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IRANE NUTARTA TRIUŠKINTI NACIUS!
AMERIKIEČIAI PRALAUŽĖ NACIU LINIJAS ITALIJOJE
Britai pasivarė pirmyn šešias mylias

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Aldžyre, gruod. 3. — 
Po ilgo lūkuriavimo, penk
toji armija Italijos vakari
niam fronte stumiasi pirmyn 
Calabritto apylinkėje, po są- - 
jungininkų artilerijos šaudy
mo priedanga. į

Britų aštuntoji armija vis met išsprogdina tiltus užpa- 
daugiau spaudžia vokiečius kaly jų, kad užgrūsti kelius 
už Sangro kalno. Britai o- 
kupavo; Castel Frentano, į 
vakarus nuo vokiečių laiko
mo Lanciano miesto, ir užė
mė San Vito, Adrijatikos 
krante, 6 mylias už trečia
dienio linijos.

DNB pranešimas iš Ber
lyno sakė Lanciano, 21/? my
lias į šiaurryčius nuo Castel Romą.

Frentano, buvęs dėl aštun
tos armijos spaudimo eva
kuotas.

Pranešimai iš fronto sako 
naciai vartoja civilius gy
ventojus trukdymui sąjungi
ninkų kariuomenių. Sakoma 
jie išvaro gyventojus prie 
sąjungininkų linijų, ir tuo-

taip, kaip jie darė Prancū
zijoje.

Sąjungininkų avi a c i j o s 
pranešimas sakė didelės ata
kos daromos aplink San Gio- 
rgio, Rocca ir Cervano penk
tos armijos fronte, kur vo
kiečiai įtaisė kanuoles kiek
vienam kalne aplink kelią į

ŠTA-

Raudonasis Kryžius 
duoda italams 
drabužių
SĄJUNGININKŲ

BAS šiaurės Afrikoje, gruod. 
3. — Amerikos Raudonasis 
Kryžius šiandien pranešė, 
kad ateinančiam mėnesy I- 
talijoje bus išdalinta suvirš 
1,000,000 šmotų drabužių, 
kuriuos padarė Raudonojo 
Kryžiaus skyriai Amerikoje.

JAU TRYS MENESIAI, KAIP KOVOJAMA ITALŲ 
ŽEMĖJE
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PAMIŠĖLIS NORĖJO 
NUŽUDYTI PREZI

DENTĄ
DETROIT, gruod. 3. — 

Michigan-Ohio slaptos poli
cijos viršininkas šiandien 
pranešė, kad jie praeitą mė
nesį sučiupo panf.šėlį Ha- 
rold Best, 38. kuris buvo 
nuvykęs Washingtonan nu
žudyti Prez. Rooseveltą. Po
licijai apie tai pranešė Best 
žmona, kuri sakė jis jai iš 
Washingtono rašęs, kad 
Rooseveltas apleidęs Wash- 
ingtoną, bet jis (Best) lauk
siąs jo grįžimo.

Best buvo rastas nesvei
ko proto lapkr. 23, 10 dienų 
po suėmimo, ir dabar Laiko
mas Washingtono ligoninė
je, kol bus siunčiamas į a- 
titinkamą įstaigą Michigane.

OPA sako subsidijos 

arba infliacija
WASHINGTON. gruod. 3.'

I

t

Prancūzai vis labiau 
žudo nacius oku

pantus
STOKHOLMAS, gruod. 3. 

— Svenska Dagbladet šian
dien atspaude žinią iš Ber
no, kad per praeitas 48 va
landas Prancūzijoje buvo pa
daryta bent 73 bandymai už
mušti okupantus arba jų pa
skirtus valdininkus. Prane-

— Kainų administracijos Šimas sakė agitacija prieš 
biuras šiandien pranešė Se
nato bankų komitetui, kad 
Kongresas turi pasirinkti 
tarpe išmokėjimo $1,250,000, 
000 subsidijomis, kad sulai
kyti maisto kainų kilimą 
1944 metais, arba rizikuoti 
infliaciją per nesulaikomą 
kainų ir algų kilimą. Mano
ma, kad tas pranešimas bu
vo administracijos atsaky
mas kongreso reikalavimams 
nustatyti lubas subsidijų 
mokėjimui, arba visiškai jas 
panaikinti.

Naciai nesustabdo rusų ofensyvos
MASKVA, gruod. 3. — 

Šios dienos rusų komunika
tas sako sovietų kareiviai 
-akar pasivarė pirmyn į 
ūaurvakarius nuo Gomelio, 
kur jie užėmė daugiau negu 
30 kaimų, o vokiečių pėsti- 
ainkų ir tankų divizijos, pa- 
gelbstamos mechanizuotų jė
gų atsiųstų iš vakarinės Eu
ropos, veltui puolė rusų Cher 
kasy pozicijas, prie Dniepro 
upės.

Pramonininkai nori 
10% "sales tax" 

WASHINGTON, gruod. 3 
— Ellsworth C. Alvord, U 
S. prekybos buto narys, šią
dien kalbėdamas į Senate 
finansų komitetą, pasiūk 
jiems priimti 10 nuoš. ‘‘sale' 
tax” ir padidinti išimtis ma
žai uždirbantiems pajamų 
(income) taksų mokėtojams 

Jo nuomone, toks “sales’ 
taksas sukeltų apie $6,000,- 
000,000 per metus. Jis taip
gi sakė reikėtų pertvarkyt’ 
taksus, kad neužsmaugti pra 
monės. Anot jo, pramoninin
kai ir taip turės dideles pro
blemas grįždami prie civili
nių dalykų išdirbimo po ka
ro, ir taksų įstatymai turi 
numatyti, kad jiems liktų 
užtektinai pinigų tam tiks
lui.

Prez. Roosevelf, Churchill ir Stalinas 
pasiryžo visiškai sunaikinti nacizmą

Irano konferencija tikrai buvo istoriška
LONDONAS, gruod. 3.— 

Prez. Roosevelt, Ministro 
Pirm. Churchill ir Premje
ras Stalin buvo susitikę kon
ferencijoje, Irane ir rezul
tatai buvo ultimatumas n^- 
cių Vokietijai besąlyginiai 
pasiduoti arba būti visiškai 
sunaikintai.

Konferencijos dalyviai 
reikalavo, jog iš nugalėtos 
Vokietijos būtų atimtos vi
sos jėga užimtos teritori
jos. taip, kad po karo bū-
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Amerikos ir britų kariuomenės nuo 
pradžios per pirmą mėnesį paėjo pirmyn tiek, kiek per
pastaruosius du mėnesius. Upės ir dideli kalnai yra di
džiausia kliūtis sąjungininkų kariuomenei. Pastaromis die
nomis frontas tačiau keičiasi: naciai neatlaiko sąjungi
ninkų spaudimo ir bet kurią dieną galima laukti didelių 

i įvykių. (Marines Corps photo; Acme-Draugas telephoto)
nacius okupantus vis didė
ja, ir jau pradėjo pasirodyti 
tose krašto dalyse, kuriose 
iki šiol buvo ramu.

Berno pranešimas sakė to
kie bandymai buvę daryti 
Nice, Toulouse, Arennes, Ly- 
ons, St. Etienne, Grenoble, 
ir Paryžiuje.

Vichy radio vakar prane
šė, kad Paryžiaus gatvėje 
buvęs nušautas Maurice Sar- t 
raut, Vichy laikraščio La L 
Depeche de Toulouse redak 

1 torius, r

i
Raportai iš fronto sako 

aštrūs mūšiai vyksta visam 
fronte, nežiūrint to, kad da
bar yra lietaus, sniego, ir 
šalta.

i m o linijas tarpe Kievo 
Dniepro užlenkimo.

Anot pranešim ketvirta
dienio kovose užmušta apie 
2,900 vokiečių, ir rusai su
naikinę arba suėmę 72 vo
kiečių tankus ir daug kitų 
reikmenų.

Biuletenis sakė vokiečiai 
siunčia kareivius atakuoti 
rusų linijas, nežiūrint labai 

i didelių nuostolių, ypatingai 
Cherkasy sektory, kur eilėje 
nevykusių kontratakų naciai 
prarado apie 1,000 kareivių.

Rusų komunikatas taipgi 
pranešė apie pasivarymus 
prie žemutinės Pripeto upės, 
į pietryčius nuo žlobino, ir 
’ Znamenka pusę. Znamen- 
ka yra geležinkelių centras 
į pietvakarius nuo Kremen- 
čugo, ir raktas į susisieki-

Nuskendo naujas britų destrojeris
LONDONAS, grucd. 3. — 

Britų laivynas šiandien pra
nešė, kad destrojeris Hur- 
worth, vienas Anglijos nau-

jausiu, buvo nuskandintas. 
Pranešimas nesakė nei kur 
nei kaip laivas buvo praras
tas.

ir

tų galima tuos kraštus grą
žinti toms tautoms, iš ku
rių naciai buvo juos atėmę.

Irano konferencijos nuta
rimai sekė istorinės Cairo 
konferencijos planą tik sky
rėsi tuo, kad Irano konfe
rencija rūpinosi vien Vokie
tija, o Cairo konferencija, 
kurioje dalyvavo Prez. Roo
sevelt, Premjeras Churchill, 
ir Generalissimo Chiang, 
rūpinosi vien tik Japonijos 
nugalėjimu.

DIDELES KOVOS VIRS BERLYNO
Atakoje dingo 41 britų lėktuvas
LONDONAS, gruod. 3. — 

Britų lėktuvai vakar naktį 
penktą kartą per dvi savai
tes puolė Vokietijos sostinę. 
Šį kartą jiems teko kovoti 
prieš didelius skaičius vo
kiečių lėktuvų, ir skristi per 
didelį priešlėktuvinių pat
rankų šaudymą. Britai pra
rado 41 bomberį.

Ataka tęsėsi pusę valan- 
dos. Lėktuvams grįžtant An- 
glijon, Berlynas ir vėl smar
kiai degė, nors gaisrai iš 
praeitų atakų dar ne visai j 
išgesinti. Liepsnos ir dūmų 
kamuoliai kilo iki 3 mylių 
aukštumo.

Atakos metu lėktuvai nu
metė bent 300 didžiųjų bom
bų, kurių viena sveria ketu
ris tonus. Iš viso vakar nu
mesta suvirš 1,500 tonų 
sprogstančių ir padegančių
jų bombų, tad šiais metais 
iš viso ant Berlyno numesta 
apie 15,000 tonų bombų.

Vokiečių radio pripažino, apylinkių. Tas parodoma ir

dar neveikia normaliai.
Raportai iš Berlyno, gau

nami per neutralius šalti
nius, sako naujosios pade
gančiosios bombos, kurias 
sunku išgesinti, sukėlusios 
didelius gaisrus. Naciai gy
rėsi, kad jie nušovę 30 bom- 
berių.

Trys laikraščių korespon
dentai, Lowell Bennett, In- 
temational News Service; 
Norman Stockton, Sydney 
(Australijos) Sun; ir kitas, 
kurio vardas nesužinotas, 
skrido atakuojančiuose lėk
tuvuose, bet iš atakos negrį
žo.

Tuo pat metu kaip vyko 
ataka ant Berlyno, Mosųui- 
to bomberiai puolė taikinius 
vakarinėj Vokietijoj.

Iš visko išrodo, kad Ber
lynas taip apgriautas, kad 
britai dabar pradeda plačiau 
atakuoti, kad nesuvartoti 
bombų ant jau išbombuotų

Nuskandino japonų transporto laivą
: _____

Marinai sunaikino japonų reikmenis
SĄJUNGININKŲ ŠTA-, 

BAS pietvakarių Pacifike, Į 
gruod. 3. — Sąjungininkų 
lėktuvai antradienio naktį ir 
trečiadienio ryte užtiko ir 
atakavo 10 ar 12 japonų 
laivų konvojų, kuris plaukė 
į pietų pusę, netoli nuo Ka- 
vieng, New Ireland. Jų bom
bos nuskandino vieną per
pildytą transportą, pataikė 
tiesiog ant dviejų destroje- 
rių, ir padegė didelį tanke- 
rį-

Konvojus veikiausiai plau
kė į japonų didžiulę Rabaul 
bazę. Transportas buvo toks, 
kad galėjęs vežti kelis tūks
tančius japonų kareivių.

Gen. MacArthur komuni
katas ir pranešimai iš Solo- 
monų apylinkės sako 600 
rinktinių marinų iš Empress 
Augusta įlankos sekmadie
nio naktį padarė drąsų puo
limą 3 mylias užpakaly prie
šo linijų, atakuodami reik
menų krovinius prie Koia- 
ris. Marinai sutiko maždaug 
du kart tiek japonų, ir aš
triam susirėmime 200 jų už
mušė. Penkiolika marinų žu
vo, ir 71 jų sužeisti.

Pranešimas sakė marinai 
išlipę iš laivų, prasiskverbę 
pro priešo linijas, ir per 40 
valandų sunaikinę didelius i

- >. a‘ 
municijos, mažų ginklų, ir 
kitų reikmenų.

, Huon pusiausaly. Naujoj 
Gvinėjoj, veteranai austra
liečiai iš trijų pusių varosi 
pirmyn pagal krantą.

Liberator bomberiai smar
kiai atakavo japonų Wewak 
aerodromą, 375 mylias į 
šiaurvakarius nuo r mschha-

feno, kur numetė 111 tonų 
bombų ant priešo reikme
nų sandėlių ir krovinių, ir 
sukėlė didelius gaisrus. Ja
ponai lėktuvus smarkiai ap
šaudė iš priešlėktuvinių pat
rankų. Du bomberiai dingo, 
tačiau, mūsų lakūnai nušovė 
10 priešo lėktuvų.

Į

I

Maskvos radio skelbė 
konferencijos planą
LONDONAS, gruod. 3. —

Maskvos radio, kuris iki šiol kad ataka apėmė visą Berly- vokiečių raportuose, kurie 
I sako ataka vykusi per visą 
miesto apylinkę, ir paremta 
švedų korespondentų prane
šimais, kurie sakė nauji gaiš 
rai dega visose šiaurcentri- 
nėse ir pietinėse Berlyno da
lyse.

nieko neminėjo apie Cairo 
mieste įvykusią konferenci
ją, vakar skelbė visą ,tos 
konferencijos komunikatą. i

i

Iceland vyriausybė 
skirsis nuo Danijos
REYKJAVIK, gruod. 3. — 

Iceland vyriausybė šiandien 
paskelbė planus visaškam 
nutraukimui politinių ryšių 
su Danija.

no apylinkę, kuri jau ir taip 
labai desorganizuota dėl pir
mųjų atakų. Gatvės perpil
dytos griuvėsiais, žmonės 
stovi eilėse prieš laikinas 
krautuves pasipirkti maisto, 
ir transportacijos linijos vis

Panaikins įstatymą dėl
civilinių dalykų
WASHINGTON, gruod. 3.

— Pagerėjus plieno, vario 
ir alumino pristatymui, ka
ro produkcijos taryba mano i ““““‘"““y

, ^ie^ius Pneso artilerijos
i

I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

greitai panaikinti kontro’es 
ant civiliams reikalingų da
lykų išdirbimo, kaip tai nu
statymą: plieno storumą ver
damam puodui, peilio ilgu
mą, metalo svorį dviračiams 
ir grabams, vielų storumą, 
ir t. p.

Iš ALDŽYRO — Prancū
zų radio pranešimu, naujoji 
sąjungininkų ofensyvą di
džiausia nco Salerno dienų.

IŠ LONDONO — Suomi
jos nutarimas toliau kariau
ti šalia Vokietijos įžiūrimas 
kaipo rezultatas nacių spau
dimo.

Senatas balsuoja dėl Trūko aliejaus vamzdis, 
karių balsavimo teisių
WASHINGTON, gruod. 3.|

— Senato vadai pasiryžę pri 
eiti prie galutino balsavimo 
už planą duoti kareiviams 
ir jūreiviams teisę balsuoti. 
Bilius, kurį paruošė demo
kratai, ir prie kurio visokių 
priedų pridėjo republiko- 
nai, turės pereiti per dau
gelį bandymų jį vienu ar ki
tu būdu perrašyti.

gręsia gaisro pavojus
HAMILTON, Ohio. gruod. 

3. — Neseniai baigtoji “Big 
Inch" aliejaus vamzdžių sis
tema trūko ir paleido daug 
aliejaus šioje apylinkėje. Pir 
mieji raportai sakė bent “40 
mylių aliejaus jau praras
ta,” ir kad inžinieriai dabar 
daugiausiai rūpinasi apie 
gaisro pavojų.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilčiau.

IŠ WASHINGTONO — 
Laivyno sekretorius Knox 
pranešė, kad karo laivų sta
tyba lapkričio mėnesy pada
rė naują rekordą.

LONDONAS, gruod. 2.—
Emest Bevin, 
teris, šiandien 
liamentui, kad 

mėlio, užėmė suvirš 100 kai- draftucti 
mų ir miestelių.

IŠ MASKVOS — Rusų ka
riuomenės, varydamos už Go

darbo minis- 
pranešė par- 
Anglija pra- 
vyrus kasti 
renkami tamanglį. Vyrai 

darbui bus tokie, kurie dėl
PIRKITE KARO BONUS XXnep“ ki'
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KAS GIRDEI HAUKEGAN’E
Sėkmingas bazaras

Šv. Baltramiejaus parapi
jos bazaras baigėsi praeitą 
sekmadienį, lapkr. 28 d., Lie
tuvių Auditorijoj. Valdybos 
pranešimu, bazaras buvęs 
sėkmingas. Pramatoma, kad 
apie tūkstantis liks parapi
jai pelno. Daug triūso ir 
darbo bazare įdėjo parapijos 
komitetas, padedamas klebo
no kun. J. Čužausko, vikaro 
Fun. A. Kishkuno, bei drau- 
gijų atstovų; ypač trūsė to 
viso darbo komisija: Pranas 
Dapkus, Vincas Buksas ir 
Jonas Kuzinskas. kad vis
kas išeitų kuo geriausiai. 
Daug žmonių lankė bazarą, 
bet daug buvo ir tokių, ku
rie visai nepasirodė. Gaila, 
kad savo reikalų nere
mia. Seniau, rodos, to nebū
davo. Mainosi laikai, maino
si ir aplinkybės.

Paskutinį vakarą buvo ir 
darbininkams parengti už
kandžiai. Pabaigę sunkų dar
bą, pasistiprinę dalinosi ba- 
zaro įspūdžiais. -

jog buvo pirmas lietuvis, su 
pagelbininkų Stasiu Dam- 
brauskiu, kurie pastatė pir
mą namą lietuviui šioj apy
linkėj.
Sužieduotuvės

Grasildos Jakaičiūtės 
Emil Nascok, U. S. 
ko lapkr. 20 d. Šv. 
miejaus bažnyčioj, 
davė kleb. kun. J.
kas. Vestuvių pokylis, daly
vaujant giminėms ir pažįs
tamiems, įvyko jaunosios tė
velių namuose.

Vincas Jakaitis, yra vie
tos veikėjas. Gyvena adre
su 1034 Victoria St., No. Chi
cago.
Mirė

“Sibiro žvaigždė”,
Šv. Baltramiejaus choras 

sparčiai ruošiasi prie staty
mo scenoj labai gražaus ir 
šiems laikams pritaikinto 
veikalo ‘ ‘Sibiro žvaigždė' 
Choro vadas varg. Stasys 
Žylius praneša, kad vaidini
mas bus po Naujų Metų. Be 
vietos lošėjų, dalyvaus ir 
veikalo autorius.
Jonas ir Bernice Petraičiai

PIRKITE KARO BONUS!
i

SAVO AKIMS!
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jas leisdami Iš g- 
mod* mišriausia 

regšj mo mokslai

Kes. 6958 bo. T aiman Avė. 
Res. Tel. GROvthill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

N., įvy- 
Baltra-
Šliūbą 

Čužaus-

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-

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

' I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Waukegan’o Raud. Kryžiaus darbuotojos, nesenai visuomenės pagerbtos. Vie
na jų (antra iš dešinės) Mrs. John Zekas, žmona dr. J. žeko. Ji yra bandažų sky
riaus viršininkė.

JMPGUTiJ i
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS TO 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - ta kilos.!
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

Tik vien* por* aktų Asam g\v< ui- 
mul. Saugokite 
zamlnuotl ja* 
metodą, kurią 
gali autelktl.

S0 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų (tempimą.

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

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-to*
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
K**dlen 8:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir Šeštad. 8:80 a. m.
iki 7:00 p. m.

A. a. Bernardas Savoky- 
nas, ilgametis šios apylin
kės ūkininkas, narys Šv. Juo 
zapo draugijos, mirė Šv. Te
resės ligoninėj. Laidotuvės 
įvyks gruodžio 4 d. po ge
dulingų pamaldų iš Šv. Bal
tramiejaus bažnyčios.
Lankėsi kareiviai

Trumpų atostogų proga, 
buvo parvykę namo aplan
kyti savo tėvelius ir pažįsta
mus U. S. tarnyboj sekan
tieji nariai: Antanas Bukan- 
tis,
Raimundas Ralis ir Stan. 
Urbonas, Pijus Rayunas ir 
J. Veplis. Paviešėję visi grį
žo į savo paskirtas vietas.

Leonardas Šimu’ynas

Mirga-marga iš 
Rockford, III.

Lapkričio 21 d. parapijos 
metinė vakarienė gerai pa
vyko. žmonių buvo daug. 
Girdėti, kad pelno liko $400.

Po vakarienės žmonės vai
šinos. Ypatingai biznierius 
A. Puidokas gerai pasirodė: 
vaišino savo kostumerius, 
net nei “Draugo” 
dento 
geram 
šokiai

neaplenkė, 
orkestrui 

ir tęsės iki

I

korespon- 
Griežiant 
pasidėjo 
vėlumos.

j
' Labai gražiai pasirodė dai
nuodami duetą Šv. Antano 
dr-jos 35 metų paminėjimo 
vakare, bet per klaidą nebu
vo paminėti to vakaro apra
šyme. Reikia pažymėti, jog 
Petraičiai čia gimę ir augę j 
daug prisideda prie vietos 
lietuvių veikimo ir yra uo
lūs nariai Šv. Baltramiejaus 
choro. Atsiprašom.

Antanas Gudzevičia
Nuolatinis dienr. ‘ ‘Drau

go” skaitytojas, senas para- 
pijonas ir dar nevedęs, at
vykęs iš Lietuvos 1906 me
tais ir iki šiai dienai užsii
mąs dailydės amatu (kar- 
penterlo darbu) didžiuojasi,

U s fantas
• favorite 

charity./
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You see these ufllt 

Seals give che greatest 
<ift oi all nea:tn life tt- 
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-ctter and park; r>e car 
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nd In voru eontributk r 
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Dėmesio

Moterų Sąjungos 9 ky. au
kojo $100.00 atmokėjimui už 
stokerį. Moterys visados sto
vi pirmoj vietoj. Smagu gir
dėti!

Dabar rockfordiečiai lau
kia šv. Kalėdų. Visi ilsisi ir 
taupo pinigus. Kun. K. Juo- 

Į zaitis ragina visus karštai 
melstis už taiką, kad Šv. Ka
lėdų belaukdami sulauktu- 
mėm ir pasaulio taikos 
ramybės ant žemės.

ir

—
Kleb. kun. K. Juozaitis 

ragina parapijenus, kad ka
lėdinės dovanos dėtų po $10. 
Mat. jis žada šįmet atmokėti 
parapijos skolos $5,000.00. 
Sako, jei dar jis pabūsiąs 

’ tris metus, visa parapijos

Pradedant šiuo sekmadie-: 
niu, gruodžio 5 d., visų vie
tos katalikiškų draugijų, pa
eiliui įvyks pnešmetiniai su- skoia bus atmokėta. Gražus 
sirinkimai. Visi nariai pra
šomi užsimokėti mokesčius, 
kad galima būtų knygas už
daryti metiniam raportui.

Enrikas

Dzūkų karalius labai links 
mas. Sako, laimė eina artyn, 
o laižybos irgi kyla aukštyn. 
Kun. K. Juozaitis žadėjo šliū 
bą dykai duoti ir salę vestu
vėms užfundyti. Sako, kaip 
geram parapijonui, tas ir de
ra. Biznierius A. Puidokas sveikti 
sako duosiąs bačką ąlaus, 

klebono užsimojimas. Duok kaipo geram kostumeriui. 
Dieve, kad jis išsipildytų.

! vestuvėms taipgi dykai. Ne
reikia geresnės laimės. Po
vilas Petrėnas sako, kad jis 
galįs laižybas ‘“ sudubeltavo- 
ti”: dzūkų karalius neapsi 
žęnys iki Užgavėnių. Esą, ka
raliui visos merginos gra
žios: jis .kalba su Maryte, 
pamato Karusytę, tą palie
ka, eina prie- anes. Jam gai
la tos ir tos. Gi dviejų, ar 
trijų negali vesti. Povilas 
Petrėnas kad ir taip sako, 
bet jam rūpi ir dažnai žiū- 

j ri į kalendorių, ar dar toli 
užgavėnes.

j

Viską daryk su meile ii 
pasišventimu.

Serga V. Survilas, M. Bud- 
vidienė, K. Ivanauskas, Pet
rė Valiuliukė, J. Digris, K. 
Petrą vįčius.

Visiems linkiu greit pa- 
Korespondentas

Taip pat ir biznierius Kūd
ra; barberys Sam plaukus 
nukirpsiąs dykai, o Dom. 
Varašos orkestras griežiąs

DR. G. SERNER

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speeialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dalioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas- 
j ties spalvų neregėjimo —- (bblor 
i blindness), kreipkitės prie manęs. 
1 Apsiimu išgydyti.

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akla 
Ištaiso.

Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 Ud 4; nuo 6 iki I 

R«knn*dimyj* p*g*l SUtartĮ.
• > ■ ■Budriko Modernlžka Krautuvė

EXTRA1

■L

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

HllL ĮOOO k Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

N. KANTER, gav.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 6054

EXTRa1'1*"'J

WULK STUDIO
I94S West 35* Sineet

/oi o-oe*-

TAPKITE FINANSINIAI NEPWKLAU8OMI !

SEALS

- L'BtnAL EARMiNGS

&

R I S T M A S

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokame 3% Jūsų pinigai greitai išmoks 
m ant pareikalavimo.
FNIAUSLA, IR ŽYMIAU81A LIETU VII. FINANSINE ĮSTAIG*

— 46 Metai 8ekmingo Patarnavimo 1 —

mi Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I Į-)
PANAUDOKIT* PROGĄ DABARTTNRM8 tEMOMN fii
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KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
CFl, CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 82M RO HALSTED HT
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Žydukas
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į PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
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EXTRA PROGRAMAS Penk- Į 
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. r

-N MARGUČIO ofiso adresas;
| 6755 S. Western Avė., Chicago, III. f
iv Telefonas — GROvehill 2242 J

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

TeL CAN’al 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

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR •CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso v*L: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartj

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CAN’al 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. PEIER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartj.

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 susitarius.

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, Trečiadieniai* 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

I

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 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. KRUKAS
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.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimu dėl kad jo nebraa-

Split by PDF Splitter
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Sveikų vyrų prie abelnų darbų 
Machine šapoje. Patyrimo nerei
kia Gera mokestis. Darbų randasi 
dieniniuose ar naktiniuose šiftuose

HANNIFIN MFG. CO.

MOTERYS

Ar Galit Kepti?
Moterų

MOTERIMS
Machine Shop IKI 50 METŲ SENUMO

Pagelbininkų VALANDOS:
BUCKLEY DEMENT & CO5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

1300 W. Jackson Blvd.
KARO PRAMONE

Reikia
Tarnaičių621 S. Kolmar

BELL TELEPHONE PILNAM .AR DALINIAM LAIKUI

COMPANY Atsišaukite į

InternationalPRIE BAND SAW, BORING 6724 STONY ISLAND AVE.
HEI.P VVANTED VYRAI

MACHINE, TRIM SAW. Tag & Salesbook
Pirmam Aukšte

CompanyCHICAGO
Pirmad. perdėm Penktad. 319 N. WHIPPLE ST.

8:30 ryto iki 5 pp.REIKIA
PARDAVIMUI

KALVIŲ
VYRAI IR MOTERYS

Employment Ofisas Moterims
309 W. WASHINGTON ST.

SVARBUS PRANEŠIMAS
VVar Manpmrer Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi Įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo VVar Man- 
powcr Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persitikrink it ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
omo raštas. Jūs sutaupysit sau 
tr darbo įstaigoms daug laiko.

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Tiktai patyrusių, gera mokestis.

2610 W. CHICAGO AVE.

ATSIŠAUKIT Į'

CREST HOTEL

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

Įsigykit mūsų veltui sąrašą tikrų, 
bargenų. JOHN O. SYKORA. 2411 
S. 52nd Ave., Cicero 4 53.

HELP VVANTED — MOTERYS HF.IP VVANTED — MOTERYS

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Atsišaukit į

ILLINOIS

GUBERNATORIAUS DOVANA SENELIŲ 
PRIEGLAUDAI

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
REIKIA

—IR—

KALVIAMS
PAGELBININKŲ
ELECTRIC ARC

WELDERIŲ
54 VAL. SAVAITE
GERA MOKESTIS

CARLSON 
BUILDING SPECIALTIES 

2891 Hillock Ave.

LION MFG. CORP. 
ARMY-NAVY 

"E" 
Award Dirbtuvė 

Reikalauja 
Abelnų 
Machine

Shop 
Darbininkų 

KREIPKITĖS ‘ 
2640 Belmont Ave.

t BUČERIO
REIKIA

PATYRUSIO PRIE

WOODWORKERS 
MACHINE PAGELBOS 

CABINET DIRBĖJŲ 
FINISHING ROOM 

PAGELBOS

CORNED BEEF DŽIOVINIMO GLOBĖ CABINET CO.

Gera mokestis; pastovus darbas
5 DIENOS SAVAITĖJ

1464 W. VVebster Ave.

HAYMARKET 4000
SVARBI PRAMONĖ

Darbų atdara dabar dėl: Gas sta
tion patarnautojų — I.ubrication 
vyrų — tire mainytojų — abelnų 
patarnavimo vyrų. Gera pradinė 
mokestis su puikiomis ateities pro
gomis. Patyrimas būt gerai bet ne
reikalinga. Mes išmokinsim. Amžius 
nesvarbu.

FIRESTONE STORUS
6425 M. Cermak Bervvyn

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 Ave.
—ir—

3815 Armitage Ave.

REIKIA
VYRŲ
Dirbti Kaipo

BENCH ir FLOOR 
MOLDERIAIS 

Ant liuosų darbų 
KOEPKE FOUNDRY CO.

4533 W. Patterson Ave.

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

Mums reikia moteries kepti 10 
paštetų (pieš), pyragėlių (rolls)Į 
ir vieną keksą (cake) kasdien 
mažoje kompanijos cafeterijoje.) 
Valandos: nuo 8 ryto iki 3 p.p.' 
5 dienos j savaitę, gera transpoi^ 
tacija, malonios aplinkybės gera 
mokestis ir valgis.

Aukštesnės Mokyklos 
Vaikinų

NAKTIMIS
VYRŲ — MOTERŲ 

VAIKINŲ — MERGINŲ 
16 IKI 65

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.

DŽANITORKŲ
Vidur Amžiaus Pageidaujama 

Reikalaujamos 
Didelio Modemiško
Stockyards Ofiso

62l/2c į Valandų
PATYRIMAS REIKALINGAS 

NEREIKIA ŠVEISTI 
5 NAKTIS SAVAITĖJ

Pilnam ar daliniam laikui. Lengvi 
dirbtuvės ir warehouse darbai. 
Pastovūs darbai ir po karo progos 

Geros darbo sąlygos. 
Kompanijos Cafeteria.

O'Cedar Corp.

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

ANT RENDOS 2 KAMBARIAI, 
čiais šildomi, dėl vedusios poros 
pirmo aukšto. 7007 S Rnpkvoll

pe- 
ant 
st

Šio mciuenri — pirmoji uovuna Karo L'-mų vajuje Ne 
braška valstybėje, kuris teko Illinois vai. gubernatoriui 
Green, pateko ten, kur tikrai buvo reikalingas — šv. Juo
zapo senelių prieglaudon. Atvaizde prieglaudos kapelionas
kun. R. O’Connor, prieglaudos viršininkė ir gub. Green, 
davęs prieglaudai tą dovaną. (Illinois Statė Journal photo)

2246 W. 49th St.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS

PARSIDUODA MŪRINIS NAMAS
Parsiduoda Marąuette Parke 2 aukš
tų namas po 5 kambarius, vande
niu šildomas ir su dviejų automo
bilių. garadžiu. Kreipkitės

2619 VVest 69th St. ★★★★★★★★★

40 VALANDŲ
11 VAKARE IKI 7:30 RYTO
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

PO METŲ LAIKO 
“L” Transportacija iki Durų.

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

Yards 0240

SAND BLASTERS, GRINDERS, 
SAW VYRŲ. 

PATYRIMO NEREIKIA. 
KARO PRAMONĖJE 

GERA MOKESTIS 
DIENĄ IR NAKTŲ

WAREHOUSE VYRŲ 
Patyrusių ar ne, prie wholesale 
grocers. Laikas ir pusė virš 40 
vai. Kreipkitės prie Mr. Hauser,1 
1-mam aukšte.

Palaikykite tuos biznie
rius. kurie skelbiasi “Drau 
ge”.

CENTRAL GROCERS CO-OP.
1001 S. California.

HELP VVANTED MOTERYS

REIKALINGA VIRĖJA
GERAS MOKESTIS

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlvgas te'efnnu v artis

TARNAIČIŲ
MNIJIOS MOKESTIS
Vai. 8 ryto iki 4 pp. 

Sekmadieniais dirbti nereikia. 
Malonios aplinkybės. Atsišaukit 
VVELLINGTON ARMS HOTEL 

2970 Sheridan Rd.

i

MERGINOS IR MOTERYS 
vyniojimui coils ir kitiems leng
viems assembiy darbams. Likimas 
po karo užtikrintas; nereikia pri
tyrimo.

THER ELECTRIC AND 
MACHINE WORKS
15 S. Jefferson St,

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.

2^4 bloku nuo gat-

HELP VVANTED VYRAI

SKELBKITES “DRAUGE”j

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

HOOF PRODUCTS 
COMPANY 

6543 S. Laramie
MOTERŲ DARBININKIŲ REIKIA 
50 metų senumo 
patyrimo.

IDEAL
7341 S.

ar suvirš su ar be

LAUNDRY 
Statė St.

Gyvenimo taurė taptų 
neįkristų keletas karčių aša 
karti iki aitrumo, jai į ją 
rų. (Pitagoras).

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

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
Tikėjimas ir dora žmogui 

duoda gyvenime stiprybę ir 
jėgą.

HELP VVANTED VYRAI

PRIE SVARBIU GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers
★ ★

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

★
MERIT DIRBTUVĖ

Gabumu įvertinimas dirbtuvėje duoda inms progos įsidirbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tiurkoma Canteen nri-tato valgios kašto kaina.

Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų.

PARDAVIMUI BIZNIS IR NAMAS
Parsiduoda prie 3559 S. Damen 

Ave.. kampinis bizniavas kepyklos 
biznis ir namas su 3-jais 6 kamba
rių apartamentais. Visi įtaisymai ir 
naujai perdirbtas priešakis; tas pats 
savininkas per 20 m.; pelningas sa
vaitinis biznis; savininkas serga ir 

poilsio; priimtų maža jmokėji- 
atsakomingą kepėjo, kuris ga- 
bizną tvarkyti.
H. J. BLUHM AND CO.

9114 S. Ashland Ave.
Bev. 8662.

nori 
mą 
lėtą

★
★
★
★
★

For Sale I
For Help 1 
For Reni!
For Service I
For Results!

PARSIDUODA KATIGIS
Medinis katigis prie 68-tos ir Iiock- 
we!l ant pardavimo: 4 kambariai 
pirmame aukšte ir 2 kambariai ant
rame aukšte; visas namas vandeniu 
apšildomas; savininkas parduoda. 
Kreipkitės telefonu: Hemlovk 7098.

I
i

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

REIKIA
Reikalinga virėja 
pijos klebonijai, 
pastovus darbas, 
amžius nesvarbu, 
tės: Yards 0130.

VIRĖJOS
šv. Jurgio para- 
Geras mokestis, 

patogus kambaiĄs: 
•Telefonu kreipki-

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

Prašalinkife Gasus
KURIE PASIDARO' NUO 

VIDURIŲ 

UŽKIETĖJIMO
TEL.—RANDOLPH 9488 IR

IšREND.VVIMUI 4 KAMBARIAI 
Norime išrenduoti 4 kambarių fle- 
tą. pečiu apšildomas: arti mokyk
los ir prieinama rendą. Kreipkitės 

3310 S. Lituanica Ave.

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

TAIPGI PALENGVINKITE 
SAVO SKILVĮ

Darbininkai re ikalaus 
trumpesnių valandų

WASHINGTON, gruod. 3. 
— AFL prezidentas William 
Green šiandien pasakė Tru
man (Senato) komitetui, kad 
darbininkai po karo reika
lausią trumpesnių darbo va
landų, be sumažinimo dabar 
gaunamų algų.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

i
i r

TOKENS FOR TOJO! 
OuTCM PilOT*. in U S. 8OM8ERS ARE 
TEAMINO UP W(Th AuSTRAllAN PlOHTESS 
TO 8OMB JAP STRON&hOlOS IN ThE 
OCCuPiEO N E THE Rl ANOS EAST inDiES

UNITED NATIONS VJ

TYPISTS
STENOGRAPHERS

PLEASANT WORKING CONDITIONS
STEADY W0RK N0W

AdresasAND AFTER THE WAR
Pašto Ofisas

APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO
žmogaus mintys, ne žo-200 N. Laflin Street

džiai, yra Jo nuosavybė.

DR. PETER FAITRMtY * SONS CO.
Dept. 671-1-AD 

2501 W:>«lilnrton Bhd, < hlCHKO lt. III. 
t.Vi stanley st.. VVbmlpric, .Man., Can.

DYVHT 60c vert5s*■'' A JY/Yl Bandymui Bonkutes
OLE.IO LINIMENT— 

suteikia greitą.Danly Machine Specialties, Inc
2100 S. 52nd Ave. Cicero, III

★
NORS DIENOMIS

HELP WANTl D — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS
---------------------- —

GENERAL SMUTS,
FAMOUS SOUTH AFRICAN tEADER, 

TOlO HiS LEOlSLATuRE IN MARCH,1943 
•THERE MUŠT BE AN ASSOCIATION OF 

NATIONS, FORMINO A BULVVARK AGAINST 
NATIONS WHICH STRIVE FOR VVORUD 
DOMtNATION"

DARING DANE!
I PRtTTV vte*$ OANlSH WOMAN 

FltER.TESTS PtANES INENGtANQ 
SO rwAT oOlES CZEChOSlOvauS 
NORwECHANS, SRiTISh ANO 0AN 
PilOTS CAN MAkE TblNG* 
FOR THE NAZIS !

Kai jums prikimbą veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar
ginti. nervuoti ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimą, jaučiate nemalo
nų kvapą, vidurių suirimą, nevirš
kinimą. nemigą, neturėjimą apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gazų ir išpūtimo — isigvUte Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gonuozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gvduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas: pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo garus, 
ir suteikia skilviui malo
nų šilumos jausmą. Var- 
t kit tikmi kaip nurodo
ma ant bonkūtės 
Jei jūs vėl nori
te jaus i džiaug
siu m a 1 n i o s 
nagelbos nuo už-

etėjimo v a rgi- 
nimų ir tuo pat 
nikų palengvin
ti jūsų s ilvį.

Įgykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
ip.vlinkėj, siųskit prašymą dėl mūsų 
■susinaš'ninrui" pasiūlymo Gomozo 
ir gausite —

užrašo.

• >R. PETER’S _______
mtiseptikas — kuris s ' ' ' „---I-,
palengvinimą nuo reuniatiškų ir ne^ 
uralgiškų skausmų, muskulinio nu- 
garskausmo. sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų ir nykstelėji- 
mų.
I>R. PETER’S M.VGOLO — akalinas 
— palcngv no laikinai neku ;uos 
skausmingus 3ki’vio sutri: imu kaip 
ravyzdži i rūkšt nev rš inim s ir 
rėmuo

SIŲSKIT ŠĮ “SPECIAL 
PASICLYMO” 

Kuponą—Dabar
{dėtas 11.00. Atsiųskit man 

apmokėtą 11 uncijų GOMOZO ir 
dykai—60c ve tės--b ndymui bon
kutes Ol.E.lO IR MAGO O 
() C. O D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas ..................................................

Split by PDF Splitter
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by the
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ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant, didelius 
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Entered a3 second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Komunistų nusistatymas prieš 1941 m. vasarų
“PRAYDOS ’ PASTABOS

Kai senatas priėmė Connally rezoliuciją, liečiančią 
pokarinį Amerikos bendradarbiavimą su jungtinėmis 
tautomis, Maskvos dienraštis “Pravda” (bolševikų val
džios organas) parašė palankų editorialą, kuriame pa
sidžiaugė. kad tai esąs dar vienas Amerikos-Rusijos 
draugingumo ženklas. Šis Maskvos dienraštis pastebėjo 
ir tai, kad Amerikos žmonės iš savo patyrimo įsitikino, 
jog “izoliacija yra. reakcionieriškas nusistatymas, nau
dingas tik agresoriams ir kenksmingas Jungtinių Val
stybių tautiniams interesams.”

Tuos “Pravdos” žodžius pacitavęs “The New York 
Times” pasakė: “Mes sutinkam su šiuo pareiškimu.” 
Manome, kad su tuo pareiškimu sutiks kiekvienas toliau 
matąs Amerikos pilietis Izoliacija yra ne tik nenau
dinga, bet ir pavojinga.
DĖL RESPUBLIKONŲ NUSISTATYMO

Bet “The New York Times” pasisako nesutinkąs su 
“Pravdos” teigimu, kad, girdi, reakcionieriškiausia gru
pė Jungtinėse Valstybėse prieškarinėj užsienių politi
koj buvusi respublikonų partija, kuri turi nešti atsa
komybę “dėl nepakankamo Jungtinių Valstybių prisi
rengimo” karui. Dėl to karo pradžioje Jungtinės Val
stybės turėjusios pakelti daug nuostolių.

Atsakant į tai “The New York Times” rašo:
“1940 metų vasarą, kai Hitleris užpuolė Prancūziją, 

respublikonų partija reikalavo milžiniško Amerikos 
apsiginklavimo padidinimo ir nominavo kandidatu į 
prezidentus žmogų, kuris buvo šalininkas teikti Bri
tanijai kiek galint stipriausią paramą.”

Ir tai yra neužginčijamas faktas. Respublikonai 
nominavo Willkie, kuris buvo ir tebėra Amerikos izo- 
liacionistų priešas. Tad gi abi didžiosios ir patriotiško
sios Amerikos partijos — demokratai ir respublikonai 
1940 metų vasarą stovėjo už apsiginklavimą ir teikimą 
Anglijai ir jos sąjungininkams paramos. Balsavimas už 
Connally rezoliuciją senate parodė, kad ir dabar šių 
abiejų partijų žmonės laikosi vienodos linijos bendra
darbiavime kare ir po karo taikos reikaluose.
KOKS BUVO KOMUNISTŲ NUSISTATYMAS?

Bet Amerikoje yra dar viena politinė partija, kuri 
1940 metų vasarą pasirodė esanti izoliacionistė pilna 
ta žodžio prasme.

Tai komunistų partija, kuri 1940 metų vasarą savo 
partijos platformon įrašė: “Nei cento, nei šautuvo, 
nei vieno vyro karo prisirengimui" (The New York 
Times).

New York Times tame pačiame editoriale (š. m. 
lapkričio 30 d.) cituoja Amerikos komunistų 1940 m. 
partijos tas programos vietas, kuriose isteriškai šau
kiama prieš bet kokią karo pagalbą Anglijai. Štai koks 
buvo Amerikos komunistų nusistatymas 1940 m.;

..." Neduoti pagalbos imperialistinio karo dirbėjams 
Londone... Priešintis visoms karo paskoloms ir kre
ditams kariaujančioms imperialistiškoms jėgoms... Su
stabdyti pardavimą ir siuntimą amunicijos ir ginklų... 
Priešintis administracijos ir kongreso militarizacijos 
ir ginklavimosi programai - Kovoti su Prezidento im
perialistine politika ir veiksmais.”
Kai palyginsite, koks buvo Amerikos respublikonų ii 

komunistų užsienių politikoj nusistatymas 1940 m., vis 
tik pamatysite didelį skirtumą. Tada ir demokratai ir 

respublikonai stovėjo už krašto saugumo sustiprinimą 
ir prisirengimą prie visokių netikėtumų, kuomet komu
nistai patį Prezidentą Rooseveltą vadino imperial slu, 
nes jis matė didelį reikalą rengtis ir tuo pačiu kartu 
duoti stiprią paramą kariaujančiai Anglijai.
GERIA V ANDENĮ, KURĮ PRISPIOVĖ

Dideliais (gal dar didesniais negu pats Brovvderis) 
izoliacionistais 1940 m. buvo ir lietuviškieji Amerikos 
komunistai. Jų šlamštai bjauriausiais žodžiais koliojo 
prieš Hitlerį kariaujančius anglus, Amerikos demokra
tų partiją ir Prezidentą Rooseveltą.

Įsivaizduokime sau, kas būt atsitikę su pačia Sovietų 
Rusija, jei anglai, U. S. kongresas ir Prezidentas Roose- 
veltas būt paklausę Amerikos komunistų? Kas būt bu
vę, jei anglai nebūt kariavę ir, jei Amerika būtų nesi
rengus karui? Atsakymas aiškus — Hitlerio užpulta 
(1941 m.) Sovietų Rusija nebūt gavus tiek pagalbos, 
kiek ji gavo ir dabar gauna iš Amerikos ir Didžiosios 
Britanijos.

Taigi, Amerikos komunistai jau 1941 metų vasarą 
turėjo gerti vandenį, į kurį spiaudė 1940 m. vasarą ir 
dar 1941 m. pavasarį.
★

Persijos konferencijos nutarimų belaukiant
Kairo, konferencijoj Prezidentas Rooseveltas, Premie- 

ras Churchill ir Prezidentas Kai-shek vis tik labai aiš
kiai pasisakė tais visais klausimais, kurie liečia karą 
su Japonija ir kas bus padaryta po karo su tomis teri
torijomis, kurias Japonijos mllitaristai turi pasigrobę. 
Konferencijos deklaracijose aiškiai pasakyta, kad Ko
rėjai bus duota laisvė ir nepriklausomybė, o visos ki
tos teritorijos bus sugrąžintos tam, kam jos neabejoti
nai priklauso.

Dabar jau ne be paslaptis, kad Persijoj eina kita kon
ferencija, prie kurios yra prisidėjęs ir Stalinas. Jau ži
noma, kad šioj konferencijoj vokiečiams bus duotas 
ultimatumas, pasakant — jei norit gyventi, besąlygi
niai pasiduokit, jei ne — žūsit. Vokiečiams duodama 
pasirinkti. k
ŽVELGIANT Į EUROPOS ATEITĮ

Bet, kaip skelbiama, Persijoj įvykstanti sąjunginin- 
wkų vadų konferencija svarstys ne tik karo prieš Vokie
tiją klausimą, bet planuos pokarinį, visos Europos gy
venimą.

Šiais klausimais pasaulis laukia taip aiškaus Jung
tinių Valstybių, Anglijos ir Sovietų Rusijos nusistaty
mo, koks priimtas Japonijos klausimu Kairo konferen
cijoj. Bus daug padaryta ir visur sukels didelį entu
ziazmą, kuris labai stipriai paveiks į karo pastangas, 
jei bus nutarta griežtai laikytis Atlanto Čarterio dės
nių, einant prie pertvarkymo Europos gyvenimo. Per
sijos konferencijoj bus daug padaryta, jei laikantis At
lanto Čarterio ir paprasčiausio teisingumo dėsnių, Sta
linas Prezidento Roosevelto ir Premiero Churchillio aki
vaizdoje padarys pareiškimą, kad ir Sovietų Rusija, kaip 
Anglija ir Amerika, po šio karo nesieks naujų teritori
jų. Iš to išeinant, maršalas Stalinas turės pripažinti 
laisvės ir nepriklausomybės teises ne tik Austrijai ir ki
toms Hitlerio sugriautoms valstybėms, bet taip pat Lie
tuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai ir Suomijai.

Plačiai skaitomas katalikų savaitraštis “The Regis- 
ter” šios savaitės laidoj turi įdėjęs žinių apie bolševi
kų nužudytuosius Lietuvos kunigus.

Rimties
VALANDĖLEI...

SPAUDOS APŽVALGA
Reikaleuja Jungtinių Tautų tarybos

“Naujienos” rašo:
“Sumner Welles dabar įspėja visuomenę, kad ta pa

grindinė Maskvos konferencijos rezoliucija gali būt 
blagai išaiškinta ir netiksliai vykdoma gyvenime.

Jisai nurodo ir kitą dalyką. Konferencija nutarė 
įkurti Londone patariamąją komisiją Europai, kari 
susidės iš trijų valstybių — Britanijos, Rusijos ir A- 
merikos — įgaliotinių. Kodėl toje komisijoje, klausia 
Sumner Welles, nėra numatyta vietos okupuotcjų ša
lių atstovams? Toms šalims juk daugiau, negu kam 
kitam, rūpi, kaip jos bus tvarkomos, kuomet priešas 
bus išvytas iš jų teritorijų. Bet komisijoje jos netu
rės balso; jų likimą svarstys kiti.

Buv. valstybės sekretorius bijo, kad trys ar ketu
rios didžiosios valstybės, pasiėmusios visą galią į 
savo rankas, nebepaisys mažųjų tautų norų ir pa
darys politinius sprendimus, kurių paskui jau nebus 
galima pakeisti. Jisai mano, kad šituo keliu negali 
būt suorganizuota pastovi taika, kurios pasaulis 
trokšta, ir jisai ragina valstybių vadus, kurie dabar 
renkasi į naują konferenciją, tuojau įsteigti Jung
tinių Tautų tary bą, kurioje turėtų balsą kiekviena 
šali1 kovojanti grieš agresorius.”

Vienur ir kitur jau pradė
ta atleisti žmonės įš darbų. 
Tiek daug pagaminta trum
pu laiku, kad net neįmano
ma suvartoti karo pabūklus 
per keletą metų, Atleistieji 
darbininkai, netekę stam
baus atlyginimo, priversti 
ieškoti darbo kitur.

Milžiniškos įstaigos, die
ną ir naktį dirbdamos, pa
čius žmones pavertė tartum 
automatais; jų rankos dir
ba nors pavargusios, jų min 
tys skrajoja po visą pasaulį. 
Darbu taip užversti, kad ne
gauna progos tinkamai pa
silsėti, žmoniškai pasisve
čiuoti ar net pamąstyti apie 
dvasinę pažangą.

Žmogus su žmogumi, tau
tos tarp savęs lenktyniuoja 
už turtus, garbę, pirmeny
bę. Begalo daug laiko pa
švenčiama dalykui, kuris 
pranyks už poros metų. Vi
sa tai atsiminus, rodos, kad 
tarp žemės sutvėrimų žmo
gus daugiausia klysta be
siekdamas tikslo.

Kad galime dėmesį, at
kreipti prie vieno užbrėžto 
punkto, gan aiškiai matosi 
iš mūsų gyvenimo. Ameri
kiečiai, inirtę. pasiveržę sau 
pirmenybę sporte, patogu
muose, turtuose. Jų bažny
čios gražios, papuoštos, tik 
deja pirmu žvilgsniu rodos 
trūksta, tikinčiųjų tarpe gi
laus dvasinio pagrindo.

Kai aplink mus ieškoma 
tik įvairių rūšių pirmeny
bių, geriausių vietų gyven
ti, pelningiausių darbų, sun
ku net vaizduotis kad kas 
nors stropiai siektų šventu
mo arba dorybių, šventu
mui kaip tik priešingi idea
lai skiepijami; jie nesude
rinami su grynai laikina pa
žanga.

Siekiant dvasios tobuly- 
bėsJ primenama, kad pagrin- 
dan reik nuolankumą sta
tyti; garbė vengiama, nega
lima trokšti pirmųjų vietų 
tuo tarpu verdąs gyvenimas 
teikia priešingas mintis — 
tas tiktai pažangą tepadaro, 
kuris viešai matosi pirmuo
ju asmeniu savo srityje.

Galimas daiktas, kad mū
sų tarpe randasi šventų as
menų, tik jie lieka nepaste
bėti. Visi skverbdamiesi pri?

BLEESSINGS OF THE WINGS . >
The blessing of the wings, and a persona’ 
blessing for each cadet are given at th« 

Bombardier School, Big Springs, Tex 
as. Catholic members of each cadet gradi» 
ating class attend early mass on the morrv 
ing of graauation, receive Holy Communioi 
and afterwards. the blessings. Here Chap 
lain Emeric A. Lawrence, O. S. B., is showj 
giving the blessing to cadets of a recenf 
class. Father Lawrence, before entering th« 
Army, was well known for his popular serie* 
on the liturgy, released to the Catholic press 
through the N. C. W. C. Feature Service

Lietuviška spauda 
Pacifiko pakrantėse

LKFSB-ras gavo laišką 
nuo Australijoje gyvenančio 
lietuvio A. Levono. Jisai 
džiaugiasi USA lietuvių laik
raščiais, kurie juos pasiekia. 
Jie nuolat skaito “Draugą” 
ir tik iš jo suž'no, kas de
dasi Lietuvoje. Laiškas ra
šytas rugsėjo mėn. pabaigo
je; tada ten buvo vasaros 
pradžia, bet jau gerokai karš 
ta. Vidurvasaryje gana sun
ku dirbti uždarytose patal
pose. “Man pačiam, — rašo 
Levonas, — tenka dirbti di
deliame gumos avalinės fa
brike ir kartais būna taip 
karšta, kaip pragare, kad 
atrodo geriau gyventi Lietu
vos žiemos speiguose, negu 
šitame Australiškame karš
tyje. “Tačiau visa jų šeima 
sveika. Jo žmona, sūnus* ir 
dukrelė dažnai ilgisi Lietu
vos. Visi susirūpinę, kad ne
gauna žinių nuo savo gimi
nių iš Lietuvos. Taipgi visi 
išsiilgę lietuviškų kalendo
rių.

kin, nepastebi, kad esti to
kių, kuriems paskutinės vie
tos viešame gyvenime ge
ros, nes jie aukščiau skai
to dvasios pergales už kokį 
nors žemišką poaukštį.

Br. Daunoras patyrė 
čekistu naguose

(LKFSB) Iš vieno neutra
laus krašto mūsų korespon
dentas praneša apie sunkius 
pergyvenimus Broniaus Dau 
noro. Okupavus Lietuvą bol- 
vikams, NKVD tarnautojai 
ėmė Daunorą kviesti būti 
bolševikų slaptosios polici
jos agentu, bet jis visą lai
ką spyrėsi. Pagaliau Vladas 
Baronas, kurs jį kvietė tam 
darbui, prarado visą viltį jį 
įtraukti ir pareikalavo su
areštuoti. Kalėjime buvo il
gai mušamas ir tardomas. 
Sėdėjo vienas karceryje. 
Taipgi pateko į bendrą ka
merą, matyt tame pat kalė
jime, į kurį buvo pasodin
tas ir pulk. Petruitis. Vėliau 
pateko į IX fortą. 1941 m. 
birželio mėn. pirmomis die
nomis prasidėjo išvežimai 
naktimis. Birželio 6 d. vežė 
kalinius į Rusiją ir dieną. 
Užklupus karui, Daunoras 
liko neišvežtas. Minėtasis 
bolševikų tarnautojas — Ba
ronas — pabėgo į Rusiją, 
bet rudenį grįžo su savo NK 
VD (Narodn. Komisariat
Vnutrenich Diel — Vidaus 
reikalų komisariatas — bol
ševikų žvalgyba) bendradar
biais Vilimu ir Slapšiu tero
ristiniams veiksmams.

KULKOSVAIDŽIAMS NUTILUS

Taravva saloje kovos tarpe Amerikos murinų ir japonų, kaip dabar pranešama, buvo 
vienos žiauriausių, šioje nuotraukoj marina i apžiūri japonų troką ir kritusį vairuotoją. 
Kovose Gilbert salų grupėje Amerika neteko 3,772 karių. (Marines Corps photo; Acme- 
Draugas telephotoj __________________
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priėmė A- 
Konferen- 
Amerikos 
sekretori-

neilgai trukus

įgaliotinis. Posėdžiai buvo 
laikomi lapkričio 20, 21, 22, 
23 ir 24 dienomis, dalyvau
jant kai kuriuose jų ir vieti- 
niems kitų organizacijų at
stovams.

Diskusijų centre stovėjo

susidaryti įspūdis, 
“ilsisi”. Bet tai ne- 
Anierikc-s Lietuvių

Amerikos Lietuvių Tarybos pranešimas 
spaudai

Jau gera valanda, kai 
spaudoje buvo paskelbtos re 
zoliucijos, kurias 
me: ikos Lietuvių 
cija Pittsburghe. 
Lietuvių Tarybos 
atas. be to,
po Konferencijos, išsiuntinė- Informacijos Centro steigi- 
jo trumpą jos darbų san
trauką visiems delegatams, 
kurie buvo pridavę savo 
adresus. Šiaip per kelias sa
vaites visuomenė negirdėjo 
apie tai, ką Amerikos Lie
tuvių Taryba veikia, ir kam 
galėjo 
kad ji 
tiesa.
Taryba ir ypač jos įgaliotas 
Vykdomasis Komitetas dir
bo be paliovos ir yra atlikęs 
nemažai darbo.

Didžiausias neatidedamas 
darbas, kurį ALT centrui 
paliko Pittsburgho konferen 
cija, buvo sutvarkyti jos re
kordus. Konferencijos proto
kolas kartu su rezoliucijų 
tekstais, delegatų, sveikini
mų ir aukotojų sąrašais, su
daro storoką apie 65 pusla
pių knygą.

Konferencijos priimtos lie 
tuviškos rezoliucijos buvo 
išverstos anglų kalbon ir pa
siųstos valstybės departa
mentui į Washingtoną ir į 
kitas įstaigas.

ALT Vykdomasis Komite
tas tuoj po konferencijos ė- 
mė svarstyti praktiškus pla 
nūs tiems darbams, kurie 
buvo numatyti pateiktame 
konferencijai ir jos patvir
tintame veikimo programe. 
Visoj eilėj posėdžių, Vykdo
masis Komitetas svarstė Lie 
tuvos šelpimo organizavimo 
reikalą, politinės akcijos pro 
blemas, informacijos biuro 
steigimo sumanymą, ir t.t. 
Buvo susirašinėta šitais 
klausimais su kitų kolonijų 
veikėjais ir tartasi su orga
nizacijų atstovais.

Pagaliau, kad diskusijos 
eitų sparčiau, buvo sušauk
tas Chicagon pasikalbėji
mas, kuriame, be ALT Vyk
domojo Komiteto narių, da
lyvavo Lietuvių Tautinės 
Tarybos atstovai, didžiojo 
New Yorko Lietuvių Tary
bos pirmininkas ir specia
lios new-yorkiečių komisijos

mo ir Jungtinio Šelpimo Fon 
do organizavimo problemos. 
Pirmoji pavyko beveik ga
lutinai išspręsti. Tam tikra 
komisija iš new-yorkiečių y- 
ra įgaliota trumpu laiku pa
teikti Informacijos Centro 
planą ir finansinę sąmatą.

Lietuvos šelpimo reikalas, 
deja, p a s'rodė esąs labiau 
komplikuotas.x nes čia tenka 
ne tiktai suderinti įvairių 
mūsų grupių veikimas, bet 
ir atsižvelgti į. tam tikrus 
įstatymų reikalaujamus for
malumus. Diskusijos šituo 
klausimu tebeina.

Amerikos Lietuvių Tary
ba, tuo pačiu laiku, neaplei
do ir Lietuvos ateities klau
simo. Po trijų valstybių už
sienio ministerių konferen
cijos Maskvoje, Vykdomasis 
Komitetas, apsvarstęs jos 
paskelbtus nutarimus, priė
mė ir išsiuntinėjo spaudai 
pareiškimą. Be to, jisai pa
siuntė telegramą Valstybės 
Sekretoriui, Cordell Hull. Pa 
reiškime, lygiai kaip ir te
legramoje, išreikštos mintys 
neatitinka tos pesimistiškos 
nuotaikos, kuri apėmė dalį 
mūsų visuomenės po Mask
vos konferencijos: bet me3 
esame įsitikinę, kad nusimi
nimui rimto pagrindo nėra. 
Maskvos susitarimų rezulta
te, Lietuvos reikalas nėra 
pablogėjęs.

Vykdomasis Komitetas pa 
sinaudojo ta proga, kad į 
Chicagą buvo atvykęs Lie
tuvos įgaliotas ministeris, P. 
žadeikis, ir pasikalbėjo su 
juo apie Lietuves vadavimo 
prospektus.

Pasikalbėjime buvo visų 
išreikštas noras labiau ko
ordinuoti Amerikos lietuvių 
pastangas karui laimėti ir 
Lietuvai laisvę atgauti, sm į 
darant glaudesnius ryšius 
tarp įvairių mūsų visuome
nės grupių ir tarp ALT cent
ro ir kolonijų. Šiuo paskuti
niu klausimu Vykdomasis

t 
i

<

AMERIKOS MARINŲ ATAKA A NT JAPONŲ LĖKTUVŲ BAZĖS

I

Amerikos marinų didžiausias herojizmas buvo parodytas “kruviniausiam mūšyje visoj istorijoj”, kuomet iš silpnų 
barikadų išlips ant kranto šie vadinami “Velnio šunes” (Devildcgs) marinai puolė japonų gerai įstiprintą aerodro
mą Tarawa saloje, nežiūrėdami baisaus šaudymo švinu ir ugnm. (Marines Corps photo; Acme-Draugas telephoto)

• '■ Ii

LIETUVIS PROFESO- Jį” 
RIAUJA PORTUGA
LIJOJ

(LKFSB) Kun. A. Sabas 
profesoriauja vienoje ūkio 

: mokykloje Portugalijoje, ne
toli Koimbro miesto. Šį ru
denį mokyklos vedėjui išvy
kus kitur, kun. Sabui buvo 
pavesta kai kurį laiką vado
vauti visam mokyklos dar
bui. Pas jį paviešėti buvo 
atvykęs kitas Portugalijoje 
gyvenąs lietuvis — Stasys 
Pilypąitis. Taipgi susitinka 
su trečiu Portugalijoje esan
čiu lietuviu: kun. Tranavi- 
čiumi. Iš Lietuvos paskuti
niu laiku nei laiškų, nei taip 
žinių negauna. Pačioj Por
tugalijoj šiemet derlius bu
vo menkas, ilgą laiką degi
no sausra, bet bado dar nė
ra, nors kai kurie produktai 
gaunami tik su kortelėmis.

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

Klaipėdos lietuvis - 
25 metai Australijoje

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas Australijos meste 
Brisbane surado lietuvius 
Joną ir Oną Garland, ki'u- 
sius iš Klaipėdos ir Brisba
ne jau gyvenančius daugiau, 
kaip 25 metus. Per tą laiką 
jiedu lietuviškai nebuvo gir
dėję nė žodžio, bet visgi sa
vos kalbos dar nepamiršo: 
kalba lietuviškai, tik su«klai- 
pėdietišku akcentu. Jonas 
Garland nepaprastai buvo 
nustebintas, kai mūsų ko
respondentas prašneko į jį 
lietuviškai — jis nesitikėjo, 
kad Brisbane kas nors tą 
kalbą žinotų. Jonas Garland 
dabar dirba vienoj laidotu
vių kompanijoje, o jo sesuo 
— vienoj farmoj, keliasde- 
šimts mylių nuo miesto.

Australas domisi 
Lietuva

Poetas J. Aleksandra
vičius tebestudijuoja Clevelando vyskupijoje, 

pradžios mokyklose padidė-
(LKFSB) Gavome žinių, jo mokinių skaičius, 1.363 

kad poetas J. Aleksandravi- mokiniai yra daugiau. Apie 
čius tebestudijuoja Prancū- tai pranešė katalikų auklė- 
zijoje, baigia rašyti diseria- jimo boardas.

Daugiau mokinių

i

DOCiuh'S L1QUI6
> GREAT SUCCC5S FOR .

SKIN TROUBLES
(externa!!y caused)

PRA1SED 
FROM 
COAST 

TO 
COAST!

N o matter what you’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
Clemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liguid Žemo—tvhich ąuickfv relieves 
itehing soreness and starts right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tiye ingredients help YOUR skin. 
Aiso ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

f

Komitetas tikisi galėsiąs ne
trukus paskelbti konkretų 
planą.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomasis Komit.

(LKFSB) Brisbane (Aus
tralijoje) gyveną lietuvis ku 
nigas Tamulis buvo pakvies
tas didelėj mergaičių mo
kykloj — Lourdes H 11 Col- ciją mokslo daktaro laips- 
lege — laikyti keletą pas 
kaitų apie Lietuvą. Pasise- jam pasiseks aukštąsias stu- 
kimas buvo didelis. Studen- dijas baigti, 
tės su dideliu susidomėjimu 
klausėsi apie lietuvių gyve
nimą, papročius, kalbą, isto
riją ir t.t. Prašė lietuviškai 
pakalbėti, padeklamuoti, pa
dainuoti. Lietuvių kalba, 
joms atrodo, esanti labai a- 
ristokratiška. Po paskaitos 
kalbėtoją jos apipylė dau
gybe visokių klausimų apie 
Lietuvą.

niui įgyti, šią žiemą gal jau

Tada norėtų 
grįžti į Lietuvą. Užsiėmęs 
moksliniu darbu dabar netu
ri laiko kūrybai. Jau gavo 
Amerikoje išleistą savo ei
lėraščių rinkinį ir juo 
labai patenkintas.

ei-
yra

tI

pa
būtų 

naudos ne tik tau pačiam 
bet ir visuomenei.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

> AltKIJ AMAS 5ALJAS HUASIIC MA- 
TKRIOIAS 5ATtKAI.ES UUM 
SrALVOS DAMTU VLK1TOMS.

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

•>
!

rx

Stengkis atlikt savo 
reigas taip, kad iš to

tt^Velvalone^s,
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ
- ---------------------------------------- ----------

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

Neatsiduoda. Be -konlo. Natūrai*, „pal
vos. Neblunka. Vl-oj Saly ttnomo. dantg 
pleitoa Permatomos crystal clear pleltoa.

Plunksnos snnknmo. sanitarės. Paten
kinimas samntuetas. Matrriola. labai pa
nagus | Kumtloi. Vienos dieno, taisymų 
patarnavimai Apskali'lsvimas eeltuL

Darome p'ei tas (spaustas ir I

I

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-.
MIAUSIAS •
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r tukimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

PIRKITE KARO BONUS

DIDELIS, PUIKUS, GRAŽUS KALĖDINIŲ KORTELIŲ BARGENAS UŽ $1.00.

Štai vaizdas naujųjų 1943 metų kalėdinių kortelių. Dienraštis “Draugas” 
jau kelinti metai spausdina puošniausia s 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, m.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

ip* .1
„ 1’j1 1

DABAR

I

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
samų Materijoią Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLYVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, visky, skiepų ir lietų. 
PASITAKKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS. 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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 valandos popiet.
--------------- - ~

I Darome peitas (spaustas ir Į 
Į gautas tik Iš laLsnluotų dentLstij ' 

HEJNA BROS?
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2n<l Fl. Mon. 9251
Atdara nuo S iki 8. SrStad. nuo H Iki 4. 
______ KALBAME LIKT l. V Iš KAI

31)45 W. 2fith St. 2nd Fl. Law. 2»O8 
30 N. Dearborn Rm. 8O«, Šia 9049 

Vldurmle-rio vai Auir.d .-nl tr
ketvirtadieni nuo S Ik! 7

Taisom laikrodžius Laikro- 
■leiiuo, Ziectus, Rašomas Plunk
antis II Muzikalius Instnimpn- 
cua.

JOHN A. KASS
«EWELRY — YYATCHMAKER

— MUSIC

1210 ARCHER AVENUE 
e>mne: LAFAYETTE 8617

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

^30 
Neišmeskite savo senų HdSvėtų rakaa* 
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai jrengtoje dirbtuvėj^ 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

dirbtuves

•r

VISAS DARBAS ’
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertalsčm 
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą* ’ 
tokių spalvų ir audinių aptraukimul materiolų.
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 351G
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ŠTAI, KAS BELIKO IŠ JAPONŲ GARNIZONO

Iš gerai įstiprinto japonų garnizono Tara wa saloje, po didvyriškų Amerikos marinų 
; atakų, beliko tik griuvėsiai, smėlis nudažyt as sziatų krauju ir eilės japonų lavonų, ši 
nuotrauka padaryta dar einant smarkioms kovoms. (Marines Corps photo: Acme-Drau
gas teiephoto)

I

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Bus šauni pramoga . i
Brighton Park. — Švento 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 2 skyr. rengia ‘‘bunco 
party” gruodžio 5 d., Gra- 
monto salėj, 4535 So. Rock- 
well St. Yra paruošta daug 
gerų dovanų žaidėjams. Vi
si kviečiami atsilankyti. Pa- 
remsite gerą darbą, žaidimo 
pradžia 2 vai. popiet.

Reng. Komisija

n

i Kvotimai Keistučio
I klubui

Sekmadienį, gruodžio 5 d. 
įvyks Keistučio klubo valdy
bos rinkimas. Susirinkimas 
bus Hollyvvood svetainėj 
2417 W. 43rd St., 12 vai J 
popiet. »

! Kas bus išrinktas valdy- 
bon, sunku pasakyti, nes 
nėra žinios nei kas norės 
kandidatuoti į svarbias vie
tas ir palaikyti klubą lietu
višku, o ne maskolišku. Vis
kas priklausys nuo narių, į 
kurie atsilankys į susirinki
mą. šia proga aš noriu pa
girti dabartinę klubo valdy
bą, kuri nenuilstančiai dar
buojas; ir kuri su šiuo su
sirinkimu baigs savo parei
gas.

Valdyba susidėjo iš: N. 
Klimas, pirmininkas; A. K.

IValukas, vice pirmininkas; 
Lucille S. Dagis, nut. rašt.; 
Frank Mickas, i..........
Aldona Mažeikis, iždo glo-

atsilikę diktatorių garbinto
jai.

Gražus pasižymėjmas 
šios valdybos! Kad naujoji 
būtų tiek pat energinga ir 
permatytų gerus darbus. Na
riai, visi būkite susirinkime 
ir išrinkite lietuv’.šką, o ne 
maskolišką valdybą.

Vakaras biednuo- 
menės naudai

FR.OM
SALVAGED FAT 

GLYCERINE 
15 MADE AND 

GLYCERINE GOES 
INTO THE 

APAKIMO CF PRUGS 
UCED IN ARMY S- 

NAVY EMERGSNCY 
STATiONž.^^

Skolinam Pinigus

Narys

Marąuette Park.
Vincento Pauliečio 
skyrius tebegyvuoja ir nuo
sekliai veikia. Nors dabar 
“nedepresija”, bet reikia bu
dėti, kad, jai užėjus būti pri
sirengusiems. Šis skyrius iki 
šiol yra ne tik parėmęs bei 
sušelpęs biednuolius, bet 
virš tūkstančio egzempliorių 
įvairių lietuviškų laikraščių 
viešoms įstaigoms (Oak Fo- 
rest, County ligoninėn, etc.) 

iždininkas; pasiuntęs.

bėja; Elizabeth Dagis, kon-i ŠĮ kart^ skyrius ren^iasi

- Šv. 
dr-jos

Mirė stotyje
Pereitą ketvirtadienį Illi- 

nois Centrai geležinkelio 
priemiesčių stotyje nuo šir
dies atakos mirė vyras, ku
ris turi apie 65 metus am
žiaus. Pavardė nežinoma.

Morgičiams
.EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

Testinę for TB

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

Aslhc:. 1 Hutus 
Loose&iuHrsfDay ForThousandsc/F iu Torers

Choking, gaspir.g, ’K’heezing spasms of 
Bronchial Astunia ruin s. p and energy. In- 
gredients in the proscripticn Menduco ąuick- 
ly circulate through thė biood and common- 
ly help loosen the thiek strangiing mucus 
the first day. thus aiding nature m palliating 
the terrible recurring choking spasms, ar.d 
in promoting freer breathir.g and restful 
sleep. Mendaco is not a smoke, depe, or in- 
jection. Just pleasant. tasteless palliating 
tablets that have helped thousands of suf- 
ferers. Printed guarar.tee with each package 
—money back unless completely satisfactory. 
Ask your d-ruggist for Mendaco today. Only 60c.

RED — ITCH Y— SCALY

Effective Home Treatment 
Promptly Relieves Torture! 
First app’ications of wonderful sooth- 
ing mealcated Zc.no—a doctor’s formula 
—promptly relieve the intense iteh- 
ing soreness and start cl cnce to help 
heal the red, scaly skin. Amazingly suc- 
cessful for cver 30 years! First trial of 
marvelous clean, stainless liąiiid Žemo 
con vinces! Ali drug 
storos. Only 35t
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itrolės raštininkė; ir L. Kli- 
mavičia, finansų raštininkas. 
Visi pažangūs lietuviai ir 
nuoširdžiai veikia klubo ge
rovei; visi pašvenčia savo 
brangų laiką vien tik dėl 
klubo, naudai ir palaikymui 
jo lietuvišku.

Tenka pažymėti, kad val
dyba daug prisidėjo prie ka
ro pastangų. Per visus me
tus klubo raštininkė parda
vinėjo bonus per sus rinki- 
mus. Be to, jos ir raštinin
kės pareigas visuomet buvo 
atliktos be kritikos. Bonų 
išparduota, kaip 
už $4,000.00.

Valdyba rėmė 
Kryžių prašydama 
koti pagal savo išgalę. Ma- 
žeikiūtė ir Dagiūtė, finansų 
stalo valdybos narės, nepa
tingėjo pereiti per svetainę 
ir parinkti aukų. Surinkta 
virš $100.00.

Pirmininkas neužmiršo 
nei Community War Fund 
Drive, kuriame buvo surink
ta virš $30.00.

Visas tas pasidarbavimas 
be atlyginimo ir be ėmimo trenkta automobilio prie 63 
iš iždo. Nariai, kurie prisi- gatvės ir Ashland avė., pė
dėje prie įvykdinimo šių dar reitą ketvirtadienį. Ji buvo 
bų ir aukojo Raud. Kryžiui, nuvežta į Southtown ligoni- 
War Community Fund ir nę.
pirko War Bonds yra klubo -----------

, pažangesnieji nariai, o ne į SKELBKI1ES “DRAUGE”

Kalėdoms suteikti ką nors 
biednuomenei. Sekmadienį, 
gruodžio 5 d., 7:30 vakare, 
Conrad Studijos savininkas 
parodys judamųjų paveiks
lų iš šventųjų gyvenimo ir 
kitų įvairenybių. Visi mar- 
ketparkiečiai kviečiami atei
ti ir pamatyti paveikslus be: 
paremti šios draugijos lab
daringą veikimą.

Kviečia Komisija

I
I

High scnooi giri, above. receives tuberculin tęst from doctor. Tuber- culosis associations, supported by Christmas Seals. help guard beaith of school children.

MIDDLE-AGED 
PEOPLE

girdėjau.

ir R:od. 
narių au-

Kviečiame j pramogą
Dr-stė Šv. Onos rengia 

“bunco party” sekmadienį, 
gruodžio 5 d., šv. Jurgio pa
rapijos mažoje salėj. Prad
žia 3:30 valandą popiet. Na
rės ir svečiai
silankyti. Bus gražių dova
nų ir vaišės. Komiąija: 
Kvietkienė, E. Stanevičienė 
ir E. Jucienė atsilankusius 
maloniai priims. Lauksime 
visų. Komisija

are common offenders

kviečiami at-

P.

Sutrenkė
Mrs. Alma Young 59 me 

tų, Elmwood Park. buvo su

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

D AB ARTINS
DIVIDENTŲ
RATA............ 4%
1751 W. 47th Street

y

i

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures f requently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Btfort Any Data U ta

LISTERINE ANTISEPTICTo Zeat BnutA Sidcote* »

t

PIRKITE KARO BONUS!

S

Telefonas SEELEY 8760

f

AUKŠ
ČIAU

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 jj kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdam 
galų.*

Mums Valdžia SAKO:

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 WEST ROOSEVELT ROAD

BROS. COUGH DR0H 
BLACK O« MINTHOL—5*

tose, a cough due to a cold—thanks t a the sootb- 
ing action of Smith B rot h irs Cough Drops. 
Smith Bros. Cough Drcps contain a spc> ai 
blend of medicinai infrredienes, blended wi h 
prescription care. And thcy Kili cojc otų y 5C a 
box. Yet, a niekei ciucki tbat ti Ida.

Split by PDF Splitter



šeštadienis, gruod. 4, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Atlaidai Town of Lake žinelės
Cicero. — Sekmadienį, gr. 

5 d., 10:45 vai. iškilmingo
mis Mišiomis šv. ir procesi
ja prasidės Šv. Antano baž
nyčioje 40 valandų atlaidai, 
kurie pasibaigs antradienio 
vakare, gruodžio 7 d. Kas 
vakarą bus laikomi iškilmin
gi mišparai su pamokslais. 
Šv. Mišios pirmadienį ir ant
radienį bus laikomos 5, 6, 7, 
8. 9 ir suma 10 vai. su pa
mokslu. Išpažinčių bus klau
soma rytais ir vakarais.

Šiomis ypatingų Dievo ma 
lonių dienomis ciceriečiai ir 
toliau gyvenantieji 
parapijiečiai maloniai 
čiami pasinaudoti

Kun. I. Albavičius,

mūsų 
kvie-

kleb.

Tėvų Marijonų Bendr. 8 
skyriaus susirinkime nutarė 
gruodžio 5 d., 8 vai. ryto ei
ti “‘in corpore” prie šv. Ko
munijos. Nariai turi susi
rinkti prieš 8 vai. parapijos 
svetainėn. Be to susirinki
mas nutarė įtaisyti spalvuo
tą lange* bažnyčioj. Tuomi 
daug rūpinasi ir darbuojasi 
skyr. pirm. Turskienė.

Vargdienių Seserų Gildos 
pramoga įvyks O. Brazaus
kienės svetainėj. 4558 S. Peu 
liną St. gruodžio 5 d., 3 vai. 
popiet. Darbščioji komisija: 
J. Ragauskienė, P. Turskie
nė, E. Gedvilienė, S. Šim
kienė, visus maloniai pri
ims, apovanos ir pavaišins.

B. Cicienienės tėveliai Ct- 
na ir Tamošius Kalvaičiai 
sunkiai serga. Linkime jiems

Bus ko pasiklausyti 
per radio

Sekmadienį, gruodžio 5 d.,
nuo 9:30 vai. vakare bus J. iš tos sunkios ligos pasveik- 
Budriko radio programa iš 
galingos WCFL, 1000 kyL, 
stoties. Programoj dalyvaus 
Šv. Jurgio parapijos choro 
ensamblis, vedamas komp. A. 
Pociaus. Be to, didelis radio 
orkestras išpildys keletą kla
sinių kūrinių.

Šias sekmadienių progra
mas leidžia ir finansuoja J. 
Budrik Radio, Rakandų ii 
Jewelry krautuvė, kuri ran
dasi adresu 3241 So. Halste 
St.

Nepamirškite sekmadienį 
pasiklausyti gražaus daina
vimo. Praneš.

ti.

Mrs. Theresa Freiser, 47 
metų amžiaus, 5306 Prince- 
ton. pereitą penktadienį mi
rė nuo nudegimo, kai ji ap
vertė verdančio vandens 
puodą.

Susirinkimai

A

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kp. priešmeti
nis susirinkimas bus sekma
dienį, gruodžio 5 d., tuojau 
po 12 vai. šv. Mišių, mokyk
los salėj. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti, nes bus 
renkama nauja valdyba ir 
svarstoma, visa eilė svarbių 
klausimų. Valdyba

1:20
am.
Su-

m.

MAGDALENA SERUNIENĖ
Gyveno 2519 W. 46th, St., 

Tel. Laf. S934
Mirė Gruod. 3. 1943,

vai. popiet, sulaukus puses
Gimus Lietuvoje. K.io is 

vaiky apskr.
Amerikoje išgyveno 45
Paliko dideliai.,* nu iūdime 

dukterį Margaret Yuzamos, du 
sūnus Jony ir I'-.'ą. dvi anū
kes Eleną Pacewicz ir boro- 
thy ir žentą Juozapą Seruną 
ir jų šeimas ir daug kitų gi
minių ir pažįstam:;.

Velione priklausė prie Mal
dos Apaštalystės ir Tretininkų 
Brolijos.
Kūnas bus pašarvotas tik 5 v. 
popiet šiandien J. r'. Edueikio 
kopi., 4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks antradi nį, 
Gruod. 7 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingo:; pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Sies- laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnui, Anū
kės, šv< gnis ir (iiminės.

Laidotuvių Direkt. J. F. Eu- 
deikis, Yards 1741.

Town of Lake. — ARD 1 
skyriaus priešmetinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 5 d. 1:30 vai. po
piet, mokyklos salėj. Visos 
narės prašomos atsilankyti. 
Svarstysime bėgamus reika
lus ir rinksime naują val
dybą sekantiems metams.

Valdyba

Bridgeport. — Priešmeti
nis susirinkimas draugijos 
Šv. Petrsnė'ės įvyks sekma
dienį, gruodžio 5 d., 1 va', 
popiet, parapijos mokyklos 
kambary. Bus valdybos 
kimas 1944 metams ir 
tariama daug svarbių 
kialų. Po susirinkimo 
“sočiai”. Kiekviena narė 
lonėkite atsilankyti.

A. Laurinavicūe, rašt.

rin- 
ap- 
rei- 
bus 
m.>

Cicero. — Šak’.ų Apskii- 
ties klubo priešmetinis su
sirinkimas įvyks trečiadie
nį, gruodžio 8 d., 8 vai. vak.. 
Stanaičių name, 1602 S. 50 
Ct. Prašomi visi nariai lai
ku ateiti. Turime daug svar
bių reikalų svarstymui. Taip 
gi rinkimas, naujos valdybos 
1944 metams. Po susirinki
mo bus vaišės. Valdyba

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubo priešmetinis su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 5 d., 12 vai., 
Hollywood Inn, 2417 W. 43 
St. Bus renkama valdyba i 
1944 m. Bonai bus pardavi
nėjami ant vietos. Visi na
riai būtinai būkite ir atsi
neškite mokesčių knygeles.

LuciHe S. Dagis, rašt.

Simono Daukanto draugi
jos priešmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 5 d., 12 vai. dieną, Chi
cagos Lietuvių Audite rijos 
svetainėj. Susirinkimas svar 
bus, todėl kiekvienas narys 
privalo būtinai atsilankyti.

4>

I

Turime svarbių reikalų svar
stymui, ir reikės išrinkti vai 
dybą sekantiems metems. 
Be to, išgirsite rapc ą i 
auksinio jubiliejaus pr minė
jimo vakaro. P. K., sekr.

Marąuette Park. — šv. 
Kazimiero Akad. Rėmė.ų dr- 
jos 8 skyr. priešme iiiis su
sirinkimas ir valdybos rin
kimas įvyks nedalioj, gruo
džio 5 d., p.rapijm s.'iėj, 2 
vai. popiet. Po susiii kimu 
bus nusifotografuota drau
gijos sidabrinio juokioj us 
knygai. Narės, išbutu-ios 20 
ir 25 metus, maimZkivC pra
nešti per susirinkimą.

Elzb. Andreiiūnienė, rašt.

Cicero. — Labai svarbus 
Šv. Antano draugijos susi
rinkimas bus gruodžio 5 d. 
Tai priešmetinis susirinki
mas, kuriame reikės išrink- soų Amerikoj, kaipo geras 
ti valdybą 1944 metams; 
taipgi reikės išrinkti atsto
vus į; Federacijos 12 skyrių, 
Labdarių Są-gos 3 kuopą ir 
užbaigti visus šių metų rei
kalus ir užsibrėžti, ką drau
gija veiks ir kokius paren
gimus nutars 1944 m. Dėlto 
visiems nariams būtinas rei
kalas dalyvauti šiame susi
rinkime ir taip pat užsimo
kėti užsilikusius mokesčius.

Anastazas Valančius

Dešimts Metų Mirties 
Sukaktuvės

STANISLOVAS 
SHATTAS 

sukako dešimts metų,

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė.

VENETIAN

KREIPKITĖS PRIE MUS $ 
TIESIOG IR SUTAUPY- " 
KIT AGENTŲ KOMISĄ. |

7

I

"Drapiežnas dzūkas

h

Rekordas—

4E4
ii*'

Juozas Bancevičius per 
daug metų buvo garsus vi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CC 3T! 
PARTICLLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODC’OTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautlful—Most Enduring—Strongest—Best In The World- 

BU Y U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Pasitikėjimo 
Mumis

ristikas ir stiprus vyras ir 
vadinamas “draęiežnu dzū
ku” ir “dzūkų karalium”. 
Turbūt, mažai buvo sporto 
pramogų Chicagoj, kur J. 
Bancevičius nebūt dalyva
vęs. Ir Dariaus-Girėno pos
to Sporto Šventės progra
moj jis pasižadėjo dalyvaut. 
Šventė bus gruodžio 12 d., 
Dariaus-Girėno salėj. Pra
džia 4:30 pop et. Įžanga 60 
centų su taksais.

SUVIRS 20u PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materioio ir Darbo.

•* j 4 ■ J < * ../i

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

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TROOST MONUMENT COMPANY 

({steigta 1889 m.)

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

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

TeL ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

Jau
kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
sūnų ir tėvą, Stanislovą 
Shatts.

Netekome savo mylimo 
Gruodžio 6 d., 1943.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną 
atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. 
Mišias Gruod 6 d., 1943, Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje, 8 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pa
maldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Stanislo
vo sielą.

Nuliūdę Motinėlė, Dukrelė 
ir Giminės.

MONUMENT CO.Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJON AMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTEiCN A V f.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEKLEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA
J

d s

PADEKONĖ
Phone YARDS 4908

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

L. BUKAUSKAS

✓

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Phones: CANAL
COMMODOKE

PULLMAN

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

2515
5765
1270

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 MEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

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

Telephone YARDS 1419

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone VAROS 0781

KAZIMIERAS GESTAUTAS
Mir<- Gruodžio 2 d. 1943rn., 

9:15 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės ajsįkriėio. Girdiškių pa
rapijos. Puožerės kaimo.

Amerikoj išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nuliūdimo: 

sūnų Kazimierą Jr. (l’.S. Ar
nų): 3 brolio dukteris Steila 
jos vyrą Joną Yušką ir ii; šei
mą. Agniešką Zabavičionę ir 
jos šeimą ir Seserį M, normi
na: 2 švogerius Juozapą No
reiką jo šeimą ir Tamošių 
Noreiką, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose: 
5929 So. F'airfiekl Avė.

lAidotuvės įvyks pirmadienį. 
Gruodžio 6 d. 1943 m. Iš namų 
X:30 vai. ryto bus atlydėtas ) 
Gimimo šv. pan. Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę; Sūnus, Brolio I>uk- 
terys. Svogcriai ir Gimines.

Ijiidot. direktorius John F. 
Budrikis. Telef. Yards 1741.

Brighton Park. — Dr-tės 
Saldžiausios širdies V. J. 
No. 1 priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 5 d., 
2 vai. popiet, parapijos mo
kyklos kambary. Būtinai tu
ri dalyvauti visi nariai, nes 
yra daug kas svarstyti ir 
valdybos rinkimas. G.S.P.

AA
BARBORA BALSIENĖ

kuri mirė Lapkr. 25 d , 1943, ir tapo palaidota Lapkr. 29 d„ 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir nega
lėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams, kun. kleb. Ign. 
Albavičiui, kun. J. Griniui ir kun. E. Abromavičiui, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už jos siela ir kun. J. Griniui už 
praitaikintą pamokslą bažnyčioje ir prie kapo. Dėkojame 
Šv. Kazimiero vienuolyno Seselėms už gražiai papuošimą al
torių. Dėkojame varg. A. Mondeikai už gražų grojimą ir 
p-niai Stellai Lukošienei už gražų solo giedojimą laike pa
maldų. Dėkojame Šv. Antano parap. mokyklos vaikučiams 
už dalyvavimą pamaldose ir taipgi mokyklos vaikučių chorui 
už gražų giedojimą. Dėkojame Dievo Motinos Sopulingos dr- 
jos narėms už jų dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse. Dėko
jamo šv. Mišių k gėlių aukotojams. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Antanui B. Petkui, kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinasties vietą, o 
mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams ir • visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms, o tau mvlima motere ir motinėle, lai Vi
sagalis Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus, Dukterys, Marti, žentai, Anū
kai ir Giminės.

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

f
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Lietuvio lakūno pergyvenimai

Plaukė penkiolikę mailių, paskui ke
liavo 35 dienas džiunglėse

KA PASAKOJA LIETUVIS LAKŪNAS LT. MALECKAS 
IŠ CUSTER, MICH . APIE SAVO PERGFVENIMĄ 
JUKOJE

Guadalcanal. — Lakūnų 
gyvenimas turtingas įvai
riausiais pergyvenimais ir 
įspūdžiais, šiame straipsny
je aprašysime apie lietuvio 
lakūno lt. Frank Ma’ecko, 
iš Curter, Mieli., pergyveni
mus jūroje ir džiunglėse, kai 
B-24 bombonešis įkrito į jū
rą prie Choiseul salos, spalių 
25 dieną. Jis išsigelbėjo vie
nas iš vienuolikos vyrų įgu
los.

Lt. Frank Maleckas yra 
Liberator navigatorius. Jis 
pereitą trečiadienį (gruodžio 
1 d.) grįžo išbuvęs džiunglė
se 35 dienas. Jis maitinos 
vaisiais ir vėžiais.

Lt. Maleckas sunkiai atsi
mena kaip jis iššoko iš lėk
tuvo.

“Mes skridom 17,000 pėdų 
formacijoje”, jis pasakė. “įr 
įlėkėm į debesis. Formacija 
išsisklaidė ir dideli bombo
nešiai skrido savu keliu Kad 
išvengti susidūrimo su kitu 
lėktuvu, mūsų pilotas staiga 
lėktuvą pakėlė aukštyn. 
Tūkstančiai svarų bombų, 
kurias vežėm, iškrito per 
lėktuvo apačią.

IŠLINDO PER SKYLĘ
“Lėktuvas pradėjo suktis 

ir neteko kontrolės. Aš ma
žai atsimenu, jog pamačiau 
skylę lėktuvo apačioje ir iš
šokau per ją. Aš atgavau są
monę 8,000 pėdų aukštumo
je, patraukiau savo parašiu
to dirželį ir laikiaus diržų 
dėl brangaus gyvenimo.”

Maleckas nusileido 15 
mailių nuo kranto ir pripūtė 
savo life beit (gyvybės dir
žą). Vienas iš B-24 forma
cijos jį pastebėjo, praskri
do virš galvos, ir numetė

jam life raft. Jis nuskendo, 
tačiau jis rado vieną nepri
pūstą iš savo lėktuvo ir du 
plūduriuojančius deguonies 
butelius, su kuriais pripūtė.

PLAUKĖ 15 MAILIŲ
Kai gelbėjimo lėktuvas 

Malecko nepamatė, jis pri
rišo vieną deguonies (oxy- 
gen) bonką su bato raište
liu prie life beit ir pradėjo 
plaukti 15 mailių į krantą. 
Jis plaukė visą dieną ir nak
tį, ilsėjos atsitiktinai ant de
guonies bonkos. Kai jis pa
siekė krantą, jis apalpo ir 
miegojo iki popiečio.

Kai lt. Maleckas pabudo, 
suvalgė kakanosą. Buvo la
bai pavargęs, kad galėtų ke
liauti. Jis miegojo iki sekan
čios dienos. Jis nuėjo į salos 
gilumą, valgė uogas, vaisius, 
straiges. ir vėžius pagautus 
pakrantėje.Il

Vėliau beveik po mėnesio 
jį pastebėjo navy lėktuvas, 
kuris jį paėmė ir nugabeno 
į Guadalcanal.

Žuvo 4 lakūnai
Du navy skrajojimo in

struktoriai ir du aviacijos 
kadetai žuvo pereitą ketvir
tadienį po pietų keletą šim
tų jardų šiaurėje nuo laivy
no oro stoties prie Glenview, 
kai du lavinimo lėktuvai su
sidūrė.

Mirė mGtina
Mrs. Josephine Czaplicki. 

63 metų amžiaus. 2530 So. 
Sacramento boulevard, vie
nuolikos vaikų motina, mirė 
pereitą ketvirtadienį nuo 
širdies atakos kai ėjo namo 
iš bažnyčios.

NAPPY
YOU5E GUYS IS \ 

nuts.'.'i tell ya
> DEM BOYS IS s 
MATERIAL " TAKE 
'DE BATTLER'P'R 
INSTANCE f DERE'S 
A GUY DAT OUGHT

> T'GET AHEAD.' f

TRUMPA POILSIO VALANDĖLĖ

Po vienos kruviniausių kovų ant Tarawa salos kranto išlikę gyvi Amerikos marinai 
nukritę ant žemės trumpai valandėlei naši’sėti. Ši nuotrauka parodo visą Tarawa salą, 

, kur aukščiausia vieta yra 12 pėdų aukščiau jūrų paviršiaus. Bendras salos aukštumas 
yra šešios pėdos aukščiau jūrų paviršiaus. Oras todėl begalo drėgnas, sloginantis ir to
kiame klimate veisiasi miriadai uodų, kurie ne tik žmogų ėda, bet ir malarija užkre
čia. (Marines Corps photo; Acme-Draugas telephoto)

■ v I — v • Meksikoje raudonieji smarkiai puola
jog nužudė švogerį

Toledo. Ohio. — Prisipa
žinimas James W. Collett, 
60 metų amžiaus, turtingo 
Clinton kauntės 1______ ,
pereitą ketvirtadienį nušvie
tė paslaptį, kuri įvyko padė
kos dienos išvakarėse, kai 
buvo nužudytas Elmer Mc- 
Coy, jo švogeris. Bet nepa
sisekė oficialiai nustatyti 
nužudymą tuo pačiu laiku 
McCoy’o žmonos ir dukters.

Prosecutor John B. Hill 
pareiškė, jog Collett savo 
prisipažinime pasakė, jog jis 
nušovė savo švogerį po gin
čo dėl pinigų. Baisus įvykis 
atsitiko netoli . Washington 
Court House.
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katalikus, kad jie nori laisvės

Tuo pačiu laiku buvo ras
ta nužudyta Mrs. McCoy. 64 
metų ir McCoy’s duktė Mil- 
dred. 22 metų.

DAUG DALIŲ

Bendrai automobilis 
deda iš 15,000 dalių.

Raudonieji, kitaip sakant 
farmerio bolševikai, Meksikoje vėl no

ri persekioti katalikus.
Vincente Lombardo Tole- 

dano, raudonųjų vadas iš 
kairiojo sparno darbininkų 
judėjimo, taip toli nueina, 
jog katalikus ir jų palaiky
tojus 
kelią 
prieš 
savo 
faktu, kad National Action 
partija pareikalavo peržiū
rėti konstituciją, kad būtų 
grąžinta religinio auklėjimo 
laisvė, ir tuo faktu, kad re
liginės procesijos vyksta už 
bažnyčios. Tai girdi yra lau
žymas valdžios “įstatymų”.

Sakoma, jog iš Ispanijos 
pabėgę raudonieji varo 
smarkią agitaciją Meksikoje 
prieš Bažnyčią.

Atrodo, jog prieš religiją 
(tikybą) nusistatę asmenys 
bijo katalikų didėjančios įta-

kaltina, jog jie ruošia 
ginkluotai revoliucijai 
Meksikos valdžią. Jis 
kaltinimą remia tuo

kos viešame gyvenime ir re
formų judėjime.

Devynisdešimt procentų 
žmonių tiki ir meldžiasi, kad 
keturios laisvės ras vietos 
po šio karo Meksikos gyve
nime. Apie tai rašo “The Re- 
gister”, gruodžio 5 d., 1943 
m.

Mrs. Anna Mussman. 57 
metų amžiaus, 6807 Sheri
dan rd., kareivio motina, bu
vo mirtinai sužeista pereito 
ketvirtadienio vakare, kai 
automobilis ją sutrenkė prie 
Sheridan rd., 50 pėdų šiau
rėje nuo Morse avė. Sūnus 
kareivis pereitą ketvirtadie
nį parvyko atostogoms iš 
Camp Claiborne, La. Jis va
dinasi Sgt. Charles Muss
man, 29 metų amžiaus.

RACIONAVIMO 
KALENDORIUS
Šiandien baigiasi data dėl 

G, H. J ir K rudųjų štampų.
Sekmadienį pirmoji galio

janti data dėl rudos N stam- 
pos, trečioje racionavimo 
knygelėje.

* * *
Gruodžio 20 diena yra pa

skutinė diena naudoti A, B, 
C žalias štampas.

♦ * *

Gruodžio 31 dieną baigiasi 
data dėl ketvirto ketverčio 

Į“TT” knygelės turėtojų.
* * *

Sausio 4 diena yra pasku
tinė diena naudoti pirmojo 
periodo kuro aliejaus kupo
nus, geri 10 galonų vienetui.

* * *
Sausio 15 d. baigiasi data 

dėl stamp No. 29. ketvirto
je racionavimo knygelėje, 
gera penkiems svarams cuk
rui gauti.

* * *
Sausio 20 diena yra pa

skutinė diena naudoti D, E 
ir F žalias štampas.

* *
Sausio 21 diena yra pa

skutinė diena naudoti gazo
lino kuponus No. 9 “A” kny
gelėse.

I

2 chicagiečiai 
apdovanoti

Dvidešimt du armijos la
kūnai, dviejų Liberator bom
bonešių įgulos nariai, kurie 
saugojo sunkiai sužalotą tre
čioji grįžtant iš užpuolimo 
Rabaul, buvo apdovanoti 
silver stars ženklais. Jų tar
pe du lakūnai yra iš Cihca- 
gos. Apie tai gauta žinia pe
reitą ketvirtadienį.

J

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją, 
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of

brokerio, kad 
Nelaimei išti-

Underwriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIN INDEMNITY COMPANY.

Pavogė seifą
Vagys trečiadienį įsilaužė 

per užpakalines duris į Pub- 
lic Cafeteria, 814 East 63rd 
str., 
seifą, 
trys 
Louis
policijai.

ir išsinešė 600 svarų 
kuriame buvo $975 ir 
karo bonai už $575.

Voutiritsas pranešė

Neteko
South Bend, Ind. — Al- 

bert Wilmoski, 65 metų, 
South Bend, ir Nicolous Ba- 
den. 40 metų, North Liberty, 
pereitą ketvirtadienį neteko 
Amerikos pilietybės kaipo

# nacių simpatizatoriai.

I

'JA HE AR THAT, 
GOOBER??hE < 
CALLED THEM 1 
GUYS PlGHTERS-

Y'KIN 
PUT ALL THE M 
GUYS T'GETHER. 
AN' Y'VVOULDN'T 
EVEN HAVE A 

GOOD ARGUMENTE

Nelaimė gatvėje
William Welch, 17 metų 

amžiaus, 5649 So. Trumbull 
avė., Tilden Technical high 
school mokinys, buvo mirti
nai sužeistas pereitą ketvir
tadienį, kai jį automobilis 
sutrenkė, prie 67-tos gatvės 
ir Kedzie avė.

X DKK susirinkimas pra
eitą ketvirtadienį buvo vie
nas skaitlingiausių. Be to, 
supažindinta dar dešimts 
naujų narių. Susirinkime 
taip pat dalyvavo svečių: 
kun. A. Mažukna, MIC., Mil- 
waukee, Wis., lietuvių para
pijos klebonas, ir kun. A. 
Miciūnas, MIC., Marąuette 
universitete studijuojąs žur
nalistiką ir St. Pieža, Chi
cago Herald-American ko
respondentas.

X Šv. Antano bažnyčioje 
per 40 vai. atlaidus pamoks
lus sakys: sekmadienio va
kare kun. S. Valuckas, pir
madienio rytą kun. J. Ma
karas, vakare — kun. S. 
Petrauskas; antradienio ry
tą kun. S. Adominas, vaka
re — kun. J. Dambrauskas, 
MIC.

X A. Snarskienė, mūs ko
respondentė, praneša gavus 
žinią iš Detroit, Mich., kad 
Stan. Baikauskas, brolis se
sers Adelos, kazimierietės, 
kuri darbuojasi Lorettos li
goninėj, eidamas į darbą bu
vo automobilio mirtinai su
važinėtas.

X Monikos Bukantienės 
namuose, 907 West 20th PI., 
rytoj, gruodžio 5 d., įvyks 
smagi pramoga — kauliu
kais žaidimas ir kortavimas. 
Pradžia 4 vai. popiet. Visas 
to vakaro pelnas skiriamas 
Tėvų Marijonų įstaigų pa
laikymui. Atsilankusių lauks 
dovanos ir vaišės.

X J. Varkala, auditorius, 
žinomas Chicago lietuvių vei 
kėjas, užvakar pradėjo seri
ją radio kalbų apie lietuvių 
taupymo ir paskolos bend
roves (spulkos) ir jų nau
dingumą. Vėliau teks išgirs
ti kalbant kiekvienos bend
rovės sekretorių. Gi prieš 

I Naujus Metus bus transliuo
jamas pašnekesys, kitaip sa
kant radio forum. Visiems 
naudinga bus pasiklausyti tų

Nubaudė
John W. Jackson, 34 me

tų, 1412 N. Fairfield avė., 
buvo prieš savaitę areštuo
tas, kai žiūrėjo su teleskopu 
į Croydon viešbutį. Jis buvo ( 
pereitą ketvirtadienį nu
baustas $10 ir padengti iš
laidas.

Mirė teatre
William Mitchell, 52 metų, 

4041 North Menard avė., ve
dėjas ir dalininkas Palio te
atro, mirė pereitą ketvirta
dienį teatre nuo širdies ata
kos.

Pavogė kraują
Boston. — Vagys įėjo į 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus kraujo dovanotojų 
centrą ir pavogė kraujo 
plazmos paintį ir tris krau
jo dovanotojų ženklelius. 
Apie tai sužinota gruodžio 
2 dieną.

kalbų.

X Barbora Prebis, rose- 
landietė, jau grįžo iš New 
Orleans, La. Ji lankėsi p:s 
savo sūnų Leo ir jo žmoną. 
Sūnus dirba karo pramonėj 
oxygen inžinierio pareigose. 
Išbuvusi tris savaites par 
sivežė daug įspūdžių. Pra
eitais metais ji lankėsi Hus- 
ton ir San Antonio, Texas 
valstybėje. B. Preibis yra 
nuolatinė “Draugo’’ skaity
toj a.

X Kay Eisin, cicerietis, 
žymus L. Vyčių veikėjas, da
bar tarnaująs kariuomenėj 
randasi “Seabees” laive “sea 
man first class’’ pareigose. 
Rašo, kad viskas gerai se
kasi ir darbuojasi, kad grei
čiau sutriuškinus ašį, kad 
tuo būdu pasibaigtų šis ka
ras.

X Barbora Kazimieraitie- 
nė (buv. Vilimienė), savin 
taverno 4014 S. Western Av., 
savo vardadienio proga ti
kisi turėti daug svečių ir 
šauniai juos pavaišinti.
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