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ATAKUOS NACIUS IS TRIJŲ PUSIU !
J ugoslavų vyriausybė 

nuneigia partizanų 
sudarytą vyriausybę

CAIRO, gruod. 6 — Jugos
lavijos vyriausybė ištrėmi
me, nesenai persikėlusi iš 
Londono į Cairo, vakar vie
šai protestavo dėl partiza
nų Jugoslavijoje sudarytos 
vyriausybės, ir kaltino “tam 
tikras sąjungininkų įstai
gas” auginimu ir prisidėji
mu prie to sąjūdžio. Oficia
liam pareiškime, karaliaus 

-vyriausybė sako naujai su
darytoji vyriausybė neats
tovauja tautą, ii* skundėsi, 
kad sąjungininkų radio ro
do prielankumą partiza
nams, ir nusistatymą prieš 
Mihailovic vedamus partiza
nus.

Aliantai išsprogdino 
Norvegijos dirbtuvę
LONDONAS, gruod. 6 — 

Šveicarijos radio perdavė 
žinią iš Švedijos apie tai, 
kad lapkr. 20 d. naktį są
jungininkų dalinys išlipa 
Norvegijoje, ir tarpe kitų 
veiksmų, išsprogdino fabri
ką prie Arendal.

JUNGTINIŲ TAUTU VADAI SU DARĘ NAUJĄ PUOLIMO

Premieras Stalinas, prezidentas Roosevelt ir ministrų pirm. Churchill, Jungtinių Tautų vadai istoriniam mitinge 
Teheran, Irano sostinėje, kur sudaryti nauji planai nacių karo mašinai sutriuškinti ir besąlyginiai pasiduoti. (Acme- 
Draugas telephoto)

IŠ LONDONO 
rių šaltinių gaunamos ži
nios, kad Prez. Roosevelt 
ir Prem. Churchill dabar 
konferuoja su Turkijos Pre
zidentu Inonu kur norint 
šiaurės Afrikoje.

Iš įvai-

BOMBOMIS NUSKANDINO ŠEŠIS SUBMARINUS
LONDONAS, gruod.

Aviacijos ministerijos 
kar dienos pranešimu, 
laivyno ir britų pakraščių 
komandos lėktuvai per aš- 
tuonias dienas Atlantike nu
skandino šešis vokiečių sub- 
marinus. Iš viso, lėktuvai 
atliko 15 atakų ant subma- 
rinų, kurie bandė pulti tris 
sąjungininkų laivų konvo
jus.

Konvojai laimingai pasie
kė uostus. Kovos buvo to
kios smarkios, kad submari
nai neturėjo laiko nė vieną 
torpedą paleisti į transpor
to laivus. Anot pranešimo,
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Roosevelt-Churchill-Stalin nustatė 
planus nacių Vokietijos suklupdymui
Taipgi susitarė dėl tarptautinės 
organizacijos taikos metui

CAIRO, Egiptas, gruod. 6 — Prezidento Roosevelt,

nūs 
kad

I

I

i
Ministrų Pirmininko Churchill ir Premjero Stalin pasira
šyta sutartis numato vietą ir laiką įvykdymui vokiečių, 
kariuomenių sutriuškinimo iš trijų pusių. Istorinė konfe
rencija padarė nutarimus dėl vakarinės Europos invazi
jos per Anglijos kanalą, ir antrą invaziją iš pietų pusės, 
ar tai per Italiją, Balkanus, ar Prancūziją. Tie puolimai 
bus pritaikinti prie rusų spaudimo iš rytų pusės.

Tie trys vadai taipgi sudarė planus taikos metui, ku
riuo visos tautos bus kviečiamos prisidėti prie ‘‘pasauli
nės demokratinių tatutų šeimos,” pagrįstos Atlanto Čar
terio principais.

Svarbieji konferencijos punktai buvo šie:
1) Amerika, Anglija ir Rusija sudarė galutinus pla- 
karo tęsimui ir taikos administravimui tokiu būdu, 
panaikinti karo skurdą ir terorą keliems kartoms.
2) Nacių Vokietija bus puolama “iš rytų, iš vakarų,

ir iš pietų” taip, kad galimai greičiausiu laiku visa jų 
tiraniška militarinė mašinerija bus visiškai sunaikinta.

3) Vienintelė išeitis Vokietijai būtų Vokietijos žmo
nėms nuversti nacių režimą ir tuojau besąlyginiai pasi
duoti.

4) Mažosios ašies valstybės, įtrauktos į “naują Hit
lerinę tvarką” per jų vadų apgaulystę, gavo progos išsi
gelbėti. Jos bus priimamos, jeigu “pasirinks įeiti į.pa<- 
saulinę demokratinių tautų šeimą.”

5) Trijų tautų vadai pilnai susitarė dėl vietos ir lai
ko milžiniškiems smūgiams Vokietijai, ir atakos bus da
romos be paliovos.

Yra įrodymų, kad mintis sudaryti juostą valstybių 
aplink nugalėtą Vokietiją buvusi atmesta, ir manoma, kad 
Stalinas pasižadėjo daugiau vadovautis Atlanto čarte
rio dėsniais ir sutikęs nesikišti į išimtinai Europos, Ame
rikos, ar Anglijos reikalus.

ITALIJOJ VYKSTA DIDELI MŪŠIAI
Amerikiečiai užėmė dar tris kalnus

kontrataką Mignano apylin
kėje.

Adrijatikos pusėje, britų 
aštuntoji armij a pasivarė 
į šiaurę, į naujas pozicijas 
prie Moro upės, pagal kurią 
iš Sangro upės pasitraukę 
vokiečiai įsteigė savo naują 

i liniją.
užėmė 
mylių 
Jeigu 
jie valdys “užpakalines du
ris” į Romą — strateginį 
Pescara-Romos vieškelį.

Visas Italijos frontas de
ga smarkiom kovem, kadan
gi devynios nacių divizijos 
— apie 135,000 vyrų — priė

submarinai nenukentėjo dar 
labiau tik dėl prasto oro.

Laivyno komunikatas 
šiandien pranešė, kad britų 
Viduržemio submarinai nu
skandino 16 vokiečių laivų, 
apšaudę priešo sandėlius 
Naxos saloje, prie Graiki
jos, ir nuskandino lėktuvą 
ir plaukiantį uostą toje a- 
pylinkėje.

Kitas britų submarinas 
vakarinėj Viduržemio jūros 
pusėje nuskandino išlipdi- 
nimo laivą, kuris buvo per
pildytas motoriniais trans
portais, o prie Toulon su- 
torpedavo vidutinio dydžio 
tankerį.

RUSAI BAIGIA APSUPTI TRIS NACIU BAZES
MASKVA, gruod. 6 — 

Rusų kariuomenė tampriau 
apsupa nacių bazes Baltru- 
sijoje Žliobine, Rogaševe ir 
Mogileve, o Ukraine atmušė 
vis didėjančias vokiečių 
kontratakas, kuriomis naciai 
nori atsteigti savo žieminę 
liniją palei Dniepro upę.

Raportai iš fronto sako 
vokiečiai naudojasi blogo 
oro duota proga sustiprin 
ti savo linijas, persiorgani
zuoti, ir partraukti rezer
vus, matomai ruošdamiesi 
atsiimti iniciatyvą pieti
niam fronte. Žiema šiemet 
suvėluota. Nieko didesnio 
negalima tikėtis iki nepasi
keis oras, kuomet rusai ga
lės ir vėl naudoti savo žie-

ŠTA-

dali-

SĄJUNGININKŲ
BAS Aldžyre, gruod. 6 —
Penktosios armijos 
niams užėmus dar tris kai-;
nūs Camino-Maggiore kal
nuose, prie nacių žieminės 
linijos, Italijoje dabar vyk
sta didžiausios kovos nuo 
Salerno išlipimo. Penktos' 
armijos laimėjimai abiejose 
Camino kalno pusėse davė 
amerikiečiams ir britams 
pozicijas iš kurių mato Ca- 
silina vieškelį, einantį iš 
Capua, per Liri upę į Romą.

Abi, penktoji ir aštuntoji, 
kariuomenės pasivarė pir- 

_ myn nežiūrint didelės nacių 
opozicijos. Penktoji atmušė, ginasi dvišakiui sąjunginin- 
ypatingai didelę vokiečių kų varymuisi į Romos pusę.

sako

Pasistūmėjime britai 
San Vito Chietino, 15 
į pietus nuo Pescara. 
britai užims Pescara

FDR BUVO SVEČIAS 
RUSIJOS ŽEMĖJE"

ant

lėk-
400

6 — 
apie 
vadų

Rusai grąsina mažas 
ašies valstybes

MASKVA, gruod.
Belaukiant pranešimo 
trijų sąjungininkų
konferenciją, rusų žurnalas 
Karas ir Darbininkija ats
paude aštrų įspėjimą Suo
mijai, Vengrijai ir Rumuni
jai, kad jos daug daugiau 
nukentės jeigu ilgiau pasi
liks kare šalia Vokietijos.

AUSTRALIEČIAI ATMUŠĖ 3 KONTRATAKAS
SĄJUNGININKŲ ŠTA- [ 

BAS pietvakarių Pacifike, ; 
gruod. 6 
kareiviai šeštadieny atmušė 
tris smarkias japonų kont
ratakas prie Wareo bazės. 
Naujoj Gvinėjoj. Kiti są
jungininkų daliniai, žygiuo
dami į priešo bazę į vaka
rus nuo Bonga, pasivarė 
mylią į šiaurę nuo Nongo- 
ra. Pranešimas sakė sąjun-

Pacifike
Australiečiai

gininkų dalinys iš pietryčių 
susijungė su daliniu einan
čiu iš vakaru, ir abu dabar 
žygiuoja į Wareo.

Mūsų lėktuvai be persto- 
jimo puola japonų pozicijas 
pietvakarių Pacifike.

Pranešimas nieko nesakė 
apie mūšius prie sąjunginin
kų pozicijos vakariniam 
Bougainville krante.

mimus įrankius.
Apsupo čerkasį

Raportai iš Ukraino 
rusai apsupo Čerkasį, Dnie
pro vakariniam krante, tar
pe Kievo ir Dnepropetrovs- 
ko, ir kad mūšiai dabar vy
ksta to miesto gatvėse. Vo
kiečių radio sakė rusai pra
laužė jų linijas į pietus nuo 
Čerkasį, bet vokiečiai rusus 
atmušę.

Čerkasi užėmimas ir pri-, 
baigimas ten esančio vokie
čių garnizono duotų rusams 
progos varytis Dniepro 
krantu j pietryčius, ir sue;- 
ti su kitais savo daliniais 
žemiau Kremenčugo, ir tuo 
įsteigti vieną liniją beveik pakėlimo reikalu. Ekonomi- šaukti baisavima už rezoliu- 
200 mylių ilgumo.

rius Vinson atsakė tokį al
gos pakėlimą, siūlydamas 
jo vieton nuo 4 iki 10 cen
tų algų pakėlimus, kurį ge
ležinkelių darbininkų unijos 
atmetė. Senatorius Truman 
turi paruošęs rezoliuciją, 
kuria užginamas 8 centų

Senatas susirūpino algų
pakėlimo reikalu
WASHINGTON, gruod. 6

— Senate pasirodė pageida
vimas prikalbinti Kongresą 
balsuoti geležinkelių darbi
ninkų 8 centų valandai algų pakėlimas. Jis mano ryt iš-

jos stabilizavimo direkto I Ciją.

WASHINGTON, gruod. 6 
— Šiandien pranešta, kad 
Teherano konferencijos me
tu Prez. Rooseveltas buvo 
apgyvendintas rusų abma- 
sadoje. Techniškai, tai reiš
kia, kad Prezidentas buvo 
rusų teritorijoje, kadangi 
diplomatiniai pripažįstama 
jog svetimų valstybių amba
sadų okupuojama žemė skai
toma dalimi to krašto, kurį 
atstovauja.

U. S. lėktuvai atakuoja 
toli už Gilbert salų
PEARL HARBOR, gruod. 

6 — Pacifiko laivyno štabo 
pranešimu, Amerikos lėk
tuvai, skrisdami ton uz oku
puotų Gilbert salų, tęsia sa
vo atakas ant japonų tvir
tovių centriniam Pacifike, 
tarpe didžiųjų Truk ir Ra- 
baul bazių.

Vienas žvalgybinis Libe
rator lėktuvas iš pietų Pa
cifiko ketvirtadieny ataka
vo Kapingamarangi atolį, 
kur sukėlė kelis gaisrus,

Septinta U. S. aviacijos 
dalinio lėktuvai šeštadieny 
numetė 50 tonų bombų 
Mili atolio, Maršaluose.

Tą pačią dieną mūsų 
tuva.i atakavo Nauru,
mylių į vakarus nuo Tara- 
wa, kur padegė aliejaus kro
vinius.

Adm. Nimitz štabo prane
šimu, 9 japonų lėktuvai 
penktadienio naktį bombavo 
Tarawa aerodromą, kur pa
darė mažus nuostolius, o į 
sekantį rytą vienas priešo 
lėktuvas numetė 4 mažas 
bombas ant Makin, bet ne
padarė jokių nuostolių.

Tokyo radio pranešimu, 
100 lėktuvų nuo lėktuvne
šių vakar atakavo Marshall 
salas. Japonai sakosi 20 jų 
nušovę. Tokyo taipgi sakė 
japonų lėktuvai užpuolę 
mūsų karo laivus į šiaurry
čius nuo Maršalų, nuskan
dino lėktuvnešį ir didelį 
krūzerį, o kitą lėktuvnešį ir i BRITAI BOMBAVO SALONIKA GELEŽINKELIUS

Sakoma nuteisė ir 
sušaudė grafą Ciano 
LONDONAS, gruod. 6 — 

Anot nepatvirtintų žinių iš 
Švencarijos pasienio, šį ryt 
buvęs nušautas grafas Ga- 
leazzo Ciano, 40, Benito 
Mussolini žentas. Praneši
mai sakė Ciano, kuris buvo 
fašistinės Italijos užsienių 
reikalų ministras iki susi- - 
kirto su savo uošviu, buvęs 
specialaus Mussolinio fašis
tų teismo nuteistas mirti už 
tai, kad “apleidęs Italiją jos 
kritiškiausioje valandoje. ”

Nacių rezervai bando 
sutriuškinti slavus 

rLONDONAS, gruod. 6 — 
Gen. Josip Broz štabo pra
nešimu, smarkios kovos vy
ksta visam Jugoslavijos 
fronte, kur naciai siunčia 
naujus vokiečių ir bulgarų 
rezervus prieš partizanus. 
Pranešimas sakė naciai par
traukė dvi divizijas iš Aus
trijos.

krūzerį taip sužaloję, kad 
jie veikiausiai nuskendę.

v

ORAS
Giedra, šalčiau.

CAIRO, gruod. 6 — Britų 
keturmotoriniai lėktuvai iš 

. vidurryčių bazių vakar nak- 
■ tį atakavo Salom ka geležin

kelio stotį, Graikijoje, kur 
isuk&š gaisrus.

Amerikos bomberiai va
kar puolė priešo laivus prie 
Dodekanų Leros salos. Dvi 
dienos tam atgal buvo bom- 
buotas Symi uostas, taipgi 
Dodekanuose.
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PIRKITE KARO BONUS!

Palaka nuravėjimą mūsų victory
FuuvAu _ i daržo, Mrs. Radis už pri-

Širdingai tariame įsiustas dovanas; ji daug pa
tiems, kurie užjautė mus sidarbavo, kuomet aš buvau 
sunkioje valandoje, kurioje jjjgiė ligonis. Iš giliausios 

- širdies tariame ačiū dirbtu
vės darbininkams, kurie 
mums prisiuntė tokią dide-!

mums abiem teko patekti į 
ligoninę. Nors mano vyras 
Klimaitis jau trys savaitės .........
parėja namo ir pradėjo dirb- dovaną, taip. pat biznie- 
ti, bet jam dar reikės^ grįžti riui A Kazlauskui, kuris 
į ligoninę už trijų menesių, mus apdovanojo prieš Padė- 
- d išimtų pleitą iš kojos, 
uis dar visas apimtas bai
lės, nes turėjo daug nuken

tėti.
Tariame ačiū, visiems sa

vo prieteliams, kurie globo
jo mūsų keturis mažus vai
kelius: Velenams, Grimienei, 
ir Mrs. Peško už globojimą 
va i k ei i ų, Galumbickiams, 
Martinaitienei, Mėlis ir Ne- 
nienei už prisiųstas dovanas, 
Petralčiams ir Moterų Są
jungai, taip pat moterų le- 
gijonierių skyriui už prisius-

kos Dieną, ir mes ją taip 
turtingai praleidom. Dėkui 
mūsų korespondentei Nenie- 
nei, kuri įdėjo užuojautą į 
“Draugą” ir “Moterų Dir
vą”. Teatlygina Dievas vi
siems už gerą širdį.

Mr. ir Mrs. Klimaitis

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CTUCAGO. IELTNOTO

NAUJAS BUDAS JA” ONUS GYVAIS SUIMTI

t au

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 viršmmetu 

antrašu.

ne-Am? riuos mar.n>-l lsituzu naujų uuuą, ± iu hvuacuu iu.iu.jpu tuiouij 
galėtų pabėgti. Uža,lakuotiems japonams tuojau įsakoma susilenkti. Tokioj pozicijoj ja
ponai gali e ti, bet negali bėgti ir pasidaro nepivojingi varant juos į nelaisvę. Šiaip jau
tie azijatai, varomi į nelaisvę, kartais autai kę progą pabėga i džiungles. (Acme-Drau
gas telephoto)

Res. 695t> So. Painiau Avė.
Res. Tel. GKOvehill OGU
Office Tel. HEMlock 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

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslu 
gali aut.iktl.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimų.

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

OPTOMET RUSTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-toa
Telefoną.,: CANAL 0528, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:J0 a. m. Iki S:80 p. m. 

Trečiad. ir fieštad. 8:»0 a. m.
iki 7:00 p. m.

,Z i. -V

Apie Lietuvoje 

išleidžiamas knygas
(LKFSB) Iš Londono pra

neša mums, kad lapkričio m. 
tas dovanas ir linkėjimus, pradžioje buvęs išleistas 
Mrs. ir Mr. Kaciušo, Agur- 
kienei, Galumbickiams už*

6 d. 
Suo-

Sugauti pabėgę
Oregon, III. — Du septy

niolikos metų amžiaus kali
niai, kurie buvo pabėgę iš 
Ogle kauntės kalėjimo perei
to penktadienio vakare, bu
vo sugauti policijos po ke
lių. valandų vėliau, prie Ma- 
comb. Apie tai pranešė pe
reitą šeštadienį šerifas Wil- 
liam H. Hungerford. Sako
ma, jog tuodu vyrukai pabė
go iš kalėjimo išėmę lango 
užtvaras. Jie vadinasi: Vic- 
tor Roberts ir Kenneth Fi- 
sher. Jie sulaikyti automo
bilio vagystės kaltinime.

(LKFSB) Gruodžio 
yra Suomijos šventė, 
mija tai 134,588 kvadr. my- 

“Lietuvos Archyvo” ketvir-Į1^ kraštas, besitęsiąs nuo 
tasis tomas. Jame rašoma Ledinuotojo vandenyno, nuo 
apie bolševikų okupacijos' poliarinės srities, iki' Bal
inėtus, išspausdinant reikš-į ios iūrcs suomių įlankai pie
ningus dokumentus. Gen. S J tuose;
Raštikis atpasakoja, kaip 
buvo panaikinta šaulių są
junga. A. Merkelis rašo apie 
karius, patekusius į sovietų 
karinį tribunolą. A. Vilainis 
patiekia įdomių dokumentų 
iš bolševikų slaptosios ko
misijos darbų Lietuvoje. E. 
Budrys nupasakoja apie bol
ševikų skverbimąsi į lietu
višką pramonę. Liudas Do
vydėnas pasakoja savo pa
sikalbėjimą su aukštu so
vietų kariu apie būsimuo- uaes reiškiame viltį, kad tuo
sius karo veiksmus su Vo
kietija.

metus,

Neišmeskite savo seną išdavėtą rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa*

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vV 
šoklų spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.
pą-R tttrtmt: 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 8516

Christmas Seals Help Provide X-Rays

W*r arorker, oenter. being X-rayed to ascertain vbether tuberculosts 
ba» caused damage in lung. Christmag Seal funds aupport lnduatrial 
X-raya of ajiUioaa of war vorker*.

i turi 3,863,753, taigi tik ke
liais šimtais tūkstančių dau
giau, negu Lietuva. Suomija 
yra šviesus kraštas, gyven
tojai kultūringi, blaivių pa
pročių, stipriai demokratinių 
nusistatymų, tačiau pasku
tinių keletos menesių Suo
mijos istorija yra gyvas pa
vyzdys, kaip Rusijos impe
rializmas galėjo tautą prieš 
savo norą nublokšti į prie
šingą liogery. šventės prega,

Į

mija, nusikračiusi dabarti
nės nacių okupacijos ir ap
sisaugojusi nuo Rusijos pre
tenzijų, vėl džiaugsis lais
vu gyvenimu.

--------------------- — — — — O—.—

Didžiausia Lietuvių i

Jewelry Krautuvė
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk-
ainius daiktus *
už PRIENA- . JSRK S 
MIA U SI AS
KAINAS.
Turime didelj 

p a s i r jikimą 
Muzikaliau Instrumntų, Miiri- 
aališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

raišom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — MATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
kuone: LAFAYETTE 8617

U9PAL EARHINC

Apie Lietuvos 
kaimynus: ukrai
niečius ir lenkus

(LKFSB) Mums praneša
iš Londono, kad ukrainiečių rastis 
sudarę SS Galizien diviziją 
iš buvusių Lenkijos piliečių- 
ukrainiečių. Divizijai vado
vauja generolas Kurmano- 
viez; bet dabar, artėjant 
frontui, vokiečiai ištraukė tą 
diviziją iš- Galicijos, nusiųs- 
dami į Vokietijos vidų. Ma
tyt, bijosi, kad su ginklais 
neatsigrįžtų prieš juos pa
čius.

— Britanijoje, Edinburho 
mieste, spalių mėn. 17 d. į- 
vyko Lenkijos Pietryčių Že
mių Sąjungos steigiamasis 
suvažiavimas. Jo dalyviai 
pareiškė Lenkijos vyriausy
bei kaltinimus, būk ji nesu
gebanti apginti Lenkijos že
mių, neatstovaujanti “žmo
nių valios”. Lenkai savo tar
pe turi įvairiausių sąjungų 
įvairiems miestams ir val
stybės pakraščiams vaduo-

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl 

1944 
SŪPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVTDENTŲ
RATA.............

P. KEZON 
ir Iždininko

1751 W. 47th Street

Radijo konkursas 

Lietuvoje
(LKFSB) Vokiečių 

roliuojamas Lietuvos
kont- 
iaik-

“Kaunaer Zeitung” 
rūgs. 22 d. pranešė, apie ra
dijo konkurso teisėjų spren
dimą: konkurse dalyvavo 52 
asmenys su savo veikalais. 
Laimėjo keturi. Pirmąją do
vaną laimėjo Vytautas Siri
jos-Gira, jo gi tėvas gauna 
pagyrimus ir medalius Mask 
voje.

I ti. Į tas sąjungas gali pri
klausyti kariai ir civiliai. Iš 
dalies atrodo, kad Lenkijos 
vadavimo darbas iš vyriau
sybės rankų ima pereiti į 
sąjungas, kurios varo savo 
politiką, nevisada atsižvelg
damos į savo vyriausybės li
niją. r •

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis

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

Kampa* 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.
■i< i ■ ■ ' '• ■

EXTRAI EXTRA!
Permalnytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KAM TEK, sar.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 6054

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS SEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

| ITIAPGIJTIT «
M VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS ra 
$ RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. »

WHFC -1450 kilos-l
SEKMADIENIAIS — nuo 1^ 

iki 2 vai. popiet. W
KITOMIS DIENOMIS — nuo B

9:30 vai. vakare. S®
EXTRA PROGRAMAS Penk-K 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. g
MARGUČIO ofiso adresas:

Chicago, III. B 
GROvehiU 2242 gI 6755 S. Western Avė.,

Telefonas

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL YAEds 4787 
Namą 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.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bes.: KENvrood 5107.

; DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJUS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 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 EB 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—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
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 
4201 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 SL, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

OFISO V AT. ANTROS:
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 vaL iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

Split by PDF Splitter



Antradienio, gruod. 7, 1945 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLLTNOIS

H EI.P VVANTED“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP TCAVTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9189

HELP VVANTED — MOTERYS i

REIKIA VIRĖJOS
Reikalinga virėja šv. Jurgio para
pijos klebonijai. Geras mokestis, 
pastovus darbas, patogus kambarys: 
amžius nesvarbu. Telefonu kreipki
tės: Yards 0130.

VYRAI IR MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Convnission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
Uuosarimo Raštą (statement of 
avaitability ) 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 paliuosaz- 
rimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
REIKIA

PRIE BAND SAW, BORING
MACHINE, TRIM SAW.

Tiktai patyrusių, gera mokestis.

2610 W. CHICAGO AVĖ.

HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGETVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
KALVIŲ

—IR—

KALVIAMS

LION MFG. CORP. 
ARMY-NAVY

"E"
Award Dirbtuvė

Reikalauja

Abelnų 
Machine

Shop 
Darbininkų 

KREIPKITĖS 

2640 Belmont Avė.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTIĮ
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

PARDAVIMUI

Įsigykit mūsų veltui sąrašą tikru, 
bargenų. JOHN O. SYKORA. 2411 
S. 52nd Avė., Cicero 453.

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

ANT RENDOS 2 KAMBARIAI, pe
čiais šildomi, dėl vedusios poros ant 
pirmo aukšto. 7007 S. Rockwell St.

PAGELBININKŲ 
ELECTRIC ARC

WELDERIŲ
54 VAL. SAVAITE 
GERA MOKESTIS

CARLSON
BUILDING SPECIALTIES

2891 Hillock Avė.

WOODWORKERS 
MACHINE PAGELBOS 

CABINET DIRBĖJŲ 
FINISHING ROOM 

PAGELBOS
GLOBĖ CABINET CO. 
1464 W. Webster Avė.

KRIAUČIŲ — ŠVARKŲ SIUVĖJŲ
Darbas prie ranka gerai pasiūtų 

švarkų,
53 VV. Jackson 

Room 918

Patyrusių 
Hand Screw

HELP VVANTED — MOTERYS

REIKALINGA VIRĖJA
GERAS MOKESTIS

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

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 Kaipo

BENCH ir FLOOR 
MOLDERIAIS 

Ant liuosų darbų 
KOEPKE FOUNDRY CO, 

4533 W. Patterson Avė.

HELP VVANTED — MOTERYS

s-o-s
REIK PAGELBOS

PARSIDUODA KATIGIS
Medinis katigis prie 68-tos ir Rock- 
wėll ant pardavimo: 4 kambariai 
pirmame aukšte ir 2 kambariai ant
rame aukšte; visas namas vandeniu 
apšildomas; savininkas parduoda. 
Kreipkitės telefonu: Hentlock 7098.

PARDAVIMUI IR MAINOMS
Parsiduoda ar maino į konors kito: 
krautuvė su 4 kambariais prie 43 
ir Washtenaw Avė. Galima mokėti 
pinigais ar ant išmokėjimo 
$300.00 pradžia.

šaukite savininką telefonu: 
Lavvndale 4949.

Apvogė moterį

SU

(LKFSB) Vatikane, kaip 
praneša KAP. esąs pradėtas 
beatifikacijos procesas kun. 
Rapolo Kalinausko, pasižy
mėjusio dideliu pasišventi
mu ir šventu gyvenimu. Ji
sai buvo gimęs Vilniuje 1835 
metais. Paaugęs jisai pate
ko į rusų armiją, kaip kari
nis instruktorius. Prasidė
jus garsiajam 1863 m. suki
limui, Kalinauskas paliko .. t . . ..
caro armiją ir prisijungė 
prie sukilėlių. Kaip praneša 
KAP, jisai likęs Lietuvos 
(sukilėlių) Karo Ministerių. 
Tačiau sukilimas nepasise
kė, Kalinovskis buvo areš
tuotas, nuteistas nubausti 
mirties bausme. Tačiau ka
rinis tribunolas pasiūlė su
teikti jam amnestiją, nes 
žmonių jisai buvo laikomas 
švento gyvenimo vyru ir jįj 
nužudžius būtų jisai laiko
mas kankiniu ir tas tik ga
lėtų labiau uždegti minias. 
Ir taip jam mirties bausmė 
buvo pakeista ištrėmimu į 
Sibirą. Ir ištrėmime jisai tę
sė savo labdarybės darbą, 
tarp tremtinių organizuoda
mas religinį gyvenimą, koo- 
peratyvines draugijas. 1874 
m. jisai buvo iš ištrėmimo 
paleistas ir pasiųstas į Len
kiją. Krokuvoje buvo jisai 
paskirtas globėju princo Au
gusto Čartoriskio. Vėliau ji-

. !

Iš SSSR išlaisvintieji tremtiniai, 
kilę iš Lietuvos

(Tęsinys)
Pak Jonas, 1934, Disna —

Persija.
Perfianovič Janina, 1924,

Disna — Persija.
Perun Barbora, 1928,

nius — Persija.
Perun Jadvyga, 1900,

nius — Persija.
Perun Teresė, 1938,

nius — Persija.
Petrulanis Elena,

Pskovas — Persija.
Petrulanis Nadzieja, :

Pskovas — Persija.
Petrusevič Steponas, 1930,

Vilnius — Persija.

Vil-

Vil-

1919,

1890,

Pavlovič Laurynas, 1937,

1914,

1923,

1929,

SUIMTAS NACIŲ ŠNIPAS

Lyda

1931,

1934,

1938.

Kros-

1913.

1935

Carlos Vejerano y Cassi- 
na, ispanas 26 metų amž., 
šiomis dienomis FBI parei
gūnų suimtas prisipažino 
gaunąs iš nacių atlyginimą 
už svarbias informacijas a- 
pie Amerikos Jungtines Val
stybes. Jis buvo žinomas 
New York ir Hollyvvcod va
dinamos “Society’’ rateliuo- 

1 se ir ištaigingai gyveno.
(Acme-Draugas telephoto)

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

IDEAL LAUNDRY 
__________7341 S. Statė St____________

REIKIA MOTERŲ
VALYTI KLIJANKIŲ GRINDIS 

SU LENGVOMIS MAPOMIS
Pradžiai 54c j valandą; nuo 6:30 
vai. vak. iki 12:30 vai.
Kreipkitės: Room 1216; 6:15 v. vak.

MALLERS BUILDING
59 E. Madison

(nr. VV'abash Avė.)

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

EDGEWATER BŲACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Labelers
5 MERGINOS

RANKA LABELUOTI
Degtinės dirbykloje. Darbas die
nomis. Geriau, kad būtų prityru
sios, bet nereikalinga prityrimo.

MANY BLANC & CO.
3414 W. 48th PI.

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

MOTERIMS
IKI 50 METŲ SENUMO

Jei nemokat nei .vieno šių darbų, 
ateikite ir mes išlavinsime su alga 
kol lavinsitės.

BELMONT RADIO CORP
Ieškome:

4ssembler«. solderers. laccrs, coli 
winders. finishers, packers. wrap- 
pers. machine operators, and parts 
inspcctors.

KREIPKITĖS SU GIMIMO 
PALIUDIJIMAIS:

5921 DICKENS

Miss Winifred Menzel, 
5409 Lieb avė., pranešė po
licijai pereitą sekmadienį, 
jog vagys įsibrovė į jos 
apartamentą ir pavogė ca- 
merą (foto aparatą), su per- sai į stojo į karmelitų vie
line rankena durtuvą, radi- nuolyną, gavo kunigo šventi- 
ją, prožektorių ir revolverį, mus ir tęsė didelio nusima- ’ 

--------------------- rinimo gyvenimą iki mirties 
PIRKITE KARO BONUS! — 1907 m. lapkr. 14 d.

1956,

1928,

1930,

žel

vu-

Aš-

1928,

Pašul Elena, 1907, 
— Persija.

Pavlovska Alina, 
Vilnius — Persija.

Paska Marija, 1937, Vil
nius — Afrika.

Putra Benigna, 1934, Tra
kai — Afrika.

Pavlovska Halina, 
Suvalkai — Afrika.

Palukaitis Božena, 
Gardinas — Persija.

Pilevič Halina, 1935, 
leika — Persija.

Pilevič Pelagija, 1902, 
leika — Persija.

Pošelukas Teodoras, 1932, 
Plauskynė — Persija.

Panasievič Zdislovas, 1933 
Suvalkai — Persija.

Pavluk Jonas, 1911. 
na — Persija.

Pilecka Leokadija, 
želva — Persija.

Plaskov Jokūbas, 
Vilnius — Persija.

Plotkin Vanda, 1905, Tra
kai — Persija.

Polonis Janina, 1905, Vil
nius — Persija.

Puchačevskis Juozas, 1885 
Daugiediškis — Persija.

Parchimovič Irena, 
Molodečno — Persija.

Pasternak Jadvyga, 
Ašmena — Persija.

Pasternak Vladas, 
Vilnius — Persija.

Paškievič Pelagija,
N. Vileika — Persija.

Paškovska Jadvyga, 1912, 
Vilniaus ap. — Persija.

Pašul Eufrozina, 1938, Ly
da — Persija.

Pavlovič Vaclovas, 1884, 
Vilkaviškis — Persija.

Pavlovska Regina, 1907, 
Vilnius — Persija.

Perfianovič Adelė, 1904, 
Disna — Persija.I

VOKIEČIAI LIEPIA 
ŠVFDAMS NESIKIŠTI'.

1921,

1903,

1930,

1908,

^NOW/JUNIOR/ DOhfr WASTE ANYTHJNG5
REMEMBER-FOOD FIGHT5 FOR FREEDOM/*'

Ežerėnai — Persija. 
Pavlovska Alek sandra, 

1912, Suvalkai — Persija.
Pavlovska Irena, 1942, Su

valkai — Persija.
Palukaitis Halina, 

Varšava — Persija.
Pilevič Janina. 1924, Vi

leika — Persija.
Pilevič Veronika,

Vileika — Persija.
Panasevič Kristė, 

Suvalkai — Persija.
Paškievič, 1932, Disna — 

Persija.
Pilecka Ona, 1864, želva 

— Persija.
Pileckis Tadas, 

va — Persija.
Plaskov Sara, 

nius — Persija.
Polonis Bronė, 

mena — Persija.
Polonis Kristina, 

Vilnius — Persija.
Pofomov Janina, 1900, Vil

niaus ap. — Persija.
Pasternak Gustavas, 1936, 

Smargonys — Persija.
Pasternak Marija, 1907, 

Vilnius — Persija.
Pastušek Kazė, 1921, Ma

rijampolė — Persija.
Pačkievič

Stakliškės — 
Paškievič

Krikštcniškės
Pašul Ona, 1925, Lyda 

Persija

Irena, 
Persija.
Stefa, 
— Persija.

VALANDOS;
5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONE
Atsišaukit į

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisas Moterims

309 W. WASHINGTON ST.
Pirmam Aukšte

CHICAGO 

Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.

j SKELBKITĖS “DRAUGE”

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

TYPISTS 
STENOGRAPHERS

PLEASANT WORKING CONDITIONS

STEADY VVORK NOW

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO.
200 N. Laflin Street

STOKHOLMAS, gruod. 5 
— Nacių užsienių reikalų 
ministras von Ribbentrop 
Berlyne pareiškė Švedijos 
Charge d’Hairs Von Pos- 
tui, kad Vokietija neatsis
tebėjusi Švedijos protestu 
dėl 1,200 norvegų studentų 
ir mokytojų arešto. Ribben
trop sakė Von Postui, kad 
Švedija susilaikytų nuo ki
šimosi į Vokieti j os-Norve- 
gijos reikalus. Vokiečiai sa
kėsi stebėjęsi dėl to protes
to, atsižvelgiant į tai, kad 
švedai niekuomet neprotes
tavę Anglijos, Amerikos ir 
Rusijos kišimąsi į Skandina
vijos reikalus.

Perstunskis Zigmas, 1910, 
Suvalkai — Persija.

Perun Česlovas, 1930, 
nius — Persija.

Perun Janušas ,1940, 
nius — Persija.

Perun Vladas, 1931, 
nius — Persija.

Petrulanis Leokadija, 1923 
Čenstochova — Persija.

Petrusevič Elena, 
Vilnius — Persija.

Petrusevič Stasė, 
Vilnius — Persija.

(Bus daugiau)

1908,

1886,
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★
★
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For Sale I 
For Help I 
For Rent!
For Service 1 
For Results!

f

Vii

Vii

Vil-

1903,

1932,

Šimtas sužeistų
Fort Myers, Fla — Po 

penkių minučių explodavo 
gazolino trokas. kai susidū
rė su kitu troku. Sužeista 
apie 100 asmenų. 48 sužeis
ta sunkiai, kai minia stebė
jo įvykį. Nelaimė įvyko pe
reitą sekmadienį.

★

I
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Telefonas SEELEY 8760

i
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AUKŠ
ČIAU

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

JSTGVKTTE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

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

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemesk 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jj kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų.

★
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *...........................................................
Pusei metų .. . ..................................... _..........
Trims mėnesiams ............................................
Dviem mėnesiams ............................................

, Vienam mėnesiui .............................................
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Pusei metų ......................................................
Trims mėnesiams .................................... .........
Dviem mėnesiams .............................................
Vienam mėnesiui ............... .....

U. S. ARMIJA

Užsieniuose:

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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m. Pus-
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$6.00
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1.75
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$8.00
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Metams ...................
Pusei metų ....
Trims mėnesiams
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, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Dvieju metu U. S, karo sukaktis
JAPONŲ MILITARISTŲ SMURTAS

Šiandien sueina lygiai du metai, kai Japonijos krau- 
geringi militaristai, ištroškę garbės, svetimo turto ir 
nekalto žmonių kraujo, pasalingai užpuolė Perlų Uostą 
(Pearl Harbor). Kai Vašingtone japonų diplomatai 
veidmainingai tarėsi su Jungtinių Valstybių vyriausy
bės autoritetais taikos klausimu, Tokio imperialistai ir 
militaristai daužė Amerikos uostą, Amerikos laivus, lėk
tuvus, žudė Amerikos karo vyrus ir vietos gyventojus. 
Amerikai kito kelio nebuvo. Ji buvo priversta skelbti 
Japonijai karą. Ji paskelbė karą ne tik Japonijai, bet 
ir jos artimiems talkininkams — Vokietijos naciams 
ir Italijos f ašistams, kurie taip pat tykojo keršyti mums 
dėl teikiamos pagalbos demokratijoms.
DIDŽIOSIOS AMERIKOS PROBLEMOS

Išėjus į karą prieš galingą diktatūrų kombinuotę, 
prieš taip vadinamą Berlyno-Romos-Tokio ašį, susidur
ta su kolosalinio didumo problemomis. Japonai, lyg iš
troškę smakai, puolė Pacifiko salas ir jas vieną po ki
tai rijo. Amerikai ir sąjungininkams reikėjo rūpintis 
nugalėti nepaprastai tolimą distanciją. Jai reikėjo sku
bintis su vyrų mobilizacija ir tinkamu jų paruošimu. 
Karo reikmenų (laivų, lėktuvų, tankų ir kitokių pa
būklų) gamybai reikėjo perorganizuoti veik 
dustriją.
MILŽINIŠKI PRAMONĖS LAIMĖJIMAI

visą in-

ir gerai 
daugiau

Visi reikalingieji darbai namų fronte greitai 
buyo atlikti. Ačiū tam, laivynas ir armija vis 
reikmenų susilaukė ir, palyginti, trumpu laiku priešus 
ne tik sustabdė nuo tolimesnio veržimosi į sąjunginin
kų teritorijas, bet, kaip visi puikiai žinom, juos 
dėjo stumti atgal. Po dviejų karo metų vaizdas 
pasikeitė, šiandien ne tik Pacifike, bet visuose 
frontuose sąjungininkai maršuoja pirmyn.

Kalbant apie karo jėgas, karo reikmenis bei amuni
ciją, mūsų kraštas — Amerika savo istorijon įrašė tokį 
lapą, kuriuo mūsų ainių ainiai didžiuosis.

Jungtinėms Valstybėms taip sėkmingai pavyko per
organizuoti industriją ir ją karo gamybai pritaikinti, 
kad į moderniškai vedamus mūšius laivais ir lėktuvais 
pristatoma milžiniški reikmenų kiekiai. Amerika, vienu x 
žodžiu sakant, virto ginkluotu milžinu.

pra- 
visai 
karo

U. S. LAIVYNAS 11
Prieš du metu mūsų laivynas negalėjo girtis savo 

gausumu ar pajėgumu. Japonų pasalingi žygiai jo žy
mią dalį buvo apnaikinę. Bet dabar Amerikos laivynas 
yra pati stipriausia karo jėga plačiuose vandenynuose. 
Šiandien turima karo laivų, lėktuvų nešėjų, kruzerių. 
de3trojerių ir submarinų daugiau negu dvigubai, kiek 
turėta 1941 m. gruodžio 7 d. Mūsų laivynas tonažo 1941 
m. turėjo 2,132,000 tonų, šiandien virš penkių milijonų 
tonų. Laivyno oro aviacija irgi išaugo į didelę jėgą. 
Tiems lėktuvams vairuoti yra prirengta 24,000 lakūnų. 
Laivyno vyrų jėgos, inimant marynus ir krantų sar
gybą, per du metus išaugo nuo pusės milijono iki trijų 
milijonų vyrų. Laivynas ir jo šaunūs vyrai jau atlikę 
šaunią misiją Pacifike. Jis labai stipriai pažeidė Japo
nijos laivyną, prasikertant sau kelią į priešų okupuo
tas salas ir tuo pačiu prirengiami keliai lemiamam są- 
junįiainkiį žygiui į Tokio. } * «£

Per dvidešimts keturis mėnesius nuo Pearl 
Jungtinės Valstybės sumobilizavo ir išlavino 
du kartus daugiau vyrų, negu turėta 1917-1918 
trečio milijono armijos vyrų jau yra paruošta ir iš
siųsta į įvairius karo frontus užjūriuose. Spėjama, kad 
nuo 1944 metų pradžios į mūšius vyks po 200,000 kas 
mėnesį. Armijos oro jėgų organizacijoj šiandien turi
ma 2,800,000 vyrų — milijonas daugiau negu prieš du 
metus turėta visoj U. S. armijoj. Reikia neužmiršti 
nė to fakto, kad armijos oro laivynas kas mėnuo užau
ga penkiais tūkstančiais lėktuvų. Lakūnų paruošiama 
75,000 į metus. Prieš du metus armijos oro organiza
cija turėjo tik keturias divizijas, kuomet šiandien turi 
penkiolika divizijų.

Per pirmąjį Pasaulio Karą Jungtinės Valstybės pa
gamino viso 80 tankų. Kad turėti tinkamą vaizdą, kaip 
dabar eina toji gamyba, užteks pažymėti, kad šiuo 
karo metu tik per paskutiniuosius du mėnesius paga
minta 5,000 tankų.

Reikia pasakyti dar ir tai, kad ligšiol tik nedidelė, 
palyginti, Amerikos karo jėgų dalis buvo naudojama 
karo operacijoms. Bet vis tik jau didelių rezultatų pa
siekta. Ar anksčiau ar vėliau Amerikos jėgos visa pil
numa bus nukreiptos ir prieš Tokio ir prieš Berlyną.
ŽVELGIANT Į NETOLIMI ATEITĮ

Minint dviejų metų sukaktį Jungtinių Valstybių ka
ro ir padarę trumpą jo eigos apžvalgą, su ne abejotina 
viltimi žiūrime į pergalės laimėjimą. Tačiau nereikia 
manyti, kad tuoj pergalės susilauksime, ir kad ji jau 
bus laimėta be ypatingų tolimesnių pastangų. Priešai 
— kaip naciai taip ir japonai, tebėra stiprūs. Jų karo 
mašina, tiesa, yra gerokai pažeista, bet dar nėra visai 
sudaužyta. Kad ją sudaužyti, reiks dar panaudoti didelį 
visų galimų jėgų įtempimą ir karo ir namų frontuose. 
Todėl, šią sukaktį minint, ne žodžiais, bet ryžtingu dar
bu ir pasiaukojimu pasižadėkime dar stipriau dėtis prie 
Amerikos karo pastangų. Ir ne tik Amerikai, 
soms jungtinėms tautoms dar teks vieningai 
kad pasiekti visišką pergalę ir tuo sudaryti 
visoms tautoms ir visiems pasaulio žmonėms 
laisvu ir nepriklausomu gyveiimu.
★

Teherano konferencijos nutarimai
Tik ką išklausėm per radiją Teherano (Persijos) kon

ferencijos deklaracijos, po kuria pasirašo Jungtinių Val
stybių Prezidentas Rooseveltas, Didžiosios Britanijos 
Premieras Churchill ir Sovietų Rusijos Premieras Sta- 
lin.

Šią deklaraciją mes plačiau įvertinsime vėliau, šiuo 
tarpu dėl jos galima tiek pasakyti, kad ji savo bendru
mu yra panaši Maskvoje buvusiai užsienių reikalų kon
ferencijai. Ji skiriasi tik tuo, kad yra aiškesnė ir visai 
griežtai pasisako už Atlanto čarterio dėsnių įgyvendini
mą, už laisvę visų tautų. Trijų didžiųjų sąjungininkų 
vadai savo gera valia ir neabejotinu įsitikinimu susi
tarę po pergalės laimėjimo įgyvendinti tokią demokra
tinę santvarką, kurioj visos tautos ir visi žmonės ga
lės naudotis nepriklausomu gyvenimu ir keturiomis lais
vėmis.

Mūsų manymu, yra labai svarbus Atlanto čarterio 
pabrėžimas. Tai reiškia, kad Jungtinės Valstybės, kaip 
stovėjo, taip ir tebestovi už to svarbaus akto dėsnių 
vykdymą. Tai reiškia, kad visų tautų, nedarant išimties 
ir Baltijos tautoms, nepriklausomybė bus atstatyta.

Karo strategikos klausimais taip pat nustatytas bend
ras planas. Deklaracijoj visai atvirai pasakyta, kad 
sąjungininkų karo jėgos imsis griauti Vokietijos karo 
mašiną ne vienu, bet keliais frontais. Šis susitarimas 
ir nutarimas yra labai svarbus, nes juo išblaškoma prie
šų skleidžiamą propagandą apie tai, kad būk tai jung
tinių tautų viršūnėse esą kažkokių nesutikimų.

Teherano konferencijos nutarimai verčia naują ir la
bai svarbų istorijos lapą, kiek karo atžvilgiu, tiek po
karinės taikos planavimo darbuose.
★
Donald Nelson Amerikos karo pastangose labai svar

bų vaidmenį vaidina. Jis mažai tekalba, bet daug ir rim
tai dirba. Nelengva yra gauti jo opiniją vienu ar kitu 
klausimu. Prieš kiek laiko jis lankėsi užsienyje. Arti
mesnieji prie jo žmonės vis tik sužinojo, kad Nelsono 
manymu, Vokietija bus priversta besąlyginiai pasiduoti 
1944 metų birželio/ mėn.

Bet, ar vokiečiai bus nugalėti vėliau ar anksčiau, ne
reikia daryti sau iliuzijų, kad sąjungininkai pigiu būdu 
pasieks pergalės. Kaip karo frontuose bus padidintas 
veikimas ir nauji frontai atidaryti, taip ir namų fron
te turėsime didesniu įsitempimu dirbti ir aukotis.

Reikia neužmiršti dar ir to, kad nugalėjus Vokietiją, 
reiks visas jėgas pasukti į Pacifiko karo frontą, kad 
Japonijos militarizmui i? imperializmui sprandą visai 
nusukti.

Apie pergalę abejoti netenka, bet k?.d greičiau na
ciai ir japonai būtų nugalėti, reikia dar stipriau dėtis 
prie Amerikos karo pastangą.

bet vi- 
kovoti, 

sąlygas 
gyventi

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

Prieš ar gruodžio 15 d. 
tam tikra žmonių grupė yra 
reikalaujama išpildyti dekla
racijas numatomų 1943 me
tų pajamų ir įmokėti dalį 
taksų. Daugumoje yra pa
liesti farmeriai; pagal įsta
tymą iš jų nebuvo reikalau
jama pranešti rugsėjo 15 d., 
kaip kad iš kitų taksų mo
kėtojų buvo reikalaujama, 
bet jiems buvo duotas lai
kas iki gruodžio 15 d.

Kitos dvi grupės taip pat 
turi pranešti: 1) asmens, ku
rių pajamos nereikalavo pra
nešimo rugsėjo mėn., bet ku
rių pajamos dabar pakanka
mai didelės ir reikalauja pra 
nešimų; ir 2) asmens, kurie 
nedavertino savo taksus, ka
da jie pranešė rugsėjo mėn. 
ir dabar turi papildomai pra 
nešti, kad išvengus bausmių.

KARO BONAI IR 
ŽENKLELIAI KALĖDOMS

Yra dvi svarbios priežas
tys dėl kurių kiekvienas tu
rėtų duoti Karo Bonus ir 
Ženklelius Kalėdų dovanoms 
šiais metais;

1. Papildomi bilionai turi 
Karo Bonus fi- 
nuolat didėjan- 
mūsų visuoti- 
prieš ašį. Su

būti įdėti į 
nansavimui 
čių reikalų 
niam karui
greitėjančiu karo tempu, di
dėja ir karo kaštai. Rugpiū- 
čio mėn., 1943, vėliausias 
mėnuo, kurio išlaidos yra 
-apskaičiuotos, Amerikos ka
ro išlaidos siekė $7,500,000,- 
000. Lygiuotis su mūsų stip
riai augančiom militarinėm 
operacijom, padėti mokėti į- 
rengimams, kurie sumažin
tų nuostolius ir pagreitintų 
dieną, kada laisvi žmonės 
galės vėl švęsti Kalėdas lais
vam ir taikingam pasaulyje, 
yra būtina, kad bilionai do
lerių būtų dedami į karo bo
nus ir ženklelius šių metų 
lapkričio ir gruodžio 
siais.

mėne-

būtina 
parei-

2. Yra gyvybiniai 
sumažinti vartotojų 
kalavimų spaudimą į retas 
prekes. Paskutiniai (rugsėjo 
mėn. 1943) J. A. V. Komer
cijos Departamento apskai
čiavimai rodo, kad amerikie
čiai, po to kaip užmokės tak
sus, bendrai savo kišenėse 
turės $35,000,000,000 šiais 
metais daugiau, negu kad 
bus prekių ir patarnavimų, 
ant kurių jie galėtų tuos pi
nigus išleisti. Jei šie doleriai 
bus išmesti į rinką pareika
lavimui retų prekių ir pa
tarnavimų, jie gali iššaukti 
milžinišką spaudimą ir tuo 
pakelti prekių kainas.

Gruodis paprastai yra 
aukščiausias detalinės pre
kybos mėnuo. Šiais metais 
amerikiečiai turės daugiau 
pinigų išleisti per Kalėdų se
zoną, negu jie bet kada anks 
čiau turėjo ir jei bet kas 
bandys pirkti viską, ką jie 
pajėgia pirkti, *spaudimas į 
mūsų kainų struktūrą gali 
pasiekti pavojingą lygį, kai 
tuo tarpu mūsų vartotojams 
prekių pateikimas būtų rim
tai sumažintas.

Karo bonai yra ne vien 
tiktai “Dovana Ateičiai” gau 
nančiam, bet jie yra taip pat 
dovana visiems mūšy kovo-

AUKŠTAS ORDINAS AFRIKOS KARO OPERACIJŲ 
VADUI <

Prez. Roosevelt pakeliui į Cairo ir Teheran, istorines 
konferencijas, sustojęs sąjungininkų generaliniam štabe 
įteikia gen. Dwight Eisenhower Legion of Merit ordiną. 
(Acme-Draugas telephoto)

jantiems vyrams ir visai 
tautai.

Dovana mūsų kovojan
tiems vyrams... nes doleriai 
įdėti į karo bonus šioms Ka
lėdoms padės mokėti už gink 
lūs ir įtaisymus mūsų karei
viams ir jūreiviams, kuriems 
tai reikalinga priartinti lai
mėjimo dieną.

Dovaną tautai., ne tiktai 
dėl aukos karui, bet taip pat 
padėti palaikyti žemas kai
nas ir užtikrinti sveiką, pa
stovią Ameriką, kurios mes 
visi norime sau, savo vai
kams ir sugrįžtantiems ko- 
vos vyrams ateities taikin
goms Kalėdoms.

Kiekvienas karo bonas, ku 
rį jūs pirkaite šioms Kalė
doms draugui, giminei, ar 
pats sau, suvaidins svarbią 
rolę, padėdami Amerikai pa
laikyti žemas pragyvenimo 
kainas.

•

Kainų pakilimo pavojus 
kyla iš to fakto, kad kaipo 
karo rezultatą žmonės turi 
daug daugiau dolerių savo 
Kišenėse, negu yra prekių ir 
patarnavimų jiems pirktis. 
Prašydamas rinkoje retų 
prekių, šitas dolerių pertek
lius uždės didelį spaudimą 
ant kainų struktūros ir išar
dys kainų kontrolės pasise

kimą. Tačiau jeigu mes tuos 
dolerius įdėsime į karo bo
nus, palengvinsime spaudi
mą ant kainų ir padėsime' 
palaikyti žemas kainas. Pir
kimas karo bonų yra vienas 
iš svarbiausių dalykų, ku
riuos mes, kaipo individai, 
galime daryti sulaikymui 
pragyvenimo kainų nuo ki
limo.

Dovana ašies okupuotiems 
Europos žmonėms... nes kuo 
mes stipresni, tuo didesnės 
mūsų pastangos, tuo grei
čiau mes pasieksime perga- g 
lės — pergalės, kuri vėl pa
darys galimu jiems švęsti 
Kalėdas kaipo laisviems žmo 
nėms.

Taip, karo bonai yra dau
giausia apgalvota dovana 
1943 metų Kalėdoms. OWI

.Smarki snieko audra
VVinnemuca, Nev. — Dau

giau kaip šimtas asmenų lai
kinai buvo sniego audros 
sustabdyta aukštumoje Gol- 
canda Summit. 30 mylių ry
tuose nuo Winnemuca. Pe- 9 
reitą sekmadienį po kelių 
valandų buvo jšgelbėti ke
leiviniai vežimai, įskaitant 
tris transkontinentalius au
tobusus, kurie buvo sulaiky
ti didelės sniego audros.

<
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
E. Paulienė, E. Samienė.

Moterų Sąjungos 20 kuo
pa. Atst. S. Junokienė, V. 
Gedminienė.

Labdarių Sąjungos 8 kuo
pa. Atst. D. Varnas.

Liet. Vyčių 36 kuopa. Atst. 
J. Brazauskas, K. Zarcms- 
kis.

Nekalto Prasidėjimo Mo-
• Meilės eleksyras”, terų įr Merginų dr-ja. Atst.

Bus gražus vakaras
Brighton Park. — Fede

racijos 19 skyrius ruošias 
prie gražaus vakaro, kuris 
įvyks sekmadienį, gruodžio j 
12 d., parapijos salėj. Prog
ramą išpildys svečiai-artis- 
tai iš kitų kolonijų: No. Side 
dramos ratelis atvaidins ko
mediją “r — 
o liaudies dainų padainuos p Vaikutienė. 
Moterų Sąjungos 21 kuopos Susivienymo 160 kuopa, 
choras iš To.wn of Lake. Be Atst. M. Pakeltienė, J. En- 
to, išgirsim naujausių žinių cheris.
iš Lietuvos, nes pakviesti Apaštalystės Maldos dr- 
kalbėti iš "Draugo ’ redak- ja Atst. Pr. Vaičekauskas, 
cijos L. Šimutis ir kun. K.
Barauskas. Taigi, programa 
bus tikrai graži ir įvairi. 
Programa prasidės 6:30 v. 
vakare. Įžanga į vakarą 44c.

Šia proga noriu pasakyti, 
kas sudaro mūsų tvirtovę — 
Federacijos 19 skyrių. Tai 
atstovai dešimties draugijų, 
kurių vardu ir rengiamas šis 
vakaras. Sekančios draugi
jos priklauso Federacijos 
skyriui:

Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus No. 1. Atst. N. Širvins- 
kas, N. Petkus.’ z

Šv. Kazimiero Karalaičio 
Gvardija No. 1. Atst. I. Vals- 
kis, P. Vaikutis.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos 6 skyrius. At.

Tėvų Marijonų Bendradar
bių skyrius. Atst. M. Navic
kienė.

Parapijos choras. Atst. 
varg. J. Kudirka, F. Urnežai- 
tė.

Visas draugijai kviečiame 
dalyvauti šiam vakare. Ko
misiją sudaro: E. Samienė, 
M. Pakeltienė, J. Brazaus
kas, K. Zaromskis, E. Pau
lienė. Federantas

i

Kalbės agronome 
Juozelenaitė

Vyrus kalbant mes girdi
me dažnai. Bet moteris re
tai kur girdime. Federacijos 
Chicago apskrities susirinki
me trečiadienį, gruodžio 8 
d., 8- vai. vakare, duos pas
kaitą agronome S. Juozelė- 

į

1
VVILLIAM STANKUS, JR.

Gyveno: 1325 So. 50th Court, 
III.
d.. 1943 m., 
sulaukęs 16

Illinois. 
nuliūdime 

< po tėvais 
AVilliam. 2 

Artine. 2 
Richard, 

Zau- 
Stankevičie- 

dėdžių. 
ir kitų_

Antano 
1410 

III. 
ketvirta

is koply- 
bus atly- 
parapijos

-
1325 So.
Cicero,

Mirė Gruod. 4 
11:35 vai. vak., 
metų amžiaus.

Gimė Chicago,
Paliko dideliame 

motiną Kotryną 
Zauraitė) ir tėvą 
seseris Virginia ir 
brolius Raymond ir 
2 močiutes Konstanciją 
rienę ir Rozaliją 
nė, daug tetų, dėdžių, pus
brolių. pusseserių ir kitų gi
minių. draugų, ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 
B. Petkaus koplyčioje. 
So. 50th Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks 
dienj. Gruodžio 9 d. 
čios 8:00 vai. ryto 
dėtas į šv. Antano 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Motina. Tėvas. Se
serys. Broliai, Močiutės ir ki
tos Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

velionio

I

nai. įskaitant Tokijoje iš
auklėtą budistų dvasininką 
ir gydytoją. Keturi japonai 
areštuoti kaipo įtarti pavo
jingi priešo sąjungininkai. 
Nuo 1941 metų, gruodžio 7 
d., Chicagoje išviso 
ta 15 japonų.

Du kiti areštuoti 
šaliai yra Chicagos 
nų savininkai.
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NAUJAS KABO LAIV AS NULEISTAS I VANDENĮ

areštuo-

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO

svetim- 
restora-

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

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 1 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

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

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

Meniški, Vertingi
j

PAMINKLAI
I

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

i

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

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

Areštuoti Chicagoje 
keturi japonai

Spencer J. Drayton, Chi
cago FBI viršininkas, perei
tą šeštadienį pareiškė, jog
buvo areštuoti keturi j apo- PIRKITE KARO BONUS!

PERSONA T.IZED MEMORLAL8 AT NO ADDITIONAL CC 3T! 
PARTICLLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO. GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KRELPKITfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

ANaujas Amerikos karo laivas U. S. S. V isconsin, lygus 
penkių aukštų namui, Pearl Harbor užpuolimo dviejų me
tų sukaktį minint, nuleistas į vandenį Phnadelphia laivų 
dirbtuvėje. (Acme-Draugas telephoto)

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

Pasitikėjimo 
Mumis

NULIŪDIMO VALANDOJE

naitė prieš 4 metus atvykus 
iš Lietuvos. Mes džiaugia
mės jos gražiais, įdomiais 
straipsniais ‘‘Drauge” kiek 
vieną penktadienį Moterų 
Skyriuje. Nėra abejonės, kad 
ir jos paskaita bus taip pat 
įdomi. Tad visi draugijų at
stovai, svečiai, veikėjai kvie
čiami atsilankyti į susirin
kimą ir išgirsti įdomią, pas
kaitą.

Susirinkime bus taip pat 
keletas svarbių raportų. Be 
to, reikia baigti sąskaitą iš 
buvusios Kražių skerdynių 
minėjimo vakaro. Tad visi, 
kurie buvo paėmę bilietų 
platinimui, prašome grąžin 
iš kurių buvote paėmę arba 
ti pinigus arba bilietus tienus 
atnešti tiesiog į susirinki
mą. Valdyba

Pranešimas
Bridgeport. — Žodis šv. 

Jurgio parapijos draugijoms 
atidarančioms ir uždaran-

X

V

Budriko Moderniška Krautuve

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.

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

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

čioms savo susirinkimus mal 
da. Visos tos draugijos kvie
čiamos įstoti į Federacijos 
vietos skyrių, savo priešme- 
tiniuose susirinkimuose įga
liodamas po 3 atstovus-es 
dalyvauti visuose Federaci
jos skyriaus susirinkimuose 
1944 metais. Kaip dr-jos, 
taip ir pavienio Federacijos 
nario metinė duoklė metams 
$1.00.

Knox mano 1944 metais 
įvyks milžiniškos 
karo laivų kovos 
WASHINGTON. gruod. 6 

Laivyno sekretoriaus Knox 
manymu, ateinančiais me
tais gali įvykti šio karo di
džiausios jūrų kovos, kuo
met Amerikos karo laivai 
susikibs su japonų karo lai
vais, kurie iki šiol nebuvo 
vartojami.

Savo rašte Army and Na- 
vy žurnale, Knox sakė są
jungininkų laivai 1943 me
tais nugalėjo vokiečių sub
marinus ir nuskandino bent 
trečdalį Japonijos laivyno

I

Jes. F. Budrik, te.
3241 So. Halsted St.
TeL Calumet 7237—4591

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

I

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

Phone LAF. 3572

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3313 UTLANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

L. BUKAUSKAS

2515
5765
1270

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

Phones: CANAL
COMMODORE

PULLMAN

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

Telephone YARDS 1419

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

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

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

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

IŠ ALDŽYRO — Britai 
pasiekė pietinę Moro upės 
pusę, tik 14 mylių nuo Pes- 
cara. Amerikiečiai sunkiai 
kovoja, bet vis varosi pir 
myn.

A
ALEKSANDRAS PETKEVIČIUS

[ Gyveno: 1409 So. 51st Court, Cicero, III. Tel. Cicero 7234.
Mirė Gruod. 3, 1943, 5:10 vai. pp., sulaukęs senatvės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Pašilės par., Put- 

L ramentiškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Aleksandrą (po tėvais 

[ Klapatauskaitė), du sūnus Pranciškų ir marčią Prancišką, 
Į Joną ir marčia Jieva, dvi dukteris Stella ir žentą Vincentą 
f Ed. Pajaujus, Justiną ir žentą Juozapą Klapatauskus ir visų 
[ jų šeimas, 7 anukus. 5 švogerius Adomą, Kazimierą, Pran- 
f ciškų ir Joną Andrijauskus, Antaną Urboną ir visų jų šei- 
I mas; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 

paliko 2 seseris ir kitas gimines.
Velionis priklausė prie Šv. Antano parapijos šv. Vardo 

draugijos ir prie Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelp. kliūbo.
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus kopi., 1410 So. 50th 

Į Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks Ketvirtad., Gruod. 9 iš koplyčios 9 vai. 

Į ryto bus atlydėtas į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 

I nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta- 

I mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sūnai. Dukterys, Marčios, Žentai, Anūkai, 

Švogeriai ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Cicero 2109.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZ1N FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
NARIAI
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.
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B Antradienis, gruod. 7, 1943

Pasižvalgius po Chicagą ir toliau

Nelaimingi Įvykiai savaitės gale
i JAPONAI NEGALI AMERIKIEČIŲ APGAUTI

Mirė 6 vaikų tėvas 
nuo perbloškimo

Richard C. Lewis, 29 me
tų. 1220 East 46th str., še
šių vaikų tėvas, laukiąs ar- 
mijon indukcijos, pereitą 
šeštadienį mirė Chicagos li
goninėje nuo pakaušio 
(škuli) sulaužymo. kuris 
įvyko ta verno priešakyje, 
kai kilo nesusipratimas. 
Eddie Chionis. 27 metų, 1034 
East 43rd str.. bartende- 
ris, sulaikytas klausinėjimui. 
Capt. John Warren, Hyde 
Park policijos, pasakė, jog 
Chionis prisipažino jog 
wį pertrenkė žemėn.

❖ * *

Netikėta mirtis
Moline, Iii. — Mr. ir Mrs. 

William Kaiman, iš Moline, 
gavo pranešimą pereitą šeš
tadienį iš karo departamen
to, jog Sgt. Michael Kaiman, 
22 metų, vienas iš keturių 
sūnų kariuomesės tarnybo
je, žuvo pereitą penktadienį 
automobilio nelaimėje (ac- 
cidente), netoli Drewfield, 
Fla., kur jis tarnavo.

❖ * *

Sužeidė traukinys
Walter Kostanski, 62 me

tų, 8301 Burnham avė., dar
bininkas, buvo sunkiai su
žeistas kai jį sutrenkė Uli- 
nois Centrai traukinys, prie 
83-čios gatvės ir Commer- 
cial avė., pereitą šeštadienį.

* * *

Traukinio ir troko 
susidūrime žuvo

Soo Line traukinio, 
mailės šiaurėje nuo 
kesha. Jos tėvas, Albert, 34 
metų, vairavo troką. Jis ir 
brolis, James, 7 metų, gavo 
mažesnius sužeidimus. Esser 
yra ūkininkas.

Le-

mergaitė

šešios
Wau-

l

t

. Žuvo gaisro metu
Anksti pereitą pirmadie

nį mirtinai apdegė vienas 
vyras, kai kilo gaisras dvie
jų aukštų namuose, 1513 ir 
1515 W. 47th, o kitas asmuo 
nukentėjo nuo nudegimo.

Sebastian Wolak, 70 me-
i tų, savininkas nuosavybės, 
1515 W. 47th, nukentėjo nuo 
nudegimo. Kitas vyras ras
tas miręs lovoje, užpakali
niame flate, antrame aukšte, 

į 1515.
Policija sulaikė keturis vy

rus rastus name, 1513 W. 
47th, ir nugabeno klausinė
ti į stotį, kad nustatyti gais
ro priežastį. Wolak turėjo 
restoraną pirmame aukšte 
namo.

1

t

i I
I

Pavogė degtinę
Penikasdešimt keturi 

teliai degtinės (wisky) ir 20 
kartūnų cigariečių už $142 
vertės buvo pavogta pereito 
sekmadienio naktį iš Ru- 
din’s likerių krautuvės, 5040 
Madison str.

bu-

Netikėtas suvis
Carl Becker, 25 metų am

žiaus, 4151 West 21st str. 
mašinistas, netikėtai pereitą 
sekmadienį peršovė savo de
šinį petį, kai jis ėmė šautu
vą iš bagažo automobily, grį
žus 
So.

iš medžioklės, prie 
Racine avė.

1940
Waukesha, Wis. — Helen 

Esser, 9 metų amžiaus, mi
rė Waukesha Memorial ligo
ninėje pereito šeštadienio 
ryte nuo sužeidimų, kuriuos miausia buvo įvesta Jungti-
ji gavo, kai trokas, kuriame nėse Amerikos Valstybėse. Miss Raghild Matson at- 
ji važiavo, buvo sutrenktas apie 1855 metus.

1855 metais
Kramtamoji guma pir-

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

- -Par?dyti Am®rikos marinams’ Makin sala buvo labai įginkluota, japonai 

kareiviai, okupavę salą, apžiūri tą jų “artil eriją”. (Acme-Draugas telephoto)
is palmių (logs) rąstų pagamino neva kanuoles ir jomis nustatė krantus. Atvaizde mūs

Žuvę kareiviai karo Į 
frontuose Į

Savaitgalio įvykiai
s

VVashington, D. C. — Ka-! 
ro departamentas pereitą 
šeštadienį paskelbė 165 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Europos, Viduržemio, 
Vidurio rytų, Pacifiko ir 
piefvaakrių Pacifiko apylin
kių karo frontuose. Žuvusių
jų skaičiuje 10 vyrų yra iš 
Illinois. Žuvusiųjų skaičiuje 
yra 1-st Lt. William Strai- 
nis iš Westville, jo tėvas 
Anton strainis gyvena West- 
ville, UI. Atrodo, jog lietu
viška pavardė.

Atgavo laisvę

iš-
mė-

Miss Raghild Matson, 
buvusi daugiau kaip 18 
nėšių kaipo belaisvė japo
nų internavimo stovykloje 
(kempėje), už Shanghai, Ki
nijoje, sugrįžo pereitą šeš
tadienį į Chicagą. Ji yra 
nursė.

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

<>-■■■ •' -
J D H D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Varnę Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!
Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta
bą ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

Vagys "darbuojasi" po Chicagą
4

3 negrai Julia Schwind, taverno sa
vininkė, apie šį įvykį prane- 

Bruno Augustyn, 4051 So. šė policijai pereitą šeštadie- 
Kedzie avė. pranešė policijai Trys piniginės, viena tu- 
pereitą šeštadienį, jog trys rinti $110, buvo paimtos iš 
negrai iš jo pavogė $26, prie
šakyje 3140 42nd str.

ARAS UŽMUSfS 5 KA
LAKUTUS SUTIKO 

MIRTĮ
Amerikoniškas aras, ku

rio išskėsti sparnai sudarė 
septynias pėdas, per penkias 
pastarąsias dienas užmušė 
penkis kalakutus Otto Leh- 
man farmoje, route 59, apie 
tris mailes vakaruose nuo 
Lake Vilią, Lake kauntėje. 
Pereitą šeštadienį farmos 
vedėjas William Marks su
gavo arą ir kalakutų žudy
tojas baigė savo dienas.

Marks užtaisė spąstus 
prie daržinės šono ir padėjo 
negyvą kalakutą spąstuose, 
kad suvilioti arą. Farmos 
darbininkai buvo pasiruošę 
arą sutikti su kulkomis, bet 
pereitą šeštadienį nereikėjo 
atidengti ugnies, kai didelis 

^paukštis skrido virš farmos. 
’ Kai aras pamatė kalakutą 
spąstuose, jis tuojau puolė į 
spąstus ir ten pakliuvo, bu
vo lengvas taikinys dėl 
Marks’o. Marks prikalė arą 
prie daržinės sienos, kad at
baidyti kitus užpuolėjus.

svečių — patronų, ji pareiš
kė.

* « *

Apvogė panelę
Policija ieškojo pereitą 

šeštadienį ginkluoto vyro, 
kuris paėmė $15 iš Miss Lor- 
raine Dulak, kasininkės 
Avoloe teatro, 2807 Diversey 
avė. Vagystė įvyko pereitą 
penktadienį.

♦ ♦ »

Ginkluotas vagis
Ginkluotas vagis paėmė 

$75 iš Martin Corn likerių 
krautuvės, 1930 Montrose 
avė. Vagystė įvyko pereitą 
penktadienį. Jis pranešė po
licijai apie vagystę pereitą 
šeštadienį.

* * *

Holdup'as
Ginkluotas vyras gavo 

|vyko į Jungtines Amerikos $180, kai jis įvykdė holdapą 
Valstybes švedų pasikeitimo taverne, 5726 Grand avė., 
’aivu Gripsholm. pereitą penktadienį. Mrs.

ve- 
ve- 
bū-

Užtroško kūdikis
Chicago, III. — Tėvai 

žė trijų mėnesių vaiką 
žirnely. Vaikas užtroško
damas susuktas blankete. 
Nelaimė įvyko Roosevelt rd., 
netoli Kedzie avė., pereitą 
sekmadienį.

Rado tėvo lavoną
Raymond Lawlor 38 me

tų amžiaus, 8111 Colfax av., 
Carnegie-Ulinois Steel Cor- 
poration inspektorius, pasi
kabino savo namuose perei
tą šeštadienį, pareiškė Sgt. 
Hugh McNally, iš South Chi
cago policijos. Lawler’io sū
nus Raymond Jr., 14 metų, 
rado lavoną.

Nuodai atnešė mirtį
Manny Turėk, 40 metų, 

401 So. Halsted str., pereitą 
šeštadienį mirė kauntės li
goninėje. Jis buvo paėmęs 
lapkričio 15 dieną nuodų. 
Turėk buvo rastas po šešių 

| valandų, kai jis užsiregist
ravo kambarių nuomavimo 
name, 1020 East 62nd str.

i

X Stasys Peldžius, tėvas 
“Draugo” spaustuvės užvaiz 
do, Tėvų Marijonų brolio Jo- 
no Peldžiaus ir “Darbinin
ko” administratoriaus An- 
tano Peldžiaus, gautomis per 
Amerikos Raud. Kryžių ži
niomis, miręs prieš du me
tus. Velionis gyvenęs Bimbų 
kaime, Panemunėlio parapi
joj, Rokiškio apskr. Be su
minėtų sūnų, Lietuvoj dar 
paliko dukterį Panovienę, 
gyv. Panevėžyje. Br. Jonui ir 
Antanui “Draugo” redakci
ja reiškia gilios užuojautos.

X Klierikai Pranas Jau
čius, MIC., ir Jurgis Mali
nauskas, MIC., Marijonų se- 
minarijos mokiniai, iš Hins- 
dale, III., praeitą sekmadie
nį Quigley Prep. seminari
joje priėmė tonsūrą, tai yra 
pirmą pabaigos žingsnį į ku
nigystės šventinimus. Klie
rikas 
latinis “Draugo” ir “Laivo” 
bendradarbis. Kl. Malinaus
kas yra brolis kun. Petro 
Malinausko, MIC., Marijonų 
seminarijos profesoriaus.

X Valerija Phillips, Šv. 
Elzbietos ligoninėj, susilau
kė sūnaus. Taigi, Matas ir 
Kotrina Sriubai, ciceriečiai, 
žinomi visuomenės veikėjai, 
susilaukė anūko. Tėvas jau
no piliečio J. Phillips tar
nauja US laivyne Ensign 
laipsniu ir gavęs telegramą 
tokia naujiena begalo džiau 
giasi.

X Ed. Pajaujio, “Draugo” 
artėjo, liudininkai pareiškė a<^m- darbininko, uošvis a. 
Woodlawn policijai. Jo koja a- A- Petkevičius, bus laido- 1 — ___ _ • v X. A 1 *• V

Saugiai užsikabinusi 
koja išgelbėjo gyvybę

Pvt. Robert L. White, 22 
metų, Kolf Point, Mont., iš
vengė mirties, kai jo koja 
saugiai užsikabino priešaky
je “L” traukinio. Traukinys 
staiga sustojo, kai jis krito 
į kelią prie Jackson Park 
stoties. Jis pereitą pirma
dienį buvo armijos ligoninė
je.

Patekęs po traukiniu, jis 
buvo ištrauktas gaisrininkų.

White, kuris tarnauja prie 
Chanute Field, susvyravo 
platformoje, kai traukinys

buvo įsispraudusi į tekinio 
mechanizmą 30 minučių, ke
liant priešakį traukinio.

' j amas iš šv. Antano bažny
čios, Cicero, ketvirtadienį^ 
Redakcija ir administracija 
reiškia užuojautos savo dar
bininkui ir jo žmonai Stellai 
liūdesio valandoje.

X Albert Rudanes, lietu
vis, Chief Petty Officer lai
vyne, pastaruoju metu bai
gęs studijas Cleveland, O., 

i gavo atostogų ir važiuoda
mas į savo gimtinį miestą 
S:oux City. Ia., buvo keletui 
dienų sustojęs Chicagoj, 
kad aplankyti gimines ir pa
žįstamus. Jis jau seniai tar
nauja laivyne ir yra apke
liavęs daug kraštų.

X Lieut. Phil Klikunas, 
buvęs “Draugo” adm. na
rys, šiomis dienomis parvy
ko pas tėvus namo paviešė
ti. Taip pat yra parvykę iš 
kariuomenės trumpų atosto
gų abu sūnūs Balsevičių, 
West Side biznierių.

X A. Alaburdaitei-Poškie- 
nei, aktyvei DKK narei, gi
laus liūdesio valandą, jos 
brangiam tėveliui mirus, klū 
bas reiškia draugišką užuo
jautą.

(kandžiams ir lemo- 
nams sumažintos kainos

Nuo vakar dienos yra su
mažintos kainos lemons (cit
rinoms) ir orandžiams.

Lemons svarui numušta 
du centai, kaštuos iki 12 cen
tų, o orandžių svaras kaš
tuos iki 7 ir 8 centų. Dideli 
kiaušiniai žemiau centu, iki 
61 ir 60 centų tuzinui, dėl 
dviejų rųšių, žali binzai že
miau centu, iki 21 ir 23 cen
tų svarui.

Tik pakelta kaina vienu 
centu svarui iki 9 ir 10 cen- 

į tų visų rūšių spinacams, ir 
1 centu svarui, iki 22 ir 23 
centų, original pack Cali
fornia — Texas — Florida 
tomeitėms.

i

rūbus
John Keller, Indianapolis, 

pranešė policijai pereitą sek
madienį, kad kas tai į jo au

tomobilį įsilaužė ir paėmė 
ziperinį maišą, kuriame bu
vo už $45 rūbų. Automobilis 
buvo pastatytas prie8-tos ir 
Wabash avė.4>

NAPFY By I rv įirman
Policija pereitą pirmadie

nį Chicagoje ir Davenport, 
Ia., ieškojo moters dvide
šimt keturių metų amžiaus, i 
kuri paėmė kitos moters tri
jų mėnesių kūdikį pereitą 
sekmadienį.

Mount Vernon, III. — Sep
tyniolika aliejaus vagonų 
nuėjo nuo bėgių pereitą sek
madienį, 
gatvės, 
Eastem 
lio.

netoli didžiosios 
skersai Chicago ir 

niinois geležinke-

X Bronė Pažerskytė, A- 
teitininkų draugovės narė, 
neseniai ištekėjo už Kūnic- 
(kc\ Vedybų apeigos buvo 
šv. Jurgio bažnyčioje.

X šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, šį vakarą iškilmin
gai baigiama 40 vaL atlai
dai.
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