspėja, kad reikalingi skubi akcija.
Tą akciją turi pradėti Amerika. Jei, anot jo, buvo

SPAUDOS APŽVALGA
to
-< *

Jie nebtn kitokie
“Sandara” rašo:*

**

“Jau bus virš metų laiko, kaip jugoslavų patrio

tas, gen. D. Michailovič, suorganizavęs partizanų bū

galima amerikiečių ir britų interesus Afrikoje padalin

rius, kovoja savoj šaly prieš nacius ir italus.

ti tokiu būdu, kad visa iniciatyva buvo pavesta Jung

vieną sykį jis buvo sudavęs didelių smūgių okupan

tinių Valstybių karo jėgoms,

tams, kurie tikėjosi greitai su juom apsidirbti. Gen.

(ai kodėl negalima būtų Amerikos Ir Sovietų Intere
sus (irp padalinti, kad rezervuoti Baltijos valstybių*
neprlMauMimybės globą Amerikos jėgoms? Tam bil
ly reikalinga labai mažų kontingentų, nes visi tų
kraštu gyventojai entuziastiškai sutiktų Amerikos
kareivius ir džiaugsmingai su jais bendradarbiautų,

REIKALINGAS AMERIKOS PAREIŠKIMAM
Be šio praktiško imli tarimo tos problemos išsprondi-

ino4 jrt reikalinga, kad Jungtiniu Valstybių vyriausy

m.-

Ne

■amU m

Michailovič veikia kalnuotoj šalyje, todėl nei priešo
tankai, nei orlaiviai negali jam pakenkti, o su pėsti
ninkais jie greit apsidirba.

“Tačiau pastarjoju laiku jį pradėjo atakuoti ir ko
munistų sutverti partizanų būriak Komunistai neap

kenčia gen. Michailovičio dėl to, kad jis esąs monarchistas ir, žinoma, sovietinės tvarkos piiešas. Taigi

naikink .saw oponentą, nors tuomi ir pasitarnausi

Capt. J. Ruse (kairėje), U. S Army lakūnas Kinijoje, rado' Eleanor Ames Cnmings,
New York City, karo bonų pirkėjos, vardą ir adresą įrašytą B-25 lėktuve ir parašė 4ta5
mergaitei, kad jis nori susirašinėti su ja. Eleanor (dešinėje) dabar
J* mėnesių

išoriniam priešui.” _ _____

amžiaus, bet jos motina davė atsakyma.

proletariški Išminčiai čia vartoja senąjį “triksą” —

__

Trečiadienis, gruod. 30,1342

DIENRAŠTIS DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Kas dažnai skaito, tas ]
tis, pirm. F. Cižauskas, palinks
kada nors rašyti. (C
gelb. L. šimutis, fin. rašt.
J. Mickeliūnas, nut. rašt. A. bbe).
valdyba
Poškienė, ižd. P. Gailius, or
Marųuette Pan . — Mote ganizatofės — E. Mickeliū
rų Sąjungos 67 kuopa 1943 nienė, M. Varkalienė, Siau
PRADĖKITE
metams paliko tą pačią vai čiūnienė ir Alb Poškienė.
dybą, išskiria!'. raštininkę
TAUPYTI
Valdybos sąstatas yra se
ŠIANDIEN
kantis; dvasios vadas kleb
Pirkite
Kalėdines
kun. A. Baltutis, pirm. —
dėl
DOVANASElena Daunorienė, vice pir
Savo
Mylimiems,
mininkė — Sofija Kuncienė,
Kareiviams, Drau
fin. rašt.
A .„.na Poškie
gams ar Giminėms
19 4 3
už labai
žemas
nė, nut. rašt. (naujoji)
kainas — mūsų
Jevvelry Krautuvėj
Domą Kaminskienė, ižd.
Didelis pasirinkimas laikrodėlių
Albina Žagūnienė.
SUPREM

Naujų Metu sutiktuvių Jaukios lietuviškos

Užgirla senoji

vakaras

jau rodo, kad kiekvienam!
Iš Namų Savininkų
namų savininkui labai nau ' Dr riaus G Sno postas
Bridgeport. Gruodžio
dingą yra priklausyti prie •271, the American Legion, 24 d. vakare Šv. Jurgio pa
Klūbo veikios
klūbo. Susirinkimai esti kas kaip kas met, rengia šaunų rapijos salėje. įvyko lietu
Cicero. — Sv. Antano Pa- i trečią sekmadienį kiekvieno
Naujų Metų sutiktuvių va-! vių kūčios, kuriose dalyva-,
rapijos Namų
Savininkų mėąesio, 8 vai. vakare, pa- karą, ketvirtadienį, gruodžio
vo prel. M. L. Krušas, kons.
Klūbo priešmetiniam susi- rapįjO8 Balėj.
31 d., Dariaus Girėno posto Daužvardis, prof. K. Pakš
rinkime pirmiausiai išklaupaminkliniam name.
tas, vietos kunigai, b irya
syta įvairūs pranešimai ir
Susirinkime nutarta suDurys atsidarys 7:30 vai. lietuvių pabėgėlių, keli šim
skundai bei nurodymai, kur ruoštl vakara kov° 27 dvak. Šokiai, komedijos, įvai- tai čikagiečių lietuvių. Skam
ir kas reikalinga taisyti ge P«»P‘jo» “Kj ir « “kst°
rūs žaidimai ir kitokie pa- bėjo lietuviškos giesmės, burinti. Reikia pažymėti, kad kvie8ti vl8us Cicero lietu- silinksminimai prasidės apie
vo rodomi paveikslai iš šven
Us klūbas yra daug nu vei-,™3' yPatin8ai
8>vi- 9 vai.
_ Įžanga visiems
_________3 pa- tosios Žemės, garbės svečiai
.‘kęs namų savininku reika- “?kus at“lank5rti- Turimo ke[jaj c|garetlĮ arba 50 cen. pasakė kalbas, kuriose pri
'lais. Imkim kad ir tik vieną
organizuota Jei būsime
Cigaretai ir kitas to va- giminė liūdnas kūčias dabar
dalyką. Kaip žinoma, pasi- organizuoti, galėsime daug Įcaro pelnas skiriami mūsų tinėje Lietuvoje, ragino ne
LRKSA 163 kp. priešmetaiko, kad namo ar fleto, ką laimHi. dau« iskoTOti sūnums, tarnaujantiems U. pamiršti Lietuvos ir viso
tiniam
susirinkime paliko
nuomininkas nemoka nuo- Pagerinimų savo kolonijoj. S. kariuomenėj ir karo ve- mis išgalėmis prisidėti prie
mos. Pranešus apie tai kiū- Pavieniai niekuomet to ne- teranams, kurie randasi ve- jos vadavimo, priminė skaus visą senąją valdybą: dvašios
vadas kleb. kun. A. Baltubui, padaroma tokie žygiai, atsieksime.
teranų ligoninėje.
; mingą kūčių vakarą, kokį
Todėl Dariaus Girėno pos- Į pergyvena mūsų ištremtieji
kad nuomininkas esti pri
Ant galo buvo išrinkta
verstas atsilyginti tai, kas klubui valdyba 1943 me tas ir komendantas JoSephh Sibirą. Pažymėtina, kad į
priklauso namo savininkui. tams. Valdybon įėjo -sekan Kibort nuoširdžiai kviečia, bendras kūčių vaišes buvo PASKOLOS
Be to, klūbas kreipias į val- tieji: pirm. A. F. Pocius, visuomenę skaitlingai atsi kviesti neturtingieji lietu
DAROMOS
džią reikalaudamas tam tik vice pirm. A. Zakaras, sekr. lankyti ir prisėdėti prie šio viai, kurie čia ne tik nemorų pagerinimų, kas bendrai■ A. Mikutis, finansų sekr. J. kilnaus darbo. Jaunimas ir; kaimai pasivaišino, bet ir į ANT PIRMŲ MORGIČIU
reikalinga kolonijai. Iš to Mažonaitis, kontrolės sekr. augę visi turės užtektinai' n^mus gavo maisto parsiGREITAI IR PIGIAI
smagumo.
nešti; taipgi nusiųsti svei
MĖNESINIAIS
matome, kaip naudinga yra1 P. Stanislovaitis, iždininkas
Kviečiami visi kareiviai, kinimo siuntinėliai artimes
ATMOKEJIMAIS
kiekvienam namų savinin- S. Bukauskis.
jūreiviai, lakūnai ir mary- nės apylinkės lietuviams li
kui priklausyti klubui. Kaip
Nutarta atnaujinti me nai, taipgi atsilankyti į Da goniams. Kūčias ruošiant
keista, kuomet namų savitams “Draugo” prenumera riaus Girėno posto svetainę daug pasidarbavo komisija:
nininkas ateina į klubą pra
tą.
A. Valančius. ketvirtadiehį, paskutinį šių A. *Bubnienė,„ Urš. Gudienė,
šyti pagelbos tuomet, kada
metų vakarą, ir linksmai su O. Kazlauskaitė, V. Balanda.
jau bėda prispiria. Šiaip jis
tikti Naujus 1943 Metus. Ka
kPūbu nesidomi. Jam atro Katalikiškas laikraštis na reiviai, jūreiviai ir kiti uni
do, jis * nereikalingas. Bet
Naudingai praleis
muose, tai .pigiausia doros formuoti vyrai, tarnaujanti
kaip užpuola kokia beda, pa mokykla mūsų augantiems Dėdės Šamo militarėj tar
Naujų Metų išvakares
sirodo, kad tas klūbas labai vaidams ir visai šeiniai. nyboj, bus įleidžiami dykai.
Šakių Klūbo mariai ir sve
Frank Krasauskas
yra reikalingas. Patyrimas (Pop. Pijus X).
čiai
susirinks pas Stanaičius
1:
Naujų Metų laukti. Visi pa
silinksminsime ir gražiai
praleisim laiką, o kiek atlie- Į
METINIAME
Jr
ka pinigų šakiečiai atiduo
..t ’■
da geram tikslui: labda Savings and Loan
KONCERTE
riams, marijonams ir t.t.
Association
Komisija nuoširdžiai kvie
or CHICAGO
čia atsilankyti.
Komisija

— lenčūgėlių — žiedų, rašomų
plunksnų ir kitų Jewelry dalykų

2202 W. Cermak
Road

For Victory...

P E R E T £

DABARTINE

DIVIDENTŲ

ANDREW SIMO

RATA

LAIKRODININKAS
5219 Wst 2£th Street, Cicero
Phone: Cicero 4617

1751 W. 47th Si

Naudokitės F. Kuzmarskio Orkes
Frank S. Kuzmarskis turi pas žmone
išsidirbęs gerą vardą ir įgijęs jųjų pasitikę
jimą.
Kaipo geras muzikantas, jis atlieką
jam pavestą darbą sąžiningai ir nebrarig'
Dabar, kaip žinote, yra tas sezor
kuomet būna daug įvairių pramogų, kone
vaidinimų, balių, vestuvių ir šiaip parių.
gi Frank S. Kuzmarskis kaip tik tokiems parengimams yra
sirengęs ir gali parūpinti orkestrą pagal rengėjų norą; o 1
link kainos, orkestros didumo ir t. t. kreipkitės sekančiai -

Frank S. Kuzmarski, 2635 W. 39th Pk
Telephone LAFayette 2358

MOTUM

- Bus perstatoma -

SAVINGS and LOž
ASSOCIATION

Didžiausias specialiai
gražus
sieninis laikrodis, (perkamoji
kaina $173.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

—

WHOLESALE

FURNITURE

I

BROKER

Sv

Dinlng Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom 8ets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and
Stovės

itema.

Nationaily advertised

Telefonas:

Bn

U. V DEFENSE

Canal 8887

BONDS

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

STAMPS

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicag<
Telefonas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO"

1
f?

PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj.

KAINOMIS

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdii
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvai

no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importui
pirmo* rūšies produktų.

PILKAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMEGV —
SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

LEO NORKUS, Jr.

Mūsų Specialybė

DISTRIBUTOB

J

OF
|jU*ai

Keros rflAlea moterų kailiniai, kuiliukai- paiNioštafai
eloth kotai parsldulda nuicmlntoinls kainomis.

ATEIKITE

IR

PATYS *PAMATYRlTE

arha

Ambrosia & Nedai

MANIUENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47lh St

i'.'r

Yards 2o88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.'

BEERS
Utmo (whotesale) kainomis pristato į alines ir
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ,
.gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 01
✓

Dalyvaus žymūs
lietuviai a/tistai

1 NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAJHNftJAN LAUKUOSE — VlSA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ir dainininkai!

GRANE

COAL

C O.l

WEST VIRGINIA GENUINE.
POCAHONTAS

LDIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 1943
Chicago, Illinois

Kol dabartinis stakas dar neišpai
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiaij
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš gėle
kelio karo jums:
POCAHONTAS,

Vicnintėlia ir SmagiauHina
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje
— VIENUOLIKtl METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v.*v.
Phone: GROvehiU

WHFC-l450kil.

Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,

$q

kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.;

IV.9

Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
/.Z.'
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $i/\ JT
___

_

64un

Malntm perkant

M82 SO. EONO AVE.

t

Ūmius

«r

Mitlrl

TEL. PORTSMOUTH 9021

/

nrmftMTO draugas
SIAURĖS AFRIKOS VADAI į

CHICAGOJE F. B. l. SUČIUPO
BAISIAUSIUS KRIMINALISTUS

Lietuviai kariai kovoje už U. S.
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą
(krepšinio)

basketbolo

/

X Jonas Pilipauskas, bu
Tiki vęs “Draugo” redakcijos na
Banghart vakar
Chicagoje ma, kad tai yra Mary Block, rys, šiomis dienomis dirb
buvo F. B. I. agentų sučiup meilužė. Taip pat iš plėšikų tuvėje susižeidė ir guli Šv.

Roger

Kazimieras-Charles

P. Davvson į Dėdės Šamo ka

išėjo

gruodžio 5
32229 So.

1941 met.

dieną.

Kazimieras-Charles
Davvson yra

P.

gimęs Lietuvo

Avė.,

kartu

žo atgal į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Čia jisai bai

gė 6v. Jurgio parapijos pra
džios mokyklą ir Tilden high

school.

buvo

na gyvena, pas uošvius Ple-

te) ir seserį Sophia Tiškus,

paimti vakar 5 vai. iš ryto,

kavičius adresu 371 E. Ken-

kuri su savo vyru gyvena
Brighton Park Lietuvių ko

mente. Su šiais dvejais plė

lonijoje.

šikais buvo suimtas ir tre

čias, tikima,

Lietuviai demokratai
už mayory Kelly
t.
The Lithuanian Democra

Vakar esame rašę, kad
pereitą pirmadienį Ciceroje,
III., Electrocast Steel Foundry Co., 4707 W. 15 pi. Str.,
dirbtuvėje, įvyko explosija.
Šioje dirbtuvėje "dirba apie
400 darbininkų. Explozijos
metu 51 darbininkas sužeis
tas. Vienas mirė.

didatūrą

rėjo

kuriame

susirinkimą,

priimta rezoliucija, kad ma

Gen. Dvvight Eisenhovver (kairėje), britų adm. Sir An?
drevv Cunningham (centre), ir gen. Henri Giraud, kurį?
užėmė žuvusio aam. Jean Darlan vietą.
,,

DU TOUHY GEN6LS SĖBRAI
NUŠAUTI NORTH SIDE

I-1

(

yoras Kelly statytų savo kan

ketvirtam

termi

nui.

Plėšikai bandė bėgti, bet juos nusky

nė F. B. L šautuvų kulkos.

Lietuvių

demokratų lyga

įvertina ir giria mayoro nuo
pelnus miesto tvarkyme.
Alexander

G.

Kumskis,

president of The Lithuanian
Democratic League of Cook
County, praneša, kad repre

Iš Stateville, III., kalėjimo

Grįžta į namus

šiais metais, spalių 9 dieną
pabėgo Roger Touhy, Basil

Banghart ir kiti penki kali
niai. Buvo

dedamos

visos

pastangos pavojingus plėši

kus sugauti- Pereitą pirma

Plėšikai

grįžo

į

namus

11:30 vai. naktį. Atidarė du
ris, tuojau trys agentai at
statė šautuvus į plėšikus ir
vienas agentas pasakė: “jūs
esate
areštuoti”. Plėšikai

KONCERTUI OUITARAI, 8PANISKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$8.50. $8.50. $1 2 50 Iki $85.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$185.00 ir $150.C0. BA8O U2DENGALA8 — $12.80. 8MICELIAI SMUIKOMS, 8TRIUNINIAMS BASAMS, VIOLAS IR CEL
LO — $1.60, $3.00, $5.00, $10.00
lr $15.00. Striūnos dėl visų vlrftmlnėtų instrumentų,
BASS ir
ŠNARE DRITM8— $18.50, $23.50.
$86.00 ir $50 00. PEDALS. HIBOY8,
CYMBOIS.
Ir
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass ir "reed" instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.^ .
BK8PERTYVAS VICTOR IR
kitų PHONOGRAPH patatsvmss.
Atstatymas visų dalių Clarinetams. Triflboms. 8axaphonea Ir
taipgi Smulkoms ir Oultarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
#14 Maiwell St., Cliicagn

Chicagos

X

Lietuvos Nepriklauso

mybės
misijos

Iš

Dienos spaudos
posėdis

ko

šaukiamas

Washington į Chicagą

šį vakarą Darius-Girėno žepolicininko užmušėjas. Kada persikels 3,150 darbininkų
mutinėj salėj, 8 vai. vakare.
F. B. I.
valdininkai
vyko of the War ir Treasury de
Centnalinė
valdyba
tikisi,
areštuoti plėšikų, tai valdi partamentų. Tai įvyks nuo kad susirinkime. dalyvaus
ninkus lydėjo F. B. I. virši 1943 m. vasario mėnesio 1 visi nominuoti į šią komisi

Edgar . Hoover. dienos.
Persikėlę tarnauto ją nariai.
Plėšikus apsupo kokia 50 jai užims The Carson Pine
X Šv. Mykolo parapijonai
F. B. I. agentų.
Scott and Co. namus,
prie
Šv. Kalėdų proga aukų baž
Market, Adams ir Monroe
Pažinti pėdsakai
nyčioje audėjo $607.26. Kle
gatvių.
bonas džiaugias parapijonų
Touhy “šaikos” pėdsakai
dosnumu ir nuoširdžiai dė
buvo pažinti gruodžio 16 die
koja. Naujus Metus North
ną, kada buvo 'areštuotas
Side lietuviai lauks parapi
Mathew Nelson, pabėgęs ka
jos salėj. Bus didelis balius.
linys, Mineapolyje. Po to bu
X Bill Klimas, kurs prieš
vo sučiuptas Nelsono sėbras
$
išeidamas į kariuomenę bu
William Stewart.
Chicagoje trokų vairuoto
vo pirmininku L. V. Chica
Hoover pareiškė, kad sep jai, kurie išvežioja daiktus
go apskrities, spaustuvės di
tyni plėšikai buvo pavojin nuo vienos vietos į.kitą, ne
rektorium ir daug veikė jau
ęlarbo
giausi krašte kriminalistai. gaudavo viršlaikinio
nimo tarpe, sėkmingai išlai
Jis pareiškė, kad $13,000 at atlyginimo, nes jie nebuvo
kė kvotimais priruošiamojoj
The
Interstate
Commerce
rasta.. , .
r,
,
,
oficierių mokykloj ir iš 300
Commission jurisdikcijoje,
aspirantų išėjo su aukščiau
Apkūlė plėšikai , , . .
Max Levinson, 115 Karlov siu laipsniu. Dabar jis galės
savo draugą
avė., vienas iš trokų vairuo pasirinkti vieną iš trijų ka
Pasirodo, kad septyni plė tojų, padavė Spector Motor ro mpįjyklų siekimui aukš
ninkas J.

Trokų vairuotojas
laimėjo bylą

legrama, kurįoje ji paieško

tuose, Sunnyside avė. ir Do son’ui priteisė iš kompani kar buvo rašyta, įtaisė Rose
ver str. Septyni plėšikai gy jos $487 viršlaikio uždarbį, landui tarnybinę vėliavą, ku
veno ten iki gruodžio 5 die- $87 paskyrė kompanijai pa ri praeitą sekmadienį buvo
nos. Bet kartą Nelson grįžo baudos ir $175 priteisė mo- pašventinta. Ir West Side

plėšikavimų.
vardu*

Chicagoje pabėgusiems iš girtas, jį sėbrai apkūlė ir kėsčio jo patarėjui.
jis yra įtaisęs tokią pat vė
i
kalėjimo
plėšikams
spąstus
nuo
5
gruodžio
penki
plėši-Į
--------------------------to, kurie spėjama, kad gy
liavą, kurioje randasi 100
Nušauti
plėšikai,
James,past&t®
JEdgar
Hoover,
vena Čikagoje. Suminėtieji
žvaigždžių. Reiškia, tiek lie
kai išsikėlė gyventi Leland
O
’
Connor
ir
St.
Clair
McFederalinio
Investigacijos
asmens yra prašomi kreip
tuvių tarnauja kariuomenėj
avė.
biuro
galva.
tis į “Draugo” redakciją.
Inerney,
buvo
apsigyvenę
-V~- ", P v«i- vj
J ir».
’»t .
X Po stiprokų šalčių Chi
•’/r j
1254 Leland avė apartamenįsitikinti ar tikrai yra tie,
Alaus, buteliai
La Crosse, Wis.,
pereitą cagoj užstojo rudeniškas ote, jie į šią vietą gyventi at
kurių policija ieško.
pirmadienį, iš karo fabriko ras ir dažnas lietus, sako
Kur gyveno plėšikai rasta
vyko nuo gruodžio 10 die
Apsigyvenę F.B.I. agentai Trane Co. darbininkai išėjo ma, buvo priežastim didelės
nos. Vienas plėšikas buvo daugiau kaip 50 pusgaloniekspliozijos plieno dirbtuvėj
savo kambaryje viela išde iš darbo. Darbininkai
pas
davęs vardą “Peterson”, , o'nių tuščių alaus butelių,
gino skylutę, kad
galėtų, kelbė streiką todėl, kad Ka Ciceroj. Dėl tos priežasties,
Jau pranešta, kad Ameri
kitas visai nedavė jokio var1 F. B. L agentai paėmė tuos
matyti jų žingsnius. Kai plė lėdų švenčių proga fabriko turbūt, ir teisėjo Zūrio na
kos žmonės kenuotą maistą
butelius, kad nuimti pirštų
do.
šikai išeidavo iš savo apar ofiso tarnautojai gavo algų mo lote, Brighton Park. pa
turės M pirkti pagal korteles.
nuospaudas nuo tų butelių.
stebėta išdygusių grybų. Pir
tamentų, . tai tada F.B.I.
Greičiausia tai įvyks vasa
Pereitą
pfrmadienį, 8:30
O’Connor išnuomavo ,ąpąr agentai įeidavo į jų kambarį priedus, o jie negavo.
i mas tai pastebėjo žinomas
rio mėnesį.
vai. vakare, O’Connor ir‘Mc- tamentą aukščiausiame auk
A. F. of L. Federal union veikėjas K. Zaromskis.
Jungtinių Amerikos Vals Inerney išvyko iš namų. šte, Leland avė., gruodžio 10 ir ten nufotografuodavo plė pareigūnai sako, kad strei
X j. Žičkus, 3431 S. Eme
tybių maisto administrato F.B.I. agentai plėšikus ėmė dieną. O’Connor davė .vardą šikų pirštų nuospaudas.
kas įvykęs be jų žinios.
rald Avė.: S. Vosylienė, 3437
rius Claude Wickard pareiš sekti. Vieni agentai pasislė “Peterson" ir pareiškė, kad
Touhy su savo genge iš
Trane Co. karo fabrike
S. Emerald Avė.; B. Bartuškė, kad gyventpjai užtekti pė name, kur gyveno plėši jis norįs dviejų mažų kam kalėjimo ' pabėgo
spalių 9 dirba 1,022 darbininkai.
kaitė, 6933 S. Rockvvell St.
nai gaus maisto ir nereikės kai, o kiti F.B.I. agentai se barių, nes, girdi, jo “žmo dieną. Jo gengė liko likviduo
SKAITYKITE “DRAUGĄ” i~ naujl na,'a* Lietuvlų
Į badauti.
kė plėšikus.
na” atvyksianti čia gyventi, ta gruodži 29 dieną.
j Kraujo Legiono. Visi jie aa
Jono Vilimo ir Jono Jokan

Kilo streikas
m

r

VI:-

Nereikia nusigąsti

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS

Tapkite finansiniai

nepriklausomi i

TAUPYKITE mfisų Įstaigoje. Jflsų indeliai rūpestingai globo
jami lr Ugi
apdrausti par Federal Savlnga and Loan Insaranoe Corporation. Mokama
Jfisų pinigai greitai tfimokami ant pemflndavfano.
SENIAUSIA IR STMIAUStA LIETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA
— 4S Melai fl ribaitap Pateraavtmo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

yra

singtftn Avė,

Telegrama iš Sibiro

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
Protection
Tor your
S.2 <ZLO.<^<1.

Į Chicagų atvyks
3,150 darbininkų

šikai pabėgę iš Stateville ka Service, Ine. 600 W. 25th tesnio laipsnio.
lėjimp po kiek laiko grįžo į Str., į teismą, kad jam išmo
X S. D. Lachavičins, se
kėtų
už
1940
metus
viršlai

Chicagą ir visi buvo apsigy
niausias Chicago lietuvių lai
kio
uždarbį.
Teismas
Levinvenę Dover Sun apartamen
dotuvių direktorius, kaip va

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
VnAuSLjCji

kad tai

Darlak,

Edward

misija gruodžio 23 dieną tu

TtffeOS, CLARINETAt, TROMBONAI, 8AXAPHONE8, FLUTE8
BU "cases" — $85.00, $87.50,
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.

“pelėda”,

5116 Kenmore avė. aparta

Tarp sužeistųjų yra ir lie sentatatyvinė delegacija įtei
dienį naktį, 11:30 vai., Chituvių. Lengvai buvo sužeis ks mayorui Kelly rezoliuciją
tuojau atsisuko'ir ėmė bėg
x
j rz n
-4cagoje,
.
North
Side,
prie
tas Paul Kraujalis, 45 m.„ ir prašys, kad Kelly statytų
ti. Ore laukė kiti agentai.
’
7026 So. Artesian avė. Paul gavo kandidatūrą ateiančiuo _ ,
’’ . .
_
Plėšikai krito nuo kulkų.
Touhy genges plėšikai buvo
Kraujalis yra kun. P. Čini- gg rinkimuose
F.B.L agentų ( nušauti.
Tų Rasta pinigų
ko, MIC., “Draugo” adminis
plėšikų vardai: James O’Co
tratoriaus, dėdė. Charles Zannor ir St. Clair Mc Inerney.l Pas nušautus plėšikus prie
rulis, 67, 2226 W. 23 d. pi.
Tie du plėšikai nenorėjo pa- kūnų rasta^ pinigų. Pas vieF.B.I. ir Navy tiria explona rasta $3,000, o pas kitą
siduoti F.B.I. agentams, ban
zijos priežastį.
$500. Greičiausia tie pini
(LKFSB) Gauta nuo vie dė bėgti, tadėl buvo kulkų
gai buvo gauti iš paskutinių
nos tremtinės iŠ Sibiro te nuskinti. > ;

I

tą savaičių. Jis su savo žmo

Banghart,

Sužeistųjų tarpe
yra ir lietuviu

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOE DAR NEIfiPARDUOTI.

ir viduota baisi plėšikų gauja.

Eleną ir Kazimierą (Carlot-

Aktingai dalyvavo tic League of Cook County,
su 12 klubų, executyviuė ko

DIDETJS ISPARDAVTMAS MUKŲ
MIEŽINI AKO STAKO MUZIKAEINIV INSTRUMENTŲ

Areštuota moteris.

apartamentų paimti daiktai. Kotrinos ligoninėj, So. Chi
Vakar Chicagoj buvo ne cago. Sakoma, kad ligoninėj
paprasta diena, nes liko lik jis turės išgulėti apie šeše

Baisus plėšikas Touhy

su

motina Carolina Davvson grį

Basil

Anksti rytą

je 1918 metais birželio mėn.

5 d. 1929 metais

ir

savo motiną

Caroliną ir seseris Palmyrą,

Corpl. K. P. Dawson-

Touhy

ti.

Namie,

Lituaniea

Charles paliko

mu

Areštuota viena moteris

ir

sporto organizacijų.

riuomenę

l

Anksti rytą areštuoti Touhy ir Banghart

spor

te. Priklausė prie C.Y.O.

Corpl.

^retiadjenis, gruo3. SO, 1043

Jos. M. Mossrto, 8sc’y.

3235 SO. HALSTED ST.

j Bet “žmona” nepasirodė.
1 Taip papasakojo Anthony
: Battaglia, namų manedžia
rius.

Pereito pirmadienio vėlai
rytą pas O’Connor buvo at
silankęs Touhy ir Banghart,
Namų manedžiarius pažino
plėšikų vadus i* fotografijų.

r*

4
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vo kraujo aukos Raud. Kry

VALGYKITE
SJ Vakarą... CHTLETTT8
PIETŲ LAIKO
UtKANDIS
10:80 Ud 8
Sfic Ir tekėčiau

JnlCfev* $

Kaip buvų plėšikai sekami
Jau daugiau savaitės kaip
O’Connor ir Mclnerney gy
veno Leland avė. Į tą namą,
kur buvo apsigyvenę du plė
šikai, atsikėlė gyventi FBI.
agentai, kad galėtų sekti plė
šikus ir jų sėbrtis ir tikrai

PAMĖGINKITE MUS
’ SKANŲ VYNŲ IR
GEKYMŲ PUOŠNIAME
OOCKTAIL LOUNGE

—Spagettt Ir BavtoH Mfisų Specialybė—
—'
Kada jflsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui U kariuomenės . . . atsiveskite ji i puiku
CHILETTTS RĘST A R ANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . L
nes čia atdara visose valandose.

Chiletti’s
2435 S. WESTERN AVE.

Restaurant
HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.
■

—— — . — — —

RESTARANE... ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

■■

žiui minint Lietuvos Nepri
klausomybės

25

metų

su

kaktį.

X Jonas Nevedomskis,
4139 S. Rockwell SL, ilga
metis “Draugs” skaityto
jas, gruodžio 29 d. švenčia
gimtadienį. Jis yra vienas
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės švi parapijos pirmųjų
parapijonų ir narys Lietu
vių Piliečių Darbininkų Klū
bo.
Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran-

■

«•< .
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