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Roosevelt, Churchill, C. K ai-shek Susitiko!
Britu aštuntoji armija skuba prie 

kelio vedančio Romon
LONDONAS, gruod. 1.— 

Aldžyro radio šiandien pra- { 
nešė, kad aštuntoji armija 
pralaužė vokiečių linijas 
Italijoje ir dabar varosi į 
kelią vedantį Romon.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Aldžyre, gruod. 1.—Aštrio
se durtuvų kovose, britai 
šiandien pasivarė nuo 1 iki 
3 mylių visam Italijos fron
te. Aldžyro radio sakė aš
tuntoji armija okupavo Lan- 
ciano, 6 mylias už Sangro. 
ir tik 18 mylių nuo Pescara, 
ir Castel Frentano ir Casoli.

Vokiečių štabo nario pra
nešimu, “britų aštuntoji 
armija kovoja prie Sangro 
su didelėm jėgom.” Anot jo, 
pirmenybę laiką sąjunginin
kų lėktuvai nuolat atakuoja

vokiečių artilerijos pozicijas 
šiauriniam gale Sangro klo
nio kalnų. Britams pėstinin
kams padeda karo laivai 
Quillian ir Loyal, kurie ap
šaudo nacių pozeijas, ir lėk
tuvai, kurie nuolat bombuo
ja nacius.

Centriniam fronto sekto
ry, penktosios armijos ame
rikiečiai pasivarė pirmyn 
tris mylias į vakarus nuo 
Montaąuila, per laukus tirš
tai nuklotus priešo minomis 
ir dideliais rituliais spyg
liuotų vielų.

Liberator lėktuvai bomba
vo Fiume uostą, Adrijatikos 
krante. Vokiečiai tą uostą 
atėmė iš jugoslavų partiza
nų tuoj po Italijos pasidavi
mo, ir Rommel dabar jį var
toja Balkanų operacijoms.
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CAIRO. gruod. 1.—šiuo 
Į laiku galima pranešti, kad 
Įvyko svarbus Alijantų su
sitarimas Cairo mieste tarp 
Prezidento Roosevelt, Minis
tro Churchill, ir Chiang 
Kai-shek. šiame susirinki
me buvo sudaryti galutini 
planai sutriuškinimui Japo
nijos.

Dabar šiuo laiku Kinija 
aiškiai 'žino Alijantų nusi
statymą josios atžvilgiu.

! Japonija bus sutriuškinta ir 
Kinija vėl bus galinga pa
saulio valstybė.

Anglija šiuomi pilnai pa
sisako už pilniausį Japoni- 

v^l jos nugalėjimą. Nors Rusija 
_r6 nekariauja su Japonija, yra 

i--------------------------------------

žinoma, kad visiškai prita- 
ria toms sutartims padary
toms Cairo mieste.

Šio susitikimo sekretas 
buvo tikrai prastai užlaiky
tas ir visas pasaulis apie tai 

I kalbėjo be šio oficialaus 
pranešimo per penkias die
nas. Rooseveltas, Churchill, 
ir Chiang Kai-shek tarėsi 
per 5 dienas ir šiuo laiku 
yra išvykę į kitą slaptingą 
susitarimo vietą, greičiau
sia, tartis sykiu su Stalinu.

Yra spėjama, kad kitas 
susitikimas šiuo laiku vyk* 
sta Turkijos sostinėje.

Šiuose pasitarimuose da
lyvavo beveik visi Alijantų 
svarbieji karo vadai.

Šios salos, kurių gyventojus japonai anksčiau ir dabar ugnim ir kardu pavergė, 
bus laisvos. Toks pareiškimas eina iš Ameri kos, Did. Britanijos ir Kinijos lūpomis 
zidento Roosevelt, W. Churchill ir Chiang Kai-Shek pastarojoj konferencijoj, Šiaurės 
Afrikoj. (Acme-Draugas telephoto) 

Australiečiai užėmė kitą kryžkeli
Lėktuvai sukėlė gaisrus Bougainville

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, gruod. 
1.—Naujam pasistūmėjime į 
šiaurę, australiečiai džiung- 

Į lių kareiviai pirmadieny 
užėmė Bonga kryžkelį, Nau
joj Gvinėjoj. Japonai, paro
dę tik mažą opoziciją, pasi- 

Į traukė. Pranešimas sakė 
australiečiai ten nestojo, 
bet varosi pirmyn pagal 
krantą, ir australiečių arti
lerija ir tankai varosi iki 
Kalueng upės žiočių. Tas 
punktas yra tik į šiaurę nuo 
miestelio, iš kurio valdomas 
kelias, kuriuo pristatomi 
reikmenys japonų Wareo 

baigia prieiti prie kito stra- garnizonui, 
teginio geležinkelių centro— ----- -  ...................
Žlobino.

Britų žinių agentūros pra
nešimas r.š Maskvos sakė vo
kiečių armijos likučiai ap
link žlobiną betvarkiai bėga, 
o trys rusų daliniai baigia 
tą miestą apsupti.

Džiaugiasi grįžę namon 
iš japonu nelaisvės 
JERSEY CITY, N. J 

gruod. 1.—Maždaug 1,500 
amerikiečių ir kanadiečių 
šiandien išlipo iš Gripsholm

•9

Parliamentas parėmė 
Mosley paliuosavimą
LONDONAS, gruod. 1.— 

Vidaus reikalų sekretorius 
Morrison šiandien sulaukė 
didelio laimėjimo ginčuose
dėl Sir Oswald Mosley, britų laivo, kiekvienas jų dž:aug- 
fašistų vado, paleidimo iš damasis, kad po maždaug 
kalėjimo, kuomet parliamen dviejų metų gavo grįžti į 
tas, 327 prieš 62 balsais at- savo tėvynę. Plaukiant pro 
metė priedą kritikuojantį Laisvės statulą uoste, ame- 
vyriausybę už tą paliuosavi- rikiečiai pradėjo giedoti 
mą. i “Ged Bless America.”

MASKVA, gruod. 1.—Ru
sų kariuomenė, nors buvo 
priversta apleisti Korostenį, 
šiandien varosi pirmyn ki
tuose Baltrusijos sektoriuo
se ir vejasi bėgančius na
cius.

Šiaurėje, baltai apsirėdę 
rasai ski kareiviai ir kiti

Švedai protestuoja 
norvegu suareštavimą

STOKHOLMAS, gruod. 1. 
—Visos Švedijos studentai 
šiandien protestavo vokie
čių daromus masinius areš
tus Norvegijos studentų. 
Masmitinge Stokholmo uni
versitete, suvirš 300 studen
tų atsišaukė į Švedijos vy
riausybę *“daryti ką tik ga
lima, kad išgelbėti mūsų 
brolius studentus norvegus 
ir jų mokytojus nuo žiau
raus likimo.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kiti australiečių daliniai 
iš Sattelbergo, perėję per 
kalną ir persikėlę per upę, 
žygiuoja į Wareo pusę, ši 
kampanija išvaryti priešą 
iš Huon pusiausalio, gal kad. 
paruošti kelią Naujos Bri
tanijos invazijai, gavo pa
ramą iš karo laivų, kurie 
bombardavo priešo reikme
nų sankrovas aplink Šio 
uostą, 50 mylių virš Fins- 
chhafeno.

Sąjungininkų lėktuvai te
betęsia puolimus ant Nau
jos Britanijos vakarinio ga
lo, numesdami 46 tonus 
bombų ant japonų įrengimų

I

IŠVARĖ JAPONUS IŠ 
CHANGTEH MIESTO
NEW YORKAS, gruod. 1. 

—Kiniečių komunikatas pra 
nešė, kad kinai kareiviai, 
padedami jų pačių ir ameri
kiečių lėktuvų, šiandien iš
varė japonus iš Changteh 
miesto.

Amerikiečių naujas 
išlipdinimas

LONDONAS, gruod. 1.— 
Tokyo radio. šiandien prane
šė, kad amerikiečiai padarė 
naują išlipdinimą Bougain
ville saloje, šį kartą prie 
Cape Torokina, vakariniam 
salos krante, į šiaurę nuo 
Empress Augusta įlankos, 
kus įvyko pirmasis ameri
kiečių išlipdinimas.

Pranešimas sakė kareiviai 
išlipę iš šešių kareivinių 
laivų, ir kad jiems apsaugą 
davė krizenu ir destrojerių nuo“ to'miesto.'

1 šaudymas. Japonai sakė jų 
garnizonas ‘ ‘sunaikinęs du 
dalinius” išlipdintų karei
vių. Nėra jokio sąjunginin
kų patvirtinimo šiam japo
nų pranešimui.

CHUNGKING, gruod. 1.— 
Komunikatas taipgi nupie
šė pagerėjusį kovų 
provincijoje vaizdą.

Kiniečiai sakė jie 
japonus ir atsiėmę
an miestelį, 16 mylių į piet
vakarius nuo Changteh, ir 
taipgi okupavę Shihmen, 40

Hunan

WASHINGTON, gruod. 1.
• Aukštieji Washingtono 

sluoksniai, darydami kuk
lius spėjimus apie ką sąjun
gininkų vadų pasikalbėjimai 
gali atnešti, sakė, kad pir
masis ir svarbiausias jų už
davinys bus susitarimas dėl 
tolimesnių veiksmų karu lai-I

i mėjimui.

i
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Riš Pokarines Problemas
Pirmieji pasikalbėj i m a i 

tarpe Churchill, Roosevelt 
ir Stalin manoma suderins 
strateginius karinius veiks
mus Vokietijos nugalėjimui, 
ir riš pokarinius tarptauti
nius reikalus, kuriuos nese
nai įvykusi Maskvos konfe
rencija nepalietė.

užmušę
Taoyu-

Dėl vis 
kontra- 
jie dar

Japonijos admirolas
a
Į

“SVIESTO” SENATORIAI
VVASHINGTON, gruod. ».

— Senatorius La Folette 
Šiandien prisidėjo prie tų 
senatorių, kurie priešinasi 
nuėmimui federalinių taksų 
nuo margarinos. Visi tie se
natoriai paeina iš sviestą da šių atakų prieš japonus Bur- 
rančių valstybių. moję.

IŠ WASHINGTONO. — 
Laivynas šiandien pranešė, 
kad Gilbert salyno invazijo
je žuvo 1,092 amerikiečiai, 
ir 2,680 sužeista, dauguma 
Taravva saloje.

IŠ ITALIJOS — 
didėjančių vokiečių 
takų, spėjama, kad
bandys iš britų atsiimti San
gro kaino pozicijas.

IŠ LONDONO — Vokiečių 
naikintuvai mėtė rakietines 
bombas ant Amerikos lėk
tuvų, kurie šiandien puolė 
vakarinę Vokietiją, bet ame
rikiečių nesustabdė.

IŠ INDIJOS — šiandien 
pranešta, kad sąjungininkų 
lėktuvai išnešė vieną didžiau

moję.

Serbai sako vokiečiai Rumunai skubiai bėga 

užėmė salą
LONDONAS, gruod. 1.— 

Jugoslavijos partizanų ko
munikatas pranešė, kad na
ciai užėmė Uljan salą, skers 
Žara uosto Dalmatijos kran
te. Smulkmenų nepadavė.

Pranešimas taipgi sakė

ąuo artėjančių rusų
ISTANBUL, gruod. 1. — 

Keleiviai iš Rumunijos pra
neša, kad šiuo laiku vyksta 
masinis rumunų pasitrauki
mas iš Odesos, Krymo, ir 
Besarabijos. Anot jų, 14 
traukinių kasdien išvažiuo
ja iš Odesos kupini civilių, 
archyvų ir šiaip reikmenų. 
Dideli skaičiai rumunų, a.p- 
gyvendytų Besarabijos lau
kuose, kasdien grįžta į pačią 
Rumuniją, varydami prieš 
save karves ir kitus gyvu
lius, ir veždamiesi savo na
mų rakandus.

Nuo spalių 20 Rumunija 
pradėjo evakuoti savo ka
reivius iš Krymo, kur ji tu
rėjo aštuonias divizijas. Dvi 
ar trys divizijas išėjo, bet 
nuo Krivoi Rog kovos pra
džios vokiečiai įtikino rumu 
nūs daugiau jų nepartrauk
ti, kda nesusilpninus vokie
čių pozicijų. Rumunijos gy
ventojai labai pyksta užtai, 
kadangi jie nesitiki, kad tie 
Rusijoj užsilikę kareiviai 
begrįš į namus.

i _

Kiti kiniečių daliniai, stum 
damiesi į rytus arčiau Yang 
tze upės, sakoma užėmę ke- vokiečiai varosi pirmyn prie 
lis strateginius punktus į Prijepolje, 70 mylių į piet- 
šiaurę nuo japonų Lihsien 
ir Tsingshih tvirtovių.

BARCELONA, Ispanija, 
gruod. 1.—Japonijos Admi
rolas Kumao Toyada lėktu
vu išskrido iš Barcelonos į 
Berlyną, po vizitų Japonijos 
Pasiuntinybėms Madride ir 
Lisabone.
—

« >» sacc >*&: ytKf.

ir sandėlių netoli Cape Glou- TAI BENT JŪRŲ KOVA!| 
cester aerodromo.

Lėktuvai taipgi apšaudė' 1. _ Lt. Cmdr. Robert D. 
priešą Tinputz uoste ir S> 
rakene, ir sukėlė gaisrus 
Bougainville saloje, o prie 
Green salos, į šiaurę nuo 
Bougainville, patrolės lėk
tuvai nuskandino priešo ka
reivinį laivą.

Adm. Halse y štabo prane
šimas S3kė Amerikos lėktu
vų ir laivų blokada neduoda 
japonų kareiviams Bougain
ville saloje pasijudinti. Ata
kos ant pozicijų arti krantų 
daugely vietų privertė prie-

SAN FRANCISCO, gruod

!
—

Tokyo radio pranešė 
apie Hong Kong ataką

NEW YORKAS, gruod. 1. 
—Amerikoje girdėtas Tokyo 
radio pranešimas sakė dau
giau negu 10 sąjungininkų 
lėktuvų šiandien puolė Hong 
Kong, bet padarė “tik ma
žus nuostolius.’’

ryčius nuo Sarajevo, ir pra- 
silaužę prie Varės, 20 mylių 
į šiaurę nuo Sarajevo.

Trisdešimts mylių į pietus 
nuo Zagrebo, Glina miesto 
gatvėse vyksta aštrios ko
vo, o kiti mūšiai eina tarpe 
Glina ir Fetrinį a miestų. 
Crikvenica, Adrijatikos ,pa- 

; kranty, taipgi vyksta gatvių 
kovos. Partizanai sako jie 
išmušę daug vokiečių, ir 
prie Krose v o miesto suėmę 
labai daug priešo karo reik-

Lowther pranešė apie įdo
mią kovą, kuomet jo koman 
diruojamas laivas, plaukda
mas Sicilijos kanalan pradė
ti Sicilijos invaziją, pamatė 
vandeny kas 
submarinas ir 

, koevaidžiais į
Pasirodė, kad 
submarinas.
dramblys, kuris supykęs ap
sigręžė ir iškėlė laivą iš van 
dens. P. S. Laivas paspruko.

1

išrodo kaip 
pradėjo kul- 
jį šaudyti, 
tai nebuvo 

bet vandenų

U. S. lakūnai atakavo nacių Europą
LONDONAS, gruod. 1.— 

Amerikos bomberiai šian
dien atakavo vokiečius jų 
pačių tėviškėj ir okupuotoj 
Prancūzijoj. U.S. armijos 
aštuntos aviacijos dalinio 
lėktuvai, saugomi britų nai
kintuvų, puolė taikinius va
karinėje Vokietijoje. Tuo 
pat metu, mažesni bomberiai 
puolė nacių aerodromus šiau 
rinėj Prancūzijoj.

Kaip tik pirm amerikiečių 
atakos, britų Mosųuitobom- 

I bėriai grįžo iš naktinių atar

kų ant priešo pozicijų vaka
rinėj Vokietijoj.

Pataikė ant 2 Laivų
Komunikatas taipgi pra

nešė, kad kanadiečiai lakū
nai vakar atakavo priešo 
laivų konvojų netoli Norve
gijos kranto. Anot ministe
rijos, kanadiečiai numetė 
bombas ant dviejų vokiečių 
transporto laivų.

I
ORAS

Ūkanota, šalčiau.

Sako Italijos laivai 
randasi Pacifike
LONDONAS, gruod. 1.— 

Vienas korespondentas Ita
lijoje praneša, kad dalis Ita
lijos karo laivų šiuo laiku 
veikia išvien su sąjunginin
kų laivais Pacifike, Atlan- 
tike, ir Viduržemio jūroje.
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PIRKITE KARO BONUS!PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS Skolinam Pinigus
North Side

Lapkričio 25 d. moterys
tės luoman įstojo Kazimie
ras Tamašauskas (Thomas) 
su Albina Šimkiūte. Liudy
to jais buvo Jurgis Vėlius ir 
Emma Šimkiūtė. Vestuvės 
prasidėjo ir užsibaigė be įsi
šokimų ir perdėjimų kaip 
bažnyčioje, taip ir svetainė
je. Galvos greičiausiai nie
kam neskaudėjo. Pusryčiau
ti su vestuvininkais buvo pa
kviestas ir klebonas. Prisi- 
bijoma, kad jaunasai neuž
ilgo turės eiti Dėdei Šamui 
tarnauti ir palikti jauną 
žmoną. Viltis Dievuje nie
kuomet neapvilia. Karo krizė 
jau čia. Mūsų jaunuoliai gal 
ir greitai trauks namų link. 
Jaunai porelei linkiu viso
kių Dievo malonių.

Lapkričio 23 d. staiga pa
simirė dar ne sena moteris 
Magdalena Jusevitiene. Šir
dies liga ją kankino jau ke
letą metų. Paliko vyrą, tris 
ištekėjusias dukteris ir vie
ną dar net ir sūnų kareivį, 
kuris negalėjo į motinos lai
dotuves atvykti iš užjūrio. 
Tapo palaidota lapkr. 27 d. 
iš Dangun žengimo bažny
čios Šv. Kazimiero kapuose. 
Užbaigus žemišką kelionę, 
ilsėkis ramiai, tam pačiam 
kalnelin ir mes atkeliausim.

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Hado 2t sietą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

■T -■ »- 4 itin > -e------  *MA*^m*.ongvty miuunnĮ uyi 
m ba akinių. Kainos pigias ka* 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Hmm YAKDS HB
Jaunuoliai, kurie nenriimam: 
r • aviacijos akyri’ š priešas 
s spalvų neregėjimc — (color 

indness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ 
dirbtuvėj. Di
delis 
kimas visokią 
spalvų apdan> 
galą.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

r.'uf LIBEOAL EARMN6S

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
KE1STUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

rr,V CALUMET Aliu lot. M. Moteris. Sec’y. RM 80. HALSTED ST

North Side apsigyveno lie
tuvis graborius ir, žinoma, 
nemano badu mirti. Sužino
jęs daugiau apie jį prane
šiu Pittsburgho žinių skai
tytojams.

Mūsų bažnyčią reikėtų iš
mazgoti pavasariui atėjus. 
Tam tikslui jau aukos pra
dėjo plaukti. Tūlas paraei 
jonas, nenorįs savo varde 
gars nti, bažnyčios atnauji
nimui pakloję dvidešimt do
lerių. Geriems tikslams 
northsaidiečiai visuomet tu
ri skatikų, bet “chisslerius” 
pažįsta nuog tolo. Graž iau
sieji obaLsiai “čizlerio’’ ne
paslėps nuo žemaičio akių. 
Paprastai visokie 1 ‘kolekto
riai” vengia North Sidės.

U.

Bridgeville, Pa.
Gaila žiūrėti į žmogų, ku

ris išklydo iš tiesos kelio, 
kuriam nebešviečia teisybės 
šviesa, kuris nebepažįsti sa
vo gyvenimo tikslo. Gaila 
tų, kurie, pasinėrę pasaulio 
tvaike, dega neapykanta Die 
vui, Bažnyčiai, dvasiški jai 
ir kiekvienam doram žmo
gui. Gaila. Lietuvos vaikų, 
kurie teršia savo Tėvynės 
vardą, parsidavę komunizmo 
vergijon. Džiugu konstatuo
ti, kad mūsų kolonijoje ne
daug terasi žmonių, pasi
samdžiusių svetimiems die
vams tarnauti. Penkių ran
kos pirštų būtų perdaug su
skaityti vaikštinėjančius ne
dorybės ir prapulties keliais. 
Mūsų žmonės išmintingai 
vartoja jiems Dievo duotą 
protą ir nesiduoda gundomi 
prie bolševikiškos buizos 
bliūdo.

Visko po biskį
Kad sulaikius dechristi> J - 

nizacijce procesą katalikams h 
reikia apsišarvoti dviguba 
jėga: Bažnyčia ir draugija. 
Mūsų pasauliečiai vadai nors 
ir lakštingalos balsais čiul
bėtų apie Kristaus idealus, 
niekas nepatikės jų nuošir
dumu, jei katalikus žmones 
vilios į organizacijas, ku
rioms toną duoda ir pakrai
pą nustato sulaisvamanėjęs 
gaivalas, kuriose slankioja 
nutolusių nuo Dievo žmonių 
siluetai.

švais-
Cis

TR 
AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

DVYNUKIŲ GIMTADIENIS

Harristurg, Pa., katalikų iniciatyva, suruoštas pagerbi
mas dvynukių, tarnaujančių Amerikos kariuomenėj — 
marinuose jų gimtadienio proga. Dvynukės yra Sgt. Made- 
line ir Irene Spencer. (NCWCj

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Bendras srovių 
susirinkimas

Lietu- 
'yvavo

Įvyko lapkr. 28 d., i 
vių salėj. Atstovų dai 
gana skaitlingai. Abiejų val
dybų nutarimai gana plačiai

Praeitą sekmadienį šv. 
Kazimiero bažnyčioje užsi
baigė misijos ir 40 vai. at
laidai. Puošnus Dievo na
mas, 
riaus 

jausmingi misijonie- 
žodžiai, iškili aplinke 

nardė dalyvių mintis pomir
tinio pasaulio dausose.

Pittsburgho katalikų sei
melis pasisakė už Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir aukų 
siuntimą per Lietuvai Gel
bėti Fondą, globojamą Ka
talikų Federacijos. Ciniška: 
iškraipymas faktų kaitini 
atmosferą.

Pavyduolio epitetais 
tosi pavyduoliai.

1 ________________________________________________

t ’ ——

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516

apkalbėti. Pasiginčijus liko 
komiteto darbu yra — per 
priimti. Svarbiausiu bendro 
tris mėnesius išparduoti už 
$110,000 U. S. War Bonds. 
Darbas gražiai pradėtas. Jei 
jis pasiseks lietuviams De
troite bus garbė. Už tą su
mą lietuvių vardu bus nu
pirktas ambulansas lėktu
vas. Būrelis moterų ir mer
ginų šauniai pasidarbavo 
per tris savaites. Jau išpar
duota bonų už arti $30,000. 
Pardavinėtojų skaičius pa
daugintas ir dar kiekvienam 
lietuviui yra atdaras kęlias 
stoti į pardavėjų eiles.

Detroito profesijonalai, 
biznieriai ir visi lietuviai 
prašomi pirkti U. S.* War 
Bonds per šį srovių kojni- 
tetą. Visi tie bonai bus skai
tomi lietuvių vardu, nes val
džios ofise taip susitarta.

Vajus baigsis vas. 16 d., 
minint Lietuvos Nepriklau
somybės 26 metų sukakti.

"(Nukelta į 3 pusi.)

iRįsįhi*

Neišmeskite savo senų lšdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vt 
šokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolu.
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

EXTRAI EXTRAl
Permainytas 

vardas lr 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

N. KANTER, sav.

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINAN8INIA1 NEPRIKLAUSOMI!

Morgičiams
EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS
KREIPKITĖS PRIE MUSŲ 

TAUPYKITE 

dėl
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE
DIV1DENTŲ
RATA............

P. KEZON
ir Iždininkas

4%
1751 W. 47th Street

Budriko Moderniška Krautuv#

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Jos. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k. Sekmadienio .va
kare 9:30 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare T, -valandą.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
j—-__ _TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 Ud 4; nuo 6 Dd 1

Bakmadtenyja pagal sutartį.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS S054

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

lies. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GEOvthill 0617
Oifice lei. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

Į mARGLTIJ'
į VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS |
Į RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. į

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 j 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo

9:30 vai. vakare.
I’

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas;
Chicago, Jll.i 6755 S. Westem Ave., <

Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARLAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL YAKds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YAKds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS Hf CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
■_ 756 VVest 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849
Rezid.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel......... VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

Būkit Malonūs
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali autaiktl.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklq įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampai 18-to»
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kaadlen 1:10 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiai ir šeštad. »:J0 a. m.
Iki 7:00 p. m.

S

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROsoect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146 *

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko- 

. mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MTDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 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. dieną. 

dr. emily v. Yrukas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktai 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vaL iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

I

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui
laimėti. Bet žmogus praranda.

Split by PDF Splitter
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“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS ARC WELDERIŲ

Šešiasdešimts Valandų Darbas 

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP VVANTED — VYRAI

HELP VVANTED — VYRAI * HFLP VVANTED _ MOTERYS

WAREHOUSE*VYRŲ
Patyrusių ar ne, prie wholesale
grocers. Laikas ir pusė virš 401 
vai. Kreipkitės prie Mr. Hauser, j 
1-mam aukšte.

CENTRAL GROCERS CO-OP.
1OO1 S. California

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

MOTERIMS
HELP WANTF.D MOTERYS IKI 50 METŲ SENUMO

SVARBUS PRANEŠIMAS
VVar Manpovrer Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statement of 
availahility) nuo' dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo VVar Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga pal mosa
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig įsidirbimo

REIKALINGA VIRĖJA
GERAS MOKESTIS

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
«ąlvgas telefonu YARDS 0130.

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Įsidirbimas

TARNAIČIŲ
UNIJIOS MOKESTIS 
Vai. 8 ryto iki 4 pp. 

Sekmadieniais dirbti nereikia. 
Malonios aplinkybės. Atsišaukit į 
WELLINGTON ARMS HOTEL 

2970 Sheridan Rd.

HELP VVANTED — VYRAI

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis
10% Naktinė Premija

BUS BOYS
Atsišaukit _į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

Kasdien: 8 ryto iki 8 vakare
Sekmad. nuo 8 ryto iki 3 pp.

5757 VVEST 65th STREET

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 j mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitgs prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
KALVIŲ

—IR—

KALVIAMS
PAGELBININKŲ 
ELECTRIC ARC

WELDERIŲ
54 VAL. SAVAITE 
GERA MOKESTIS

CARLSON 
BUILDING SPECIALTIES 

2891 Hillock Avė.

LUMBER
TALLYMEN

IR

DARBININKŲ
AUKŠČIAUSIA NEGU KITUR 

MOKESTIS IR VIRŠLAIKIS 
PASTOVUS DARBAI

Atsišaukite į

Harris Bros. Co.
1349 W. 35th St.

(1 blokas j rytus nuo Ashland)

Patyrusių 
Hand Screw

Mach. Operatorių
PRIE KARO DARBŲ

GERA MOKESTIS

KREIPKITĖS 4-TAM AUKŠTE

APPROVED PRODUCTS CO.
816 W. Erie St.

VYRŲ
REIKIA

100% KARO DARBAMS
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

TRUCKING 
PACKING 

ABELNIEMS 
DIRBTUVĖS DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

LAIKAS IR PUSE už VIRŠLAIKĮ 
ATSIŠAUKIT Į

ADMIRAL
CORPORATION

4150 N. Knox Avė.
—ir—

3815 Armitage Avė.

REIKIA 
VYRŲ 
Dirbti Kaino

BENCH ir FLOOR 
MOLDERIAIS 

Ant liaosų darbų 
KOEPKE FOUNDRY CO.

4533 W. Patterson Avė.

SKELBKITĖS “DRAUGE

VALANDOS.-
5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONE
Atsišaukit į

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisas Moterims

309 W. WASHINGTON ST.
Pirmam Aukšte

BUČERIO

CHICAGO

Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.

LAIMĖJĘ SVEIKATINGUMO KONTESTĄ

Ar Galit Kepti?
1 Mums reikia moteries kepti 10 
paštetų (pieš), pyragėlių (rolls) 

| ir vieną keksą (cake) kasdien 
mažoje kompanijos cafeterijoje.

Patyrusio prie corned beef džio- Valandos: nuo 8 ryto iki 3 p.p. 
vinimo; gera mokestis; pastovus; 5 dienos į savaitę, gera transpor- 
darbas; 5 dienos į savaitę. tacija, malonios aplinkybės, gera

mokestis ir valgis.
HAYMARKET 4000

i MOTERŲ DARBININKIŲ REIKIA, 
i 50 metų senumo ar suvirš. su ar be 
; patyrimo.

IDEAT, T.AUNDRY

7341 S. Statė St.

Iš 1,700,000 4-H klūbo narių visose Amer. Jungtinėse Valstybėse, pastaramė suvažia
vime Chicagoj, šie keturi jaunuoliai ir jaunuolės pripažinti sveikiausi. Iš kairės į deši
nę: Virginia Nelson, 18 m., iš North Plate, Nebr.; John Weise, 18 m., iš St. Cloud, Minn.; 
Delmar Ccuch, 17 m., iš Eagletown, Okla.; ir Rena Gamer, 17 m., iš Ozark, Ala. (Acme- 
Draugas telephoto)

DOCK VYRAMS
Pastovūs Darbai

4 patyrusiems Dock vyrams.

Prisirengkite dėl žiemos. Dirbkite 
apdengtoje platformoje kur yra 
geriausios darbo sąlygos Chicagoj. 
Atsišaukite popiečiais asmeniškai

KLAUSKIT HERB ROBSON
HENNEPIN 

TRANSPORTATION CO.
900 S. Washtenaw.

BUCKLEY DEMENT & CO
1300 W. Jackson Blvd.

REIKIA
TARNAIČIŲ

PILNAM AR DALINIAM LAIKUI 
ATSIŠAUKITE Į

CREST HOTEL
6724 STONY ISLAND AVĖ.

MOTERŲ IR MERGINŲ
VISOKIO AMŽIAUS

PILNAM AR DALINIAM LAIKUI

Gera mokestis malonioje vietoje į 
dirbant.

CHESAPEAKE 2345

HELP VVANTED — MOTERYS

ABELNU 
MAINTENANCE VYRŲ 

DŽANITORIŲ 
ABELNU DIRBTUVES 

DARBININKŲ
UNITED AUTOGRAPHIC

REGISTER CO.
5000 S. CALIFORNIA AVĖ.

Machine Shop

MOTERŲ
25-35

Išmokti coremaking ir pagelbėti 
prie įvairių darbų experimental 
foundrėje.

44 VAL. SAVAITĖJE
LAIKAS IR PUSK VIRŠ 40 VAL. 

«Oc J VAL. PRADŽIOJE 
MATYKIT MR. SCHUMACHER

ARMOUR
RESEARCH FOUNDATION 

3350 S. Federal St.

Pagelbininkų
Sveikų vyrų prie abelnu darbų 
Machine šapoje. Patyrimo nerei
kia Gera mokestis. Darbų randasi 
dieniniuose ar naktiniuose šiftuose

HANNIFIN MFG. CO.

Skelbkitės Dien. “Drauge“

Moterų Prie Lengvų 
Dirbtuvės Darbų 

PATYRIMO NEREIKIA 

Reguliarė alga laike mokinimo 
$33.80 už 48 vai.

pradedant
/

Vai. 4 pp. iki 12 vidurnaktį.
Transportacija iki gatvėkario einant 
namo. Dirbtuvė 
vėkarių.

★
TAIPGI KIEK 
DARBŲ Nuo 8:30 RYTO iki 5pp.

HOOF PRODUCTS 
COMPANY 

6543 S. Laramie

2% blokų, nuo gat-

★
NORS DIENOMIS

NAKTIMIS 
DŽANITORKŲ 

Vidur Amžiaus Pageidaujama
Reikalaujamos

Didelio Moderniško 
Stockyards Ofiso 

62/2C į Valandų 
PATYRIMAS REIKALINGAS 

NEREIKIA ŠVEISTI 
5 NAKTIS SAVAITĖJ 

40 VALANDŲ 
11 VAKARE IKI 7:30 RYTO
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

PO METŲ LAIKO 
"L" Transportacija iki Durų. 

PAŠAUKIT OFISO VEDĖJĄ 
tarp 8 ryto iki 4:30 pp.

Yards 0240
HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VARAI VYRAI IR MOTERYS

621 S. Kolmar

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
REIKLA

PRIE BAND SAW, BORING
MACHINE, TRIM SAW.

Tiktai patyrusių, gera mokestis.

2610 W. CHICAGO AVĖ.

LION MFG. CORP.
ARMY-NAVY 

"E" 
Award Dirbtuvė 

Reikalauja 

Abelnu 
Machine 

Shop 
Darbininkų 

KREIPKITĖS 

2640 Belmont Avė.

>5
>>

>
įfiuy 

Christmas 
Seals

i

PRIE SVARBIU GINKLU GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų 
Abelnu Dirbtuvės Paprastų Darbininkų, 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers
★ ★

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

★
MERIT DIRBTUVĖ

Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos įsidirbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tva-koma Canteen pristato valgios kašto kaina. 
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų. 

Danly Machine Special+ies, Ine. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

»

t

HEI.P VVANTfD — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

TYPISTS
STENOGRAPHERS

PLEASANT WORKING CONDITIONS

STEADY WORK NOW

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO
200 N. LaflinJStreet

I

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus. ę

2742 W. 36th PLACE

Vyrų 
Moterų 

Aukštesnės Mokyklos 
Vaikinų

VIRS 16 METU
IŠIMTINŲ DARBININKŲ 

Pilnam ar daliniam laikui prie 
lengvų, švarių bindery darbų 
spaustuvėje kuri atlieka 

KARO UŽSAKYMUS 
DIENĄ AR NAKTĮ 

ŠIFTAI
Galima sutvarkyti darbo valan
das pritaikant jūsų patogumui.

Atsišaukite į

International
Tag & Salesbook

Company
319 N. WHIPPI.E ST.

PARDAVIME!
Įsigykit mūsų veltui sąrašą tikrų 
bargenų. JOHN O. SYKORA. 2411 
S. 52nd Avė.. Cicero 4 53.

PIRMIEMS MORGIČIAMS PASKO
LOS daromos už tiktai 3 nuošimtį. 
JOHN O. SYKORA. 2411 S. 52nd 
Avė., Cicero 453.

žmogaus mintys, ne žo
džiai, yra jo nuosavybė.

Iš SSSR išlaisvintieji tremtiniai, 
kilę iš Lietuvos

(LKFSB) Iš Londono ga
vome šį sąrašą tremtinių, 
gimusių Vilniaus krašte, ar
timosiose žemėse ir Nepri
klausomoj Lietuvoj, kurie, 
einant rusų-lenkų susitari
mu, drauge su lenkais trem
tiniais buvo iš SSSR išlais
vinti. Jų pavardės sulenkin
tos, bet paduodame netaisę, 
kad nesudarytume sunkumų 

I giminėms ir pažįstamiems, 
kurie norės juos suieškoti ir 
sušelpti, nes būdami lenkų 
įstaigų globoje, jie tokiomis 
pavardėmis yra ir dabar už 
rašyti. Kad lengviau būtų 
susivokti, prie vardo deda 
ma gimimo metai, gimimo, 
vieta ir pabaigoje

’ kur išvykęs:

Martul Nadzieja, 1^01, 
Vilnius — Persija.

Martul Vladas, 1931, Si- 
deriškės — Persija.

Masiulanis Nadzieja, 1889, 
Vileika — Persija.

Materek Jadvyga, 1901, 
Vilnius — Persija.

Matysiak Vladė, 1929, Ly
da — Persija.

Mazur Jadvyga, 1909, Vil
nius — Persija.

Mačka Stasys, 1930, Dis
na — Persija.

Michatojc Veronika., 1923, 
Ašmena — Persija.

Michnievič Romualda, 1937 
Vilnius — Persija.

Miką Česlovą, 1925, Vil-
vieta, nius — Persija.

Mikucka Kamilė, 1934, 
Pastoviai — Persija.

_ . ’i Milčevskis čenrikas, 1931,Persi“ Molodečno — Persija.

1895,

Mackievič Zofija, 
Geranionys — Lyda, 
ja-

Mainus Stefanija, 
Lyda — Persija.

Malavko Andrius, 
Lužkos-Disna, Persija.

Marchlik Morta, 
Vilnius — Persija.

Marcinkievič Stasys, 1930. 
Ke'stūnai, Ašm.‘ — Persija.

Marčak Emilija, 1901, Vil
nius — Persija.

Markievič Genovaitė, Ne- 
prikl. Lietuva — Persija.

t ★
*

★
*

*

*
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For Sale 1

Mintcvčyž Vytautas, 1884, 
Ašmena — Persija.

1891, j ,BUS daUgiaU)

1900 Detroit. Michigan
(Atkelta nuo 2 pusi.) 

Laikas gana trumpas, rei
kia kiekvienam darbuotis, 
kad sukėlus pasižadėtą su
mą.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimo iškilmėms, 
vas. 13 d., principaliu kal
bėtoju nutarta kviesti Lie
tuvos konsulą P. Daužvard; 
iš Chicago. Muzikalė prog
rama palikta valdybai su 
tvarkyti.

Pasiųsta rezoliucja U. 
S. sekretorei Cordel1 Hu’l 
prašant užtarti Lietuvą.

Išrinkta komisija, kad pa
siteirautų reikale lietuvių 
radio valandos. Įėjo: V. Pet
rikas, P. Medon:s, F. Motu
zą. žinant sąlygas, bus ga
lima susirinkimuose apie tą 
padiskusuoti.

Bendras srovių susirinki
mas įvyks gruodžio 26 d., 5 
vai. Lietuvių salėj.

Sekančiam “Draugo” De
troito žinių numeryje, pa
tieksime U. S. War Bonds 
pardavinėtojų sąrašą ir pa
skelbsime pirkusių bonus są- 
rašą. Koresp.

* *

For Help 1 
For Rent!
For Service ! 
For Results!
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 Sonth 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.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *..................................................................... $7.00
Pusei metų ............................................_.............  4.00
Trims menesiams .....................  2.00
Dviem mėnesiams .....................   1.50
Vienam mėnesiui .............................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ...........................................  $6.00
Pusei metų ................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ...................................................... 1.75
Dviem mėnesiams .............................................t.... 1.25
Vienam mėnesiui ............................................................ 75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo

ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant pole'mikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Vyriausiems vadams konferuojant
SVARBIOJI ŽINIA

Vakar mūsų vedamajame straipsnyje, tarp kitko, su
minėjome, kad toji svarbioji ir didžioji žinia, apie ku
rią daug rašoma ir kalbama, tačiau nepasakoma, kas 
ji per viena, bus vyriausiųjų jungtinių tautų vadų — 
Rcosevelto, Churchillio, Kaišeko ir Stalino konferenci
ja. šiądien jau aiškiai galime paskelbti, kad Kairo mies
te Roosevelto, Churchillio ir Kaišeko pasitarimas jau 
įvyko ir dabar (kur nors Persijoj) vyksta šių vyrų kon
ferencija su Stalinu.

ŠI ŽINIA VISUS YPATINGU BŪDU PAVEIKĖ
Pats faktas, kad Amerikos, Anglijos, Kinijos ir Ru

sijos vadai konferuoja, stipriai veikia į kariaujančių 
tautų žmones. Jungtinėse tautose kyla daugiau entu
ziazmo, nes matoma, kad didžiosios valstybės artimai 
kooperuoja ir karo žygiuose ir daro pastangų prieiti 
prie vieningo darbo atstatant karo sugriautą pasaulį. 
Tokia konferencija ypač stipriai veikia į Vokietijos ir 
jos talkininkų žmones. Juos apima baimė. Jie nebeten
ka vilčių. Jie nebetiki Hitlerio pažadams. Paveikia ir į 
pačius nacius, nes išblaškomos jų svajonės apie sepa- 
ratinės taikos galimumus. Dabar jie gali būti dar tik
resni, kad karas eis tol ir eis vieningai, kol vokiečių 
militarižmas nebus visiškai sudaužytas. Po pergalės, 
vokiečiai susilauks ne paskirai, bet bendrai visų jung
tinių tautų taikos sąlygas. Vyriausiųjų vadų konferen
cija tiek paveikė vokiečius, kad iškart, kaip iš kokio 
gausybės rago, pasipylė įvairiausi gandai apie taiką.
RAŠOMAS SVARBUS ISTORIJOS LAPAS

Dalykai, kurie lies tarptautinę politiką, suprantama, 
bus paskelbti viešai. Bet nesitikėkime, kad sužinosime 
konferencijų nutarimus, kurie lies karo reikalus. Jie 
patys savaime pasiskelbs, kai visos didžiosios jungtinių 
tautų karo jėgos pasijudins žygiuoti Berlyno link. Ta 
linkme vokiečiai jau yra įspėti. Maskvos radijo Vokie
tijos žmonėms, kaip paskelbta Londone, pranešė, kad 
jų teritorija bus karo lauku ir kad sąjungininkų oro 
jėgų žygiai yra tik pradžia to, kas vokiečių laukia ar
timoje ateityje.

Sąjungininkų vadų konferencija yra labai svarbi vi
sais žvilgsniais. Ir karo eigoje ir po karo atstatyti tai
ką ir ją pastoviai palaikyti pastangose ji rašo nepa
prastą lapą į pasaulio istoriją.
BALTIJOS VALSTYBIŲ KLAUSIMAS

Mums, lietuviams, suprantama, gyvai rūpi, ar kon
ferencija svarsto mūsų tėvų krašto — Lietuvos ir kitų 
Baltijos tautų klausimą. Bet tas klausimas yra perdaug 
didelis ir rimtas, kad daryti bet kokius spėliojimus. Ta 
proga galime tik tą pasakyti, kad Lietuvos pusėje yra 
teisybė, jos pusėje yra Atlanto Čarteris, už jos laisvę 
ir nepriklausomybę yra pasisakęs Prezidentas Roose
veltas, kurio žodis, nieks apie tai neabejoja, ir karo 
vedime ir pokarinės santvarkos klausimuose ir svar
biausias ir svariausias. Kaip visų mažųjų tautų, taip 
ir Lietuvos likimas yra sudėtas į jo raikas. Ir jis, ži
nodamas lietuvių tautos nusistatymą ir troškimą gy
venti laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, jos neužvils.
★
Visi geri lietuviai dedasi prie Labdarių Sąjungos, 

kuri rimtai užsimojo užbaigti senelių prieglaudos įren
gi ~

Atlanto Čarteris ir katalikai
B ALTIJOS TAUTŲ REIK ALAI SPAUDOJE

Didieji miestų dienraščiai, žurnalai, katalikų savait
raščiai ir kitokie spaudos leidiniai labai plačiai rašė 
apie Maskvos konferenciją, jos deklaraciją, įvairiai ją 
įvertindami ir minėdami Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vardą. Pastebėjome, kad ir daagelis universitetų stu
dentų laikraščių apie tai rašė. Rašė tuo klausimu ir 
“The Tower”, Katalikų Universiteto Vašingtone studen
tų laikraštis savo vėliausioj laidoj.

Šio laikraščio redaktorius savo vedamajame straips
nyje stebisi, kodėl Maskvos nutarimuose nieko nepa
sakyta apie tokių kraštų, kaip Suomijos, Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos likimą, bet pasitenkinta tik Austrijos 
suminėjimu, aiškiai pažadant atstatyti jos nepriklau
somybę. Ta proga laikraštis primena, kad Atlanto Čar
teris neproponuoja jokių teritorinių atmainų, kurios 
neatitiktų ten gyvenančių žmonių norams ir nusista
tymui. Be to, Atlanto Čarteris garantavo atstatyti vi
sas tas valstybes, kuries jėga buvo sugriautos. Ir ka
dangi Maskvos konferencijoj nebuvę aiškiai pasisaky
ta už viršminėtų valstybių atsteigimą, todėl ir Ameri
kos vyskupai savo svarbiame, istoriškame rašte išreiš
kę baimės dėl pasireiškusios tendencijos eiti į kompro
misus su Atlanto Čarterio idealais.

VYSKUPŲ PAREIŠKIMAS
Kalbant apie Amerikos vyskupų raštą, reikia pasa

kyti, kaa jis yra tikras kelrodis, vedąs pasaulį prie tei
singos ir pastovios taikos. Jis yra pagrįstas Popiežiaus 
Pijaus XII taikos planu, už kurį geresnio ligšiol dar 
nieks nepajėgė paruošti. Pasaulis tikrai būtų laimin
gas, jei tasai planas po šio karo būtų įgyvendintas ir 
jei visos tautos laikytųsi jo dėsnių ir tarptautiniuose 
santykiuose ir vidujiniame gyvenime.

Vyskupų pareiškime yra. pasakyta žodžiai, į kuriuos 
didžiausio dėmesio reiktų kreipti, būtent;

“Tarptautiniai santykiai turi būti pagrįsti žmoniš
kojo broliškumo idealu. Tik tada sustos mažųjų iš
naudojimas ir laukinė jėgos ekzaltacija nuginkluota, 
kai žmonės ir tautos priims šį idealą. Tai dar nereiš
kia, kad tautinės teisės ir tautinis suverenitetas, tei
singai interpretuojamas, turėtų nusilenkti pasaulio 
vyriausybei. Tai reiškia, kad kiekviena tauta ir kiek
vieni žmonės turi pripažinti ir išpildyti savo obliga
cijas tautų šeimoje.”

Bet tokie idealai nebus galima įgyvendinti, pabrė
žia vyskupai, jei nebus pripažintas Dievo suverenitetas 
ir moralinė teisė, branginama krikščioniškose tradici
jose.
VYSKUPAI IR KATALIKŲ SPAUDA BUDI

Padarę savo rimtas pastabas, vyskupai vis tik kons
tatuoja, kad Maskvos konferencijos deklaracijose vis 
tik paliekamas atdaras kelias reikalingam tarptauti
niam kooperavimui karui vesti ir taikai atsteigti.

Džiugu yra pabrėžti faktą, kad ir Amerikos vysku
pai ir katalikiškoji spauda labai griežtai stovi už At
lanto Čarterio įgyvendinimą ir akylai budi, kad nebūtų 
prasilenkta su jo dėsniais. Jei, pertvarkant pokarinį pa
saulio gyvenimą, bus laikomasi Atlanto Čarterio, vi
soms tautoms, ar jos mažos ar didelės, bus užtikrinta 
laisvė ir nepriklausomybė.

★

Naujanybė
Su šiuo numeriu pradedame dėti gražius vaizdelius 

su trumpais jų paaiškinimais, pavadintus “Bernadetos 
Giesmė”. Neabejojame, kad mūsų skaitytojams jie bus 
įdomūs ir naudingi.

Ta pačia proga norime priminti, kad J. E. vysk. P. 
Būčys yra parašęs labai svarbią knygą — “Švč. Pane
lės Marijos Apsireiškimas Liurde’’. Kun. Pr. Juro rū
pesčiu ir iniciatyva ši knyga yra spausdinama “Darbi
ninko” spaustuvėj ir netrukus bus užbaigta. Užsimoji
mas gražus ir vertas paramos. Sąryšy su tuo, mes ir 
šiuos vaizdelius iš šv. Bernadetos gyvenimo į dienraščio 
skiltis dedame.

SPAUDOS APŽVALGA j
Ieško saulės, bei...

“Sandara” rašo:
“Kadaise J. Paleckis, Liudas Gira, Solomeja Neris 

ir kiti komisarukai važiavo į Maskvą parvežti Lietu
vai Stalino “saulę“. Dabar mūsiškiai bolševikai ke
liauna į New Yorką parūpinti Lietuvai tarybinę “sau
lę”. Atrodo, kad jie žaidžia kaip maži vaikai ir nežino 
kur randasi tikroji saulutė. Ji yra ne Maskvoje, ne 
bolševikų mitinge New Yorke, bet viršuje mūsų gfl- 
vų, lygiai šviesdama visiems ir niekam nesigailėda
ma savo spinduliu.”

AMERIKOS MARINAI K UR NORS PACIFIKE

Salose, kur dabar eina mūšiai amerikiečių su japonais, nėra jokių uostų, kad galėtų 
didieji laivai prie krašto priplaukti. Dėlto toli dar nuo krašto nuo didžiųjų laivų nu
leidžiami į vandenį maži laiveliai ir jaiš kar iuomenė išlaipinama ir ginklai bei amuni
cija pristatoma. (Acme-Draugas telephcto)

25 m. nuo mirties 
Vyt. Endziulaičio

(LKFSB) Besikuriant Lie 
tuvai po Didžiojo karo buvo 
toksai darbų gausumas, kad 
daugelis taurių pasišventė
lių visomis jėgomis prie jų 
puldamiesi net gyvastį pa
šventė veikime dėl savosios 
tėvynės. Tarp tokių, amži
no lietuvių atminimo nusi
pelnęs, buvo ir Vytautas En- 
dziulaitis. Jisai buvo gimęs 
1893 metais. Išėjęs Marijam
polės gimnaziją, Maskvos u- 
niversitete studijavo gamtos 
mokslus, drauge domėdama
sis filosofijos, religijos ir 
pasaulėžiūros klausimais. 
Visa energija metėsi į moks
leivių ir studentų veikimą, 
organizuodamas ateitinin
kus. Buvo “Ateities“ redak
cinės komisijos narys. Ki
lus Rusijoje revoliucijai, dar 
labiau įsitraukė Į visuomeni
nį veikimą darbuodamasis 
dėl krikščioniškosios demo
kratijos, organizuodamas a- 
teitininkus ir, ypač, darbi
ninkus. Važinėjo su paskai
tomis tais klausimais ir ra
šinėjo į laikraščius. Įkūrė 
Lietuvos Darbo Federaciją 
ir sumanė leist; darbinin
kams laikraštį ‘ ‘Darbinin
ką”. Jo idėja buvo ir orga
nizuoti Katalikų Veikimo 
Centrą, kurs vėliau Lietuvo
je turėjo didelės reikšmės 
katalikų gyvenime. Gyveno 
kaip asketas — pats pus
badžiu ir menkučiais drabu
žėliais, dažnai — susinešio- 
jusiais visiškai, bet viską 
atiduodavo neturtingiems 
moksleiviams. Darbų naštos 
nuvargintas organizmas ne
bepakėlė vėliau pristojusios 
ligos ir jisai mirė vos 27 
metus turėdamas 1918 m. 
lapkričio 30 d.,

Jo šviesų atminimą pa- 
“Nenoriu mirti! nenoriu 

mirti!
Širdis taip trokšta gyvent 

ir veikti!
Jaučiu bemirtį dvasios

tvirtį...
Broleli gelbėk! nenoriu

mirti.”’
“Nurimk, brangusis! 

Likimo svirtį
Regiu pakilus... Kova 

reiks baigti“...
Ramus ir šaltas... Neb- 

reiks jam mirti,
Nebreiks pasauly kan- 

kintis-veikti.

Ką lietuviai domi
ninkonai dirba 
Amerikoje

(LKFSB) Lietuvis domi
ninkonas tėv. Jenkus moki
na Šv. Tomo Akviniečio mo
kykloje Columbus, Ohio. Tė
vas K. Žvirblis taipgi pro- 
fesoriauna kolegijoje — Pro- 
vidence, R. I. Be šių dviejų 
Amerikoje gyvena dar tre
čias domininkonas kunigas- 
tėvas H. Wrubleskis, kuris 
Lietuvoje darbavosi daugiau, 
kaip penkerius metus, šiuo 
metu jisai, berods, gyvena 
kur tai Chicagoje tarp do
mininkonų “airišių“. Be šių 
tėvų dar yra lietuvių domi
ninkonų studijuojančių aukš 
tosiose mokyklose. Taip, A. 
Jurgelaitis, kurio straipsniai 
laiks nuo laiko pasirodo 
“Darbininke”, “Studentų žo
dyje”, “Drauge” bei ameri
koniškuose laikraščiuose, mo 
kinasi domininkonų studijų 
name Washington, D. C. Jis 
yra siela ir kūnu atsidavęs 
savo tautos žmonėms — lie
tuvis. Jisai augęs ir gimna
ziją lankęs Telšiuose, 1938 
m. atvyko į USA. jia įsto
jęs į domininkonus ir Ken- 
tucky atlikęs naujokyną, tre 
jus metus studijavo filoso
fiją Šv. Juozapo vienuolyne 
Somerset, Ohio. Dabar stu
dijuoja teologiją Domininko
nų name Washington, D. C.

25 m. nuo lietuvių 
svarbios rezoliucijos

(LKFSB) 1918 m. lapkr. 
27 d. į New Yorką susirin
kusi Amerikos Lietuvių Ta
ryba (Ją sudarė LRKSA, 
Tautos Fondas, Kat. Federa
cija, Abstinentų Sąjunga, L. 
Darb. Sąjunga, Kat. Moterų 
Sąjunga, Vyčiai) vardu 750,- 
000 jos atstovaujamų Ame
rikos lietuvių išnešė rezoliu
ciją, kurioje pripažino Lie
tuvos laikinąją vyriausybę 
teisėta naujai susidariusios 
valstybės vadovybe, prašė 
prezidento Vilsono ir USA 
vyriausybės pripažinti Lie
tuvos nepriklausomybę, pra 
šė Lietuvos atstovus prileis
ti prie pasitarimų taikos koa 
ferencijoje ir, reikšdami pa
sitikėjimą steigiamai Tautų 
Sąjungai, prašė ir Lietuvą 
priimti į jos narių tarpą.

Jisai labai atjaučia Lietuvos 
žmonių skaudžią padėtį ir 
yra pasiryžęs, kaip tik Lie
tuva bus laisva, važiuoti te
nai darbuotis.

Kas gyvena be prneipų, to 
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (Tiha- 
mer Toth).

Pažink savo gerąsias pu 
sės ir visus trūkumus. Ge
rąsias puses tobulink, o blo
gąsias naikink.

SUŽEISTAS PASIDUODA

Tarawa saloje Amerikos marinai rado, kad japonų ka
reiviai, kaip laukiniai — visiškai nuogi. Šiame atvaizde 
matome marinų suimtą vieną sužeistą į koją japonų ka- 
revį. (Acme-Draugas telephoto)
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Įdomus pasikalbėjimas su lietuviu 
pabėgusiu iš bolševikų "rojaus"

TIKRASIS BOLŠEVIKŲ ROJUS ’ KAMČIATKOJ, IŠ 
KUR MEKAS NEBEGRĮŽTA. MIUONAI ŽMONIŲ 
IŠTREMTŲ Į LEDYNUS. DAUG IR LIETUVIŲ PIR
MOS ‘MEDŽIOKLĖS” SU ŽALIOS SPALVOS ANT- 
SPAUDA PASE PATEKO Į TĄ “ROJŲ' *.

(Mūsų specialaus korespondento)
Perskaičius ‘Drauge’ laiš- giau, ir neišleidžiamas il- 

ką pabėgusio lietuvio iš Ru- gesniam laikui; be to, buvo 
sijos “rojaus’’ į Kanadą, ku- dar be pietų, tai nors trum- 
ris dabar randasi Malton, pai valandėlei sutiko įeiti į 
Ont., sekmadienį, lapkričio mūsų automobilį ir trumpai 
28 dieną, susidaręs gražus papasakoti apie jo paties ir 
būrelis kupiškėnų (P. Jurkš kitų tremtinių gyvenimą, 
tas, M. Jurkštienė, O. Indre- 
lienė ir S. Balčiūnas) pairau Šaunus vyras
kėm į Malton aerodromą. 
Kadangi privačiam be tam 
tikro leidimo negalima įva
žiuoti j patį aerodromą, to
dėl įėjęs į sargybinio name
lį paklausiau, ar galima ma
tyti lakūną J. Montvilą. Sar
gybinis atsakė, kad lakūnas 
baigia atlikti skrajojimo va
landą ir tuojau, jam baigus 
savo pareigas, bus pašauk
tas. Paskiau pridūrė paro
dydamas į Kanados Lietu
vių Tarybos pirmininką P. 
Kairį: “Šis žmogus irgi to 
paties lakūno laukia’'.
Labą dieną

Neilgai trukus ateina du 
lakūnai. Vienas iš tolo dai
rydamasis pasakė (mat, be 
lietuvių, buvo ir keletas ki
tataučių) .

— Labą dieną!
Tuojau pribėgome visi, o 

pats lakūnas, išgirdęs lietu
viškai mus kalbančius, iš 
džiaugsmo nežinojo ką da
ryti. Valandėlę susilaikė, o 
džiaugsmo ašarų buvo pil
nos akys. Iš didelio susijau
dinimo nei mes, nei lakūnas 
nežinome kaip pradėt kalbė
ti. Ant galo lakūnas pasisa
ko, kad nuo 1941 metų pir
mą sykį išgirdęs lietuvių 
kalbą.

Trumpa valandėlė 
automobiliuje

Kadangi Montvilas dabar
tiniu laiku yra labai užim
tas, dirba net po 14 valan
dų į parą, kartais ir dau

J. Montvilas dailiai atro
dantis vyras, vidutinio ūgio, 
inteligentiškas, baigęs aukš
tąją technikos mokyklą. Kai 
b a labai aiškiai ir kiekvieną 
dalyką taip vaizdžiai atpa
sakoja, kad, rodos, akyse ir 
matai tikrąjį paveikslą. Ka
dangi “Drauge” bus paties 
J. Montvilo plačiai viskas 
aprašyta, todėl, nors keliais 
žodžiais, noriu apibėgti pa
viršutiniai, ką iš paties J. 
Montvilo esu girdėjęs. Prie 
to turiu priminti, kad su 
Montvilų kalbėjome nedau
giau kaip pusę valandos su 
pertraukomis. J. Montvilas 
pradėjo šitaip:
Bolševikų šeimininkavimas 
Lietuvoje

Bolševikams užplūdus Lie 
tuvą, buvo įsakyta jokios 
žalos niekam nedaryti, jo
kios šakelės be reikalo ne- 
nulaužti. Ir taip buvo apie 
pora savaičių. Reikia, sako, 
pažymėti, kad kas link bol
ševikų propagandos, tai Ge
belsas nei dešimtos dalies ne 
atstoja.

Po dviejų savaičių labiau 
įs'.drąsmę bolševikai pradė
jo šeimininkauti, žiūrėkit, 
sako, kokia, pas jus neteisy
bė: vieni turi daug žemės, 
kiti visai neturi. Prasidėjo 
parceliacija. Visi nudžiugo. 
Štai, sako, kokia gera val
džia! Aš pats, sakė lakūnas, 
palei Lukštą esu matavęs 
žemę su šešiais padėjėjais

KOVOS Už TAR 4WA SALĄ BUVO DIDELĖS IR ARŠIOS

Ši nuotrauka parodo, kad Amerikos marinų kovos su japonais už Tarawa salą buvo didelės ir aršios. Čia matome 
visą eilę japonų jstiprintų landynių (pillbcx), iš kurių jis vis tik buvo išmušti. Sunkios artilerijos daugelis japo
nų tose landynėse buvo gyvi palaidoti, kitų tik kojos kišo iš žemių. (Acme-Draugas telephoto

matininkais. Viskas buvo 
taip sufabrikuota, kad plo
tą, kurį jie išmatavo per tris 
mėnesius, turėjo būt ma
žiausia matuojamas du me
tai.

Paskui palei Vilnių statė 
aerodromą, prie kurio turė
jo būti pastatyti per tris 
mėnesius namai: kęturi po 
ašluonius kambarius; aštuo- 
ni dviejų aukštų, po keturis 
kambarius ir 16 namų po 
aštuonius kambarius. Visas 
darbas buvo pavestas jam, 
Montvilui, prižiūrėti, kaipo 
vyriausiam inžinieriui. Pa
statėm, sako, lakūnas, bet 
kaip tie namai stovės, tai 
nežinau. Faskiau prasidėjo 
balsavimai. Visi turėjo eiti 
balsuoti. Balsuotojams buvo 
dedama antspauda ant paso 
keturių spalvų: vieniems, t. 
y. ištikimiems, arba Lietu
vos išdavikams, raudona; 
klienas — ružava, dar ki
tiems geltona, o dar kitiems 
žalia. Ir pagal tų spalvų bu
vo sudaromi ešalonai. Pir
miausia pradėjo gaudyti 1 
tuos, kurių pase buvo ža-i

Mos spalvos ant spauda. To
kių sudarė apie 100,000, su
grūdo į prekinius vagonus 
po 80 žmonių, duris aklai 
uždarė ir langus užkalė. To
ji medžioklė buvo birželio 
mėn. Antra “medžioklė” bu- 
vo nuskirta apie spalių mėn., 
o trečia apie kovo mėn., 1941 
m.

do žmonių už mažesnius nu
sikaltimus, bet išveža į Si
biro tyrus, ar į Kamčatką, 
kurioje priskaitoma apie 25 
milijonus išvežtųjų ir palie
ka. O jau iš tokių vietų su
grįžti nėra vilties. Jeigu 
tremtinis Kamčatkoj išgyve
na šešis mėnesius, o jeigu 
vienus metus, tai jau gana. 
Sako, kurie lietuviai yra 
Kamerike j, mes ir niekas 
kitas jų jau nebematys. Jam 

* su draugu, nuteistiems Į 
Kamčatką, pasisekė laimin
gai pabėgti. 48 valandas iš
buvo nevalgę, kol pateko į 
Persiją. Vėliau pristojo prie 
anglų kariuomenės, buvo nu
vežtas į Angliją, o 
Malton, Ontario.

Su pirmu ešaloru
J. Montvilas pateko su pir 

mu ešalonu ir buvo vežamas 
į Irkutską. Daug lietuvių be
vežant Rusijos gilumoje pa
bėgo, nes anapus Uralo ma
žiau sargyba dabojo vežan
čius. Bet kuriuos užmatė bė
gančius, tai peršovė. Įvažia
vus, sako, į Irkutską, susto
jus traukiniui, žiūriu kad ki
tas prekinis traukinis eina, 
su kroviniais. Apsidairęs, 
kad niekas nemato, gavęs 
gerą progą, pasislėpiau ir 
atvažiavau netoli Kinijos. 
Radęs vieną draugą, kuris 
pasirodė irgi tremtinis, nu
tarėm eiti į Kiniją. Buvom 
sugauti ir nuteisti nuo 15 
iki 20 metų kalėjiman į Kam 
čatką. Sako, Rusijoj nešau-

dabar

venau. Dabar esu lakūnu Di
džiosios Britanijos po kara
liaus Jurgio VI globa, vis
kuo aprūpintas, nieko man 
netrūksta, klausau viršinin
kų įsakymų, mokinuos, o už 
trijų mėnesių važiuosiu į 
Angliją, gi iš tenai mušt 
priešo, o, gal, teks nors iš 
padangės pamatyt Lietuvą.

— Mielasis, pasakykite, 
kaip Rusijoj žmonės gyve
na, nes čionai ypač lietuviš
kai kalbantieji Puškeliai sa
ko, kad tenai visko yra. ir 
žmonės jokio skurdo nema
to.

I
Pažiūrėjęs į mus pasakė: 
Jeigu Rusijos žmonės pa

matytų taip žmogų apsiren
gusį, kaip paprastai Kana
doj 
kad

apsirengę, tai sakytų, 
koks buržujus. Žmonės

Nėra ko slėpti

— Juk Tamsta mūsų ge- ten taip’ skurdįai gyvena
rai nepažįsti ir nežinai kas kad vos pragyvenimą pasi 
mes esam, o taip atvirai vis- daro. Elgetos daug graž au 

paklausiau apSįrėdę ir daug gsriau gy
veno Nepriklausomoj Lietu 
voj. S. Balčiūnas

vos pragyvenimą pasi

ką pasakoji, 
lakūno.

— Kas manęs neklaustų,1 
t. y. nežiūrint kokio įsitiki
nimo žmonės nebūtų, visiems 
vienodai ir tą patį pasaky
siu, ką aš mačiau ir pergy-

Žmogaus būdą lengviau 
yra pažinti iš jo klaidų, ne
gu iš dorybių.

Iš Estijos i SSSR buvę 
išvežti 41,582 žmonės

(LKFSB) Iš Londono pra
neša mūsų korespondentas 
gavęs žinių, kad iš Estijos 
bolševikai išvežę į Sovietų 
Rusiją 41,582 žmones. Žymi 
jų dalis (apie 13 tūkst., ma
tyt buvusių Estijos karių) 
patekę į vokiečių belaisvę ir 
iš karo stovyklų, įrodę savo 
estišką kilmę, buvę paleisti 
į namus. Dabar, tikriausiai, 
daugelį iš jų vokiečiai bus 
vėl suėmę, nes estai griež
tai priešinasi ir okupantams 
naciams.

PIRKITE KARO BONUS

beware Coughs 
from common colds 
That Hang On 

Chronic bronchitis may develop if 
your cough, chest cold.or acute bron
chitis is not treated and you cannot 
afford to take a chance with any medi- 
cine less potent than Creomulsion 
which goes right to the seat of the 
trouble to help loosen and expel genu 
laden phlegm and aid nature to 
soothe and heal raw, tender, infiamed 
bronchial mucous membranes.

Creomulsion blends beechwood 
creosote byspecial processwith other 
time tested medicines for coughs. 
It contains no narcotics.

No mafter how many medicines 
you have tried, tell your druggist to 
sėli you a bottle of Creomulsion with 
the understanding you mušt likę the 
way it ąuickly allays the cough, per- 
mitting ręst and sleep, or you are to 
have your money back. (Adv.)

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk- 
ainius daiktus

Turime didelį 
p a s i r Inkimą
Muzikališkų TnstmTnntiį, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro 
lėiiuB, zieuus. Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
4EWELRY — WATCHMAKER j 

— MUMC

1216 ARCHER AVENUE!
Pitone: LAFAYETTE 8617

BERNADETOS GIESMĖ FRANZ WERFEL
Harold Foster Iliustracijos

Bernadeta mėgino persižegnoti jaj buvo taip malonu klūpotiŠviesos viduryje stovėjo moteriškė

a Į ONE OF THE 

eiomabN 
TWIIC$ YOU CAN

You tvomen and [drįs vrho suffer from 
simple anemta or who loss so much 
during monthly periods that you fec! 
tired. weak, -dragged out"—due to lou- 
blood-iron—
Stare at or.ee—try Lyaia Pinkham’s

To Help Bt’Od Up Red BIgog To Give More 
Strength Fcr Women Who Lack Precious Iron!

lack precious blood Iron.
Taken as dlrocted—Pinkham’s Tab

lets are one of the rerv best and quick- 
ėst home vays to get iron into the 
blood. Many m-dical authorities stato 
the form of iron used in Pinkham’s 
Tablets is far more readily absorbea 
into the blood-so is better fer you. 

p than some other iron-forms. •
Just try Pinkham’s Tablets falth- 

fully for at least 30 days. Then see if 
you, too, don’t remarkably benefit, 
Follow label directlons.

Visas Masabelio urvas. Liurde, buvo nu
švitęs malonia, rausva šviesa. Tik dešinėje 
uolos įdubime buvo tamsoka. Staiga. Ber
nadeta Sibiriūtė pamatė, kad viršutinėje 
uoloje augančio Laukinio erškėčo šakos siū
buoja, nors aplinkui visa buvo ramu. Urvas 
nušvito aiškia šviesa ir šviesos viduryje 
pasirodė Moteriškė. Ji buvo jaunutė, apsi
vilkusi ilgu ba’tu rūbu, neapsakomai graži 
ir malani. x

Bernadeta, įsižiūrėjus į Apsireiškusiąją, 
pamato, kad jos kojos basos, o prie abiejų 
kojų pirštelių spindi du geltoni radastai. 
Persigandus, Bem'deta norėjo šaukti savo 
sesutę Antaniną ir draugę Joaną Abadytę, 
kurios toliau nuo urvo rinko malkas. Bet
ji negalėjo nė žodžio ištarti. Ir jos baimė

Dr»»-.nt» cepyri»ht, 1HI, by Features Syndlcaute, Ine.

pasikeitė į r3mų ir visiško pasitenkinimo 
jausmą. Ji niekada nesijautė taip pilnai pa
tenkinta, toki rami. Jos gyvenimas buvo 
vargingas; daug sykių buvo nedavalgius, 
gyveno tėvelių drėgnoje ir šaltoje troboje; 
naktimis ją taip dusindavo astma, kad vos 
įgalėdavo atsikvėpti.

Bernadetai nė į mintį neatėjo, kad Apsi- 
reiškusoji Moteriškė atėjo iš dangaus, o 
tačiau ji tuojau mėgina, persižgnoti; mėgi
na, bet negali, ranka buvo taip sunki, lyg 
pririšta.

Apsireiškusioji Moteriškė maloniai nu- 
išypaojo, pakėlė savo ranką ir persižegno

jo tokiu šviesiu ir dideliu kryžiaus ženklu, 
kokiu Bernadeta nematė jokio žmogaus per- 
sižegnojant. Kryžiaus ženklas, rodos, pasi-

Text copyrtjht, IMI, by TbaVlktnf Prese, Distrlbuted by Kiny Prataręs Synū

liko kybąs ore. Bernadeta dabar jaučia lyg 
kas paėmė jos ranką ir pakėlė, taip lengva 
buvo persižegnoti. Ji negalėjo atsigerėti Mo
teriškės malonumu, taip jai čia buvo malo
nu klūpoti. Ji nebejaučia nei žiemos šalčio 
nei drėgnumo, jai taip ramu, taip malonu.

♦ * ♦

Kad tikrai ir pilnai suprasti visus Liurdo 
'vykius būtinai reikia kiekvienam įsigyti 
vyskupo Bučio knygą: “šv. Panelės Marijos 
Apsireiškimas Liurde”. Tą knygą “Darbi
ninkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass., neužilgo išleis. Įsirašykite į knygos 
leidėjus prisiųsdami $5.00; už tai gausite 
knygą, kurioje jūsų vardas bus įrašytas, 
kaipo leidėjo.

icate in co-operatlon with the Book-of-the-Month Club. Ine.

e

TABLETs. They’re one of the 
greatest blood-iron toiūcs you 
can buy to help build up red 
blood to give more strength 
and energy and to promote 
a more refreshed and robust 
bloodstream for women v.’ho

valuable booklet that 
h«lp« sol ve menu problema 

"CHEESE RECIPES FOR* 

WARTIME MtAU”
• Here are 22 eseellent recipes from the 
Kraft Kitehen ... recipes for main dishes 
that will be a big help with ration menus. 
The book is illustrated; recipes areprinted 
In large. eaay-to-read type. For your free 
eopy just send oeder form bek>w.

■ w ■ w srre e
Kraft Home Economiea Kitehen
S02-V Pesbtigo Court, Chicago, Illinois
Please send me a free eopy of

"CAcesc Reeipes for W artime Mealt"

■ Name._______________________________________ •
• -------- *
I ADMESS__________________________■ ;
• CITY----------------------------------- statė_________________ :
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LABDARYBĖ
t

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas. »

.................... ..................................... r
Seimui praėjus

Labdariai yra dėkingi dien 
raščiul “Draugui”, kuris jau 
plačiai supažindino visuo
menę su Labdarių Sąjun
gos 24-to seimo, buvusio pra 
ėjusį sekmadienį Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Panelės pa
rapijoj, Brighton Parke, dar 
bais. Iš dienraščio rapsrta- 
žo ir editorialo visuomenė J

kurių vardai paaiškės iš pro
tokolo.

Išklausius centro valdybos 
ir kuopų pranešimų, paaiš
kėjo, kad Labdarių Sąjunga 
praėjusiais metais daug dar 
bavosi ir daug nudirbo. Iš
klausyta visa eilė gražių 
sveikinimų, priimta reikš
mingų rezoliucijų.

Visos kitos seimo smulk-

ARTISTO NUPIEŠTA SĄJUNGI NINKU VADŲ KONFERENCIJA

lu praneš.ui u a,.ie pastarąją sąjungmmKų vaaų K.merencija, piramidų šešeiyje, Airikoj, artistas nupie-
Zalė-Jn iwldarvti šau*'ruikn *menos bus paskelbtos pro- šė tą konferenciją, kaip čia matome: Amerikos prezidentas Roosevelt, britų ministrų pirm. Churchill ir kinų gene- gaieyj susidaryti sau paiaų ..... . , , ____ ___ i________ • __ r_____ -vaizda kad šiemet labdari tokole, kuris netrukus bus ralisimo Chiang Kai-Shek diskusuoja visišką sutriuškinimą ašies, kuri jau vienam gale braška, ir grąžinimą vi- 
seimas buvo^ne vienu ktp Parengtas ir pradėtas skelb- soms pavergtoms valstybėms laisvę ir nepriklausomybę. (Acme-Draugas telephoto) 

riuo, bet visais atžvilgiais 
labai sėkmingas. Tas pats 
mūsų dienraštis skelbė, kad 
šiemetinis seimas bus isto
riškas. Taip ir buvo.

Pirmą kartą mūsų sąjun
gos istorijoj dalyvavo vys 
kūpąs ir gražų pamokslą pa
sakė. Seime turėjo būti pats 
Chicagos arkivyskupas, ta
čiau netikėta jo brclio mir-1 
tis sulaikė. Arkivyskupą at
stovavo vysk. Wžiliam D. 
O'Brien, per kuri .arkivys
kupas pažadėjo Labdarių Są 
jungos statomą prieglaudą 
šventinti kitų metų pavasa
rį, t. y. mūsų sąjungos 30 
metų sukaktuvių cmetais. Ma 
lonus Arkivyskupo pažadas 
seimo dalyviuose sukėlė la
bai didelį entuziazmą ir ryž
tingumą dar daugiau dar
buotis prieglaudos naudai.

Pamaldų metu bažnyčioje 
reikšmingą pamokslą pasa
kė ir kun. A. Briška, klebo
nas ir seimo šeimininkas. 
Parapijos choras, muz. J. Ku 
dirkos vadovaujamas savo 
puikiu giedojimu puošė gra
žias pamaldas, šauniai gie
dojo solistė Ona Piežienė.

Po pamaldų >a!ėj labda
rių 8 kuopos šeimininkės at
stovus ir svečius pavaišino 
puikiais pusryčiais. Po pietų 
netrukus prasidėjo seimas, į 
kurį suvažiavo šimtai atsto
vų ir svečių, kurie suaukojo 
prieglaudai apie penketą 
tūkstančių dolerių. Seimui 
vadovavo sąjungos valdyba. 
Buvo pririnkti komisijos,

ti mūsų, labdarių, skyriuje. |--------------------------------------
biam darbui ir šios įstaigos 
labui.

Labdarių seimo 
rezoliucijos

"Drapiežnas" dzūkas 
Sporto Šventėj

Juozas Bancevičius daly
vaus programoj Lietuvių 
Sporto Šventės, Dariaus-Gi
rėno salėj, gruodžio 12 d. 
Kas drįstų Chicagoj reng
damas sporto vakarą apsi
eiti be Bancevičiaus > Negir
dėtas daiktas. Per pastaruo
sius 25 metus “drapiežnas” 
dzūkas užsitarnavo pagar
bos sportininkų tarpe ne tik 
čionai, bet ir visoj Ameri-

' k°j-

Šia proga paminėsiu du 
asmenis, kurie Sporto Šven
tės rengimo komisijai viso
kiais būdais padeda, kad to
ji šventė būt sėkminga. A- 
leksandras Kumskis, Ameri
kos atletų palydovas į Lie
tuvą, ir gerai žinomas spor
tininkas lietuvių tarpe. Da
bar jis yra South Side parkų 
viršininkas ir užima svar
bią vietą politikoj. Antras 
— tai Chicago policijos lei
tenantas V»illiam Balsvick 
(Vincas Balsevičius), lietu
vis, kuris prieš 20 metų da
lyvavo futbolo lošime aukš
tesnėj mokykloj, paskui pa
garsėjo Northwestern uni
versiteto rinktinėj. Jis iki 
šiol .seka spertą, ypač Ame
rikos futbolo veikimą.

J. Jakubauskas

10 
šios, 
kun. 
navo

V

vai. prasidėjo šv. Mi- 
kurias laikė klebonas 
A. Briška. Jam patar- 
kunigai F. Juškevičius 

— diakonu ir kun. J. Pet
rauskas, MIC.,’ subdiakonu. 
Apeigų tvarkdariu buvo kun. 

, J. Stankevičius. Svečiai ku
nigai užėmė jiems prireng
tas vietas užkrotyje.

Po pirmos evangelijos ku
nigas A. Briška sakė pa
mokslą, sveikino seimo de-

Padėka
Cicero. — Vardu komisi

jos ir draugystės Dievo Mo
tinos Sopulingos, šia proga 
dėkoju visiems, kurie sten 
gėsi padėti padaryti mūs 
metinę vakarienę sėkminga. 
Vakarienė įvyko lapkričio 
14 d.

Dėkui programos veikė
joms, kurios. vadovystėj 
DvyLaitier.es. linksmino vi
sus ir priminė jaunystės die 
nas. kaip jauni būdami grie
bė šieną po Lietuvos saule
le. Joms akompanavo Bač- 
kauskaitė, kuri dar ir padai
navo duetą su Dvylaitiene. 
Chorą sudarė sekančios- 
Maksvytienė, Augaitienė, 
Klimienė, Antanaitienė, Rim 
dzienė ir Bružienė. Vakaro 
vedėja buvo Paseckienė, ku
ri jau bene dvidešimts me 
tų pirmininkauja draugys 
tei. Visada uoliai dirba drau 
gijai ir parapijos darbuose

E. Bružienė

Padėka
Seimas reiškia visiems au

kotojams didelį dėkingumą, 
kaip tai: kuopoms, darbuo
tojams, dvasiškiams ir vi
siems, kurie kuomi nors pri
sidėjo prie Labdarių Sąjun
gos ir senelių prieglaudos 
statymo gerovės.

me-
me-

Padėka Arkivyskupui
Atsižvelygiant į tai,

J. E. arkivyskupas Samuel 
E. Stritch maloniai pažadė
jo jau busimąjį pavasarį 
šventinti įrengtą Lietuvių 
Senelių Prieglaudą, seimas 
skatina labdarių kuopas ke
leriopai daugiau padirbėti ir 
prašo organizacijų ir drau
gijų kooperuoti su Labdarių 
Sąjunga, kad bendromis jė
gomis sukelti pakankamą pi 
nigų sumą, už kurią butų 
galima be skolos įrengti se
nelių prieglaudą. Tuo pačiu 
kartu nuoširdžiai dėkojame 
garbingam Ganytojui J. E. 
arkivyskupui S. A. Stritch 
už rodomą Labdarių Sąjun
gai ir statomos prieglaudos ga nuo pat pradžios savo 
reikalui nuoširdų palanku
mą.

kad

Kvietimas į talką
Kadangi Labdarių 

ma prieglauda priglaus visų 
lietuvių kolonijų pavargė
lius, 
kad 
šiuo 
kiai
aukas ir auginant nariais 

savo kuopas.

stato-

Labdarių Sąjungos 
30 metų sukaktis

Kadangi ateinančiais 
tais sueina trisdešimts
tų nuo Labdarių Sąjungos 
įsisteigimo ir ateinančiais 
metais apvaikščiosime tris
dešimts metų Labdarių Są
jungos sukaktį, tadgi seimas 
pageidauja, kad busimieji i 
metai būtų sėkmingiausiais 
metais sąjungos istorijoje. 
Labdarių seimas pageidauja, Į 
prašo ir ragina visus ir kiek peSa^us ir dalyvius. Po šv. 
vieną smarkiau pasidarbuoti vVskuPas Pasakė reikš
’ -........................ mingą 'pamokslą, pritaikin

tą tai iškilmei. Po pamoks
lo suteikė palaiminimą šv.

1

1

1

bėgyje sukaktuvinių metų.
Padėka 8 kp. ir klebonui

Lietuvių R. K. Labdarių Sakramentu.
Choras, vadovaujant artis 

tui J. Kudirkai, parapijos 
vargonininkui, labai gražiai 
giedojo iškilmei prirengtas 
mišias ir giesmes.

Po pamaldų vyskupas su 
palydovais grįžo į kleboni
ją ir praleidęs jaukioje drau 
gijoje lietuvių kunigų valan
dėlę laiko atsisveikino ir ly
dimas klebono išvyko į ki
tas parapijas atlikti savo 
pareigų. Namiškis

tai seimas pageidauja,
visų kolonijų žmonės^ 
laiku stengtųsi smar- Sąjungos 24-tas seimas reiš 
pasidarbuoti renkant

Dėl nepagrįsto skundo
Kadangi Labdarių Sujun

WOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street

MOST

MODERN

įCOMPLETE
ADV ANCED PHOTOGRAPHY^

LOUEST 1‘OSSIBf.E PRICES

PHONE LAFAYETTE 2813

kia gilią padėką Nekalto 
Prasidėjimo par. klebonui 
kun. A. Briškai ir vietinei 
Labdarių Sąjungos 8 kuo
pai už surengimą labai įspū
dingų pamaldų bažnyčioje ir 
malonų seimo delegatų 
svečių priėmimą.

ir

I

įsisteigimo buvo ir yra ka
talikiška, bet iš kunigo A. 
Linkaus pranešimo paaiškė
jus, kad kas nors yra ap
skundęs šią sąjungą arki- SdlITIO pradžia 
vyskupijos kancleriui kaipo ;

i

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

Dėl prieglaudos komisijos
Kadangi dabar ir ateityje 

yra ir bus reikalinga me
džiaginė pagalba labdarių nekatalikiška, tadgi teisin-
namui, tai seimas išreiškia gumas reikalauja ir seimas 
pageidavimą, kad apart pen- pageidauja, kad skundėjas 
kių paskirtų kunigų š os į- arba skundėjai būtų surasti 
staigos reikalų vedimui ir ir pasiaiškintų Labdarių Są- 
tvarkymui dar būtų paskir- jungai, kokiais tikslais šis 
tas po vienas pasaulinis at- juodas taškas buvo meta- 
stovas iš kiekvienas labda
rių kuopos. Tuomi bus iš
reikštas pasauliečių ir dva-1 
siškijos vieningumas svar-

mas ant mūsų organizacijos. 
Skundėjų suradimo priemo
nė pavedama centro valdy
bai.

DIDELIS, PUIKUS, GRAŽUS KALĖDI NIŲ KORTELIŲ BARGENAS UŽ $1.00.

gtai vaizdas naujųjų 1943 metų kalėdinių kortelių. Dienraštis “Draugas” 
jau kelinti metai spausdina puošniausias lietuviškas kalėdines korteles visoje 
Amerikoje. Kalėdinių kortelių dėžėje yra 21 kortelė: 14 su meniškais lietu
viškais sveikinimais, o 7 su angliškais. 21 kortelių dėžutė kainuoja tik $1.00. 
Užsakymus siųskite tiesiog į “Draugo” ofisą 2334 S. Oakley Avė., Chicago* DI.

* y- ' '

si

Labd. Sąjungos

Brighton Park. — Labda
ringos Sąjungos bažnytinės 
iškilmės šįmet lapkr. 28 d. 
buvo ypatingos. Jose daly
vauti buvo pakviestas ir J. 
E. Chicago arkivyskupas Sa
muel Stritch, D.D. Iš prie 
žastjles arkivyskupo brolio 
mirties, ganytojas negalėjo 
iškilmėse dalyvauti, Savo 
vieton įgaliojo vyskupą W. 
O'Brien, D.D.
Pasitikimas•

Seimo delegatai, Darius 
Girėno postas, draugijos su 
savo vėliavomis išsirikiavę 
prie 44 gatvės ir Vl estern 
Avė. ir laukė atvykstančio 
vyskupe. Visa ši graži pro 
cesija ir minia žmonių vys
kupą atlydėjo į Nekalto Pra
sidėjimo šv. Panelės parap. 
kleboniją. Nuo bažnyčios iki 
klebonijos dviem eilėmis iš
sirikiavę berniukai ir mer
gaitės, pasipuošę gėlėmis su 
savo klebonu kun. A. Briška; 
priešakyje pasitiko vyskupą 
ir įlydėjo į kleboniją. Vys
kupui ir kunigams apsiren
gus bažnytiniais rūbais bu
vo nulydėtas į bažnyčią, kur 
prasidėjo iškilmingos šv. Mi 
šios. Vyskupas su savo pa- 
gelbininkais kun. J. Šaulins- 
ku ir kun. T. Reed užėmė vie 
tą ant prirengto vyskupiško 
sosto.

i

T
I

BUY

AND

ŪSE <

CHRISTMAS SEALS

Tiv

They Fight Tuberculosis

J
DABAR

DANTŲ PI/KIT!

VAlilOJAMAS NAI JAS 1'LASTIC MA. 
TKKKIIAS AATIKAIJJ, GIM 
SPALVOS DANTŲ fl.KITOMS.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
\’amŲ Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MTLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LJTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI S ALE SMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandoa popiet.

What a ioy to jret relief from a cough due to a 
cdd. Get it with Smith Brothera Cough Drops 
—the famoua dropa that cootain a apecial bleod 
of aoothiag ingredieno. Two kiods, Black or 
Menthol. Oa/y « niekti ebteks tbtt titklt.

SMITH BROS. COUGH DROPS 
BLACK OH MENTHOI-5F

ž. z

MAIS

ttX’Velvalone^z
$12.50

IKI $39.50 U2 KIEK V ikNĄ
Neatsiduoda. B« akonlo. Natūralia spal. 
’«*• Nublunka. Vl«oj Aaly tlnomoo dantų 
plettoo. Permatomos cryatal ciear pleltoa

Plunksnos sunkumo, aanltarėo, Patrn- 
klnimaa i aruntuetaa. Matenolnu latmt pa- 
naiua t remtini. Vienos dienos tais/mų 
patarnavimaa. ApeliaRlavItnaa Teitai.

Į Darome p'ei tas (spaustas Ir Į 
Į gautas Uk Iš lalsnluotų den tįstų

HEJNABROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Asliland 2n<l Fl Mini. B251

Atdara nuo V Iki s, aeAtnd. oue k iki 4 
_____ KALBAMU LIKTI V1SKAI

3045 W 2«th St 2n<1 Fl. 29OK
30 N. Deaihorn lt,,,, hub Sia BIMfi
Vidui n.ieačio .ai » a. Antredu.nl ir

ketvirtad >*»d| nuo & fkt 7

(ĮUINTUPLEIS 
w relieve misery of - 

CHESTCOIDS 
this good old reiiable way

At the flrst sign of the Dior.ne Quin- 
♦uplets catchingcold—theirchests and 
tbroats are rufybed with Musterole—a 
product made especially to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
bronchial and croupv coughs.

The Quints have always had expert 
care, so mother—be assured of using 
Just about the BEST product made 
when you ūse Musterole. It’s more 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestion! 
TN 3 STRENGTHS: Children’s Mild 
Musterole. Also Regular and Ertra 
Strength for grown-nps who prefer 
a stronger product. All drugstores.

Split by PDF Splitter

DvyLaitier.es
Antredu.nl


'-Ketvirtadienis, gr. 2, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLTNCHS

Šiuo skelbiame "Draugo” 1944 m. 
koncertą Šoko! salėje
KONCERTO PROGRAMA BUS BEGALO ĮVAIRI, TAIP 
SAKANT ŠEIMYNIŠKA. DALYVAUS CHORAI, ŠV. 
KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRAS IR ŽYMIAU
SIEJI MŪS SOLISTAI, SOLISTES.

1944 m. “Draugo“ kon
certas tikrai bus skirtingas 
nuo praeitų metų koncertų. 
Jis bus šeimyniškas koncer
tas.

Kiekvienam šeimos 
bus skirta ypatinga 
koncerto.

nariui 
dalis

mėjęs daug pirmenybių (pri
zų) už grojimą. Šis orkest
ras sutiko dalyvauti “Drau
go” koncerte sausio 16 d., 
1944 m. Orkestro narių tar
pe yra daug solisčių, kurios 
atskirai išpildys dalį prog
ramos didesniam įvairumui.

SOLISTAI
Koncerte Genovaitė 

raitis ir Antanas Kamins
kas bus solistai. Chicago 
koncertų lankytojai seniai 
yra girdėję vieną geriausių 
solisčių — Genovaitę Gied
raitienę.

Antanas Kaminskas, ku
ris taip maloniai publiką nu
teikė praeitų metų operetėj 
‘ ‘ Lietuvaitė ’ ’, vėl dainuos 
šiame koncerte.
AKADEMIJOS 
ORKESTRAS

Gied-

i

r

Šv. Kazimiero akademijos 
mergaičių orkestras yra lai-

BUS DU CHORAI
“Draugo” sausio 16 

1944 metais, koncerte 
du chorai, kurių vardus vė
liau paskelbsime. Tik tiek 
pasakysime, kad ir jaunimas 
dalyvaus sų senimu “Drau
go” koncerte. Nei vieni, nei 
kiti nebus užmiršti.

Šalę to, bus ir keli kiti 
surprizai, kurie už kelių die
nų bus paskelbti spaudoje.

Atsiminkite dieną: sausio 
16 d., 1944 m. Tai bus di
delė ir maloni diena.

GRAND DOVANA GYVULIŲ PARODOJ

bus

11 VI I vi ■ Vi-

Nuoširdžiai aciu
Lapkričio 28 d., po sumos 

Aušros Vartų parapijos cho
ras sušaukė nepaprastą su 
sirinkimą mokykloje, kur 
komisijai išdavus raportą iš 
rengto vakaro, lapkr. 14 d., 
čia pat man įteikta stambi 
Kalėdų dovana — čekis 
$238.88 sumai.

Šiuomi nuoširdžiai dėkoju 
vakaro mano naudai rengi
mo komisijai, visam chorui, 
visiems vestsaidiečiams, ku
rie kokiu nors būdu prisidė
jo prie to vakaro, ir mano 
brangiems kolegoms-vargo- 
nininkams, kurie ne tik pri
sidėjo prie programos paį
vairinimo ir kurie atsilankė, 
kad paliudyti tikrą draugiš
kumą. To aš niekuomet ne
pamiršiu ir, jei tik galėsiu 
visuomet stengsiuos atsily
ginti.

J. Brazaitis, Aušros 
Vartų parapijos varg.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

Surpryzininkai

Kur dabar yra į 
prof. Voldemaras?

(LKFSB) šiemet prof. Au 
gustino Voldemaro 60-tas 
gimtadienis. Voldemaras y- 
ra gimęs 1883 metais. Aukš
tuosius mokslus jisai baigė 
Petrapilio universitete, filo
logijos skyriuje, gaudamas 
magistro laipsnį. Buvo vė
liau pakviestas profesoriau
ti Petrapilio umversifete, 
kur buvo privatdocentu, vė
liau buvo docentu Petrapilio 
fiziko-neurologiniame insti
tute. Įsikūrus Lietuvos uni
versitetui, kurį laiką čia bu
vo profesoriumi socialinių 
mokslų, visuotinos istorijos. 
1918 metais lapkričio mėn. 
11 d. susidarius pirmajam 
Lietuvos ministeriu kabine
tui, prof. Voldemaras buvo 
ministeriu pirmininku ir už
sienio reikalų ministeriu. 
Ministeriu kabinetams kei- 

^čiantis prof. Voldemaras už
sienio reikalų ministerio pos 
tą išlaikė iki 1920 m., kol 
šeštame kabinete jį pakeitė 
Purickis. 1926 metais, po 
gruodžio mėn. perversmo, 
valdžioje įsistiprinę tautinin
kai vėl Voldemara pakvietė

B. H. Heide, Tarptautinės Gyvulių Parodos, Chicagoj, 
menedžerius, įteikia jaunam ūkininkui, T. Richard Lacy, 
iš Kansas, III., aukščiausią dovaną už šį jautį, šis Illinois 
ūkininkas jau treti metai paeiliui tose gyvulių parodose 
laimi aukščiausias dovanas. (Acme-Draugas telephoto)
-
Wesf Pullmano 
naujienos

. ■
Gruodžio 5 d. parapijos sa 

, Įėję įvyks šaunus parengi
mas Moterų Są-gos 7 kuo
pos ir Nasturtų choro. Bus 
gardi vakarienė ir graži pro
grama. Programą išpildys: 
Nasturtų choras (kur dai
nuoja Šaltimiero radio pro
gramose) “Našlikė” Antosi- 
kė. Sako, dalyvaus progra
moje ir žymus baritonas Jo
nas Peredna. Sąjungietės ir 
Nasturtos platina parengt 

ir mo bilietus ir jau mažai be- 
4,, V,, Tė ...■ —

ministeriu pirmininku ir už
sienio reikalų ministeriu ke- 
turioliktajan kabinetan. Po 
keletos metų prasidėjo var
žybos dėl įtakos tarp Smeto
nos ir Voldemaro. Voldema
ras buvo ištremtas ir vėliau 
uždarytas Utenos kalėjime. 
Būdamas valdžioje Voldema
ras yra padaręs visą eilę 
veiksmų, varžančių tikėjimo 
ir Bažnyčios laisvę, bet pa
tekęs į kalėjimą pataisė sa
vo moterystę pagal Katalikų 
Bažnyčios reikalavimus 
parašė Kristaus gyvenimą, turi. Kviečiami ir svečiai iš 
Katalikams neparodžius su
sidomėjimo, tas veikalas ne
buvo išleistas. Vėliau Volde
maras buvo ištremtas į už
sienį. Bolševikams okupavus 
Lietuvą, buvo žinių, kad Vol 
aemar.as grįžo taipgi į Lie
tuvą ir kad jisai buvęs bol
ševikų areštuotas ir išvežtas 
į Rusiją. Per paskutinius 
trejetą metų nieko nebuvo 
girdėti nei kur yra prof. Vol
demaras, nei — ar jisai dar 
gyvas.

i
kitur atvykti. Nesigailėsite

North Side žinutės

A A

RED— ITCHY— SCALY

ECZEMA
Stengkis atlikt savo pa

reigas taip, kad iš to būtų 
naudos ne tik tau pačiam, 
bet ir visuomenei.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams" pilną patenkinimą.

_________>

KREIPKITĖS PRIE MUS fe 
TIESIOG IR SUTAUPY- ‘ 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.^ 
SUVIRS 200 PAMINKLŲ fe 

RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI. į-
Geriausio Materiolo ir Darbo. V

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 3 skyriaus “bingo“ jau 
arti. Įvyks 5 d. gruodžio, pa
rapijos svetainėje 7:30 vai. 
vakare. Bus gražių dovanų 
Kas atsilankys, džiaugsis lai 
mėjęs. Noriu pažymėti, kad 
viena iš komisijos — Mari
jona Datkūnienė su atsida
vimu veikia; ji viena išleido 
virš 50 tikietų. Lauksim sve
čių.

PIRKITE KARO BONUS!

Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture! 
First applications of wonderful sooth- 
jng meakated Zerr.o—a doctor’s formula 
—promptly relieve the intense itch- 
ing screness and start at once to help 
heal the red, scaly skin. Amazingly suc- 
cessful for over 30 years! First trial of 
marvelous clean, stainless liquid Žemo 
convinces! Ali drug______ — _
stores. Only 354.

VENETIAN
MONUMENT CO.Me Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas h Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
Jgl PHONE: SJEELEY 6103

2-3 pointai mažiau 
už jautieną mėsą
CHICAGO, gruod. 1. — 

OPA šiandien pranešė apie 
pakeit'mus pointų verčių 
kai kuriems maistams. Poin
tų skaičius už jautieną mė
są sumažintas, prezervuotos 
sriubos, citrininių vaisių 
sultys ir rūkštūs kopūstai 
visai nuimami nuo sąr3šo. 
o už sūrius, žuvį ir kai ku
rią kiaulieną reikės mokėti 
daugiau pointų.

COUGHS
Due To Coldt or Bronchial Irritation

H<re’s oood news for *h« people of the U. S. A. 
Ctnads'* prMtest couph medtare ,s now be>ng 
rAide and sold r«;ht here. and -f you hav« «ny 
doubt about what to take th,s winter for the com- 
mon cough or bronchial irritation J*t a bottfe of 
Buckle/s CANADIOL Motore. You won’t be disap- 
pomted - it’a different from anythmj elne you «vw 

one Irffle sm and you pet metant eetion. Or*y 
45c—all druggists. Satiefaction or money back.

- ■ - ___________ -

ANASTAZIJA 
GUDAUSKIENE 

(po tėvais Petru tai tė )

Mirė Lapkr. 29 d.. 1943
6:30$vaI. vak., sulaukus pusės 
amžiaus.
Gintė Lietuvoje. Kilo iŠ Tel

šių apskr., Darbėnų parapijos, 
Auksorio kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Antanų, dukterį Eleną; 
brolį Vincenta Petrulį ir pus
brolius Stanislovą ir Joną Pet- 
ručius ir jų šeimas (visi Con- 
necticut valstijoje), pusseseres 
Barborą Zikienę ir Juzefą 
Stočkienę ir ju šeimas, Svo- 
Rer; Petrą Daukšą, ir jo šei
mą ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Dievo 
Motinos Sopulingos draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1433 So. 49th Avė., Cicero. III. 
Dėl informacijų šaukit Cicero 
4535.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Gruodžio 4 d. iš narni; 8:30 
tai. ryto bus atlydėta į šv. 
Antano parap. bafcnyčD, kurio
je įvyks gedulingos pam .Idos 
už velionės sielą Po pima’.dų 
bus nulydėta ( šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįzta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė. Bro
lis, Pusbroliai, Pusseseres, švo- 
geris ir Giminės.

laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Ciecro 
2109.

m.. t.
«

ALEKSANDRAS 
SAUTELAS

Gyveno 6929 Stony Island 
Avė., tel. Dorchetler 8034.

Mirė Lapkr. 30 d., 1943. 3 
vai pp.. sulaukęs pusės ainž

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., l^aukuvos par.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

tris dukteris Margaret Rose 
ir Anna, 5 anukus ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko brolį 
Simoną.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės ______ ________ .
Gruodžio 2 d. iš koplyčios 8: 30 
vai. ryto bus 
Jurgio parap.
Je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, 
dų bus nulydėtas į šv.
miero kapines.

Nuoširdž ai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nu’iūdę: Dukterys, Antikai 
ir Giminės.

TziidotuvJ'i Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel Yards 
4908.

A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

■

Rekordas—

Rankose!

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
» PARTICLLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCT1ONS 

DISTR1BUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
'įį Most Benutlftil—Most Endurlng—Strongest—Best In The World. 
M BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
™ KREIPKITĖS PRIE —

| JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

5$ Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Pasitikėjimo 
Mumis

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

MODERNI Išvidinė PARODA; REZIDENCIJA:
fe & 4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 
S H Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI

L. BUKAUSKAS

Phones: CANAL
COMMODORE

PULLMAN

2515 
5765 
1270

įvyks Šiandien,

atlydytas į šv. 
bažnyčią, kūrio-

Po pajnal-
Kazi-

GARY, INDLANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

KARLAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

Agf‘H v

""K K -i/l*i - įa
Hnn

‘JOHN F. EUDEIKIS

AMBULANCE Dieną ir Nakt|

4805-07 SOUTH BTERMITAGE AVENUR

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALEFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CAUFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

T^ephone Y ARDS 1419 

I. J. ZOLP
1646 MEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

2314. VVEST 28rd PLACE . 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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DTENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Vaizdas iš kovų ore

Chicagietis oro herojus numušė su 
viena ranka naciu lėktuvą

i

Karo frontuose esti įvai
riausių įvykių, ypač oro ko
vose. čia parašysime apie 

, vieną įvykį, kurio metu vie
nas chicagietis kulkosvaidi
ninkas su viena ranka nu
mušė vokiečių kovos lėktu
vą.

Iš skrajojančios tvirtovės 
.50 kalibro kulkosvaidžių 
šaudoma dviem rankom. Bet 
Chicagos kulkosvaidininkas 
nušovė vokiečių lėktuvą su 
viena ranka, spalių 14 die
nos Schweinfurt fabriko už
puolime iš oro.

Tojo kulkosvaidininko pa
vardė yra Tech. Sbt. Robert 
J. Conley, 26 metų, jauniau
sias iš aštuonių Mrs. P. H. 
Conley vaikų, 636 N. Pine 
avė.

; stebuklingo. Kulka palietė 
i jo riešą ir atsimušė į jo šar
vą. Jei toji kulka nebūtų at
simušusi, ji būtų perėjusi 
per pilvą. Jis turi kulką kai
po suvenirą.

Jis buvo apdovanotas 
Purple Heart dėl nepaprasto 
pasižymėjimo. Sgt. Conley 
yra rekomenduojamas kitam 
pagerbimui. Laiškai jo šei
mai praneša, jog jis pasvei
ko iš žaizdos.-

Apie šio kulkosvaidininko 
(Waist gunner) pasižymėji
mą kovoje pranešė pereitą 
šeštadienį Associated Press 
iš bombonešių stoties Ang
lijoje.

ČEMPIONAS LAUŽO KARO REIKALAMS RINKIME

Walter A. Schellhorn, gyvenantis 2627 N. Harding Av., 
skaitomas Illinois vals. laužo rinkimo karo reikalams čem
pionas. Jis yra Commonwealth Edison Co. vieno departa
mento atstovas ir perdavęs karo reikalams daugiau kai 
3,700,000 svarų nenaudojamo metalo. Tokio kiekio metalo 
užtenka 132 General Sherman tipo tankams padirbti. De
šinėje William L. McFetridge, metalo laužo rinkimo Chi
cago regionalis direktorius W. A. Schellhornui įteikia Ka- 

iro Produkcijos Eordo garbingą atžymėjimą.
1,1 " 1 1 ——

Įvairus atsitikimai

Va kokie dalykai atsitiko Chicagoje 
sios savaitės pradžioje

Rastas miręs
Henry Butler, 34 metų 

amžiaus, 6535 Woodlawn 
avė., buvusio bond teller, la
vonas buvo rastas pereitą 
antradienį ant Illinois Cent
rai bėgių prie 63-čios gat
vės stoties. Jis buvo dingęs 
keturias dienas.

Town Hali teisme. Motina 
paliudijo, jog sūnus ją mu
šė, kai jis būdavo perdaug 
gėręs. Jis mušė ją pirmadie
nį trečią kartą trijų mėne
sių laikotarpyje, motina 
reiškė.

pa-

* »

Sutrenkė gatvekaris

i

KULKA PALIETE RIEŠĄ

Kai Fortress “Rationed 
Passion” skrido tiesiai į tiks
lą, 20 mm. kulka iš nacių 
kovos lėktuvo palietė Con
ley kairiąjį rankos riešą, 
perkirto arteriją ir gys
las. Kitas kulkosvaidininkas 
(Waist gunner) surišo arte
riją ir Conley buvo netoli 
sukritimo, ir jo sužeista ran
ka buvo apšalusi. Conley pa
siliko savo vietoje ir numu
šė Wulf 190.

Du banditai apvogė, 
sumušė artistą

Milton V. Nelson, 54 me
tų, 1460 W. Madison st., tat- 
too artist, pranešė Centrai 
policijai pereito antradienio 
vakare, jog vyrai apgaulin
gai paėmė jį iš jo namų, per- 
trenkė iki besąmonės gatvė
je, netoli Statė ir Harrison 
st.. ir pabėgo su $100 ir laik
rodžiu.

Ilgai buvo ieškomas

Polriija sugavo bebėganti iš virtuvės 
slot machine karalių

Mrs. Blanche Hansen, 65 
metų amžiaus. 747 North 
Clark str., buvo mirtinai su- 
žeista, kai gatvekaris palie
tė netoli jos namų pereitą 
antradienį.

❖ ❖

Išbėgo į gatvę
Žmonės išbėgo į gatvę 

restorano, 515 Arthington 
str., pereitą antradienį, kai 
gaisras palietė restoraną. 
Ugnis kilo basmente.

iš

Suėmė 10 asmenų

Nelson pasakė, jog jis ne
teko dviejų tūkstančių dole- 

šešiasdešimt Ameriko; rių J“* kuj..b“dS
bombonešių buvo numušta pasleptl laikrodzl° klsen<^- 
Schweinfurto užpuolime.
‘ ‘Rationed Passion” grįžo į .
savo bazę Anglijoje. Ir tojo PaVOtjČ brang6nyD6S 
lėktuvo grįžimas buvo įskai
tytas kaipo į nepaprastą įvy-' 
kį, beveik stebuklingą grįži- North

Eddie Vogei, slot machine 
bosas Guzik-Humphreys sin
dikate. buvo ieškomas du 
metus grand juryies ir poli
cijos. Pereitą antradienį Vo
gei buvo sugautas ant karš
tų įpėdų bebėgant per Chi- 
cagoan viešbučio, 67 W. Ma
dison. laukiamąjį kambarį, 
valgomąjį ir virtuvę.

Kaip greitai jis buvo su
gautas. taip greitai buvo pa
leistas, bet jis pereitą tre
čiadieni turėjo pasirodyti 
prieš grand jury.

Capt. William Doyle ir 15 
vyrų iš Stock Yards stoties, 
anksti pereitą antradienį ap
lankė įtartiną lošimų centrą, 
5324 Wentworth avė. Areš
tavo Winston Howard ir ki
tus devynis negrus. Konfis
kavo spausdinimo mašiną ir 
2,500 lošimo tikėtus.

v -t- 5jC

Pavogė vežimėlį
Mrs. R. G. Keller, 6453 

Parnell avė., pranešė polici
jai, jog jos vaiko vežimėlis 
buvo pavogtas pereitą antra
dienį prie 63-čios ir Halsted 
gatvių, kai ji vežimėlį pali
ko šaligatvyje nuėjus šį bei 
tą nusipirkti.

Širdies ataka darbe

Mrs. Lavera Yeager, 229 
Sacramento blvd., 

mą, nes kai lėktuvas grįžo į pranešė policijai pereitą ant- 
bazę, buvo rasta trys ne- radienį. jog vagys paėmė už 
sprogusios kulkos (shells) 
jo gazo tankuose.
TURI SUVENIRĄ

Sgt. Conley’s išlikimas 
gyvu taip pat turi ką tai

$150 vertės brangakmenių 
ir rūbų ir $35 cash iš jos 
namo.

Eddie Vogel’į sugavo John 
McGinnis, naujas kauntės 
plačių kelių policijos virši
ninkas, ir seržantai Jack 
Burke ir Frank Hart, Mc
Ginnis’ štabo nariai. Jie nu
ėjo į viešbutį kai sužinojo, 
jog Vogei ten yra po ilgo 
nebuvimo Chicagoje.

Jie laukė viešbutyje iki 
tol, kol nepasirodė sveikai 
atrodąs ir gražiai pasipuo
šęs Vogei vieešbučio priean
gyje. Sgt. Burke paėmė jam 
už rankos.

Rado negyvą žmoną 
grįžęs iš darbo

Mrs. Anna Haines, 57 me
tų amžiaus, 3626 McLean 
avė., baigė savo gyvenimą 
pereitą antradienį perkirp- 
dama gerklę su žirklėmis, 
pareiškė policija. Jos vyras 
Fred rado žmoną negyvą 
grįžęs iš darbo. Jis pasakė 
policijai, jog ji apie metus 
buvo ligos lovoje.

Ir ligoje reikia kantrybės 
ir susivaldymo.

George Seykovsky, 50 me
tų amžiaus, 1422 South Clin- 
ton str., Bervyn, mirė nuo 
širdies atakos, kai jis buvo 
vežama^ į kauntės ligoninę. 
Tąjį žmogų širdies ataka iš-

NllbaUStaS UŽ moti- tiko, kai J*3 dirbo daržovių 
turguje, 904 Randolph str.

nos mušimą
Alfred Skang, 47 metų 

amžiaus, 947 Diversey Park- 
way, mašinistas, buvo nu
baustas dviem šimtais dole
rių ir išlaidas padengti už 
savo motinos Mrs. Louise 
Skang, 68 metų amžiaus, 
mušimą. Byla buvo nagrinė
jama pereitą antradienį

Nuteistas
Anthony Pellegrinio, 32 

metų amžiaus, 1635 Trum- 
bull avė., rastas kaltas pen
kiuose a pakl tinimuose par
duodant neleistinai narkoti
kas, buvo nuteistas trims 
metams kiekviename kaltini 
me, pereitą antradienį.

t

J

Iš teismo salės

Atvyksta Chicagon len 
kg ministeris

X DKK nariai, lašt cali! 
Gruodžio 2 d., 8 vai. vaka
re, visi dalyvaukit Dariaus- 
Girėnas salėj. Kai kuriems 
siųsti kvietimai grįžo atgal. 
Nepaisykit, jei kurie nega
vot, Visi atsilankykit. Nauji 
mūs dienraščio bendradar
biai taipgi welcome!

X Rapolas Baliauskas, 
Aušros Vartų parapijos cho
ro ir buvęs Liet. Vyčių Chi
cago apskr. narys, po sėk
mingos operacijos Šv. Kry
žiaus ligoninėj kasdien eina 
stipryn. Chorų nariai, drau
gai ir pažįstamieji prašomi 
jį aplankyti.

X Gruodžio 4 d. — šv. 
Barboros. Lietuvių moterų 
Barboros vardu turime ap
link nemažai. Visos, žinoma, 
minės savo vardines, o jų 
viešnios kels taures ir lin
kės sveikatos. Ir šios kolum- 
nos redaktorius visoms to 
paties linkės.

X ARD skyriai visose Chi 
cago lietuvių parapijose ruo
šiasi kauliukais žaidimo pra 
mogai, kuris bus gruodžio 
12 d., šv. Kazimiero aka
demijos auditorijoj. Galima 
spręsti, kad pramoga bus 
didelė ir dovanų bus tikrai 
gerų ir brangių.

X L Koncevičius, savinin
kas kirpyklos adresu 2557 
West 43 St., plačiai žinomas 
savo populerumu, pirmas į- 
teikė “Draugui” pasveikini
mą savo kostumeriams Šv. 
Kalėdų proga. J. Kancevi- 
čius išaugino septynis sū
nus, kurių du yra kariuome
nėj, .o kiti pavyzdingi civi
liai gyventojai.

X “Meilės aleksyras” — 
tai tokiu vardu begalo juo
kinga komedija bus atvai
dinta Federacijos 19 sky
riaus, Brighton Park vakarę 
gruodžio 12 d., parapijos sa
lėj. Vaidins No. Side Lietu
vių Dramos Ratelis, veda
mas V. Rėkaus. Be to, 
kare dainuos ir Moterų 
gos 21 kp. choras.

• X Kun. N. Pakalniui 
šint Chicago ir laikant
mą šv. Kryžiaus bažnyčio
je, S. Jurgaitė giedojo solo 
“Avė Maria”. Tai buvo lyg 
ir atsidėkojimas kun. Pakal
niui už visus pamokymus 
jai bendradarbiauti katali
kiškoje spaudoje, kai jis bu
vo dar vikaru šv. Kryžiaus 
parap. S. Jurgaitė yra mūs 
dienr. Korespondentė.

X J. Kaupo, žinomo West 
Side biznieriaus, kostumeriai 
— bowling sporto mėgėjai, 
sudėjo laižybas (betus), kad 
lošime vienas jų, būtent J. 
Cikanik, nepadarys tam tik
ro skaičiaus taškų (pins). 
J. Cikanik laižybas laimėjo 
Laimėjęs dabar žinoma, juo 
kiasi. Well, tam ir laižybos, 
kad laimėję džiaugtųsi, o 
prakišę pakaušius krapštytų.

X Ona Gudienė, 4601 So. 
Rockwell St., šiomis dieno
mis grįžo iš ligoninės. Jau-

Jury nubaudė du policininkus už 
šovimą, kuris įvyko favemeVogei ištruko iš policijos ir 

ėmė bėgti.
Vogei bėgo per prieangį į 

valgomąjį kambarį, polici
ninkai jį vijos. Pietaujantie
ji vyrai nustebo, o moterys 
suriko kai kėdės ir stalai 
apvirto. Tada slot mašinų 
karalius įbėgo į virtuvę, 
įstatydamas į pavojų save ir 
viršininkus tarp kepimo pe
čių, zupių ir kitų daiktų.

Vogei iš virtuvės įbėgo į 
siaurą koridorių ir dingo. 
Viršininkas Mc Ginnis grei
tai nuskubėjo prie durų ir 
atidarė jas. Ten rado kedėje 
sėdint Vogel’į, kuris buvo 
pailsęs ir manė, jog jis lai
mėjo. Jis pasidavė.

Jan Ksvapinski, lenkų val
džios ištrėmime vice premie- 
ras (ministerio pirmininko 
padėjėjas) atvyksta Chica
gon. Jis dalyvaus Lenkų A- 
merikiečių Tarybos pietuose, 
gruodžio 11 dieną. La Šalie 
viešbutyje. Kwapinski taip 
pat yra prekybos ir naviga
cijos ministeris lenkų 
džios.

PIRKITE KARO BONUS!

kalti užpuolime su ginklu 
kiekvienas nubaustas 
$800. Abu policininkai dar 
suspenduoti nuo pareigų.

Darnell nebuvo teisme. Jis 
yra navy tarnyboje nuo to

val-

Į

By Irv Tirman -•

išdirbęs 35 metus.

INA T EI
--V/HV.HE'LL 

EAT ANVT'ING DAT
DON’T BITE HIM 

FOlSTf

žeidimo. Tačiau jaunas sailo- 
ras liudijo. Jis ir kiti liudi
ninkai pareiškė, jog du po
licininkai gėrė naktį.

su- Liudijimai sako, jog nelai
mė įvyko, kai policftiinkai 
save persistatė kaipo FBI 
valdininkai ir pareikalavo iš 
Darnell’io drafto kortelės.

Mirė darbe
Carl Heyman, 66 metų 

amžiaus, 5028 North Spring- 
field avė., pereitą antradie
nį mirė dirbant siuvykloje, 
5630 Belmont avė. Inhalator 
sąuadas negalėjo atgaivinti.

ir
po

va-
Są

Pereito rugpiūčio 31 die
ną Tropical Nights taverne, 
2430 N. Clark str., įvyko ne
laimė. Buvo pašautas sailo- 
ras Howard Darnell, 22 me
tų amžiaus, kuris tik ką bu
vo įstojęs į laivyną. Ryšiumi laiko, kai pasveiko nuo su 
su šovimo įvykiu buvo kalti
nami du policininkai, Joseph 
Muray, 34 metų, ir William 
Hogan. 34 metų. Sheffield 
avė. stoties. Jie buvo 
spenduoti.

Pereitą antradienį krimi
nalinio teismo jury, suside
danti iš devynių moterų ir 
trijų vyrų, išnešė sprendimą 
kad abu policininkai rasti

vie-
su-

Mirtis gatvėje
Gus Brandebury, 56 metų 

amžiaus, 1542 East 67th pi., 
perkrito mirtinai nuo šir
dies atakos pereito antradie
nio vakare 31 East Van Bu- 
ren gatvėje. Jis dirbo Illi- 
nois Bell Telephone kompa
nijoje, ir toje kompanijoje 
buvo

Gruodžio 4 dieną baigiasi
data dėl G, H, J ir K rudųjų kioje namų atmosferoj sveik 
štampų. sta ir stiprėja.
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