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AMERIKIEČIAI BAIGIA OKUPUOTI 
CAMINO-MAGGIORE KALNUS 
Britai persikelia per Moro upę 

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Aldžyre, gruod. 7 — 
Aštriose kovose, kurias jie 
laimi, penktos armijos bri
tai ir amerikiečiai kariai 
užėmė didesnę dalį Camino- 
Maggiore kalnų, kurie stovi 
prieš svarbų vieškelį ve
dantį Romon. Amerikiečiai 
kareiviai priėjo iki pat Ma- 
ggiore kalnų viršūnių, ku
rios kontroliuoja Liri upės 
klonį, dvi mylias nuo tos ! 
upės suėjimu su išsiliejusia 
Garigliano upe, ir apie 7 
mylias nuo Cassino. Užpa
kaly kiti amerikiečių ir bri
tų daliniai dar smarkiai ko
voja prieš vokiečius, ir at
muša paskutiniąsias nacių 
kontratakas.

Kitam fronto gale, britų 
aštuntoji armija persikelia 
per Moro upę. nežiūrint lie
taus ir miglos, ir pasiekė 
laikiną vokiečių liniją, kuri 
sukasi apie Ortona, prie

Adrijatikos kranto. Vokie
čiai matomai mano ten su
laikyti britų žygiavimą iki 
bus įsteigtos naujos linijos 
prie Pescara upės, už 10 
mylių.

Raportai iš fronto pabrė
žia Camino-Maggiore kalnų 
kovų aršumą. Anot vieno 
korespondento, Monastery 
kairias tris kart apsikeitęs 
rankomis. Britai iš to kalno 
pasitraukė vakar po to, 
kaip sąjungininkų ir nacių 
artilerija pavertė jį į masę 
liepsnų ir dūmų.

Kiti amerikiečių daliniai 
žygiuoja iš Filignano, į šiau
rę nuo Venafro, naujoj ata
koj, ir jau užėmė vieną 
svarbų kalną, ir suėmė 40 
belaisvių. Vokiečiai visomis 
išgalėmis bando atsilaikyti 
kalnų pozicijose. Komunika
tas sakė jie vietom pasiva
rė pirmyn, bet kitur buvę 
atmušti.

ŠV. TĖVO POPIEŽIAUS PIJAUS XII VIRTUVE

Roma dabar yra virtus centru pabėgė’ ų ne tik iš fronto, bet ir iš kitų Dalijos vietų. 
Minios suclūdusios iš toliau ir toli į amžiną j j miestą. Be to, ir pati Roma buvo kel ais 
atvejais bombarduota. Taigi, nukentėjusių nuo karo galybės. Vienoje miesto dalyje Šv. 
Tėvas įsteigė virtuvę, kur dykai valgydina mi pabėgėliai, nukentėję nuo karo. Atvaiz
de vienas tos virtuvės stalas. Patarnauja seserys. (NCWC-Draugas photo)

Manoma ji jau pasiruošusi prisidėti 
prie sąjungininkų

Prezideritas Inonu grįžo'į Ankarą ir 
dabar tariasi su savo kabinetu

Užgyrė bylių pakelti Senatas ryt svarstys 
pieno kainą 1 centu algų pakėlimo reikalų 
WASHINGTON, gruod. 7 WASHINGTON, gruod. 7

— Senato žemės ūkio komi- Senatas šiandien sutiko ket- 
tetas šiandien užgyrė bylių virtadieny svarstyti Truman 
draudžiantį $300,000,000 rezoliuciją, kuria užgiriama 
metams subsidijų mokėji- 8 centų valandai algų pakė- 
mą už pieną, kuriuo reika- limas 1,100,000 geležinke- 
lauja, kad pirkėjams tuoj lių darbininkams, dėl kurių 
būtų pakelta kaina i centu unijos ir geležinkeliai susi- 
už kvortą pieno. tarė, bet kurį Ekonominės

Senato finansų komitetas Stabilizacijos direktorius 
šiuo metu svarsto Atstovų Vinson atsisakė leisti, šiuo 
rūmų bylių, kuriuo po gruo- laiku vyksta derybos išdir- 
džio 31 d. draudžiama visi bimui algų pakėlimo komp- 
subsidijų mokėjimai. romiso.

Kita didelė ataka ant l 
Marshall salyno
WASHINGTON, gruod. 7 

Laivynas pranešė, kad stip
rios lėktuvnešių jėgos pra-; 
eitą šeštadieny atakavo 
Marshall salyną, į šiaurva
karius nuo nesenai okupuo
tų Gilbert salų. Anot pra
nešimo, dėlto, kad laivų ra
dio militariniais sumetimais 
turi tylėti, nepaduodama 
atakos smulkmenų.

Japonų radio anksčiau 
pranešė, kad apie 100 lėk
tuvo nuo lėktuvnešių ata
kavo Marshall salyną.

ATMUŠĖ DVI JAPONU OFENSYVAS
SĄJUNGININKŲ ŠTA- mi vėliau išlipdintų karei- 

BAS pietų Pacifike, gruod. vių. tą poziciją .praplėtė iki 
7 — šiandien pranešta, kad šešių mylių, 
japonai bandė pradėti dvi Adm. Garney sakė nese- 
ofensyvas prieš amerikie- nai įvykusios lėktuvnešių 
čius Bougainville saloje, bet atakos ant japonų Rabaul 
amerikiečiai nedavė japo- bazės aiškiai įrodė, kad ja- 
nams progos. jas pradėti ir ponai nebegali ją skaityti 
abidvi jas atmušė. Marinai, svarbiausia savo baze piet- 
išlipę Empress Augusta į- vakarių Pacifike, ir gal iš- 
lankoje lapkr. 1 d., padeda- kels iš ten dalį savo jėgų.

LONDONAS, gruod. 7 — 
Šiomis dienomis įvyko kon
ferencija tarpe Prez. Roo
sevelt, Premjero Churchill, 
ir Turkijos Prezidento Is- 
met Inonu, kuries rezulta
tai lies Turkijos ateities 
statusą šiame kare. Spėja
ma, kad Inonu dalyvavimas 
konferencijoje pagrįstas bri- 
tų-turkų 1939 metų sutarti
mi, kuria Turkija pasižadė
jo padėti Anglijai, jeigu į- 
vyktų agresija, dėl kurios 
kiltų karas Viduržemy.

Berlyno radio sakė konfe
rencija jau baigta, ir Inonu 
grįžęs į Ankara, kur jis su
šaukęs Turkijos kabinetą 
specialiam posėdžiui, šve
dams korespondentams Vo
kietijoje buvo pranešta, kad 
“sąjungininkai smarkiai 
spaudžia Turkiją įstoti ka
ran.”

Budapešto radio sakė Bul
garijos Premjeras Dobri 
Bojilov, po vakar nakties 
Bulgarijos kabineto posė
džio, šiandien taręsis su 
Turkijos ministru Sofijai.

Manoma Turkija neužilgo 
stosianti karan sąjunginin
kų pusėje, kas labai padės 
sąjungininkams įvykdyti 
Roosevelt h Churchill - Stalin

nutarimą pulti Vokietiją iš 
rytų, vakarų ir pietų pusių. 
Sąjungininkų kariuomenės 
Italijoje jau dabar varosi iš 
pietų pusės, bet Turkijos 
prisidėjimas atidarytų są
jungininkams kelią Balkanų 
invazijai, taipgi iš “pietų.” 

Spauda spėlioja
Anot pranešimo iš Cairo, 

arabų spauda spekuliuoja 
dėl Turkijos rolės, ypatin
gai dėl šių klausimų: 1). 
Dardanėlių atidarymo są
jungininkų laivams vežan- 
tiems reikmenis Rusijai.

2) Rusijos įtaka Balka
nuose, ypatingai Bulgarijo
je, Graikijoje, ir Jugoslavi
joje.

3) Galimybė vokiečių ker
štui prieš Istanbulą, jeigu 
Turkija stotų karan.

4) Ga^mybės tolimesnei 
rusų įtakai tolimuose rytuo
se.

Švedijoj gautas raportas 
sakė Roosevelt ir Churchill 
šiaurės Afrikoje taipgi ma
tėsi ir tarėsi su Jugoslavi
jos karalium ir jo premje
ru. Jie veikiausiai diskusa- 
vo miglotą politinę padėtį, 
kuri susidarė po partizanų 
vyriausybės suorganizavimo 
pačioj Jugoslavijoj.

i

Anglijoje dabar siaučia Žadėjo indo-kiniečiam 
influenza: 275 mirė nauja statusų 
LONDONAS, gruod. 7 —i ALDŽYRAS, gruod. 7 — 

Anglijoj šiuo laiku siaučia Prancūzų tautinis komitetas 
mfluenzos epidemija. Lapkr. atsakė visas Vichy vyriau- 
27 d. pasibaigusioj savaitėj sybės Japonijai ir Thailan- 
nuo tos ligos mirė 275 as- dui padarytas koncesijias dėl 
menys, o savaitę pirm tai Prancūzijos Indo-Kinijos, ir 
mirė 106. Britai gydytojai pažadėjo tam kraštui “nau- 
sako, kad prie tos ligos la- ją politinį statusą,” po to, 
bai daug prisideda britų kaip japonai bus iš ten iš- 
darbininkų nuovargis. varyti. :

Rusai vis labiau spaudžia Znamenką

Partizanai užmušė 
vokiečiu viršininką 
LONDONAS, gruod. 7 — 

Jugoslavų partizanų radio 
šiandien pranešė, kad kovo
se arti Veliko Lasce, Slovė
nijoje, užmuštas vokiečių 
viršininkas, ir suimta dide
li kiekiai priešo karo reik
menų.

Anot pranešimo, aštrios 
kovos dabar vyk~ta pagal 
Sarajevo-Mosttra geležinke
lį, Herzogovinc, ir pagal 
krantą, kur slovėnų daliniai 
sėkmingai priešinasi vokie
čiams.

ALDŽYRAS, gruod. 7 — 
Sąjungininkų štabą čia 
siekė naujas dalinys 
moterų tarnaujančių 
riuomenėje (WACS). 
padės jau ten esančiom 
terim karėm.

pa- 
105 
ka-
Jos

mo-

Nuskandino dar 11 
japonu laivu
WASHINGTON, gruod 7 

Pradedant trečius karo me
tus, laivynas pranešė, kad 
U. S. submarinai Pacifike 
nuskandino dar 11 priešo 
laivų. Komunikate suminė
ta didelis tankeris, 9 vidu
tinio dydžie transporto lai
vai, ir vienas mažas trans
portas.

Nuo Peari Harbor vien 
tik amerikiečiai nuskandino 
bent 903 japonų laivus. Iš 
to skaičiaus submarinai nu
skandino 366.

Kongresas įsikarščiavo 
dėl WRA knygelės
VVASHINGTON gruod. 7 

— Kongreso nariai, ypatin-

FDR PAKVIETĖ IRANO 

VALDOVĄ AMERIKON
TEHERANAS, gruod. 7 

— Prez. Rooseveltas pa- 
’ siuntė laišką jaunam Irano 
valdovui Rėza Pahlavi, ku
riuo dėkoja jam už malonų 
priėmimą ir kviečia jį ir 
žmoną aplankyti Ameriką.

LONDONAS, gruod. 7 — 
Šios dienos rusų komunika
tas sako rusų kariuomenės, 
varydamos per Ukrainą į 
pietvakarius nuo Kremen- 
čugo, perkirto svarbų vokie
čių geležinkelį tarpe Smela 
ir Znamenka, ir dabar grę- 
sia nacių Nirovogrado tvir
tovei, 23 mylias į vakarus. 
Rusų ofensyva matomai tu
ri tikslą išvaryti nacius iš 
Dniepro užlenkimo.

Didelis rusų artilerijos 
baražas ir lėktuvų atakos

sutrupino vokiečių pozicijas, 
ir pėstininkai tuomet įžy
giavo į Tsibulevo miestą, 
ant tos geležinkelio linijos. 
Anot pranešimo, užimta ir 
20 kitų miestų. Rusai dabar 
spaudžia Znamenka iš trijų 
pusių, ir išrodo, kad by ku
riuo momentu jį užims.

Tas rusų pasivarymas su
darė pavojų visoms nacių 
pozicijoms nuo Juodosios 
jūros iki Rumunijos sienos, 
jų tarpe ir Krivoi Rogui, 60 
mylių žemiau Znamenkos.

WMC sako nenumato 
drafto sumažinimo
VVASHINGTON, gruod.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Jugos

lavijos karo ministeris ir 
četnikų varias Draja Mihai- 
lovic išleido įsakymą vi
siems partizanams pasiduo
ti jo vadovybei.

IŠ LONDONO — Mano
ma, kad Turkija pasižadė
jusi kolaboruoti su sąjungi
ninkais.

IŠ TURKIJOS — Vokieti
jos ambasadorius von Papen 
visą valandą tarėsi su Tur-1 
kijos užsienių reikalų minis
tru. Manoma jom buvo pra- gai iš viduryakarinių vals- 
nešta Turkijos nusistaty- tybių, šiandien labai įfsikar- 

ščiavę dėl War Ralocation 
Authority išleistos knyge
lės, kuria stovyklose inter
nuoti japonai raginami vyk
ti į vidurvakarines valsty
bes ūkio darbams, ir “pa
mokyti amerikiečius švaros 

Komisija Atstovų rūmai šiandien už- ir tvarkos.” WRA viršinin-

mas.
IŠ MASKVOS 

prisipažino, kad jie ir vėl 
buvo priversti pasitraukti iš 

Kievo

Rusai
7

— War Manpower Commi-
ssion šiandien sakė nešima- kai kurių pozicijų
to drafto kariuomenėn au- fronte.
mažinimo, bent iki vasario Iš VVASHINGTONO 
mėn. pabaigos, f 
pranašavo, tačiau, kad nore i gyrė rezoliuciją pratęsti kai teisinasi, kad jie tuo 

__ _________ , .____i ame
rikiečius ūkininkus, bet 
Kongresas veikiausiai imsis 
žygių visiškai panaikinti ar- 

į ba pertvarkyti tą biurą.

" A Y"' — —

dar vietomis trūksta reika- šešiems mėneflams laiką tei- neturėję minty įžeisti 
lingu darbininkų karo dirb- shnul ’ Gen. Short ir Adm.
iuvėms, nebus reikalo pra- Kimmel, kurie kaltinami ap
vesti įstatymus darbininkų aUeidimu dėl Peari Harbor 
draftavimui. atakos.

Sako Berlyno atakose 

užmušta 250,000
BERNAS, gruod. 7 — Ga- 

zette de Laussanne atspau
de žinią iš Baselio, Vokie
tijos pasieny, kuria sakoma 
nesenai įvykusiose sąjungi- 

| ninku atakose, ant Berlyno 
užmušta 250,000 asmenų, o 
sužeistųjų skaičius neįspėja
mas. Vokiečių sluoksniai

Sako, kad atleisti 
vokiečiai karininkai 
ieško taikos
LONDONAS, gruod. 7 — 

Pranešimas iš Zuričo sakė 
“patikimi šaltiniai” Berne 
pranešė, kad grupė atstaty
tų Vokietijos karininkų ne
senai sąjungininkams darę 
taikos pasiūlijimus. Sakoma 
tie karininkai veikia drau
ge su tam tikrais aukštais 
Vokietijos pramonininkais.

Paryžiaus radio sako 3 
vadai vėl susirinks
LONDONAS, gruod. 7 — 

Nacių kontroliuojamas Pa
ryžiaus radio šiandien sakė 
Prez. Roosevelt, Ministrų 
Pirm. Churchill ir Prem. 
Stalin dar kartą sueis “kur

Ankara, Turkijoje, šeštadie- norint rytuose,” toliau tęsti 
ny sakė 85,000 asmenį} žu- Teherano konferencijoj pra- 
vo, ir 200,000 sužeista. dėtas diskusijas.

Šv. Tėvas prašo visų šiandien melstis
BERNAS, Šveicarija, gr.

7 — čia gautas pranešimas 
iš Romos sakė Jo Šventeny
bė Popiežius Pijus XII pra
šė viso pasaulio katalikus 
ryt dieną švč. Pan. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šven
tėje, melstis už pasaulinę 
taiką.

Iš TURKIJOS — Turki 
jos centre įvyko kitas že
mės drebėjimas, kuris su
naikino 12 kaimų ir užmu
šė šimtus žmonių.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilčiau. 

Vakare bus lietaus.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Sėkmingi parapijos 
parengimai

Sioux City, Iowa. — šv. 
Kazimiero parapijos paren
gimai turėjo labai gerų pa
sisekimų. Mūsų šįmet pikni
kas buvo geriausias iš visų. 
Bazaras taipgi buvo geriau
sias iš visų bazarų, šeimy
niškas vakarėlis, kuris įvy
ko lapkr. 24 d., bažnyčios 
svetainėj, davė taip pat la
bai gražaus pelno; daugiau, 
kaip kiti panašūs vakarėliai. 
Kleb. kun. Jurgis Česna dė
koja komitetui ir visiems, 
kurie prie tų parengimų pri
sidėjo.

I

i
Vakare bus pasilinksmini
mas. Programa susidės iš 
kalėdinių lošimėlių, dainų ir 
t.t. Po to bus šokiai. Vaka
rą rengia seserys-mokytojos.

Koresp.

lietuviai "United 
War Chest'e"

Lapkr. 14 d. visa parapi
ja surengė mūsų seselėms 
kazimierietėms “Food Sho- 
wer”. Labai gausiai žmonės 
sunešė visokių valgomų daik 
tų ir pinigais aukojo. Sese
lės labai džiaugiasi, kad pa
rapija taip jas parėmė. Dė 
koja visiems už visas aukas 
ir užprašė už visus giedotas 
šv. Mišias.

Lapkr. pradžioje mūsų 
bono nebuvo bažnyčioje, 
buvo išsinarinęs koją ir 
Įėjo ligoninėje. Kleboną 
vadavo kunigas iš vie inės 
kolegijos. Dabar klebonas 
jau vaikšto ir savo pareigas člaus. 
atlikinėja.

Kavaliauskas, pir- 
kaip ir jo žmona 
bei kiti komiteto

f

kle
Jis

pa-

Philadelphia, Pa. — Lie
tuvių skyrius “United War 
Chest” darbuojasi pasiseki
mui vajaus lietuvių tarpe. 
Daugiausiai triūso į tą dar
bą įdeda Jurgis Lukoševi- 

1 čius, vice pirm., Jonas Rai
nis, iždininkas, laid. direk
torius J. 
mininkas, 
ir duktė, 
nariai.

Lietuvių dosnumas pasi
reiškia gražiai. Lapkr. 21 d. 
No. Side Lietuvių Respubli
konų klube surinkta $138. 
Pats klubas, girdėt, pasiža
dėjęs paaukoti $300.00.

i Lapkr. 28 d. Lietuvių Tau 
i tiškame Beneficial klube su- 
| rinkta $169.00.

Šv. Andriejaus parapijos 
vajus vedamas kieb. kun. J. 
čepukaičio, Šv. Kazimiero 
parap. — kleb. kun. Ig. Va- 
lančiūno, šv. 
— kleb. kun.

Jurglo parap. 
V. Martusevi-

)

Rengiamės prie Kalėdų, 
kuriose Mišios šv. bus: 5:30, 

. 8:30 ir 10:30 valandomis.

Šis šalpos
kilnus ir labai reikalingas. 
Tikimasi, kad jis bus sur- 
prizas ir atjaustas kiekvie
no lietuvio. M. M. šlikas

darbas begalo

vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolu*. Turime dideli pasirinkimą vk 
šokių spalvų ir audinių aptraukifnul materiolu.

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GV ARANŽUOJAMAS

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

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 
ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

•SHUCKS SI IT WAS SIMPLE solving my manpower SHORTAGE. just 
CROSSLD MY CORN WlTH MEXlCAN JUMP1NG BEAN AND POPCORN.

KONFERENCIJAI PASIBAIGUS Ukrainiečiai pagerbė 
lietuviu parapiją

(LKFSB) Ukrain ečių laik 
rastis “Amerika”, pagerb
damas auksinį jubiliejų pir
mosios lietuvių parapijos 
Philadelphijoje — Šv. Kazi
miero — įdėjo paveikslą jos 
ilgamečio klebono kun. Va- 
lančiūno ir jos pasižymėju
sio parapijiečio D. Barūno, 
drauge pridėdamas linkėji
mus tai parapijai geriausios 
sėkmės.

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Res. 6953 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

Būkit Malonūs

SAVO AKIMS!

Lietuvis turizmo 
komisijoje

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tik viena pora aktų visam gyveni
mui. Saugokite 
aaminuotl jas 
metodą, kurių 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
prtrtnklmg akinių, kurie prašali

na visų aklų įtempimų.

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

O PTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampai 18-toa
Telefonai: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kaadlen >:S0 a. m. Iki S:SO p. m.

Tredlad. ir SeStad. »:»0 a. m. 
iki 7:00 p. m.

jaj leisdami lšcg- 
modern tekiausia 

regSj.mo mokslai

Ši nuotrauka padaryta Jungtinių Tautų vadų konferen
cijai pasibaigus Irano sostinėje. Iš kairės į dešinę: Gen. 
H. H. Arnold, Amerikos Jungtinių Valstybių Karo Oro 
Jėgų viršininkas, Sov. Rusijos diktatorius J. Stalinas ir jo 
užnugaryje Churchill. (Acme-Draugas telephoto)

(LKFSB) Michigano 
gubernatorius Kelly sudarė 
tos valstijos turizmo ir po
ilsio vietų komisiją, kurios 
nariu yra pakviestas ir ži
nomas lietuvis J. J. Bachu- $ 
nas, kurs toj valstijoj a turi 
poilsio namus - Tabor Farm, 
o Floridoje, Ft. Lauderdale, 
turi Hotel Boulevard.

vai.

i
i

(LKFSB) Vienas ūkinin
kas nuo Ukmergės atvežė j 
Kauno ligoninę 80 kg. me
daus. Lietuvos laikraščiai 
užgirių tokią auką ligoniams. 
Gerai nežinoma, kokia buvo 
to ūkininko valia ir ko jis 
norėja atsiekti.

— Londono lietuvių para 
piją aplankė Lt. Jonas Stan
kevičius iš Detroito, Mich 
Jis pasiekė Londoną prieš 
keletą mėnesių. Yra sveikas 
ir savo padėtimi patenkin
tas.

Druskininkuose 
naciai suareštavo

(LKFSB) PAT praneša, 
kad jų gautomis žiniomis 
Druskininkuose esą suareš
tuota visi inteligentai-švie- 
suoliai. Be vadų likę žmonės 
lengviau sukontroliuojami.

_______________________________

— Londono lenkai seks 
kad jie turį patikrintų ži
nių, jog okupantai Lenki j o 
je žudomus žydus suvarą Į 
specialias patalpas,'kur pa
virsta grindys ir specialūs 
prietaisai užmušamų žydų 
lavonuose išskirią kaulus 
nuo taukų. Taukai, būk, var-

tojami sprogstamoms me
džiagoms gaminti, muilui 
virti, o kaulai — trąšoms 
Nors yra žinoma, kad da 
bar naciai stengiasi paslėpti 
visas žymes ir sunaikinti vi
sas liekanas jų žudomų au- 

I kų, vis dėlto aukščiau apra- 
šytajai informacijai sunku 

j tikėti, ners lenkai sakosi ga
vę patikrintas žinias.

TeL

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 YAKds 4787
Namų TeL PROspect 1930

EXTRA1 EXTRA1
Permainytai 

vardai lr 
adresas

P. KEZON 
ir Iždininkas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

15 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

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

Kampas S4th Street
Valindos nuo 10 iki 4; nuo 8 tti I 

Sekmadienyje pagal sutartį.

i

i
i

*
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REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

TAUPYKI!’E 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 išmoka
mi ant paalUcalavlmo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

— tt Metai Rekmtago Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST

STATYBAI - REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS SEKOMS 

NUOMMČIO MATOMA

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI ’

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks- 
oas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-. 
AI A U SIAS • 
VAINAS.
Turime didelį 

pa s i r nkimą 
Muztkališkų Instrumntų, Muzi- 
tcališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų Visokių minti Iralių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKEB 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

.TEITAS IB MANDAGUS 
PATARNAVTVAS

KREIPKITĖS PRIE MUSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE
DIMDENTŲ
RATA............

1751W. 47th Street

N. KANTER,

Lietuviškai 
Žydukas

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 8054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I

c««
Sun 
•f

- EAHNINGS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

X

fflAPGUTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS J 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.!
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Ave., Chicago, III.
/ Telefonas — GROvehill 2242

I

■ j

Į

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YAKds 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 CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YAKds 3146

DR. V. A. 5IMKUS •
GI D T TUJAS 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- 

i mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

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

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YAKds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIl5way 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. TcL LAFayette 0094 .

Jeigu Neatsiliepiama— '
Saukite: 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

Split by PDF Splitter
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“DRAUGAS” HELP AVANTI'.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpli 9188-91.89

HELP IVANTF.D — VYRUDRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

CHICAGOJE

SVARBUS ITtANEšIAfAS
War Manpowcr Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
pmver Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
rinw 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 AVE.

REIKIA SENYVO VYRO valyti in
dus kepykloje. Darbas dienomis.

STRAI’S BAKF.RY,
2025 AV. 35th St. I.af. 0808.

HELP IVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

WOODWORKERS 
MACHINE PAGELBOS 

CABINET DIRBĖJŲ 
FINISHING ROOM 

PAGELBOS
GLOBĖ CABINET CO.
1464 W. Webster Ave.

REIKIA
KALVIŲ

—IR—

KALVIAMS
PAGELBININKŲ 
ELECTRIC ARC

WELDERIŲ
54 VAL. SAVAITE 
GERA MOKESTIS

CARLSON 
BUILDING SPECIALTIES 

2891 Hilloek Ave.

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 
DIRBTUVES DARBAMS

KRIAUČIŲ — ŠVARKU SIUVĖJŲ
Darbas prie ranka g'erai pasiūtų 

švarkų.
53 AV. Jackson 

Room 918

HELP VV'ANTED — MOTERYS

REIKALINGAS KLERKAS KEPY
KLOJE, patyrimo nereikia, gera 

i mokestis, pastovus darbas.
SUPERB BAKERY

6730 S. Mestom Ave. Humboldt 4343

MERGINŲ IR VEI-
TERKŲ reikia. Darbas tiktai die
nomis. Sekmad. ir šventad. dirbti 
nereikia. Aukščiausia mokestis.

VON HERMANN ’ PHARMACY
149 W. Jackson AVeb-ier 2898

FOUNTAIN

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

LAIKAS IR PUSE už VIRŠLAIKĮ 
ATSIŠAUKIT Į

ADMIRAL
CORPORATION

4150 N. Knox Ave.
—ir—

3815 Armitage Ave.

REIKIA
VYRŲ
Dirbti Kaino

BENCH ir FLOOR 
MOLDERIAIS 

Ant liuosų darbų 
KOEPKE FOUNDRY CO.

4533 W. Patterson Ave.

HELP \VANTED — MOTERYS

S-O-S
REIK PAGELBOS

nuoliams kariuomenėj, lai
vyne ir marinuose. Klubas 
turi 23 karo tarnyboj, o cho
ras 17. S. Dagis apsiėmė pa
dėti tai įvykinti su pagalba 
choro ir komisijos narių: 
Peter Petkūno, Kasto Za- 
rcmskio ir Frank Margevi- 
čiaus, kurie buvo Susirinki
mo išrinkti. Kiti nariai pri
žadėjo padėti.

Nutarta įsigyti “Service 
Flag” ar “Honor Roll” na
rių karo tarnyboj.

Kadangi čia buvo Klimo 
pranešimas, tai jis apsiėmė 
komisijon sykiu su dr. T. 
Dunduliu, J. Sholteman; jie 
padarys planus.

Susirinkimas buvo trum
piausias klubo istorijoj, nes 
per tris valandas susirinki
mas buvo užbaigtas.

Keistučio klubo nariai ge
rai padarė išrinkę senąją vai 
dybą, kuri buvo ir yra gera 
valdyba labui narių ir lietu
vių. Į kandidatus vis statė 
juos- į pirmas vietas ir už 

; juos balsavo, neduodami pro 
gos Stalino g arbintojams 
nei pasirodyti.

vai-

KAD IR PAŠAUTAS, KAD IR SUDUŽO, VIS TIK GRĮŽO

Komunistai Keistučio 
klube laimėjo 
Zablacko muilą

Nors jau buvo “news 
flash” apie Keistučio klubo 
valdybos rinkimus, reikia ta 
čLau plačiau juos aprašyti. 
Susirinkimas atidarytas 12: 
30 popiet pirmininko N. Kli
mo. Narių jau buvo susirin
kę apie 300.

Keistučio choras sugiedo
jo “Star Spangled Banner”. 
Buvo ir du kareiviai: vienas 
Keistučio choro narys, Xa- 
vier Poremskis, Lucille 
Dagis akompanavo pianu.

Protokolas priimtas kaip 
perskaitytas.

Biznio komisijos narys J. 
Kondroška raportavo, kad 
parengimas Keistučio klubo 
įvyks sausio 9, 1944, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. 
Bus sulošta komedija “šliū- 
binė iškilmė”. Be to, bus ir 
koncertinė programa. Visą 
programą išpildys Keistučio 
choras. Įžanga 75c.

Nauji nariai priimti į klu
bą buvo: Catherine Porems-. 
kis, jaunuolė (perstatė Lu
cille S. Dagis) ir Antanas 
Madosa (perstatė L. Klimą- 
vicia).

4 <

I

Išvakarėse prieš marinams pulsiant japonus Taratva saloje, šis karo lėktuvas, 
ruojamas Lt. Charles L. Montenot iš Edgewater, N. J., buvo japonų sužalotas. Vienok 
po atlikto žygio pajėgė sugrįžti į savo lėktų vnešį, tiktai, kadangi vienas ratas buvo nu
muštas, besileidžiant ant laivo užkliuvo ir sudužo. (Acme-Draugas telephoto)

MERGINA AR MOTERIS reikalinga 
prie narni; darbo. Drabužius skalb
ti ar valyti langų nereikia. Pagel
bėti virtuvėje. Savo kambarys ir 
maudyklė. 3 šeimoje. Galit būti ant 
vietos ar ne. Pašaukite PIAZ4 14*4

REIKALINGA VTRfiJA 
GERAS MOKESTIS 

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

MOTERŲ DARBININKIŲ REIKIA. 
50 metų senumo 
patyrimo.

IDEAL
7341 S.

ar suvirš su ar be

LAUNDRY 
Statė St.

REIKIA MOTERŲ
VALYTI KLIJANKIŲ GRINDIS 

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

MALLERS BUILDING
59 E. Madison

(nr. Wabash Ave.)

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga 377 iki $80 j mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

LABELERS
5 MERGINOS

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

die-

Many Blanc & Co.
3414 W. 48th PI.

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

MOTERIMS
IKI 50 METŲ SENUMO

VALANDOS:

HELP IVANTED — MOTERYS

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

5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ
KARO PRAMONĖ

Atsišaukit į

ILLINOIS

VYRAI IR MOTERYS

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
PARDAVIMTI

Jsigykit mūsų veltui sąrašą tikrą 
bargenų. JOHN O. SYKORA, 2411 
S. 52nd Ave., Cicero 453.

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

PARDAVIMUI IR MAINOMS
Parsiduoda ar maino į konors kito: 
krautuvė su 4 kambariais prie 43 
ir Washtenaw Ave. Galima mokėti 
pinigais ar ant išmokėjimo 
3300.00 pradžia.

šaukite savininką telefonu: 
laundale 4949.

su

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

BELMONT RADIO CORP
Ieškome:

Assemblers. solderers, lacers, coil 
vinders, finishers, parkers, wrap- 
pers, machine operators, and paris 
inspectors.

KREIPKITĖS SU GIMIMO 
PALIUDIJIMAIS;

5921 DICKENS
PLATINKITE “DRAUGĄ’

Valdybos raportuose bu
vo pranešta, kad viskas gra 
žiai veikiama; Pirmininkas 
išdavė trumpą finansinę at
skaitą, o finansų raštinin
kas pranešė apie mirusius 
narius ir ligonius. Nutarimų 
raštininkė pranešė apie su
trauką bonų pardavinėjimo 
ir aukas Raudonam Kryžiui.

Po to, suspenduota dieno
tvarkė ir sekė balsavimai. 
Balsų dalintojai buvo nariai: 
Ivanauskas, Balnis, Olšaus
kas ir Puniška. Balsų skai-

Kimmel ir .Short bus 
teisiami po karo
"VVASHINGTON, gruod. 6 

— Atstovų butas šiandien 
užgyrė ir Senatui pasiuntė 
rezoliuciją pratęsimui 1 imi
tacijos laiko dėl Gen. Wal- 
ter Short ir Adm. Husband 
Kimmel bylų. Tie du aukšti: 
karininkai kaltinami apsilei
dimu ryšium su japonų vy-; 
kušla ataka ant Pearl Har- 
bor 1941 metais. Atstovai 
vienbalsiai nutarė tą laiką 
pratęsti, kuomet buvo pra
nešta, kad limitacijos laikas 
išsibaigia rytoj. Laikas pra
tęsiamas iki vienų metų po 
paskelbimo formalės taikos 
su Japonija.

tytojais buvo nariai: Rada- 
vičia, Butvilą ir Jakavičie- 
nė (buvusi Dijokienė).

Į pirmininkus perstatyta:
1. N. Kilmas — gavo 202 
balsu. 2. Stanley Yuška ga
vo 110 balsų (komunistų).

Į vice pirmininkus: 1. A. 
K. Valukas — gavo 187 bal
sus. 2. J. K. Staloraitis — 
gavo 125 balsus (komunis
tų).

Į nutarimų raštininkus: 1 
Lucille S. Dagis — gavo 206 
balsus. 2. Mike Kasporaitis 
— gavo 93 balsus (komunis
tų).

Į finansų raštininkus L 
Klimavičia išrinktas vien
balsiai, nes jau “ana pusė’' 
nebesusigaudė.

Į iždininko vietą. 1. Frank 
Mickas — gavo 187 balsus.
2. Apolinaras Grigas — ga 
vo 101 balsą (komunistų).

Iždo globėjos vieton vien
balsiai išrinkta Aldona Ma- 
žeikiūtė, o kontrolės rašti 
ninkė vienbalsiai Elizabeth 
Dagis.

I

Kasparaitis, M. Butvilą, J. 
Staloraitis, S. Juška ir Ba
ranauskas.

Maršalka vėl paliko vien
balsiai J. Dimša.

Knygų peržiūrėjimo komi
sija susideda iš J. Sholte
man, Ona Aleliūnas ir B. 
Shukis. Ketvirtas kandida
tas M. Kasparaitis gavo tik 
9 balsus.

Nauju korespondentu iš
rinktas Frank Puleikis, Ad
vokatas M. Kazūnas pasili
ko savo vietoj.

Gražus sumanymas buvo 
praneštas Lucille Dagis — 
surengti trumpoj ateityje 
vakarą ir paskirti visą pelną 
Keistučio klubo ir choro jau-
-

I

Nariai išpirko už $675.00 
karo bonų, kuriuos raštinin
kė turėjo ant vietos. Po $100 
pirko: Frank Jakavičia,
George Bukas; už $200.00 
Joseph Šlajus; už $150.00 Ju
lia Pocius; už $25.00: Mil- 
dred Long, Lucille Dagis, 
Leon Klimovich dėl Birutės 
Rudys ir Michael Kazūnas.

Viso per klubo susirinki
mus 1943 metais bonų par
duota už $5,200.00. Raud. 
Kryžiui suaukota $96.10 ir 
Community War Fund $31.- 
50. Narys

—---------------------------------------------------------------------------------- A

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.

IšRENDAVIMUI — 4 kambarių
fletas po adresu 2322 W. 23rd Hiacv. 
Tiktai suaugusiems. Pašaukit tarp 
9 ryto iki 5 pp. Cicero 2707, Ext. 
319.

IŠ WASHINGTONO — 
Gen. H. Arnold, U. S. avia
cijos viršininkas, šiandien 
pranešė, kad nuo PearI Har- 
bor amerikiečiai iš viso su
naikino 13,500 priešo lėktu
vų.

BELL TELEPHONE
COMPANY

Employment Ofisas Moterims
309 W. WASHINGTON ST.

Pirmam Aukšte

CHICAGO

Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.

Žmogaus mintys, ne žo
džiai, yra jo nuosavybė.

★★★★★*★★ 
★ For Sale I

★

★
★
★
★

For Help! 
For Rent!
For Service! 
For Results!

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Kontrolės komisijos na
riai, kurie gavo 147 balsus, 
ir pasiliko, yra sekantieji: 
J. Sholteman, K. Aleksiūnas, 
P. Olšauskas, P. Petkūnas ir 
J. Kondroška. Raudonosios 
gengės komisija gavo 55 
balsus ir kandidatavo M

IŠ CAIRO — Britų ir a- 
merikiečių militariniai va
dai baigė pasikalbę imu s dėl 
įvykdymo trijų vadų suda
rytų invazijos planų.

--------------
IŠ LONDONU — Naciai 

užgina žinią, kad Italijos 
grafas Ciano buvęs sušau
dytas, ir sako jis dar nebu- 

i ves nei teistas.vęs nei teistas.
I

ĮSTGVKTTE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

RASITE TĄ DARBĄČIA
KURĮ NORITE GAUTI!

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOR

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
...... ..................- .. 

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLEin

$

Telefonas SEELEY 8760

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD» *

AUKŠ
ČIAU

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

VARTOJAMAS N Al JAS PIASTIC MA- 
TKRIOIAS NATLKAI.KS MllM 
SPALVOS O AM V PLK11UMS.

8945 W 26th St 2nd Fl. L«w 2»O8 
80 N. Dearborn Rm. 806. Si*. 0«4» 
VldurmlMito vai. *—<_ Aatradiaol ir 

k«tvtrtad>«*| nuo * iki f.

KAJ JOsŲplyaf AM A UAATV
KŲšllCS ■ vi f UlUII VUlAfillOS

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be akeelo. NaturaMe epal- 
voa Neblunka Visoj «aly tlnomoe dantų 
ptoitoa. Permatomoe cryatal elaar plettoe

Plnnkanoa umkumo. aanltarba. 1'aUa- 
ktnlmaa karuntuatae. Materiol*. labai pa
na*™ I remtini Vlenoe dieno, tai.jmų 
patarnaTlmsa. ApekaMla.linaa voltui. 

C Darome p’eitM (spaustu tr Į
gautas tik li lalanluotą dentistą Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 8. Ashland 2nrt Fl. Mon. »251
Atdara nuo t Iki >. Aattad. uos » Iki 4.

KALBAME LIETI VlėKAl

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

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

Kompani-

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

I

Split by PDF Splitter



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS Trečiadienis, gruod. 8, 1943

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

kiek neabejojame, kad, stiprindamos savo veikimą Ame
rikoje, jos turi galvoje ir tą, kad, praūžus karo aud
roms, jų pagalba bus reikalinga jų sesutėms-vienuolėms 
Lietuvoje, kurių įstaigas okupantai išgriovė ir pačias 
vienuoles po įvairius pasaulio kraštus išblaškė.
★

Po didžiųjų konferencijų
KAIRO IR TEHERANO DEKLARACIJOS

MARIJOS GIESMĖ

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyras sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Teherano konferencijos deklaracija vis tik gerokai 
skiriasi nuo Kairo konferencijos deklaracijos.

Kairo konferencijoj aiškiai ir specifiškai pasisakyta 
dėl karo su Japonija ir dėl ateities japonų okupuotų te
ritorijų.

Teherano konferencijos deklaracija parašyta bend
rais bruožais, suminint tik vienos valstybės — Irano 
ateitį.

Daug kas laukė, kad Roosevelto-Churchillio ir Stali
no suvažiavime bus aiškiai suminėta visų nacių pa
vergtų tautų nepriklausomybės atsteigimas, jas visas 
išvardinant ir tuo baigiant visas abejones ir išmušant 
iš priešų rankų vieną iš propagandos įrankių.
KAIP PASISAKOMA DĖL PASAULIO 
TAUTŲ ATEITIES?

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, rašomąja 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.

u
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 (h h 
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Nekaltas Prasidėjimas
Gruodžio 8 dieną yra didelė Katalikų Bažnyčios šven

tė. Tai Nekalto Prasidėjimo Švč. Marijos diena.
Šita Marijos ypatybė — Nekaltas Prasidėjimas yra 

taip didi ir taip nepaprasta, kad tiktai katalikai ir sen
tikiai ją tepripažįsta Dievo Gimdytoja, o visiems ki
tiems krikščionims ji rodosi perauganti galimumo ri
bas. Mes čionai nesileisime į ginčus, tik trumpai prisi
minsime, ką reiškia Nekaltasis Prasidėjimas.

Visi krikščionys, katalikai ir nekatalikai, tiki, jog 
kiekvienas žmogus gema su nuodėme, kurią užsitraukė 
pirmieji žmonių tėvai Adomas ir Ieva, sulaužydami Die
vo įsakymą ir išpildydami žalčio patarimą suvalgyti 
uždraustąjį vaisių. Aišku, kad visa atsakomybė už tą 
blogąjį veikimą krito ant padariusių jį. Iš jųdviejų ge- 
mantiems žmonėms tenka tiktai viena jųdviejų kaltės 
paseka. Tokioje padėtyje gema jųdviejų vaikai, į kokią 
juodu pasistatė save savo noru ir veiksmu.

Nekaltas Prasidėjimo mokslas sako, kad Marija nie
kada nebuvo toje padėtyje, kurią sudarė nuodėmė. Ma
rijos gyvenimo tikslas buvo nustatytas pačioje jos pra
sidėjimo pradžioje ir tas tikslas buvo Dievas. Marija 
niekad nestovėjo kryžkelėje tarp Dievo ir Jo priešo.

V. Jėzus neskelbė painių teorijų, bet Savąjai Bažny
čiai suteikė neklystančią galią nujausti tiesą. Kad vie
nuoliktame šimtmetyje atsirado reikalas pasisakyti, ar 
ir Marija buvo gimtosios nuodėmės paliesta, kilo gin
čas. Keli šimtai metų truko, kol Bažnyčios pažiūra ga
lutinai ir privalomai Pijaus IX išspręsta 1854-XII-8 
Trims su viršum metams praėjus pasaulinės reikšmės 
stebuklas, įvykęs Liurde 1858 m. pradžioje, antgamti- 
niu būdu palengvino popiežiaus ištarmei prapjisti pa
saulyje.

Nekaltasis Marijos prasidėjimas mums žmonėms su
daro tą džiaugsmą, kad nors vienas grynai žmogiškas 
asmuo liko visai nuodėmės nepaliestas, nė jos šešėlio 
neaptemdytas, šiandien, tebegyvendami kūnu, mes ma
žai tą įvertiname, bet kada imsime amžinai gyventi tarp 
šventųjų, tai suprasime, kad Nekaltojo Prasidėjimo ma
lonė yra garbinga pirmiausia Marijai, paskui ir mums.

Vysk. P. Būčys

★

Pažymėtina lietuvaičių vienuolyno sukaktis
Putnam. Conn., (netoli Marianapolio kolegijos, Thomp

son, Conn.) šiandien įvyksta pažymėtinai svarbios iš
kilmės. Savo Globėjos dieną Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Marijos Seserys mmi savosios kongregacijos įsteigimo 
sidabrinį jubiliejų. Be to, yra šventinamas jų motiniš
kas namas (kurį neseniai jos įsigijo) ir noviciatas.

Ši kongregacija buvo suorganizuota Lietuvoje a. a. 
arkiv. Jurgio Matulevičiaus iniciatyva ir rūpesčiu. Ne
priklausomos Lietuvos gyvenimo metu ji puikiai dar
bavosi ir švietimo, ir labdarybės, ir spaudos srityje. Ir 
tikrai plačią darbų vagą Lietuvoje ji išvarė.

Dar prieš karą keletas šios kongregacijos sesučių at
vyko į Ameriką ir labai kukliai čia pradėjo darbuotis. 
Įsigijimas motiniško namo ir patalpų novicijatui yra 
stambus žingsnis pirmyn.

Jubiliejaus proga sveikiname Nekalto Prasidėjimo 
Švč. Marijos kongregacijos sesutes ir linkime joms ge
riausio pasisekimo naujuose užsimojimuose. Mes nė

Žinoma, Europos gyvenimas yra margesnis ir kom- 
plikuotesnis. Kad išspręsti visus ginčus, esančius tarp 
įvairių tautų, reikia daug laiko pašvęsti. Ginčai, kurie 
šimtmečiais ėjo, per kelias dienas nėra išsprendžiami. 
Tačiau Teherano konferencijos eigos nuotaika ir dekla
racijos dvasia pasako, kad visi tarptautiniai klausimai 
bus rišami, pasiremiant tautų norais ir valia, atsižvel
giant į teisingumo dėsnius. Gerai įsiskaitykime šią de
klaracijos dalį:

“Ir, kas liečia taiką, mes esame tikri, kad mūsų 
vieningumas padarys ją pastovia taika. Mes pilnai 
pripažįstame mums ir visoms jungtinėms tautoms už
dėtą aukščiausią atsakomybę įsteigti tokią taiką, ku
ri vadovaus didelių masių pasaulio žmonių gerai va
liai ir panaikins karo žaizdas ir terorą daugeliui ge
neracijų.

“Su mūsų diplomatiniais patarėjais mes svarstėm 
ateities problemas. Mes ieškosime kooperacijos ir ak
tyvaus dalyvavimo visų tautų, didelių ir mažų, ku
rių žmonės savo širdyse ir mintyse yra pasiaukoję, 
kaip ir mūsų pačių žmonės, tiranijai, vergijai, pries
paudai ir intolerancijai panaikinti. Mes jas kviesime, 
kai jos norės ateiti, į pasaulio demokratinių tautų 
šeimą.’2

NETURĖS BŪTI IŠIMČIŲ NĖ BALTIJOS TAUTOMS
Čia, kaip matome, yra aiškiai pasakyta, kad į demo

kratinių tautų šeimą (žinoma, kaipo laisvos ir nepri
klausomos valstybės) įeis visos tautos, neišskiriant nė 
mažųjų tautų. Kadangi po šia deklaracija, kuri taip aiš
kiai ir taip gražiai kalba apie visų tartų išlaisvinimą 
apie tiranijos, priespaudos, vergijos ir intolerancijos pa
naikinimą, pasirašė ir Stalinas, tai duoda vilties, kad 
Sovietų Rusija išsižadės savo nepagrįstų pretenzijų pa
sigrobti Baltijos valstybes ir Lenkijos bei Suomijos 
dalis.

Deklaracijos pradžioje Rooseveltas, Churchill ir Sta
linas kalba apie karo pastangų subendrinimą, kad su
triuškinti Vokietijos miiitarizmą. Vokietija bus puola
ma iš trijų šonų — rytų, vakarų ir pietų pusės. “Jokia 
jėga, pasaulyje negalės sulaikyti mūsų nuo sunaikinimo 
Vokietijos armijų’2 — pasakė vyriausieji jungtinių tau
tų karo vadai. Ir tai pasakę, savo istorišką deklaraciją 
baigia šiais žodžiais:

‘ Iš šių draugiškų konferencijų mes su pasitikėji
mu laukiame dienos, kuomet viso pasaulio žmonės ga
lės gyventi laisvu gyvenimu, tiranijos nepaliesti ir su- 
lyg savo įvairių troškimų ir įsitikinimų.”

PASAULIS LAUKS DARBŲ
Vargu būtų galima gražiau pasakyti. Karo nualintas 

pasaulis, ištroškęs teisingos ir pastovios taikos, dabar 
lauks, kad, kaip Kairo, taip ir Teherano konferencijos 
nutarimai greičiausiai būtų įgyvendinti.

Šia proga dar galima ir tai pridėti, kad mažųjų tau
tų viltį į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą didina ir tas 
faktas, kad Stalinas, Churchill ir Rooseveltas pasisakė 
už Irano nepriklausomybę ir rašydami tuo reikalu de
klaraciją, pabrėžė labai vis tik džiuginantį dalyką, kad v 
atstatant pokarinį pasaulį bus laikomasi Atlanto Čar
terio dėsnių.

SPAUDOS APŽVALGA ]
V -....... -... r
Tai būtu stebuklas

“Naujienos” savo vedamąjį straipsnį dėl Teherano 
konferencijas nutarimų taip baigia:

“Su savo diplomatiniais patarėjais jie padarė atei
ties problemų apžvalgą ir nutarė “siekti visų tautų, 
dideliįi ir maži^ kooperavimo ir aktingo dalyvavimo”

Mylimoji Karalienė, Viešpatie Dangaus, 
Neapleiski čia ant žemės vargstančio žmogaus! 
Tu stebuklais įgarsėjusi,
Viltį Tavimi padėjus,
Neapleisk manęs!

Oi, neduoki, Motinėlė, man pražūt gyvai!
Sugrąžink prie tikro Dievo klaidžiojant kreivai,
Kad nerūstinčiau Jo veido,
Kurs tiek kartų man atleido 
Nuodėmių kaltes.

Taip esmi vargais suspaustas iš jaunų dienų!
Tie vargai — tai kietas jungas įpročių senų.
Gelbėk žmogų nelaimingą
Savo globa stebuklinga,
Motina Dangaus!

Maironis

pastangose pašalinti “tironiją ir vergovę, priespaudą 
ir netoleranciją” ir įsteigti “demokratinių tautų pa
saulio šeimą.”

Tai skamba labai gražiai. Jeigu Stalinas nuoširdžiai 
remia šituos pasižadėjimus, po kuriais jisai padėjo 
savo parašą, tai jisai turėjo visiškai atmesti tuos rei
kalavimus užsienio politikoje, kuriuos iki šiol skelbė 
Maskvos spauda, jos agentai svetimose šalyse ir pats 
Stalinas.

Jeigu Rusijos diktatorius ketina nuoširdžiai kovoti 
prieš “tironiją ir vergovę, priespaudą ir netoleranci
ją” ir darbuotis, kad pasaulis virstų “demokratinių 
tautų šeima”, tai jisai turės keisti visą politinę san
tvarką Rusijoje. Nes Rusijoje demokratijos ir toleran
cijos nėra. Jos valdžia tironiškai slopina kiekvieną 
laisvą žmonių pasijudinimą.

Argi Rusija, iš tiesų, rengiasi grįžti į demokratiją, 
kurią prieš 26 metus sunaikino bolševikai, ir suteikti 
žmonėms žodžio, spaudos, organizacijų, susirinkimų 
ir sąžinės laisvę?

r ,

Je:gu taip, tai Rooseveltas ir Churchill as padarė 
Teherane didžiausią žmonijos istorijoje stebuklą!”

T«E 0ANISH ETATE IN A
US »OST WHEN CIHMA8. NAS OCCuPiEO hER CAFTAiH, 

KHUO hAnSENvOiunTEEREO “EB MBviEES AGAiNST 

T»E 4Ii«.CO*MHl«SOEO rO ’hE US COAST GuARD, 

HE ANO HtSOEFlCERS KAvt BEEN TRAlNING 

AMtRlCAN OEFlCEB CANOiOATE* AT TUE RATE OF 200 

a month «ince the es Enteblo the '.

HA R AIM OF THE U.S.SR. 
•THE SOvET VNION HAS UNTIRINOLV 

Ano RESOluTELV AOVOCATED. AND 

ADVOCATES TOOAV.THE NECESSlTT OF 

COu-ECTivE aCTiOn AūAINST agcaessocs* 

IvtH MAtSKV 
urrn via cowi»aa ioa toauah apauk.

A/R POKERIU IMDIA
OVER 1.000 000 1NO1AN . 

WORkMEN M A VE MEN fNOAGEO 

OAv AND NIGHT AOft MOATThS 

On END.SuaOiNG aiRdrOMEB 

UNlTtO HATlONf AlR.

FOSCES IN INGIAI,

Baltijos tautu 
koncertas Londone

(LKFSB) Švedų salėje, 
Londone, spalių 31 d. įvyko 
Baltijos Tautų koncertas. Pa 
sisekė labai gerai. Salė kaip 
praneša mūsų koresponden
tas, buvo pilna žmonių. Dau- £ 
giausia buvo lietuvių. Mūsų 
choras pradžioje pagiedojo 
Latvijos, Estijos ir Lietu
vos himnus. Latvių koncer
tinė dalis buvo sudaryta iš 
6 dainų geros solistės ir mu
ziko prof. J. Vitols skambi
nimo pianu. Estai padaina
vo tris dainas. Ir jų choras • 
buvo tautiniuose rūbuose. 
Solo padainavo ministerienė 
A. Torma (sopranas). Susi
laukė gražaus pritarimo ir 
gyvų rožių puokštės. Trys 
estų poros pašoko du estų 
tautinius šokius. Lietuvių 
choras buvo gražiai pasida
binęs vienodais tautiniais 
rūbais. Gerai sudainavo: 
“Lietuviais esame mes gi
mę”. “Tai ne miškas”, “Su- • 
žadinkim Lietuvą” ir “Vyš
nios žydi”. Susirinkusieji ne 
gailėjo pagyrų lietuvių cho
rui Koncertą baigė lietuvių 
choras D. Britanijos himnu. 
Oficialiai daliai pasibaigus, 
buvo suruošta arbatėlė. Po 
užkandžių lietuviai susirin
kę į salės vidurį padainavo 
keletą liaudies dainų. Vėliau 
dainavo estai su latviais. 
Koncerte dalyvavo visi trys 
ministeriai su savo štabais. 
Buvo atvykę keli Amerikos 
lietuviai kariai, pora kana- 0 
diečių, keli švedai, pora len
kų lakūnų. Nuotaika visų 
buvo puiki.

Common Council 
pilietybės knygutė

Common Council for Ame
rican Unity knygutė “How 
T Become a Citizen of the 
United Statės’’, randasi 
‘ ‘best-seller” katagorijoj; 
250,000 knygučių parduota. 
Vėliausio pertaisyto leidinio 
kopijų jau išleista 17,000.

Kaip pirmesnės knygutės 
taip vėliausia aprašo inten
cijos deklaraciją, natūrali
zacijos prašymą, paskutinį 
išklausymą, pilietybę vaikų, 
pilietybę moterų, procedūrą 
specialiams ateiviams, pa
metimą Amerikos pilietybės, 
klausimus ir atsakymus ir 
apie Suv. Valstijų Konstitu
ciją. Yra skyrius įvairių in
formacijų.

Tarp kitų informacijų, 
knygutė aprašo naujas in
formacijas apie naturaliza- 
vimą ateivių, kurie tarnau
ja ginkluotose jėgose Suv. 
Valstijų ir naturalizavimą 
ateivių priešų. Kitos naujos 
informacijos liečia netekimą 
pilietybės per dalyvavimą 
plebiscite ir kitus pakeiti
mus natūralizacijos įstaty
mo.

Dabartinis Leidinys turi 
95 puslapius ir galima ją 
gauti iš Common Council 
for American Unity, 222 
Fourth Avenue, New York 
City. 25 centai už kopiją.

FLIS

Pažink savo gerąsias pu
ses ir visus trūkumus. Ge
rąsias puses tobulink, o blo
gąsias naikink.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Atkreipkime dėmesio 
į Community and War 
Fund vajų

Iš "Rūtos" draugijos 
veikimo

bus

kiek 
savo

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

ATGAVO SAVO KŪDIKĮ

Du penkiolikos metų vy
rukai pabėgo iš St. Charles 
mokyklos dėl jaunuolių, vie
nas chicagietis, Donald Sul- 
zer, 2547. N. Clark, buvo ieš
komas policijos pereitą pir
madienį. Kitas yra Gene
Adams, iš Oregon. Jaunuo- I 
liai buvo apsirengę mokyk- ] 
los uniforma.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Liet. Teat. draugija “Rū
ta’’ No. 1 laikė mėnesinį su
sirinkimą lapkričio 10 d., 
Hollyvvood salėj. Pirminin
kavo Aušra, raštininkavo A- 
pulskis. Protokolas pastaro
jo susirinkimo perskaitytas 
ir priimtas.

Sekretorius pranešė, kad 
trys draugijos nariai serga 
ir reikalauja pašalpos. Pa
šalpą nutarta išmokėti.

Komitetas pranešė, kad 
draugijos vakarui paimta 
Hollyvvood salė, 2417 West 
43 St., kurioj rengiamas ru
deninis vakaras gruodžio 11

tiems , ,T. . . . - -j- -x-d. Visi prašomi Įsidėmėti, 
kad įžangos į salę nebus. 
Rūtiečiai tuomi nori pavai
šinti atsilankusius draugus, 
pažįstamus ir svečius.

Nariai prašomi nepamirš- C||r
ti, kad draugijos priešmeti- JlOl! lllRlIlIuI 
nis susirilnkimas bus tre
čiadienį, gruodžio 8 d., 7:30 
vai. 
lėj. 
kad 
šės.

uz-

Nekartą jau buvo spaudo
je ir per radio minėta, kiek 
daug gailestingų darbų at
lieka Community and VVar 
Fondas, kurio vajus dar te
besitęsia ir tęsis dar per šį 
mėnesį, kol kvota 
baigta.

Sunku pasakyti, 
tuviai yra prisidėję
komis prie to vajaus. O gal 
jų aukos susimaišiusios su 
visų kitų nebus pastebėtos. 
Bet visgi dar yra daug drau
gijų ir pavienių asmenų, ku
rie galėtų paaukoti
kilniems darbams ir dar nė
ra aukoję. Tad paskubėkite 
ir prisidėdami savo auka 
padėkite baigti šį vajų, nes 
milijonai žmonių, ypač ka
reivių, laukia mūsų pagal
bos. Geriau duoti negu pra
šyti — sako lietuvių patar
lė. Be to, siųsdami savo ar 
draugijų susirinkimuose su
rinktas aukas, visuomet pa
žymėkite, kad tai lietuvių 
draugijos ar šeimos aukos.
Tas svarbu. Atikas siųsti rei, 
kia Community and War 
Fund, 111 W. VVashington 
St., Chicago, III. E. S.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

I

Budriko Modernižka 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.

Mary Bateman (kairėje) su savo kūdikiu 3 metų am
žiaus, kuris buvo dingęs iš Chicago Salvation Army pa
talpų. Kūdikį buvo pagroBus Mrs. Majorie Mittelberge 
(dešinėj) ir nusinešus į vieną jūrininkų kliniką. Ši mote
ris kai kurį laiką buvo protu sergančių ligoninėj Mt. Pleas- 
ant, la. jos vyras, sako, yra kare žuvęs. (Acme-Draugas 
telephotoj

♦

I

I

*

11

Cicero. — Šv. Vardo drau
gijos nariai kalbės rožančių 

vakare, toj pačioj sa- Petkaus koplyčioje šį vaka- 
Rūtiečiai nepamirškite, j rą, gruodžio 8 d., po pamal- 
yra nutarta turėti vai- „ž sielą a. a. Aleksandro 

W. Petkevičiaus, kuris buvo'vie
nas seniausių šios draugijos 
narių. Taip pat už sielą Wil- 
liam Stankaus (16 m. jauni
kaičio). Prašau visų narių 
susirinkti į mokyklos kam
barį, o iš ten eisime sykiu į 
koplyčią. Dv. vadas

— 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, 8 d. 
gruodžio, Chicago Lietuvių 
Auditorijoj, 7:30 vai. vak. 
Visi nariai būtinai atsilan
kykite, nes bus renkama val
dyba 1944 m.

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

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metu:

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

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

A.
50th Court,

IH. r
d., 1943 m., 
sulaukęs 16

I’linois. 
nuliūdime 

(po tėvais 
William, 2 

ir Arline, 2 
ir Richard. 

Konstanciją Zau- 
ir Rozaliją Stankevičie- 

daug tetų, dėdžių, pus- 
pusseserių ir kitų gi- 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje. 1410 
50th Avė., Cicero, III.

laidotuvės * įvyks ketvirta
dienį. Gruodžio 9 d. iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugas 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.

VVILLIAM STANKUS, JR.
Gyveno: 1325 So. 

Cicero.
Mirė Gruod. 4 

11:35 vai. vak., 
metų amžiaus.

Gimė Chicago.
Paliko dideliame 

motiną Kotryną. 
Zauraitė) ir tėvą 
seseris Virginia 
brolius Raymond 
2 močiutes 
rienę 
nė, 
brolių, 
minių.

B. 
So.

A A
JULIJONA

(po tėvais
PETKIENĖ 
Kivilaitė)
d., 1943Mirė Gruod. 6 

1:20 vai. pp., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Varnių parap., Pa- 
grinsbutis kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūditne 

vyrų Vladų, dvi dukteris Ste
lla ir Sofiją, sūnų Adolfų (U. 
S. Navy); seserį Kazimierų 
Gudaitienę, švogerj Dominikų 
ir jų šeimų, brolį Pranciškų, 
brolienę Jievų Kivilius ir jų 
šeimų, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko 2 seseris Anelę ir 
Sofiją.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2 4 40 VV. Pershing Rd., Lafa- 
yette 9541.

Laidotuvės jvyks penktadie
nį. Gruod. 10 d.. 1943 m. iš
namų 8:30 vai. ryto bus at
lydėta J Dievo Apveizd-os pa
rap. bažnyčią, kurioje įvyks 
ged ui ingos pamaldos už velio
nes sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti Šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Vyras. Dukterys.
SūntLs, Sesuo. Brolis lr Gi
minės.

laidotuvių Direkt. John 
F. Eudeikis. Tei Yards 1741.

j

s. Lucille S. Dagis,

I
Sportiški vagys Buy Christmas Seals and 

Prevent Wartime Rise in TB

Draugystės Palaimintos

PIRKITE KARO BONUS!

K

/

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.

MONUMENT CO.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETI AN g |
1

Vagys iš Maurice L. Hel- 
ler basmento, 1131 E. 50th, 
paėmė keturis poras ski, 
keturis setus ski lazdų, ir už 
$35 vertės degtinės. Matyti 
sportiški vagys.

VINCENTAS DANTO
Gyveno: 6908 S. Artesian Avė.

Mirė Gruod. 6 d„ 1943, 1 vai. pp., sulaukęs 19 metų amž. 
Gimęs Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Anelę (po tėvais Kas

paravičiūtė), tėvą Vincentą, brolį Julių, U. S. Navy, dėdę 
Klemencą Danto ir dėdienę Jozafiną, dėdienę Sofiją Danto 
ir jos dukterį Lorraine, ciocę Salomėją Tumkus ir jos vyrą 
Feliksą, 3 pusseseres Mildą, Bernadettą ir Phyllis Tumkus, 
ciocę Kotryną Lukošienę ir jos vyrą Juozapą, pusseserę Anna 
Ross ir jos vyrą Frank, dėdienę Teresą Kukutis, pusseserę 
Valeriją Kukas, du pusbrolius Antaną U. S. Army ir Stan- 

daug kitų giminiųley Danto U. S. Army ir jų šeimas ir
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus 
Western Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, Gruodžio
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, brolis, Dėdės, Dėdienės, Pusse
serės, Pusbroliai ir O iminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

koplyčioje, 6812 S.

11 d. iš koplyčios

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

Rankose I

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Seimo*

PERSON'AUZED MEMORIALS AT NO ADDTTIONAL CC3T!
PARTICLLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCT1ONS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Meiliški, Vertingi
PAMINKLAI

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Pasitikėjimo 
Mumis

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas h Dirbtuve: 527 N. VVESTEKN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6102

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

♦H MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
į 4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Pbone YARDS 4908

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

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

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. ]Phone VARIAS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 UTLANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—33

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

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PLLLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PLLLMAN 9661

y
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Žmogžudystė kirpykloje

Sūriu kompanijos savininkas buvo nu 
šautas, kai jam skute barzdą

Thomas Neglia, 50 metų 
amžiaus. 6118 North Camp
bell ave., sūrių kompanijos 
savininkas ir pirmiau valdęs 
tris parkinimo aikštes, buvo 
nušautas trijų nepažįstamų 
užpuolikų, pereitą pirmadie
nį. apie 9:30 vai. iš ryto, kai 
buvo pradėta skusti jo barz
da. Jis buvo nušautas tradi
cinės juodos rankos būdu 
(black hand fashion) toje 
pačioje kedėje. kurią užim
davo tris kartus savaitėje 
per 20 metų kirpykloje, ku
ri randasi 1608 Sedwick str.

nuo kirpyk

nepaisė bar- 
Charles A.

los. apie bloką 
los.

žmogžudžiai 
bėrio (kirpėjo)
Scimeca, kirpyklos savinin
ko, kuris perkrito ant grin
dų, kai jis pamatė ginklus jų 
rankose.
KITAM ASMENIUI BUVO 
KERPAMI PLAUKAI

Antram asmeniui, Mau- 
rice Brooks 4753 Virginia 
ave., Checker Cab Company 
garažo, 1623 North Park av., 
naktiniam prižiūrėtojui, bu
vo kerpami plaukai. Jam 
kirpo plaukus Dominick 
Teister, 2205 Cornelia ave.,

Neglia barzda dalinai bu
vo nuskusta, buvo atsilošęs 
kedėje,^ kai ^trys vyrai įėjo į — jQ gįnįiuoti užpuolėjai 

į kirpyklą.
Manoma, jog Neglia buvo 

nužudytas iš pykčio, keršto 
ar dėl pinigų.

Policija rado $1,636 Neg
lia’s kišenėse, įskaitant 
$1000 bill, įdėtą laikrodžio 
kišenėje. Likusieji buvo su- 
vinioti į roliuką, per > kurį 
perėjo kulka.

spal- Acting capt. John T. 
O’Malley, Hudson ave. poli
cijos stoties, pasakė, jog jis 
gavo pranešimą, jog Neglia 
buvo užsiėmęs sūrio opera- 
vimu juodam turguje (black 
market) ir buvo padaręs 
“daugiau kaip milijoną dole
rių” per paskutinius du me
tus.

kirpyklą. Du iš jų priėjo 
prie kėdės šono ir ėmė šau
dyti. Trys kulkos perėjo per 
priešakinį langą. Kitos pate
ko į Neglia’s kaklą, galvą ir 
krūtinę. Jis tuojau mirė. Ke
turiolika šūvių buvo paleis
ta.
GINKLUS PALIKO 
KRAUTUVĖJE

Automobilis juodos 
vos, buvo pastatytas prie ša
ligatvio, motoras veikė. Po 
Neglia’s nušovimo, vienas 
užmušėjas numetė 45 caliber 
automatišką pistoletą ant 
grindų. Kitas su panieka už
metė ginklą, 38 caliber re
volverį, virš aukos dešinio 
peties. Tada trys nubėgo į
savo automobilį ir pabėgo į Neglia buvo tėvas septy- 
šiaurę Sedgwick gatvėje.

Galimas dalykas, jog tre
čias užpuolėjas irgi šovė į 
Neglia, nes 9 metų mergai- ‘ 
tė rado 32 caliber revolverį. į

naktinis sargas prie Ye Olde 
Cellar. 322 N. Michigan ave., 
buvo negro sumuštas ir sun
kiai sužeistas priešakyje ta- 
verno. pereitą pirmadienį.

nių vaikų.

Sumuštas sargas
Louis Selomas, 59 metų,

iš kurio šešios 
paleistos, tas 
rastas Hudson 
Elsie Hosana, 
ave.,
rado gatvėje, netoli mokyk-

kulkos buvo 
ginklas buvo 
ave. Mergaitė 
1511 Wieland

pasakė, jog ji ginklą

ATŽYMIMAS UŽ TARPRASINĮ TEISINGUMĄ Šūviai likerių krautuvėje

Likerių unijos agentas nušautas, po
licininkas sužeistas kilus ginčui

Los Angeles, Calif., arkivyskupas John J. Cantwell įtei
kia Pvt. Ralph H. Metcalfe James J. Hoey dovaną už jo 
pasidarbavimą tarprasiniam teisingumui. R. H. Metcalfe 
yra buvęs vienas garsiausių Amerikos atletų pasaulinėse 
olimpiadose laimėjęs Amerikai pirmenybes. Jis taip pat 
yra buvęs National Catholic Community Service Club di
rektorium. Dovana įteikta Padėkos Dienoje per metines 
Pan-American pamaldas Los Angeles katedroje. (NCWC-

| Draugas photo)
— 
Pasižvalgius toliau už Chicagos

Nelaimingi gyvenimo atsitikimai
Paskendo prūde

I

Milvvaukee. — šešių metų 
amžiaus John Pozarski, iš 
Milvvaukee, paskendo penkių 
pėdų gilumos vandenyje sa
vaitės gale, kai jis bandė čia 
eiti per ploną prūdo ledą.

* * *

Keturi žuvo

lį prie skerskelio, netoli Ira, 
pereitą pirmadienį, mirtinai 
sužeidė metodistų bažnyčios 
pastorių Monroe Rarick ir jo 
žmoną, abu buvo iš Mitchell- 
ville. Jie vyko į pamaldas 
metodistų bažnyčion, Ira.

Thomas Kissane, 29 metų, krautuvės klerkus ir neturi 
3617 X. Troy st., biznio 
agentas dėl Local No. 1. Ii- bartenderių. 
kerio darbininkų unijos (A. 
F. of L.), buvo pašautas ir 
užmuštas policininko Cla- 
rance Johnson, iš North ave. 
stoties, netrukus po 7 valan
dos pereito pirmadienio va
kare, laike ginčo Elston li
kerių krautuvėje, 4137 Els
ton ave.
KĄ PAREIŠKĖ APIE
ŠOVIMĄ

Johnson ir James Dever, 
3835 Estes ave., prezidentas 
of the local, ir liudininkai 
šovime, buvo sulaikyti Alba
ny Park policijos klausinėji
mui, bet Edwin J. Daly, po
licijos departamento inspek
torius, pareiškė, jog* jis jau
čia, kad Johnson buvo nekal
tas.

Pagal Johnson pasakoji
mo Frankui Gili, Albany 
Park policijos kapitonui, 
Kissane įėjo į likerių krau
tuvę ir protestavo prieš pa- 
samdymą Johnson’s uošvio 
Frank Bartlett, 60 metų 
amžiaus, 4142 N. Ayers ave., 
kaipo nepilnam laikui bar- 
tenderiu.

teisės (jurisdikcijos) ant

Jaunasis Kissane pradėjo 
dirbti kaipo biznio agentas 
Likerio darbininkų unijoje 
prieš keletą mėnesių. Apie 
tai pareiškė Kissane tėvas.

Thomas Kissane žmona 
Irene, taip pat 29 metų, karo 
darbininkė Dixon’e, III., yra 
duktė William Messett, Sum- 
merdale policijos seržanto.

Kovoje dingęs lietuvis 
jūrininkas

VVashington, D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
pirmadienį pranešė Jungti
nių Amerikos Valstybių lai
vyno jėgų (įskaitant navy 
marine corps ir coast guard) 
nuostolių sąrašą, kuriame 
pažymėta, jog 19 jūrininkų 
mirė, 14 buvo sužeista ir 68 
dingę. Dingusiųjų skaičiuje 
yra fireman Ist class, U. S. 
N. R. William Melved, jo 
motina Mrs. Caroline Kaz
lauskas gyvena Chicagoje, 
3254 S. Morgan str. Atrodo 
lietuviška pavardė.
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Columbus, Ohio. — Flying 
Fortress explodavo kai bu
vo šildoma skristi lavinimui 
iš Lockbourne oro bazės, 
reitą pirmadienį. Keturi 
rai lėktuve žuvo.

» * *

Du žuvo
Ira, Iowa. — Chicago

Great Western keleivinis 
traukinys sudavė automobi-

Johnson pasakė, jog jis 
įsiterpė į ginčą, ir Kissane 
sudavė jam į žandą, perbloš
kė jį žemėn. Kai jis buvo 
perblokštas, jis pasakė, Kis
sane jį spardė. Tuo laiku 
Johnson ištraukė savo gink
lą ir šovė į Kissane du kar- 

me" tus, krūtinėn ir kairėn ran
kon.

Po to, kai Johnson sutei-

(krito į kibirų
Charles Jackson, 19

nėšių amžiaus, sunkiai nusi-
plikino pereitą pirmadienį, 
kai jis įkrito į karšto van- savo pareiškimą policijai,

pe-
vy.

dens kibirą savo name, 245 
Scott str.

irPIRKITE KARO BONUS!

NAPPY

Laike socialinio susirinki
mo Agudath Achim North 
Shore Congregation Syna- 
gogue, 5029 Kenmore ave., 
vagys paėmė kailių paltų už 

i $900 vertės.

jis buvo nugabentas į Bel- 
mont ligoninę, kur paaiškė
jo, jog Johnson’s žandas su
laužytas.

SUTINKA PASAKOJIMAS 
SU LIUDININKŲ 
PAREIŠKIMAIS

25 kareiviai iš Illinois 
yra sužeistųjų skaičiuje

Washington. D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 390 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Europos, 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkėse. Sužeis
tųjų skaičiuje dvidešimt 
penki vyrai yra iš Illinois, 
šeši iš Indiana, šešiolika iš 
Iowa, septyniolika iš Michi
gan ir keturi iš Wisconsin.

"dabar Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Varni; Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite i mūsą jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėią, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

Capt. Gili pasakė, 
Johnson’o pasakojimas 
šovimą sutinka su aštuonių 
liudininkų pareiškimu, kurie 
buvo krautuvėje. Kapitonas 
Gili ir Julius Sherwin, vals
tybės advokato padėjėjas, 
kuris gelbėjo Johnson kalu- 
sinėjime, pasakė, jog Kis- 
sane’s unija apima likerių

jog 
apie

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.

šautuvą
John Subick, 1032 East 

46th str., pranešė policijai, 
jog vagys įsilaužė į jo auto
mobilį ir paėmė šautuvą ir 
dvi poras guminių batų už 
$60 vertės.

111llinois vyry naciu 
nelaisvėje

VVashington. D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 270 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra vokiečių nelaisvėje. Be
laisvių skaičiuje 11 vyrų yra 
iš Illinois, iš kurių penki yra 
iš Chicagos ir jos apylinkės 
penki iš Indiana, keturi 
Iowa, trys iš Michigan, 
trys iš Wisconsin.

Dvi sužeistos

iš 
ir

X Laurina čiuprinskaitė, 
pavyzdinga JDievo Apvaizdos 
parapijos mergaitė, baigusi 
šv. Kazimiero akademiją, 
trečiadienį, gruod. 8 d., at
sisveikina su tėvais ir na
mais — įstoja į Šv. Kazi
miero Seserų Kongregaciją.

X Lietuvių Komitetas dėl 
Suvienytų Amerikos Valsty
bių Pergalės Fondo jau su
kėlė $2,300,000.00 Chicago 
tautinių grupių perkamam U. 
S. karo laivui (kruiseriui). 
Vajus baigsis gruodžio 12 d. 
gražiu “Pageant”, kuriame 
dalyvaus ir lietuvių grupė.

X Stan. Juscius, aštuonio- 
likietis, kovose Afrikos fron 
te sužeistas, parvežtas į A- 
meriką ir ilgą laiką čia gu
lėjęs ligoninėj. Dabar jau 
pasveiko ir parvyko namo 
Kalėdas švęsti savųjų tar
pe; tik gaila, kad jo brangi 
motinėlė jau mirus. Po Ka
lėdų vėl šaukiamas išvyks 
į kariuomenę.

X Chicago ir apylinkės 
sportininkai ruošiasi Sporto 
šventėn, kuri bus sekmadie
nį, gruodžio 12 d., Dariaus- 
Girėnas salėj. Girdėt, rengė
jai pasiuntę kvietimą ir Jack 
Sharkey ir ristikų veteranui 
Kundrotai Brooklyne, N. Y. 
Programa prasidės 4:30 vai. 
popiet.

X Kazimieras Aitutis, Die 
vo Apvaizdos parapijos ko
miteto narys, šiomis dieno- 

į mis rimtai susirgo. Dievo 
Apvaizdos parapijos jis skai
tomas vienas stambiausių 
parapijai aukotojų. Parapi
jos skoloms atmokėti jis y- 
ra vienu sykiu paaukojęs 
net $100(k00.

X Vincas ir Uršulė Galec- 
kai, Bridgeport veikėjai, pra 
ėjusį sekmadienį smagiai pa
vaišino Kražių skerdynių 
vakaro “Pajūrio aukos” vai
dintojus. Vakarienėj dalyva
vo ir kun. K. Barauskas, rė
ži šori us. Urš. Galeckienė y- 
ra nuolatinė “Draugo” ko
respondentė, narė DKK.

X Sgt. Jonas Jucis, sūnus 
labai uolių Dievo Apvaiz
dos parapijos veikėjų Jucių, 
šiomis dienomis paliuosuo- 
tas iš kariuomenės 20 d;enų 
poilsio. Jis keturis sykius 
dalyvavo mūšiuose ir yra 
pergyvenęs šiurpių momen
tų. Jo brolis Antanas taipgi 
yra karo tarnyboj — jūri
ninkas.

i

By Irv Tirman;

ALL,

HOURS AN NOT
EVEN ONE GUY
HA«» SMOV/ED

UPYET;

GOSH-T5MO

THERE ?ThERE?DON,T 
TAKE IT SO MARO OL 

MAN? AFTER 
Y'GOT ME, 
AIN’TCHA?

f GOSH GOO6ER ? 
\ D'YA REALLY 
\ TMINK Y'KIN 

LICK A COUPLA 
MtLEAN’S GUYS5

IT'S LIKĘ i 
SAIO BEFORE 

PAL--
Y'GOT ME."

Dvi moterys buvo sužeis
tos, kai jų automobilis gerai 
nepasisuko prie Blackstone 
ave. ir Midway Plaisance, ir 
sudavė į medį. Jos vadinasi 
Gladys Burns, 33 metų, 7466 
South Shore dr., nursė, ir 
Laurayne Boher, 31 metų, 
8015 Langley ave., sekreto
rė.

X A. ir M. Pakeičia! ir 
St. ir E. Vienažindžiai, bri- 
ghtonparkiečiai, per pasta
rąjį labdarių seimą įsirašė 
amžinais tos sąjungos na
riais, įnešdami po $100.00. 
Marcelė Pakeltienė yra ne 
tik žinoma Brighton Park 
veikėja, bet ir nuolatinė dnr. 
“Draugo” korespondentė, na 
rė DKK.

Gazolinas
Gazolino reikalas šioje 

lyje šiame kare apie 80 kar
tų yra didesnis, negu pirma
me pasauliniame kare.

ša-

X Pvt Antanas Radzevi
čius, šv. Juozapo parapijos, 
So. Chicago, choro narys 
parvyko iš kariuomenės na
mo penkias dienas paviešė- 

[ti pas žmoną ir tėvus.
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