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Turku - naciu kariuomenės stovi prie sienų
BRITAI UŽĖMĖ CROCE KALNO VIRŠŲ
Amerikiečiai artinasi prie kelio Romon

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS mušė.
Aldžyre, gruod. 9.—šios die
nos pranešimas sako britai 
kareiviai puolė ir užėmė Cro 
ce kalno viršūnę, 2Į-> mylias 
į pietvakarius nuo Camino 
kalno viršūnės, ir dabar va
rosi į Garigliano upės pusę. 
Orsogna apylinkėj, 10 my
lių nuo Adrijatikos kranto 
britų ir vokiečių tankai ko
vojo visą vakar dieną.

Aldžyro radio pranešimu 
Gen. Montgomery vadovau
jami britai padarę naują 
persikėlimą per Moro upę, ir 
prisiartino iki 8 mylių nuo 
Pescara. Morocco radio pra
nešimu, aštuntoji armija pa
siekusi Ortona priemiesčius, 
taipgi apie 8 mylias nuo 
Pescara.

Penktos armijos fronte, 
pagerėjęs oras davė Gen. 
Clark vadovaujamiems ka
riams progos smarkiau va
rytis. Pranešimas sakė Ca- 
labritto miestas, pietinėj Ca
mino kalno pusėj, ėjęs iš 
rankų į rankas iki sąjung - 
ninkai ten įsitvirtino. Venaf 
ro’ apylinkėj vokiečiai pra
dėję kelias aštrias kontrata- jungininkai prarado 7 lėktu- 
kas, bet amerikiečiai jas at

žygiuodama vakarine Mag 
glore ir Camino kalnų puse, 
penktoji armija vis artinasi 
prie klonio ir vieškelio ve
dančio Romon. Visur pribai
gė priešo opoziciją, išski
riant šiaurvakarinį galą Mag 
giore pakalnės ir mažą Roc- 
ca Devandro miestelį.

Amerikos didieji lėktuvai 
vakar vėl puolė priešo Elev- 
sis ir Tatoi aerodromas, 
Graikijoj, į vakaras ir šiau
rę nuo Atėnų. Mažesnis lėk
tuvų dalinys skrido į š'aurę, 
kur puolė uosto įrengimus 
ir laivus San Stefano uoste, 
apie 20 mylių nuo Prancūzi
jos sienos.

Vidutinieji bomberiai ata
kavo geležinkelių centrą 
prie Ortą, netoli nuo Romos: 
Cvitavecchia, uostą 45 my
lias į šiaurvakarius nuolta- 
linijos sostinės, ir Split uos
tą Jugoslavijoje. Lengvieji 
lėktuvai apšaudė priešo po
zicijas ir susisiekimo lirijas 
tose apylinkėse.

Irenos operacijose nušau
ta 4 priešo lėktuvai, o są-

i

VU3.

Rusai apsupa nacius Znamenkoje
MASKVA, gruod. 9. — 

Rusų kariuomenių smarkus 
pasivarymas praėjo pro stra 
tegini Znamenkos geležinke
lio centrą, perkirto svarbų 
Znamenka-Nikolajev geležin 
kelį, ir gręsia dešimtim tūk
st ančių nacių vakariniam 
Dniepro krante apsupimu.

Rusų komunikatas sakė 
rusų tankų daliniai lydėjo 
pėstininkus Znamenkos pra
ėjime. užimdami Šarovką, 15 
mylių į pietus, po greito 15 
mylių žyg avimo iš Panta- 
jevkos.

Rusai perkirto Znamenkos 
-Nikolajevo geležinkelį, ku
ris eina rytuosna j Krivoi 
Rogo metalų centrą, kurį 
vokiečiai jau kelios savaitės 
stipriai laiko, nežiūrint pa
kartotinų rusų atakų. Vo- 
kiečiai dabar turi tik vieną 
pabėgimo liniją iš Znamen
kos—į Kirovogradą vakaruo 
se, bet ir ten jiems gręs'a 
pavojus, kadangi rusai va
kar užėmė Elizavetgradka, 
13 mylių į šiaurryčius nuo 
Znamenkos, ir 6 mylias į 
šiaurę nuo Kirovogrado.

šiaurėje, tačiau, Gen. Va- 
tutino ukrainiečių arm ja 
Kievo fronte, į šiaurę nuo 
Černyakovo, vis pasitraukia 
prieš smarkias nacių atakas, 
kuriom vadovauja maždaug 
2,000 tankų. Tai buvo an
tras rusų pasitraukimas ta
me sektory per dvi dienas.

Rusų biuletenis nenugas- 
tauja dėl tų pasitraukimų,

Po trijų dienų konferencijos Jungtinių Tautų vadai su Turkijos prezidentu Ismet Ino- 
nu, nusifotografavę spaudai. Atvaizde generalisimo Chiang Ka.-shek, prez. Roosevelt, 
ministrų pirm. Churchill ir Turkijos prez. Ismet Inonu. (Acme-Draugas telephoto)

PO KONFERENCIJOS SC TURKIJOS PREZIDENTU Uždarė Turkijos-Bulgarijos sieną
Daugiau gandų, kad Turkija stos karan
STOKHOLMAS, gruod. 9. 

—Anot pranešimų iš Berno, 
Šveicarijos, ūr Bulgarijos 
sostinės, Turkija ir Vokieti
ja pastatė savo kariuomenes 
prie Turkijos-Bulgarijos ir 
Turkijos-Graikijos sienų, ne
paprastas stovis paskelbtas 
visam pasieniu \ ir visas ju
dėjimas sustabdytas.

Raportai sako tie sienų 
saugijimo įsakymą buvę iš
leisti dėl Balkanuose augant 
čio nerimo apie sąjunginin
kų invazijos galimybę.

La kraštis Svenska Dag- 
bladet rašė, kad numatoma 
galimybė vokiečių invazijos 
Europos Turkijon, kad pa
siekti svarbiuosius Darda- t 
nėlius, ypatingai atsižvel
giant į raportus, kad sąjun
gininkai prižadėjo Rusijai 
daugiau reikmenų, kurie bū
tų siunčiami per Dardanė-J 
liūs. Laikraštis citavo rapor
tus iš Ankara ir Sofija apie 
nepaprasto stovio, paskelbi
mą.

Pagal to laikraščio kores
pondento Berne, stipri turkų 
kareivių daliniai užėmė po
zicijas pagal visą sieną, o 
dvi vokiečių divizijos buvo

patrauktos pre Bulgarijos 
sienos, kad apginti tą kraštą 
nuo sąjungininkų invazijos 
per Turkijos žemę.

Kiti raportai iš Berno sa
kė pietrytinėj Europoj sklei
džiama vis daugiau gandų, 
kad Turkija tuoj ims'anti 

| aktyvią ro’ę kare. Sakoma 
dideli kiekiai ginklų ir šim
tai lėktuvų nesenai pasiekę 
Turkiją.

Areštuoja bulgarus
Raportai iš Berlyno sako 

kiti sluoksniai ten pareiškę 
mintį, kad kalbos apie Bal
kanų invaziją gali būti dalis 
sąjungininkų “nervų karo,” 
padengimui svarbesnių veik
smų kituose karo frontuose.

Pranešimuose minima Bul 
gar'joj e įvykusios suirutės, 
ir sakoma geštapo ir Bulga
rijos armijos policija sua
reštavę šimtus asmenų. Žinia 
iš Budapešto sakė daugareš 
tų buvo padaryta po Sofijo
je įvykusių demonstracijų.

Stokholmo laikraštis ra
šė, kad iš privatinių šaltinių 
sužinota, jog daug bulgarų 

. kareivių bėga, iš ąrmijost_ ir 
kad bendrai bulgarų kariuo
menės padėtis ne kokia.

Puolė japonus N. Britanijos saloje
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, gruod. i 
9.—Gen. MacArthur štabo 
pranešimas šiandien pasakė 
apie devintą iš eilės, ir iki 
šiol didžausią, ataką ant 
Naujos Britanijos kranto, 
kuomet lėktuvai numetė 195 
tonus bombų ant Cape Glou- 
cester apylinkės. Iš visų da
vinių išrodo, kad japonai po 
truputį traukiasi iš savo Ra
baul bazės.

Šimtas Liberator ir Mit
chell bomberių, kuriuos sau
gojo naikintuvai, bombomis 
nutildė visas priešo patran-, 
kas Cape Gloucester ir ne
tolimoj Borgen įlankos apy
linkėse, kur taipgi pataikė 
ant miestelių, ir paliko aero
dromus paskendusius dūmuo 
se. Tad per devynias dienas 
vakarinėj Naujos Britanijos
pusėj iš v'so numesta 933 kur numetė 55 tonus bombų.

NACIAI PRIPAŽĮSTA, 
KAD PRANCŪZIJOJE 
VYRAUJA ANARCHIJA

L .LONDONAS, gruod.
Vokiečių kontrbliūo'j amas 
Paryžiaus radio pranešė, 
kad Prancūzijoje šiuo laiku 
vyrauja anarchijos banga, 
kurią Vichy vyriausybė ne
gali suvaldyti. Pranešimas 
buvo daromas iš Aujourd’ 
Hui 
kuris

laikraščio straipsnio, 
sakė žmonės užmušda

mi ant kiekvienos gatvės, o 
visam krašte siaučia plėši- 
kav'mas ir vagystės.

tonai bombų.
Kiti lėktuvų daliniai ata

kavo Gasmata, pietiniam 
krante, ir Arawe kareivinių 
laivų apylinkę, kur numetė 
16 tonų bombų, o ant Bor- 
pop aerodrome. Naujoj Ire- 
landijoj, numetė 22 tonus 
bombų.

Naujos Gvinėjos Huon pu
siau saly australiečai karei
viai užėmė kalną netoli ja
ponų Wareo bazės, ir dasi- 
varė iki mylią nuo Kaligia, 
prie kranto. Sąjungininkų 
lėktuvai prie Madang nušo
vė du priešo lėktuvus.

Šiaurės Solomonuose ame- 
rikečiai toliau praplėtė 
šiaurrytinį kraštą savo Bou
gainville pozicijos, o mūsų 
lėktuvai bombavo Kieta uo
stą, rytiniam tos salos gale,

Manoma Turkija perves 
savo lėktuvu bazes
LISABONAS, gruod. 9.— 

Portugalijos ministeriai ir 
politiniai sluoksniai akyliai 
seka visus įvykius po anglų- 
turkų-amerikiečių konferen
cijos. Lisabono obzervatorių 
nuomone, Turk ja greitu lai
ku pranešianti apie pervedi
mą savo lėktuvų bazių są
jungininkams.

Tikrasis karas tik ka 

prasidėjęs-Stimson 
WASHINGTON, gruod. 9.

—Karo sekretor rus -šiūmson 
šiandien išgyrė Stalino pri
sidėjimą prie Teherane įvy
kusios konferencijos, ir tuo 
pat metu įspėjo Amerikos 
gyventojus, kad Amerikos 
kareiviai tik pradeda susi
kibti su didesnėm ašies jė
gom Europoje ir Pacifike.

Padarydamas dviejų karo 
metų apžvalgą, sekretorius 
pareiškė laikraštinin k a m s, 
kad Amerika dar nenori pri
imti bendrą tarnybos įstaty
mą, kuris sunaudotų esamas 
žmonių jėgas iki pilnumos.

sakycbmas, kad rusų linijos 
nepralaužiamus, o tik pasi
traukiama iš “neapgyventų 
vietų.” Manoma Vatutin 
’aukia kol vokiečiai bus su- I 
naudoję visus savo rezervus, j

SPROGIMAS LAIVYNO 
SANDĖLY UŽMUŠĖ 9

■| GULFPORT, Miss., gruod. 
9.—Phoenix laivyno sandėly 
įvykus am sprogime ir gais
re aštuoni asmenys žuvo, 
vienas kritiškai apdegė, ir 
trys buvo sunkiai sužeisti. 
Sandėlis randasi apie pen
kias mylias nuo šio miesto.

RUSAI LAKŪNAI 
NUSKANDINO 9 

VOKIEČIŲ LAIVUS
MASKVA, gruod. 9.—Vi

sokių rūš'ų rusų laivyno 
lėktuvai puolė tris vokiečių 
laivų konvojus plaukiančias 
Į Suomijos Petsamo uostą, 
nuskandino 9 laivus, tris jų 
sužalojo, ir nušovė 28 priešo 
lėktuvus. Raportas neprane
šė, kada tos atakos įvyko.

l

Penki bilionai dolerių 
invazijas laivynui 
VVASHINGTON, gruod. 9. 

—Atstovu butas ir Senatas 
šiandien pravedė bylius, ku
riais laivynas autorizuoja- 
mas statyti milžinišką kiekį 
laivų invazijai. Jų kaina nu
matyta $5.300.000.000.

9

Milžiniška ataka ant 
Nauru salos

PEARL HARBOR, gruod. 
9 — Specialiu biuletenu pra
nešta, kad Amerikos didieji 
bomberiai ir lėktuvai nuo 
lėktuvnešių padarė didelę 
ataką ant japonų laikomos 
Nauru salos Pacifike, 350 
mylių į vakarus nuo Gilbert 
Salų.

AUSTRALIEČIAI UŽĖMĖ 
WAREO

I MELBOURNE,g ruod 10 
— Vėliausias pranešimas sa
ko australiečiai kareiviai

užėmė Wareo, Huon pusiau- Kin jos kariuomenės 57 di 
saly, Naujos Gvinėjos saloj, vizija gynė Changteh, ame 
Tuo laimėjimu einama prie rikiečiai iš lėktuvų 
pabaigos veiksmų 
išvaryti japonus iš to pu- to ir amunicijos, ir pavary-

amerikie- 
atsi- 

sv3rbų 
Hun ą n

japonai

Kiniečiai atsiėmė Changteh miestą
CHUNGKING, gruod. 9. 

—Kiniečių aukštoji koman
da šiandien pranešė, kad ki
niečiai kareiviai,
čių lakūnų padedami, 
ėmė strateginiai 
Changteh miestą, 
provincijoje, kurį
gr uodžio 3 užėmė, po kelių 
dienų kruvinų kovų.

Laikydami Changteh mie
stą japonai kontroliavo Hu- 
nan Szechvvan reikmenų pri
statymo Uniją.

Amerikiečiai lakūnai, ku
rie anksčiau padėjo kinie
čiams tą miestą ginti nuo 
japonų, dabar padėjo kinie
čiams jį atsiimti. Kuomet

bandydavo atakuoti kin'ečių 
pozicijas tame mieste.

Gen. Stillwell štabo pra
nešimu, amerikiečiai lakū
nai antradieny atakavo ja
ponų laikomas pozicijas 
Changteh mieste, tuo padė
dami kin ečiams kareiviams, 
kurie varėsi atgal į tą mies
tą.

■
I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Ragina moteris remti 
subsidijų programa
VVASHINGTON, gruod.

—New Jersey atst. Norton
šiandien ragino moter s pra
vesti iš namų į namus kam
paniją paremti administra
cijos subsidijų programą. saausalio.

Senatas užpyrė 8 ct. 
valandai algų pakėlimą 

į VVASHINGTON, gruod. 9.
—Senatas didžiuma balsų 
šiandien pravedė rezoliuciją, 
kuria užginama leidimas 8 
centų valandai algų pakėli
mas 1,100,000 geležinkeliij 
d-rbininkams.

IŠ MASKVOS -r Vėliau
sias rusų pranešimas sako ’ nams. 
rusų kariuomenės 
pralaužė nacių linijas, ir už
ėmė 15 nacių tvirtovių.

IŠ ALDŽYRO — Ameri
kiečiai ir britai kareiviai tu
ri kovoti už kiekvieną pėdą 
Italijos žemės. Vienas pra
nešimas sako britai randasi 
tik vieną mylią nuo Garig- 
liano upes. Amerikiečiai sku
ba į vokiečių Casino tvirto
vę.

keliais 
visiškai atvejais numetė jiems mais- ORAS

Ūkanota. Nebus didelės 
davo japonų lėktuvus, kurie atmainos temperatūroje.

IŠ LONDONO — šiandien 
pranešta, kad Amerikos 
‘skrendančios tvirtovės’’da

bar veža trečdalį vėl tiek 
bombų, kiek pirmiau vežda
vo, kas reiškia apie 2,000 

j svarų bombų daugiau.

Amerika taipgi padeda 
Gen. Broz partizanams

WASHINGTON, gruod. 9. 
—Užsienių reikalai sekreto
rius Hull šiandien pranešė, 
kad Ameriko? vyriausybė 
mano vsais būdais padėti 
Gen. Josip Broz vadovauja
miems jugoslavams partiza- 
____  Minėdamas Londono 

vietomis • pranešimą, kad britai siun- 
čia reikmenis partizanų jė
goms Jugoslavijoje, Hull sa
kė sąjungininkų vyriausybių 
nusistatymas yra duoti reik 
men s kiekvienai ar by ku
riai grupei Jugoslavijoje, 
kuri efektyviai kovoja prieš 
vokiečius.

Manoma tas britų-ameri- 
kiečių nusistatymas turės 
svarbų efektą ant to krašto 
politinių reikalų. Partizanus 
remia ir Rusija.

šio krašto vyriausybė pri
pažįsta Karaliaus Petro re
žimą ir turi su juo “lend- 
lease” sutartį. Manoma gal 
tokia sutartis bus sudaryta 
ir su partizanais.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Aukos seserims 
paremti

Los Angeles, Calif. — Pre 
lato J. Maciejausko pastan
gomis ir lietuvių geradarių 
duosnumu, įgijome automo
bilį, kuris mums labai buvo 
reikalingas, ir be kurio vei
kimas buvo sutrukdytas.

Nuoširdžiai dėkojame se
kintiems geradariams, ku- — $2.00.

Viso surinkta 
Džiaugiamės, 

pusė automobil o 
mokėta. Pasitikim, kad atsi- 
ras dar geraširdžių žmonių, 
kurie prisidės prie šio rei
kalo, kad palengvinus sese
lėms jų darbuotėje. 

Seselės Pranciškietės, 
1742 Westmoreland Blvd. 
Los Angeles 6, Calif.

Valuskis aukojo $10.00, Mr. 
ir Mrs. Slauteris — $5.00, 
Mrs. Murosky and daughter 
— $5.00, Nežinomas — $5. 
Mrs. Dambrauskas — $1.00, 
Mr. ir Mrs. J. MacNeil — 
$1.00, Bolones Marei — $1, 
Mrs. Morkus — $1.00, Mr. 
Slinkis — $1.00, Mrs. Nor 
bunt — $1.00, Mr. ir Mrs. 
Mason — $1.00, 
lionis — $1.00,

riė prisidėjo prie šio auto
mobilio nupirkimo, ir t:ems, 
’urie Iš arti ir toli pridavė! 
arba prisiuntė aukas mūsų 
reikalą prisimindami. Su-; 
rinkta aukų:

Chicagoj: Marąuette Park 
$120.00. Mr. ir Mrs. D. Slė
nis aukojo $50.00, M. Šal
tenis aukojo $5.00, P. Var- 
ka’ienė laukojo $3.00, P. Stul 
ginskas aukojo $3.00.

Gary, Indana — $70.00.
Omaha. Nebraska $22.00. 
Detroit, Mich.: Stasys Lei

nartas aukoje $15.00, S. Blas 
kevičius — $5.00.

Timmins, Canada, Mr. ir 
Mrs. G. Aleknavičius auko
jo $10.00.

Brooklyn, N. Y., J. Shis- 
lOsky aukojo $1.00.

Wiaukegian, HL, Z. 
nė aukojo $1.00, M. 
tiena — $1.00.

Racine, Wfs.: A. 
aukojo $5.00, M. Sakelas — 
$1.00.

Mr. Jurge-I
Nežinomas

i
— $347.00 
kad kuone 
skolos at-

NET IŠ INDIJOS PARVYKO APLANKYTI ŽMON£ PIRKITE KARO BONUS!
IApie Lietuvą ir 

sulaužytas sutartis
(LKFSB) Atsiliepdamas į 

Britų Informacijų ministe
rio žodį, kad Sovietų Rusija 
niekados nėra sulaužiusi su
tarčių, James Dccwling, kal
bėdamas per Fresno Radio 
Forum priminė Rusijos su
tartis su Lenkija, Suomija, 
Latvija, Lietuva ir Estija.

— “The Reg ster’; pami
nėdamas knygelę “Fifteen 
Liąuidated Priests in Lith
uania”, prisimena dešimtis 
tūkstančių iš Lietuvos į Si
birą ištremtų lietuv ų, pri-1 
simena kitas lietuvių kan
čias ir perduoda lietuvių tau 
tos prašymą amerikiečiams 
— padėti laisvės ištrošku- 
sia: lietuvių tautai atgauti 
nepriklausomybę, išvaduo
jant iš nacių okupacijos ir 
apsaugant nuo bolševikų o- 
kupacijos.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę j 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Bee. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office Tel. HEMiock 4848

I1

f 
t

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS

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

Bukit Malonūs

SAVO .AKIMS! |
Tik vien* pora aktų visam jvvenl- 
mul. Saugokite jas leisdami iš g- 
zaminuotl ja. mod.miiKtausia 
metodą, kurĄ regBj.mo mokslai 
gali ■utaiktL

M METAI PATYRIMO
p.Įlinkime akinti), kurie prašali

na via* aklu įtempimą.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* 18-tos
Telefonas i CANAI. 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
KaMUsn »:IO k m. iki 8:80 p. m.

Trečiad. lr šeštad. 8:80 a m.
. Iki 7:00 p. m.

i UAPGUTIJ’
i VIENINTELIS AMPRTKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS ’ 
f RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. ;

WHFC -1« kilos,
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk-’ 

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

į 6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Į Telefonas — GROvehiU 2242

I
Kariuomenės korporalas Marvin Wi!son, gavęs žinią, 

kad jo žmona susirgo va'kų paralyžium, išsirūpino leidi
mą ir net iš Indijos parvyko namo ją aplankyti. Čia jis su 
žmona nufotografuoti Portland, Ore., ligoninėj. (Acme- 
Draugas telephoto)

l

Penkeri metai, kaip 
mirė K. Glinskis I 

(LKFSB) Vienas iš labiau 
šiai nusipelniusių žmonių 
kuriant Lietuvos teatrą bu
vo Kastantas Glinskis, mi
ręs 1938 m. gruodžio 3 d., 
taigi prieš 5 metus. Jau bū
damas Petrapil.o Mažojo te
atro aktoriumi padėjo lietu
vių vaidintojų būreliui. 1919 
m. jisai buvo parkviestas 
Vilnių ir čia jam buvo pa
vesiu organizuoti nuolatinį 

Los Angeles, Calif.: Mr. profesinį le:uvių teatrą. Or
ganizuojant teatro mėgėjus 
darbas buvo pradėtas jlačiu 
mastu, bet viską nutraukė 
lenkų įsiveržimas. Vėliau K. 
Glinskis daug pasidarbavo 
Kauno valstybiniame teatre 

Į besirūpindamas aktorių ju
dėsiu, mostų, veido išraiš- Ej

M 
M

I

Žekie-
Urbai-

Putna

Skoliniam Pinigus 
Morgičiams

EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

. KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorių* ir Iždininkas 

DABARTINE 
DIVIDENTŲ
RATA

f

17ol W. 47th Street

kos, intonacjos (balso) dai
lumu. K. Glinskis buvo žy
mus lietuvių režisorius ir ak
torius.

nu

Priefelingas ryšys su 
Kanados lietuviais

(LKFSB) Patrijotiškai
siteikrusieji Kanados lietu
viu ’ turi varyti gana kietą 
spaudos konkurenciją su bol
ševikų lietuviškąja spauda. 
Kaip žinome, raudonoji sp?u 
da reikale g runa paramų iš 
s’aptų fondų. Kanadoj ko
munistai spausdina laikraš
tį lietuvių kalba. Patrijoti-i 
nės leluvių grupės leidžia 
laikraštj “Nepriklausomoji 
Lietuva”, multiplikuojamą 
parašius mašinė?e. Tas laik
raštis verias USA lietuvių 
susidomėjimo ir paramos ar;

tai straipsniais, ar jį užsi
sakant. Adresas: “Nepri
klausoma Lietuva”, 6634 
Third avenue, Rosemount, į 
Que, Canada. Kaina dėl USA 
— metams $1.50.

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

EXTRA! EXTRA!

-7<

i

DR. G. SERNER
LIETUVOS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akla 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė
8401 SO. HALSTED ST.
" Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 1 
Sokmadienyje pagal sutartį.

Permalnytas 
vardas lr 
adresas

Lietuviška* 
Žydukas

REMK1TE
SENĄ 

lietuviu 
DRAUGĄ

M. KANTEB, 8*v.

MONABCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

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 vaL vak.

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TreSatfieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 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 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
SekmadL, Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 6Sth Place 
Tel. REPubllc 7868

TeL CANaI 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 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

PASKOLUS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ11
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų l ra
CAMAUDOKITK PROGA DABARTINĖMS SUMOMS 

NUOŠIMČIO BATOM8. M

K

zį

r-.‘ LISE7AL EARHIHCS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokame 3%, Jūsų pinigai greitai Išmoka 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LDETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KJtlSTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. ML Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED ST

I* 
i

(LKFSB) Atsiranda lietu- M 
vių, kurie per šias Kalėdų 
šventes vieton Įprastų svei
kinime kortelių, kurios pa
varčius dažniausia būna nu
menamos į krepšį, yra nusi
statę siuntinėt- lietuviškas 
knygeles. Kai kas jau krei
pėsi į LKFSB-rą ir jiems 
knygučių buvo pasiųsta.

Vieton sveikinimo
I-

I

M

BERNADETOS GIESMĖ FRANZ WERFEL 
Harold Foster Iliustracijos

mergaitę.— Kur tu Ją matai? —
Joana Abadytė r jos draugės žiūrėdamos 

į Bernadetą girdėjo ją kartojant — Aš Ją 
matau. — Mergaitės jos klausė: — Kur ji?
— Kur tu Ją matai? — Bernadeta atsakė:
— Ar nematote, ten urve. — Bernadetos se
suo Antanina atsakė: — Aš tematau tik 
tamsų urvą, daugiau nieko. — Ji persigan
do, nes pamatė, kad Bernadetos veidas iš
blyškęs. atrodė lyg mirusios. Ji pradėjo gar
siai rėkti: — Mama, mama, — r bėgo na
mo motinai pasakyti. Joana Abadytė bėgo 
i Savio malūną ieškoti kokios nors pagalbos.

Už kiek laiko atėjo Nikolienė ir jos sū-
Or»win*« rnpyrt*ht. t UI. by Kln« Poatnre* Syndlcat*. Ine. T*xt copyrtuht. IMI. by Th* Vtk’nr Pr<

Jie žiūrėjo į klūpančią 
nūs Antanas, malūnininkas. NikoFenė ban
da šnekinti Bernadetą, bet ji nieko neatsa
kė. Antanas pasilenkė prie klūpančios Ber
nadetos, kuri buvo paskendusi maldoje. Jis 
kalbėję j, ją, bet ji negirdėjo. Jis paėmė Ber
nadetą į 3avo rankas ir nunešė į malūną. 
Žmonės apie ta: išgirdę sakė, kad Subirų 
Bernadeta pamišo. _

Kada Subirūvienė atėjo į malūną, ji atsi
sėdo ant suolo ir tikrai skaudama širdimi 
tarė: — Aš nesijudinsiu iš čia iki Bernade
ta man neprižadės daugiau pas Masabielį 
neiti. —

Antanas paėmė ją į raiiAu..-*.
Bernadeta sudėjus rankas tarė: — Mama, 

aš prižadu ten neiti, jei tamsta mane nelei
si. —

Nikolienė ir Antanas pasiliko vieni. J.’s 
sakė savo motinai, kad jis niekada savo am
žiuje tokio gražumo nematęs, kaip tas per
simainęs šviesus Bernadetos veidas. Visą 
dieną, jis sakė, jam daręsi malonu, atsimi
nus tą Bernadetos klūpojimą ties urvu. Pri
siminęs. kad jis paėmė Bernadetą į savo 
rankas, sakė: “Niekas nėra vertas pridėti 
prie jos.”

Dl»trtbuted by KJn* FeaturM 8yndic*t* in co-oper*Uou irtu th* Club, To?

TeL YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
1 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.......... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, 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: MIDwav 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžmajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimu dėl kad jo nebrajk-
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Grūd-ų. gami- 
su 
ir

“DRAUGAS’’ HET.P NVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. D.arlmrn St <-et 
Tel. RANdolph 9488-9489

HF.I.P WANTED — VYRAI

YVAREHOUSE VYRŲ.
nimo įstaigoje. Pastovūs darbai 
viršlaikiu. Taipgi reikia Pakerių 
Maišytojų.

RYDE & CO.
5425 YV. Roosevelt Rd.

DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
tiuosavimo Raštą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
potver Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa^ 
rimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonr.ade Kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
KALVIŲ

—IR—

KALVIAMS
PAGELBININKŲ 
ELECTRIC ARC

WELDERIŲ
54 VAL. SAVAITĖ 
GERA MOKESTIS

CARLSON 
BUILDING SPECIALTIES 

2891 Hillock Avė.

Patyrusių 
Hand Screw

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS
- ■ -------------------------------------------------------------------

Kova su paralyžium | 
i National Foundation for į 
Infantile Paralysis Cook 
kauntės skyrius nori sukelti 
Cook kauntės apylinkėje 
$500.000 1944 metų kovai su 
paralyžiumi. Norima gauti 
daugiau pinigų, kad užkir
tus kelią paralyžiaus ligai.

DEFENSE DARBAI
5 VYRAM AR VAIKINAM

■ Patyrimo nereikia. Pradinė mokes
tis 65c i valandą. Atsišaukite se- 
kančiai:

2044 W. LAKE ST.

Mach. Operatorių
PRIE KARO DARBŲ

GERA MOKESTIS

KREIPKITĖS 4-TAM AUKŠTE

APPROVED PRODUCTS CO.
816 W. Erie St.

HELP YVANTED — MOTERYS

REIKALINGAS KLERKAS KEPY
KLOJE. patyrimo nereikia, gera 
mokestis, pastovus darbas.

SVPERB BAKERY
6780 S. Western Avė. Hemlock 4343

VYRŲ
REIKIA

100% KARO DARBAMS
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

TRUCKING 
PACKING 

ABELNIEMS 
DIRBTUVES DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

LAIKAS IR PUSĖ už VIRŠLAIKĮ 
ATSIŠAUKIT Į

ADMIRAL
CORPORATION 

4150 N. Knox Avė.
—ir—

3815 Armitage Avė.

3

VYRO
AR

VAIKINO
PAGELBĖT SKALBYKLOJ

REGULARIS DARBAS
Gera proga išsilavinti skalbyklos 

tvarkymo.
Atsišaukit j 

Employment Ofisą 
4-tam aukšte

WIEBOLDT'S
ASHLAND. MONROE & OGDEN

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų laisva ir 
nepriklausoma valstybė, nes 
lietuviai nenori vergauti nei 
naciams, nei bolševikams.

fountain mergini; ir vEi- I Dorothy Havilla, Gage 
TERKŲ reikia. Darbas tiktai die- / 7 . _
nomis. Sekmad. ir šventad. dirbti Park high SChOOl mokine, 
nereikia. Aukščiausia mokestis. . . v

von hermann pharmacy dingo pereitą šeštadienį su 
149 w. Jackson webster 2898. savo 130 sidabrinių dolerių 
mergina ar moteris reikalinga kolekcija. Jos tėvas George 
prie namų darbo. Drabužius skalb-
ti ar valyti langų nereikia. Pagel- HaVllla 5045 So. Seeley HV., 
bėti virtuvėje. Savo kambarys ir w ’
maudyklė. 3 šeimoje. Galit būti ant pranešė NeW Citv Policijai, 
vietos ar ne. Pašaukite PLAZA 1484

REIKIA SENYVO VY.RO valyti in
dus kepykloje. Darbas dienomis.

STRAIS BAKERY,
2023 W. SSth St. I.af. 0808.

WOODWORKERS 
MACHINE PAGELBOS 

CABINET DIRBĖJŲ 
FINISHING ROOM 

PAGELBOS
GLOBĖ CABINET CO. 
1464 W. Webster Avė.

AMERICAN H0ME-SAFE6UARD 0F AMERICAN UBERTIES 
PAKTL-Y 
Savi Nes

I

A LOAN

Į
I

OF YOU*

Į

LITHUANIAN IHSURED ASSOCIATIONS
CHICAGO SAVIN 6 S & LOAN ASSOCIATION

68)6 SOUTH VVESTERN AVENUE TEL. GROVEHILL 0306

GEDIMINAS BUILDING £ LOAN ASSOCIATION 
4425 SOUTH FAJRFIELD AVENUE TEL. LAFAYETTE 8248

KEISTUTO SAVINGS &LOAN ASSOCIATION
3236 SOUTH HALSTED STREET TEL. CALUMET 4118

ST. ANTHONY SAVINGS 4 LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT TEL. CICERO 412

. UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET TEL. CANAL 8500

8UV WA«8OH0SAHD stamps kere

CHICAGOJE
Buvo sugautas

Thomas Moore, 20 me-

Rasta dinamito netoli 
karo fabriko

Pereito trečiadienio vaka
re buvo pranešta, jog buvo

tų amžiaus, darbininkas, ku- rasta dėžė, kurioje buvo 50 
ris gyvena 3435 Prairie avė., gabaliukų (sticks) dinamito 
prisipažino pereito trečiadie- ir septyni uždegtuvai 
nio vakare, policija pareis- (fuses). Toji dėžė su dina

mitu rasta rave, netoli Bell 
ir Groseet Co., 8200 N. Aus- 
tin avė., Morton Grove, karo 
produkcijos fabriko.

kė. jog jis iškraustė pasta
rosiomis savaitėmis 19 sta
lų ir moterų rankinukų. 
Moore buvo areštuotas gruo
džio 8 dieną, kai patrolman 
Edward Kirby pastebėjo jį 
šnipinėjant stalą name, ku
ris randasi 32 West 
dolph str.

Ran

Maldos diena
Washington, D. C. — Pre

zidentas Roosevelt paskelbė 
Naujų Metų dieną kaipo vi
sos šalies maldos dieną.

Lenkų ministeris
Jan Kwapinski, deputy 

premier, komercijos ir in
dustrijos ministeris lenkų 
valdžios ištrėmime, atvyks
ta šeštadienį į Chicagą.

REIKALINGA VIRĖJA
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.

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

EDGEIVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

OFISAMS VALMUI 
MOTERŲ

TARP 38 IK 45 M. AMŽIAUS
Modemiškame budinke. Lengvi, 
švarūs naktimis darbai. Foster 
Avė. busas iki durų. Atsišaukite 
asmeniškai

Magnaflux Corp.
5908 Northwest Hgwy.

- ■ ■ ■ I ............... —

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

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

MOTERIMS
IKI 50 METŲ SENUMO

VALANDOS.-
5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONĖ
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.

VYRAI IR MOTERYS

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Inteligentiško žmogaus iir 
teligencija ir ignoranto ig 
norancija auga su jo metais

Malda žmogaus sielą tobu
lina.

Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka 
gerai ir tobulai. (Fr. VVeber;

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

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN'

ČIA RASITE TA DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

PARDAVIMKI

PLANAI CHICAGOS ATSTATYMUI
Man, ka po atstovui lietu- bet užaugo tik 20,000. Tas 

viškų taupymo bendrovių, reiškia, kad Chicaga užaugo 
rūpi, kad kiekvienas pilie- 10,000 juodukais, o 130,000 
tis turėtų nuosavą namą Chi baltų žmonių išvyko iš Chi
cagoje. Teisybė, kad Chicago cago. 
auga, kaip ant mielių. 1830 
m. Chicagoje buvo 50 gy
ventojų, po šimto metų, ar
ba 1930, jau turėjo 3,376,000 
gyventojų. Bet nelaimė atsi
tiko su Chicaga depresijos 
metuose. Per tris metus, bū
tent 1933, sumažėjo 170,000 
gyventojais. Sąrašas gyven
tojų 1940 rodo, kad Chicaga 
turi 3,396,000 gyventojų. 
Tas reiškia, kad per dešimts 
metų užaugo tik 20,000 gy
ventojų.

imant domėn, kad per de- 
. šimts metų buvo 120,000 
daugiau gimimų, negu miri
mų, ir kad į Chicago atvy
ko iš Piefnių vai. 30,000 
juodukų, Chicaga turėjo už- 
augt 150,000 gyventojais,

Įi

Vaiki mirtinai sutriuš
kino troko ratai

Thomas J. Nemanich, 6 
metų amžiaus, pirmojo sky-

mų apylinkėje bus krautu
vės, bažnycos, mokyklos, 
parkai ir kitos pasilinksmi
nimo vietos. Dėl susisieki- riaus Šv. Stepono pradžios
mo su didmiesčiu, bus dideli mokyklos mokinys, buvo 
ir platūs vieškeliai arba “Ex mirtinai sutriuškintas po ra- 
press H’ghways”, panašūs tais, kai trokas pasistūmė 
kaip dabar matote gelžke- atgal įvažiavime, prie 2368 
liūs, kurie eina pylimais. Blue Island avė. Vaikas yra 
Čia noriu pabrėžti, kad šio- sūnus Mrs. Agnės Nema- 
se pagyvenimo vietose ne- nich 2004 Coulter avė. Ji yra 
bus fabrikų arba gelžkelių našlė. Nelaimė įvyko, kai 
arba pavojingų dėl greito į vaikas grįžo iš bažnyčios pe- 
važiavimo gatvių. Jūs namai reitą trečiadienį. Troko vai- 
nebus dūmų sūkuryje, jūs ruotojas yra Edward G. Go- 
va kučiai be pavojaus galės thann, 29 metų, 2210 Clifton 
žaisti jūsų kieme arba arti
mam parke.

Taigi, dabar kviečiame 
jus taupyti pinigus šiam tiks 
lui. Jeigu jums truks užbai
gimui statybos, taupymo 
bendrovės pagelbės duoda
mos mortgičius 'Ilgiems me
tams ir lengvais atmokėji- 
mais.

Aš, kaipo atstovas taupy
mo bendrovės, priešingas e- j 
su, kad valdžia finansuotų 
kokius nors pagyvenamus 
namus, kokius jūs dabar ma [ 
tote prie 31 ir Lituanica, 34 
ir California, r kitur.

Valdžios įsikišimas į sta- 
I tymą namų ne tik kad ati- ’ 
ma taksus miesto užlaiky
mui, bet naikina apsukrumą 
ir taupumą piliečio ir griau
na tą patį; prneipą nepri
klausomybės pavienio žmo
gaus ant kurio principo pa-' 
statytas mūsų demokratija 
Suvienytose Valstijose.

Aš raginu jus, kurie turit 
progą, pareikšt savo balsą 
prieš valdžios finansavimą 
pagyvenamų namų. Raginu 
visus taupyti ir ‘mti pasko
las, pirkti karo bonus mūsų 
taupymo bendrovėse.

J. Mozeris
Redakcijos Pastaba:

šioji kalba nebuvo pasa
kyta per radijo dėl nenu
matytų aplinkybių.

Dabar Chicagoje yra štai 
kokia padėtis su namais: iš 
985,000 gyvenamųjų namų 
108,000 namų jau netinka 
gyven mui, o 134,679 namai 
virsta tekiais pat. Tas reiš
kia, kad 242,000 namai tu
rės būt nugriauti per atei
nančius kelis metus.

Šitokia padėtimi susirūpi
no mūsų miesto valdyba, nes 
teritorija juodukais apgy
venta tampa apleista, nepri
žiūrėta ir gaunama mažai 
real estate taksų. Baltieji 
palieka savo namus, išva- 

! žiuoja; taigi taip pat tampa 
apleisti ir iš jų Chicaga ne
tenka real estate taksų. Bet 
kas arš’ausia, kad pasidaro 
taip vadinamos “blighted a 
reas.”

avė., buvo sulaikytas Mar
ąuette policijos.

X

Gaudo šiol mašinas
Kauntės plačių kelių poli

cija per pirmus vienuoliką 
mėnesių, 1943 metų, paėmė 
247 slot mašinas. 1942 me
tais tuo pačiu la.ku buvo pa
imta 19 slot mašinų.

I
I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

ForgSetterlty
\ U1WAR BONOS

5920 PRINCETON—2 fletų medžio:
6—6: 1 blokas nuo St. Martin’s ka
talikų bažnyčios. Nuosavybės išpar
davimas. Kaina $2,500.—REPUBLIC ——— _

—----------------------------------Trakas užmušė mergai
tę, kai ėjo pirkti vaistų

Jean Kidrowski, 9 metų 
amžiaus, 2342 Cortez str., 
pereitą pirmadienį buvo už
mušta troko prie 1011 N. 
Western avė.

Ji ėjo į vaistinę nupirkti 
vaistų savo seserims, Mary 
11 metų, ir Connie, 2 metų, 
kurios sirgo šalčiu. Jos tė
vas Joseph Kidrowski yra 
karo darbininkas.

Trokas buvo vairuojamas 
Russell Hausen, 30 metų am
žiaus, 3109 High st., Blue 
Island, jis tarnauja Hamil- 
ton Engineering Co., Ine., 
135 S. La Šalie st.

i ___________

; Mirė aukštas vyras
NEW YORK. — Martin 

Whelan, kuris buvo daugiau 
kaip septynių pėdų aukščio, 
nesenai mirė. Jis buvo Wex- 
ford katalikų parapijos na
rys, Wexford kauntėje, Eire.

TIKRAS BARGENAS!
Parsiduoda moderniškas 2 aukštų 
mūro namas, atikas, apdengti por- 
čiai. Kaina $4.900. Tiktai $400 rei
kia jnešti. Namas tuščias.

1448 S. KEDVALE AVĖ.

[sigykit mūsų veltui sąrašą. tikrų 
hargenų. 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.

RENDUOJ.ASI — 6 kamb. lietas, 
šviesus ir naujai išdekoruotas, prie 
pat parkų. Savininkas lietuvis. 1139 
S. TROY ST.. Tel. NEVada 0229.

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

Kad užbėgti už akių virš 
minėtam įvykiui, miesto val
dyba paskyrė taip vadinamą 
“Chicago Plan Commission”. 
kurios nariu ir man tenka 
būti.

r
In. Alsace-Lorraine even the 

family nampa have been taken from 
the residents and Germanized 
n a m e s substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Metz have been given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture in these prov-

★★★★★★★★ 
★

★

★

★

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. e

2742 W. 36th PLACE

★

★

For Sale I
For Help 1 
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

Planuojama išp'rkti taip 
vadinamus “blighted areas”, 
kurios užima. 23 ketvirtai
nes mylias Chicagoje. Vieto-; 
je jų, ir kitose ne3Ugadyto- 
se miesto dalyse, kurios už
ima 18 ketvirtainių mylių, 

'bus pastatyta 485,000 naujų 
namų per ateinancus 25 me
tus, arba po 28,000 namų 
kas metas. Manoma, kad 
1965 metais Chicago mies
te bus 3,600,000 gyventojų.

Kaip jūs žinote, senovėje 
buvo statomi dideli gyvena
mieji namai su daugeliu kam 
barių dėlto, kad šeimynoje 
buvo (imant bendrai visas 
Suvenytas Valstijas) tėvas, 
mot:na ir 3 ir pusę vaikų. 
Dabar gi šeimynas sumažė
jo. Pjskutinės statistikos ži
niomis, liko tik tėvas, moti
na ir nepilnai vienas kūdikis 
kiekvienoje šeimynoje.

Todėl ;r nauji namai da
bar staitomi tik iš keturių 
ir penkių kambarių moder
niškos arkitektūros, bet su 
visokiais patogumais. Na
mas bus pastatytas ant di
delio loto vienai ar kelioms 
šeimynoms. Gyvenamųjų na-

J-

Išvyksta Brazilijon
Montreal.— Trys Šv. Kry

žiaus kunigai, Kanados pro
vincijos, gruodžio mėnesį iš
vyksta dirbti pastoracijos 
darbą Brazilijoje. Tų kuni
gų vardai: Lionei Corbeil,

Žmogaus būdą lengviau _____
yra pažinti iš jo klaidų, ne- THE leading lithuanian
gu iš dorybių. ADVERTISING MEDIUM _______  ______

--------------------------------------- ★ ★ ★ ★ ★ ★ Oscar S. Melanson, ir Guil- 
Skelbkitės Dien. 4‘Drauge”----------------------------------------- laume Dupuis.

inces the Germans are 
libraries—even the privately owned 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this var būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our var efforta are 
trancpiil, būt nevertheless they 
mušt be determined if we are to de- 
feat Hitler.

Buying War Bonas every pay 
day is one good way to eshibit our 
determination to aid in the var 
effort.
WM Uil V. *• Ti

PIRKITE KARO BONUS!

Venison Party
Šeštad. vakare, Gruodžio 11-tą d.

— pas ---

P. P A L L U L Į
2320 South Cicero Avenue, Cicero, Dlinois 
(Priešais Westcrn Electric Kompanijos dirbtuvę)

Kas mėgstate stirnieną ir kartu smagiai laiką 
praleisti, kviečiame užeiti psa mus.

MR. and MRS. PALLULIS...... ........... 4
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Ave. Chicago, lllinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC TRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association.

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

-------------z
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 ................v.......................... •..............  4.50
Trims mėnesiams .....................................................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

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

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

karo produkcijos problemą, klausimas savaime išsiriš.” 
Gerai, kad pokarinio gyvenimo ekonomini:/, klausi

mai jau dabar pradedama svarstyti. Aišku, j si bus pri
rengi’ tinkami planai, jei jie bus vieningai vykdom’, ir 
kariai ir visi darbininkai galės būti aprūpinti darba s. 
Svarbu, kad pokarinis ekonominis gyvenimas būtų pla
nuojamas remiantis krikščlon’škojo socialinio teisin
gumo pagrindais.
★

Naciai pabūgo
Teherano konferencijos nutarimas smogti Vokietijai 

iš kelių šonų nacius, matyt, smarkiai išgązd.’no. Jau 
buvo paskelbta ž nių, kad jie sutraukė daug jėgų į Bal
kanus. Bst, pasirodo, kad jie stiprina ir Baltijos jūrų 
pakrantes. Associated Press pranešimu iš Stockhalmo, 
K’aipėdos, Rytų Prūsijos, Talino pakraščiais (apie 500 
mailių) evakuojami visi gyventoja’.

Kokiais tikslais vokiečiai taip daro, nesunku yra nu
manyti. Jie bijo, kad sąjungininkai ir s Baltijos jūrų 
gali pradėti lupti jiems į kailį.
★
Kuomet perki U. S. karo boną, žinok, kad ne tik remi 

karo pastangas, bet ir darai saugiausią investavimą 
savo sunkiai uždirbtų dolerių.

UŽSIENIO RADIO 
DIREKTORIUS

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

Tautos pardavikų suvažiavimas
Prieš Kalėdų šventes normaliais la kais gelžkeliais, 

autobusais ir lėktuvais sąjūdis žymiai padidėja. Bet ką 
ir kalbėti dabar, kuomet visos didžiosios Amerikos jė
gos yra įtemptos karui laimėti. V sos susisiekimo prie
monės kiekvieną dieną visa pilnuma naudojamos ka
riuomenės ir karo reikmenų transportui. Bet prieš Ka
lėdas pasidaro didžiausias susigrūdimas. Ne be reikalo, 
dėl to, ir susisiekimo kompanijos ir valdžios žmonės 
prašo, kad bent švenčių laikotarpiais bereikalingai ne
važinėti.

Bet “didieji patrijotai’’ ir “tikrieji demokratai'* lie
tuviškieji bolševikai to nepaiso. Jie šaukia savo bolše
vikiškąjį suvažiavimą kaip tik tokiu laiku, kuomet yra 
didžiausias sąjūdis visomis susisiekimo priemonėmis. 
Jie nepa so. ar kariai, grįždami porai dienų saviškių 
aplankyti, gaus traukiny ar autobuse vietą, ar ne. Jie. 
bolševikai, mat, turi važiuoti į New Yorko mitingą, nes 
važiuoti įsakyta iš aukštųjų komunistų partijos viršū
nių, kad geriau sus’organizuoti ir daugiau visokių sky- 
mų sugalvoti komunistiškai propagandai skleisti lietu
vių tarpe.

Mes esame tikri, kad tas lietuviškų komunistų suva
žiavimas New Yorke nereikalingas Amerikos karo pas
tangoms, nes stiprinimas komunistiško veikimo ir ko
munistiškos propagandos šiame krašte nieko bendro ne
turi SU karo reikalais

Lietuvos atžvilgių lietuviškųjų bolševikų suvažiavi
mas, kaip paaiškėjo iš rajoninių bolševikų konferencijų, 
tun tikrai skaudų, tiesiog judošišką tikslą. Tasai suva
žiavimas planuosiąs, kaip seknfngiau veikti prieš Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Vienu žodžiu, tas bolševikų suvažiavimas, šaukiamas 
prieš Kalėdų šventes, ne tik nereikalingas, bet ir kenks
mingas. Jis kenksm ngas tai pačiai idėjai, dėl kurios 
Amerika kariauja. Amerika kariauja, kad išlaisvinti 
iš-nacių vergijos visas tautas, dideles ir mažas, kuomet 
lietuviškieji bolšev’kai savo suvažiavime pasisakys net 
prieš savo tautos laisvę ir nepriklausomybę. Tai bus 
ne patriotų ir ne demokratų suvažiavimas, bet tautos 
pardavikų suvažiavimas.
★

Pokarinis ekonominis gyvenimas

SPAUDOS APŽVALGA
Primena lietuvio pareigas

Kanados lietuvių laikraštis “Neprikl. Lietuva” šiaip 
apibudina šiandienines lietuvio pareigas:

•‘Visas pasaulis verda karo liepsnose, šiandieną visi 
apie karą kalba, visi sielojasi ir visi ar šiaip ar taip 
ruošiasi, kad tiesa laimėtų. Laimėj, tiesa yra mūsų pu
sėje, todėl lietuviams gyvenantiems Kanadoje, kaip tik 
ir yra gražiausia proga prisidėti su savo seru prie tos 
didžiosios galybės, kuri triuškina pasaulio priespaudos 
retežius. Triuškina kruviną diktatorių veislę. Neša lais
vės vėliavą kiekvienam žmogui, kiekvienai tautai, kar
tu neša Laisvę taip mūsų numylėtai tėvynei Lietuvai.

Nereikia abejoti, kad lietuviai yra ir bus geriausi de
mokratijos šalininkai, kurių jau šimtai padėjo gaivas 
gindami ją ir tūkstančiai visuose frontuose kaujasi. 
Lietuvis per amžius buvo kariamas, šaudomas, šalda
mas, kalėjimuose pūdomas tik vien dėl to, kad jis no
rėjo būt laisvas. Laisvės idėja jo mintyse, jo širdyje, jo 
kraujuje.

Bet, sale to visko, mums Kanados lietuviams rūpi ne 
vien mūsų pačių ateitis. Mums ir dieną ir naktį vaide
nasi mūsų senoji tėvynė Lietuva. Kokie uždaviniai mus 
laukia šiame kare ir po karo linkui Lietuvos?

Daug kas jau į tai atsakė, ka’. Lietuva pergyveno du 
didžiuosius sukrėtimus t. y. dvi okupacijas. Daugelis 
lietuvių viso pasaulio kraštuose atsiliepė į tai vienodai: 
sudarė atitinkamus visuomenės atstovų komitetus Lie
tuvai ginti arba jai paremti. Yra ir tokių, kurie pasi
ryžę, kai laikas ateis ir bus reikalas grįžti į Lietuvą ir 
stoti jos ginėjų eilėse. Sąmoningas lietuvis, vis tiek, kur 
jis gyventų, turi atsiminti, kad jis, bent moraliai, nėra 
laisvas nuo pareigos savo tėvynei Lietuvai padėti. Bū
dų ir priemonių tam yra daug.

Karo metu ir visuomet didelės reikšmės turi propa
ganda. Šioje srityje viso pasaulio lietuviai gali padaryti 
savo tėvynei milžinišką patarnavimą. Kiekvieno lietu
vio gyvenančio bent kokiam pasaulio krašte, kuris ne
atiduos savo kraujo tėvynės gynimui yra šventa pa
reiga: atremti prieš mus varomą svetimą propagandą, 
žodžiu ir raštu kelti Lietuvos vardą ir ginti jos gyvy
binius reikalus. Parodyti pasaulio tautoms padarytas 
mums skriaudas ir reikalauti jų atitaisymo.

Svetimųjų širdys mūsų reikalavimams nebus abejin
gos, jei tai bus padaryta reikiamu laiku ir būdu, ypa
tingai todėl, kad demokratinių valstybių, kuriose mes 
lietuviai išeiviai gyvenamo, teisingumo jausmai nėra 
išnykę.

Daug kas šiandien stato klausimą, kaip gal’ma bus 
aprūpinti darbais milijonus vyrų, grįžusių iš kariuo
menės po šio karo?

šis klausimas yra labai svarbus ir tuo pačiu labai 
įdomus.

Patsai Prez dentas Rooseveltas neseniai išsireiškė, 
kad karių vienintelis noras yra, grįžus po karo į na
mus, į civilinį gyvenimą, gauti sau tinkamą darbą. To
dėl Prezidentas ir sako, kad svarbiausias uždavinys 
tuoj po karo ir bus — aprūpinti karius :r demobilizuo
tus karo pramonės darbininkus darbu.

Bet kaip?

Prezidentas turi tam atsakymą.
Be abejonės, bus skeptikų, kurie mėgins įtikinti, jog 

pokarinė nedarbo problema bus taip didelė, kad ją sun
ku bus nugalėti. Prezidentas Rooseveltas v sai optimis
tiškai žiūri į šį reikalą. J sai sako: “Aš esu įsitikinęs, 
kad, jei pramonė, darbininkai ir vyriausybė po karo 
imsis rieti ekonominę pertvarkymą su tokiu viemngu- 
jnu, nuoširdumu, pajėgumu ir užsispyrimu, kaip rišant

Tad mūsų veiklai dirva yra palanki ir ją turėtume 
visomis galimomis priemonėmis išnaudoti.

Visi gerai atsimename, kokį svarbų vaidmenį, Lietu
vos nepriklausomybės atstatyme, suvaidino lietuviško
sios išeivijos pastangos, praeito karo metu. Tad ir da
bar visos Kanados, visų paž ūrų ir įsitikinimų lietuviai 
paduokim vieni kitiems rankas ir sutartinai imkimės 
darbo savo krašto labui.

Be to, mūsų didelė pareiga kreiptis į tuos, mūsų tau
tiečius, kurie suvedžioti visokių sukčių ir melagių, nu
ėjo garbinti nesamą aukso dievaitį komunizmą. Juk jie 
suklaidinti. Daugelis iš jų tą patys žino, bet neturi drą
sos grįžti į tikrą lietuvišką kelią. Jiems reikalinga pa
rama. Reikia jiems ištiesti ranką ir pašaukti prie ben
dro darbo, arba prie bendros kovos.

Taigi, mielas Kanados lietuvi, šiame lemiančiame mo
mente, tu esi įpareigotas dideliam ir nepaprastai svar
biam darbui. Kito pasaulyje nerasi, kas galėtų užtarti, 
taip tikrai ir teisingai tavo brolį, kaip tu. O tavo pa
vergtas brolis tikrai laukia užtaryme.”

Kun. Hugh E. Harkins, S. 
J., vienas mision’erių Pietų 
Amerikoj, yra direktorius 
plečiamo radio tinklo Cen- 
tralinėj ir Pietų Amerikoj. 
Colon mieste, Panamoj, jo 
pasidarbavimu ir priežiūroj 
įsteigta nauja radio stotis.

(NCWC-Draugas photo)

Apie išvežtuosius 
rusus ir lietuvius

(LKFSB) SSSR ambasa
dos Vašingtone leidžiamame 
informacijų biuletenyje nu
pasakojama vokiečių žiauru
mai atrandami nuo nacių 
atkariauiose Rusijos dalyse. 
Be kitų dalykų naciai pa
brėžtinai pasmerkiami už iš
vežimą rusų priverstiniems 
darbams į Vokietiją. Labai 
,teis’ng:s pasmerkimas. Ta
čiau smerktinas dalykas ne 
tik rusą išvežti prievarta iš 
savos žemės, bet taip pat ir 
lietuvį, estą ar latvį,. Rusija 
teisingai reikalauja tą skriau 
dą atita syti rusų tautai; bet 
taipgi ir lietuvių reikalavi
mai teisingi — išlaisvinti i 
Sibirą ištremtuosius lietu
vius, ir tą Rusija gali pa
daryti. Japonai — kaip žiau
rūs ir neteisingi, o vis dėlto 
ir su jais susikalbėta: j:e iš
leido net su jais kariaujan
čios tautos žmones — ame
rikiečius — ir šie neseniai 
pasiekė USA krantus. Ir mes 
laukiame, kada Rusija išleis 
iš koncentracijų stovyklų iš
tremtuosius lietuvius, kada 
jiems leis vykti pas savo gi
mines į USA. Naciai kaip 
žiaurūs ir neteisingi, bet ir 
jų valdomuose plotuose be
laisviams per Raudonąjį Kry 
žiu galima persiųsti dova
nas, siuntinius. Argi bolše
vikai šiuo atžvilgiu būtų dar 
kietesni, kad j’e neleidžia 
per Raudonąjį Kryžių Rusi
jos sąjungininkės Amerikos 
piliečiams sušelpti maistu, 
drabužiais ir medikamentais 
Sibiran ištremtus gimines?!

Lietuviai ištrūkę iš 
bolševikijos

(LKFSB) Letuvis Lapin
skas, kilęs iš Panevėžio, bu
vo patekęs į Rusiją, bet vė
liau, jam pasisekė pasiekti 
Afganistaną, o toliau — pa
taikė į Lenkijos karinę tar
nybą ir dabar pasiekė Lon
doną. Afganistano kalėjimas, 
kaip j s pasakoja, buvęs mie 
lesnis už bolševikų laisvę. 
Antanas Kirstukas, iš Ro
kiškio, ir dabar tebevargs- 
tąs Afganistane.

Gražūs leidiniai
(LKFSB) ‘ ‘Lith u a n i a n 

Bulletin” išleido pulk. K. V. 
Griniaus studiją “Lithuania 
in a Post-War Europe as a 
Free and Independent Statė’ ’. 
Tai anglų kalba paruoštoji 
pulkininko kalba Pittsburgo 
konferencijoje. Knygelė turi 
30 pusi., gražiai išleista.

— Paminint auksinį jubi
liejų Šv. Trejybės parapija 
Wilkes Barre, Pa. išleido gra 
žų savo jub liejinį leidinį su 
skoningu, aukso spalvas -vir
šeliu, su gausiomis iliustra
cijomis. Įžangoje J. E. vysk. 
W. J. Hafey žodis. Iš patiek
tų duomenų matyti, kad pa
rapijos nuosavybė dabar sie
kia $145.500.00. Iš paduoda
mų faktų matyti, kad dabar
tinis parapijos klebonas kun. 
J. K. Miliauskas gražiai tvar 
ko tos lietuviškos kolonijos, 
besigrupuojančios apie Šv. 
Trejybės bažnyčią, reikalus.

Lietuvių moksleivių 
sekcija Londone

(LKFSB) Daugiau kaip 20 
Londono lietuvių vaikų lan
ko lietuvių kalbos pamokas.

VIRŠININKĖ KATALIKŲ 
KLCBO

Norinčių būtų daugiau, be:

Eva Mae Coron, katalikė, 
iš Flint, Mich., viena iš WAC 
ne tik eina vyresnio klerko 
pareigas Quartermaster 
Corps ofise, bet sykiu yra ir 
pirmininkė katalikų klubo 
kareiviams Fort Dės Moines, 
Iowa. (NCWC-Draugas pho
to) ‘_
Londone lietuviai gyvena la
bai išsisklaidę ir vaikams į 
pamokas suvažiuoti sunku. 
Moksleivių sekcijai vadovau
ja mok. R. Bulaičiūtė. Prie 
Londono lietuvių parapijos 
veikia ir lietuvių kalbės kur
sai suaugusiems. Jų vedėja 
— Prapuolenytė.

Officinl U. S. Navy Photograph
_

SOMEWHERE IN THE PACIFIC—In the recent smashing attack on 
Wake Island, one of the first brushes which the powerful Hellcats, 
shown in action at the top above, have had with Jap Zeros, the score 
vvas 30 to nothing in favor of the U. S. planes. ■-
►- The two girls in the lower pieture, using tiny flashlights, are mak- 
ing a finai inspection of a 2,000 horsepower P. & W. supercharged 
aireraft engine at the Kenosha, Wis., plant of Nash-Kelvinator. This 
motor will be wrapped and boxed and then be on its way to become 
the fighting heart of a Navy Helicat likę those shown above in flight 
“Somewhere in the Pacific”. Each of these engines contains more 
than 12,000 pieces — and they mušt fit together vvith tolerances of 
practically “minus or plūs nothing”. --------
U.* In a Navy Day telegram to employees who build these special 

'^dnes for the Helicat and Corsair fighter danes. Rear Admiral

j

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugu”,

sat:

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

AUKŠ
ČIAU

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

2-jų>JU * j| A
ŠMOTŲ A M
Kainos 1

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

I ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
0 *
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LABDARYBĖ
Kažkas trenkė Šyviui gal

von, kaitriai saulutei užčirš- 
kinus. Vaikštinėja žmogus 
po miestelį visai kitoks. 
Tok3, lyg išeikvojęs, įskun
dęs, ar primušęs ką būtų. 
Eina, pavyzdžiui, jis taku. 
Skersai tako guli riebus slie
kas. Šyvis jį paims su lapiu- 

. ku. nuneš griovin ir pagul
dys atsargiai. Atrodė, kad 
jis gamtai gerinasi: net ei 
damas parku nepešioja ža
litvorės žiedų! Nors žiemą 
jis lėkdavo iš įstaigos demi
sezoniniu paltu apsitaisęs,

5DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

va
pa

mo

Batsiuvys dar tą patį 
karą nuėjo pas Šyvį ir 
siėmė dovaną. Kadangi 
kelnių buvo išplyšę keliai,
tai ant jų užsimovė gautas 
ir vėl labai padoriai atrodė. 
Nebuvo matyti nei išplyšu- 
sių pakinkių nei kelių. Ir li
gi šiai dienai vaikšto tas 
dž ovininkas, laiko krūtinėj 
suspaudęs tą konservuotą 
p’aučių gabalėlį ir nespiau- 
na laukan. Vis tik moderni 
dabar medicina...

Antras Šyvio pasižymėji
mas atžymėtas medaliu, ku-

ausis apsikabinęs kaip vie- *1 3am viešai, turgaus dieną, 
sulas. Šąlant taip apie — Prie grietininių ledų vežimė- 
40 liaips.. prie durų besiva- Ho, įteikė miestelio rabinas, 
lydamas kojas šeimininkės o įteikė štai dėl ko.
šunį smertelnai užtrypė. Sėdi Šyvis su meškere ant 
Tiek turėjo Šyvis žemą e- Nemuno kranto ir galvoja, 

Pavasary ji lyg kodėl žuvys kariasi ant to
kio smailo vašiuko? Ar kad 
sliekas riebus, ar kad meta- i
k-s brangus? Tik atlekia 
Maušiukas. Nusirengė ir 
pūkšt į Nemuną. Šyvis vis 
sau tupi- su meškere. Netoli 
žvejai tinklus traukia, o 
Maušiukas nei iš šio nei iš 
to skęsti pradėjo.

— Vyručiai gelbėkit! — 
suriko skęstantis. — Užmo
kėsiu!...

— Kiek duosi? — šaltai 
klausia žvejai iš valties.

— Kiek nori ? — suriko 
j iš vandens išplūkęs Maušiu- 
k’ssako, kai numirsi, 

smertslnas kelnes.

nsrgijos! 
atslūgo, bet vasarėjant... pa
matysit.

Su visais saulės vitami
nais, daržovėmis, tyru oru, 
įsisiurbė Šyvio širdin lab
darybė. Džiovos jis nekentė, 
bet ja sergančius tai mylė
jo. KeYs kartus teiravosi 
pas vieną batsiuvį, kiek ba
cilos jo plaučių supaščevo- 
jo ir keliems mėnesiams dar 
liko maitintis. O kai tas nu
siskundė, kad kairiam šone 
telikęs tik mažas konservuo
tas gabaliukas, šyvis nusi
šnypštė nosj ir pasakė. — 
Ateik, sako, kai numirsi 
duosiu smertslnas kelnes. — Duok 50 litų, — papra 
Neblogos, tik pakinkius šuo j še žvejai pasiruošę gelbėti, 
išplėšė, bet tu visvien grabe 
aukštielninkas tysosi, tai į 
tuos pakinkius nekas nei 
nežiopsos. Prietaringas bu
vo Šyvis. Eina namo ir skam 
ba ausyse paties sakyti žo
džiai ' ‘Kai numirsi, vadina
si, ateik.... ateik. Sugrįžo 
pas batsiuvį r vėl sako:

— Ką tu vaikščiosi, varg
šas žmogelis, po mirties? A- 
teik rytoj, atiduosiu tas kel
nes ir dabar, ma bala...

TARIASI DĖL KĄNMPATO Į PREZIDENTUS

Buvęs respublikonų partijos kandidatas į prezidentus Alf. M. Landon ir buvęs prez- 
dentas H. Hoover New Yorke tariasi būsimais prezidento rinkimais. Kalbama, jog abu 
sutikę varyti agitaciją, kad respublikonų kandidatu į prezidentus būtų New York 
gub. Thomas E. Dęwey. Landon be to pareiškė būsiąs aktyvus kampanijoj respublikonų 
partijoj per būsimus rinkimus. (Acme-Draugas telephoto)

Iš SSSR išlaisvintieji tremtiniai, 
kilę iš Lietuvos

Pich Janina, 1922, Šven
čionys, Persija.

Pieslak Tomi3s, 1881, nuo 
Minsko — Persija.

P etkievič Ėdvardas, 1934, 
Disna — Persija.

Pietklevič Marija,
Disna — Persija.

Pietronis Irena, 1932, Vil
nius — Persija.

Pietrulevič Halina, 
Vilnius — Persija.

Pietrulevič Robertas, 1927 
Vilnius — Persija.

Pilevič Eugenijus, 
Vileika — Persija.

Pilevič Janina, 1924, Vi
leika — Persija.

Pilevič Pelagija, 1905, Vi-1 
leika — Persija.

Piotrovič Alfredas, 
Disna — Persija.

i ■

1910,

1926,

1926,

1925.

Piotrovič Eugenius, 1929, 
Padvyžiai — Persija.

Piotrovič Valerija, 1921, 
Vilnius — Persija.

Platta Stasė, 1928, Pasto
viai — Persija.

Plechovič Vladė, 1928, Sto 
lovičiai — Persija.

Pletkin Irena, 1927, Šen. 
Trakai — Persija.

Phita Česlovas, 1927, Šum- 
skai — Afrika.

Pluta Marė, 1929, Šuniš
kai — Afrika.

Podhajska Aleks a n d r a, 
1905, Vilnius — Persija.

Podolską Kristina, 1927, 
Dederkaliai — Persiją.

Poplavska Ona, 1906, Kre- 
•vė — Afrika.

Poplavskis Rišardas, 1932, 
Krėvė — Afrika.

Preckalo Veronika, 1915, 
Vilnius — Persija.

Procinsk’s Meči s 1 o v a s, 
1931, Vilnius — Persija.

Przybylska. Ona, 1904, 
Landvaravas — Persija.

Przybyslavska Jad v y g a, 
1900, Vilnius — Persija.

Pakula Juozas. 1928, Jo
nava — Persija.

Pierzchalo-Piasecki Algir
das, 1926, Vilnius — Persija.

Filąrskis Pranas, 1910, 
Veluona — Afrika.

(Bus daugiau)

už tą savo kreditavimą, — 
‘lai tyL kaip kilbukas ant 
meškerės.i į

Manai, aš skudurų maišas, telį, gal išknis kaip, kur- Kur čia auklėjimas? Be to, 
ar metalo Laužas? Būčiau miai..., c 
penklitę pr dėjęs, tai žvejai darželio....
būtų grožiai su tinklu iš
tempę. Šyvis atsiprašė ir nu
dūlino varvėdamas meškere 
ir 3 kilbukais nešinas. Bet 

[vis tik rabinas, kaip žinote, 
jam įteikė kažką, lyg meda
lį, lyg seną pingą, degtukų 
dėžitėj įpakuotą, ir tarė žo
dį, linkėdamas Šyviui daž
nai meškerioti, nes jis per 
karščius taip pat dažnai ten 
maudosi. O ką jei nesusitars 
su žvejais, — aišku, šyvis 
ištrauks veltui.

Ta p ir nebetvėrė Šyvis su 
ta savo labdarybe. Sušaukė, 
miestelio inteligentus ir sa
ko:

Būčiau miai o mes čia dėl dar - šyvis dažnai lankosi pas pa
nelę ir neša jai suplėkusius 

— perspėjo saldainius, kurių ji nevalo, 
stambieji poną ir pradėjo bet atiduoda valkams, o tie 
tiesiog apie reikalą. Išeina, paskui viduriuoja... Ir daug, 
kad jos Nieką parsinešė na- daug skundų bro ant šyvio 

bliuzelėj pasislėpusią galvos. O jis sėdėjo ir rijo 
Paskui susirinkimas 
kad Šyvis, kaip be- 
padengs susidariu- 

pėšia, tas atsako — kiaulę, slas nenumanytas išlaidas, o

Į — Ką čia!

t

— U-už 30 a-s-of!... — ir 
dingo skenduolis.

Žvejai toliau traukia tink
lą. Šyvis nebeištvėrė ir šo
ko vandenin. O ką, nuskęs, 
tai paskui, — kaip su Liut
nia. Vadinasi, los v si liežu
vius iškišę, kad šyvis lietu
vis nekoks.

Ir ištraukė skenduolį: kran Į 
ha n be derybų, o tas su 
kumščiais suka jam apie au
sis. Sako, už plaukų pešiosi!

I

mo
blusą. Kitos ponios vaikas seiles, 
parėjęs pisšia biaurius daik- nutarė, 
tus. Pav., ju kLusia, ką anas vaikis,

ĮI
Šyvis atsistojo, padėkojo | 

ir išėjo. Eina keliu. Ugi, gu- į 
li didelis riebus sliekas. Kad 
ims tvoti jam su lazda per 
šonus, tik šlapia vieta beli
ko. Štai tau r labdarybė!

Šyvis dabar žiaurus, oi, 
žiaurus! Be derybų jau ne
gelbėtų net skęstančio par
šiuko.

Į
i
i

A. Jakubaitytė

I

Gan jau, gana! Mies- 
vaikai laksto, atsipra- 
nuogais užpakaliukais, 
pravardžiuoja Širmiu,

VUiBIUVSS nEsi

Neišmeskite savo senų IšdSvStų 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
GV ARANŽUOJAMAS

▼o dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi- 
lokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolu.
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

r

telio 
šant, 
mane 
ant ponios Busilisnės, gir
dėjau, šaukė — sudžū velė- 
Jei taip ir toliau bus, tai ga
lime drąsiai laukti, kaip jie 
paūgėję ateis mums padus 
svilinti, arba tiesiog — nu
šauti. Reikia būt'nai steigti 
vaikų darželį su jauna mo
kytoja, kuri juos išmokys 
žmogui reikalingų dorybių.

Kadangi beveik visi inte
ligentą: turėjo po kelis dar
želiui h'nkamo amžiaus vai
kus, visi pritarė aplodismen
tais. šyvis r.uraudo ir atsi
dėkodamas pažadėjo kredi
tuoti, kiek tik reikės Į.sistei- 
gimui.

Na, 
Vaikai 
ponas
dėjo nešioti pensne, baltą 
apsiaustą ir sandalus dviems 
Trželiais. Namuose prie sa
vo lovos pasiklojo šuns kai
lį. Tik ateina vieną d eną to
kia stambi ponia. Spardė 
šuns kailį prie Šyvio lovos 
;r rėkia:

ir js kūrė darželis, 
pradėjo jam sakyti 
Šyvis. Jis pats pr?-

| KLAUSYKITE-
P VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

I SOPHIE BARČUS8 'Iš Radio Stoties
H W. G. E. S. — 1390 Kilocycles 

| KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9d 5, sekmad.
U Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
[į VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKUNŲ” ŠEIMĄ Lc Kaimynus
R) Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. va

— Ateik, tamsta, susirin
kime n. o jei ne — nukabin- 
3‘u pensne.

Šyvis užsidėjo ak nius kau 
liniais rėmais ir nusekė pas
kui dulkių debesį, kurį) kėlė 
nueinanti ponia. Susirinki
mas, vadinasi, tylus. Atsi
stojo valsčiaus sekretorius, 
bado p rštu staliukan ir kal
ba. Sako, išrasta dabar pa- 
vandeniniai tankai, o gal jau 
yra ir požeminiai. Mūs mies-

KAIRO IR TEHERAN

Momento konferencijos 
laikytos Kaire ir Teherane 
jau nustatė pavyzdi musų 
Laimėjimui.

Nutarimai, kurie pada
ryti, reikalauja paramos iš 
pavienių ąsmenų kurie gali 
investuot daugiau pinigų į 
karo bonus dabar.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
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Moterų Gyvenimas ir Veikla
TĖVAI IR VAIKAI
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DIEVUI IR TĖVYNEI

Edvardo bažnyčioj, Palm Beach, Fla., kata ikės jūrninkės (SPARS) priima šv. 
Komuniją. SPARS mini savo įsisteig:mo vienerių metų sukaktį, šis vaizdas tai gyva 
inspiracija ir karo vyrams bei moterims Ir visiems mūsų krašto piliečiams.

ANKSTI RYTĄ.
(Iš “Ožkabalių Dainos”) 
Anksti rytą, rytuži, 
Saulelė tekėjo, 
0 po stiklo langužiu 
Močiutė sėdėjo.

Daug šiandien spaudoje y- 
ra kalbama — rašoma poli
tikes klausimais, daug ir 
labai karštai ginčijamasi, 
baramasi įvairių partijų par 
tiniais reikalais, o pro svar
biausius tautos reikalus pra 
einama pro šalį, jų nepaste
bima, lyg tos rūšies reikalai, 
klausimai yra tiek nesvar
būs ir nereikšmingi mūsų 
tautai, kad apie juos never- mokomo pavyzdžio iš tėvų, 
ta, nėra reikalo nė kalbėti. į Savuose darbuose teks su-

Labai mažai kalbama ir tikti daug kliūčių. Jas nuga- 
spaudoje rašoma apie vidų- lėti pasiseks tik dėka pasl- 
jinį žmogaus pasaulį. Labai ryšimu, pasišventimu dar- 
retai tenka užtikti spaudo- bui. 
je, kur būtų rašoma apie Įstaigų, kuriom ruoLla vie-į 
auklėjimą vaikų, dorovingu- nokiam ar kitokiam darbui 
mą, charakterį ir panašiais specialistus, pareiga yra į- 
ui skiepyti, įd egti būsimiems

darbininkams meilę darbui 
ir savam kraštui, kis šian
dieną, reikia pasakyti, mūsų 
mokyklose dar labai 
praktikuoj ama.

Kiekvienas piliet's, 
jis nebūtų, kur jis 
klausytų, kuo jis neužsiim
tų, visuomet privalo žinoti 
savo gyvenimo pareigą —. 
p areigą kylančią iš meilės, 
ne š keršto liepsnos. Jei vi
si piliečiai (žmonės) tai aiš
kiai pažintų, suprastų ir gy
ventų, ir dirbtų klausydami 
jos švento jausmo — tai 
kraš ui būtų šviesus ryto
jus. Bet deja...

Z'nokime, kad vienokia ar 
kitokia valstybės ateitis pri- į ti. dirbti ir dirbti, 
klausys nuo mūsų pačių, nuo Tėvynės Duktė

Jei tėvai yra sumaningi, do
ri, tai ir tvarka šeimoje, ir 
vaikai joje yra dori. O kur 
tėvai nerangūs, apsileidėliai, 
maža doroviškumo turį, šei
mos reikalų vesti nesugebą, 
ta toje šeimoje betvarkė 
viešpatauja: gyvenimas iši
ręs. vaikai ištvirkę, nes me
keno nuo blogo nėra drau
džiami, negauna doro, pa-

“Klausčiau tavęs, dukružė, 
Kur tu vaikštinėjai, 
0 kur tavo vainikėlį 
M glužė užkrito?”

“Anksti rytą, rytužį 
Vandenėlio ėjau,
0 tai mano vainikėlį 
Miglužė užkrito.”

“Tai ne tiesa, dukružė, 
. Tai ne tikri žodžiai, —

Vai tu savo bernužėlį
Laukeliu lydėjai.”

klausimais.
Šiais klausimais šiuo gy

venamu momentu kaip tik 
daugausia turėtų būti susi
domėta, daug turėtų būti 
veikiama šioje srityje, žo
džiu — reiktų vesti tautą į 
šviesesnį rytojų dorovingais 
takais, švelninti jos sielą, 
ugdyti sveiką, jaunąją kar
tą.

Šį kartą ir noriu tarti ke
letą žodž' ų dėliai vienos y- 
dos dažnai sutinkamos šei
moje tarp tėvų ir vaikų.

Tėvai ir vaikai sudaro šei
mą. Tėvai yra vyriausi šei
moje nariai, šeimos reikalų 
tvarkytojai, šeimos viduji
nis ir išorinis gyvenimas 
priklauso nuo vienokios ar 
kitokios tėvų valdžios bei 
tvarkos užlaikymo šeimoje

1

mūsų 
mažai

koks 
nepri-

“0 tai tiesa, močiute, 
0 tai tikri žodžiai, 
Aš su savo bernužėliu 
žodužį kalbėjau.”

to, kaip mes mokėsime val
stybės ir savo asmeninius 
reikalus tvarkyti. Valstybės Paprasta jautienos sriuba 
ir mūsų likimas — mūsų pa
čių rankose! Žiūrėkime, kad 
apjakinti keršte neiškryptu- 
mėme iš normalių gyvenimo 
vėžių!

Mums reikia žmonių pilna 
ta žodžio prasme — žmonių 
dorų, pasiryžėlių kilniems 
darbams, idealams. Tokiuose 
žmonėse bus sol’darumas, 
sutarimas kiekvienam dar
bui, viena pareiga : — dirb-

MŪSŲ VIRTUVĖ

!

Dėl paprastos jautienos 
sriubos reikia imti po pusę 
svaro jautienos ant kožnos 
ypatos. Paėmus gabalą mė
sos (su kaulu geriausia), ne
plaunant ją įdėt į puodą, už
pilt vandeniu ir virint ant 
nedidelės.ugnies per 3’/2 va
landas. Putų nereikia nuimt, 
nes jose daugiausia maisto 
randasi. Vandenio iškart rei- i
kia užpilti daugiau, kad pas

ni ir maistinga. Bet galim? 
išvirinti skyrium ryžių kruo
pų, arba kitokių, tirštai, ir 
įdėjus į bliūdą tos košės už
pilti sriuba. Taigi gerai yra 
baigiant virti į sriubą įdėti

sriuba nustoja skonio. Jeigu nai sukapotų žalių lapukų 
sriuba verda ant didesnės petruškų (parsley). Šitą 
ugnies, tai vandens reikia sriubą galima valgyti be 
pilti daugiau, nes labiau iš- nieko tik su duona. Yra ska- 
senka. Bet paprastąi užten
ka puskvorčio vandens ant 
ypatos arba ant kožnos pu
sės svaro mėsos. Kada jau 
sriuba virė valandą laiko ir 
putų jau nesimato, tada rei
kia įpilti šaukštą šalto van- kelias bulves, suraikytas pio 
dens, nuo kurio atsiskiria nais rituliais, 
taukai ir išplaukė į viršų. 
Tuos taukus reikia nuimti 
su šaukštu, paskui įdėti 
druskos, pipirų, cibulį, kurį 
prieš tai gerai yra pakepint,' 
tas priduoda skonio, bet ge
rai yra ir žalias, galima dė
ti visokį, bet jeigu daugiau: 
nėra, morką vieną arba dvi. 
biskį petruškų, salerų, kra-

CJi-srl A-iiio Tiiava

kui nepapildinėt, nes nuo to

KONCERTAS

,4756

Satfafy yo«r love 
nukinc thia hoBzeeoat in

Try your hand at matehing bed jaeket and 
alippera. Sizea 32 to 50. Size 38 tako* 

lyį yda. of 35" ąuilting for jaeket and alippera.
Simplicity Printed Patiem 4756 ; 2S< of tailored thingi by 

plain or flowered 
nuteriaL Siu* 12 to 42. Size 16 take* 3’4 yd*. of 35". 

Simplkity Printed Pattern 4759 ; 25<

DRAUGO"

Taipgi gerai yra išplakti 
šaukštą miltų su vienu kiau
šiniu į skystą tešlą ir supil
ti per galą šaukšto į jautie
nos sriubą prie pat galo 
rimo.

ko saldaus pieno?Tada įmai
šyk vieną ketvirtadalį puo
duko sviesto, 1 šaukštuką 
druskos, vieną ketvirtadalį 
šaukštuko pipirų ir pusę 
šaukštuko cukraus. Plak su 
mediniu šaukštu per 10 mi 
nutų. Tada įdėk į sviestuo
tą bliūdą, apipilk viršų tru
piniais baltos duonos sumai
šytais su trupučiu sviesto 
ir kepk viduryje pečiaus iki 
viršus bus rudas.

Daržovių pudingas
Viryk 6 cibulius ir 6 mor-

Sudėjus visus priesko- kas viename puode iki bus 
nius, reikia, virint sriubą pa- minkšti. Nusunk ir pridėk 
žymėtas valandas, o prieš 6 virytas bulves. Sugrūsk 
valgį perkošt ir įdėt drab- daržoves, įpilk pusę puodu-

METINIS
i-

Sausio-Jan. 16 d.,

I
I
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dovanų. Visi kviečiami 
lyvauti.

(la

va-

We$t Pullmano 
naujienos

Praeitą sekmadienio
karą parap’jos salėj, įvyko 
gražus ir margas vakaras 
Moterų Są-gos 7 kuopos ir 
Nasturtų choro. Publikos bu 
vo bemaž pilna salė; buvo 
ir svečių iš kitur atvykusių. 
Rengėjos visus vaišina gar
džia “sphagetti” vakarienei 
ir kitais gardumynais. Prie 
stalų patarnavo jaunos so- 
dalletės.

Ateinantį sekmadienį
8 vai. Mišias šv. Šv. Vardo 
dr-ja eis bendrai prie šv. 
Komunijos. Po Mišių para
pijos salėje bus pusryčiai ir 
susirinkimas. Visi nariai pra 
šomi dalyvauti.

pe r

Rap.

i
Programa buvo ir-gi graži, 

turininga ir patriotiška. Pir 
miausiai ‘“Nasturtos” padai
navo liaudies dainų, kurios 
publikai labai patiko. Gražiu 
tenoro balsu dainavo Našli- 
kė Antosikė; žmonės gau
siai jai plojo ir buvo iššauk
ta dar padainuoti. Ant galo 
dainavo gražiabalsis barito
nas Jonas Peredna. Reikia 
pasakyti, kad Jonas buvo 
vakaro “star”, nes buvo iš
šauktas tris kartus dainuo
ti. Kalbas pasakė: kun. J. 
Makaras. Dambro, laidotu
vių direktorius Bukauskas, 
Mrs. žallys (dr. žallys žmo
na) ir P. šaltimieras. Pas
tarojo kalba, buvo patri j es
tiška ir ugninga: ragino vi
sus remti šį kraštą perkant 
karo bonus ir prisidedant 
darbu, kad laimėjus karą.

Programai vadovavo Mot. 
Są-gos centro rašt. Vaičiū
nienė ir pasakė turiningą 
kalbą, kviesdama jaunas mo 
teris ir mergaites rašytis 
prie Moterų Są-gos. M. Vai
čiūnienė pranešė, kad Mote
rų Są-ga ižde turi “cash’ 
$95.000.00 ir karo bonų už 
$45,000.00. Gale reiškė pa
dėkos žedžus visiems sve
čiams ir vietiniams už para
mą bei programos daly
viams už gražias dainas — 
vietinės Moterų Są-gos kp 
pirmininkė Eugenija Straz 
dieno

Gražios vestuvės
Calumet City. — žinoda

mas š anksto, kad Šv. Vik
toro bažnyčioje bus mote
rystės ryšiu surišti Anice
tas F. Sliekus su Birute 
Preiduke, nuvykau pasižiū
rėti šliūbo iškilmių.

Atvažiavo trys automobi-, 
liai puik ai pasirėdžiusių po
rų. Eisena prie (altoriaus 
šliūbas ir k. darė gražaus 
įspūdžio.

Po šliūbo visa svodba nu
vyko pas Prakaitienę nusi
fotografuoti.

Vakare į salę buvo su
kviesta apie 300 svečių ves
tuvių puoton. Valgė ir gėrė, 
kas tik kiek norėjo. Visi sve
čiai gražiai linksminas. At
mosferą tik gadino pora ko
munistėlių, kurie tai vienam 
tai kitam kalbėjo, kad Lie
tuvai būtų geriau burliokų 
valdžioje, negu gyvent' lais- 

;vu ir
mu.

Po 
žiavo
nei kelionei.

I

Brightonparkiečiai, 
nepamirškite

Brightonp?rkiečiai prašo
mi nepamiršti, kad sekma
dienį, gruodž o 12 d., para
pijos salėj įvyksta vakaras, 
kurį rengia viet'nis Federa
cijos 19 įkyrius. Northsai- 
diečių scenos mėgėjų grupė 
a:vaidins “Meilės eleksy
ras”, kuris prieš kirk laiko 
Ciceroi turėjo didelį p-’sse- 
kimą. Kurie jo nematė, gai
lėjosi. Chicagoje šis veika
las dar nėra vaidintas. Įžan
ga pigi: 44c. Atsilankę į tą 

. vakarą paremsite Federaci
jos skyrių, nes Federacija 
visuomet yra kata lik šku ir 
Hetuviškų darbų budintoja, 
judintoja ir vykdytoja. Rem
dami Federaciją, remsite mū 
sų visuomeninį judėjimą. Fe
deracija savo naudai niekad 
arba labai retai vakarus ren- 

Pranas Norkus. veteranas gį3. Nepamirškite ies šiuo 
čempionas sunkiojo svorio kartu 
kilnojime. Prieš 40 metų jis 
pradėjo dalyvauti sporte ste
bindamas žmones savo jėga 
ir dailiu kūno sudėjimu. Jis 
dalyvaus Sporto Šventėje, 
kuri įvyks sekmadienį, gruo 
džio 12 d., Dariaus-Girėno 
salėj. Pradžia 4:30 vai. po
piet. Įžanga 60c.

SUNKIOJO SVORIO 
ČEMPIONAS Naują sargą apvogė

Pirmą savo dieną kaipo 
sargas prie. Johnson Bros. 
Coal Co., 35 E. 63rd street, 
Matthew Danielson, 55 me
tų amžiaus, 1519 E. 68th st., 
buvo vagies užpultas, apvog
tas ir užrakintas kambaryje.

Gerai atšovė
New York. — Žurnalo fo

tografas Savo saloje. Pietų 
Pacifike. pajuokė pasaky
mą: “nėra bedievių lapių ur
ve”. Grupė nekatalikų ofi- 
cerių “atidarė jo ausis”, kai 
jam pasakė: “tu nesi vete
ranas. Pirmas dalykas, kurį 
mes galvojame, kai esame 
pavojuje, yra malda. Malda 
reikalinga kaip valgis.”

I

visuose 
Chica- 

Šv. Tė-

Lapkričio 28 d. 
katalikų bažnyčiose 
goję buvo rinkliava 
vui. W. Pullmano ŠŠ. Petro
ir Povilo neskaitlingos para
pijos žmonės sudėjo $110.00 
ir parapijos kolektos surink
ta $98.00. Garbė vestpulma- 
niečiams už duosnumą!

Praeito sekmadienio para
pijos savaitiniam laikraštė
ly “ŽŽŽ“. Kleb. kun. M. švar 
lis dėkoja už malonų priė
mimą ir gausias dovanas 
lankant parapijonus — ka
lėdojant. Kas vakaras pas 
žymesnius parapijonus kalėo 
ninkams būna suruošta už
kandis. Gruodžio 2 d. kalėd- 
ninkai buvo vaišinami adv. 
Antano Thomss (Tamošai
čio), kuris turi gražų dve
jų pagyvenimų namą ir yra 
stambus parapijos rėmėjas 
Mrs. Thomas (Skigaitė) yra 
žymi dainininkė-solistė da
bar priklauso prie veteranų 
choro.

Ateinantį sekmadienį, 3 v. 
popiet parapijos salėje ARD 
ir Labd. Są-gos kuopos ben
drai rengia kauliukais ir 
kortomis lošimą. Bus gerų

Be to vaidinimo, dainuot. 
Moterų Sąjungos choras iš 
Town of Lake. Kalbės kun. 
K. Barauskas prieš tris me
tus atvykęs iš Lietuvos ir 
mums pažįstamas “Draugo” 
red. L. šimutis. Pradžia 6:30-nešimo. 

; vai.

Ugnis kilo pereitą trečia
dienį iš perkaitinto boilerio 
Associated Products kompa
nijos basmente. 2315 So. La 
Šalie str. Sakoma, jog nuo 
stolių padaryta $500.

vakare. E. S.

Katalikų misijonoriai 
Tolimuose Rytuose

New York. — Virš 90 pro
centų katalikų misijonorių 
iš 12.000 kunigų, brolių ir 
seserų Tolimuose Rytuose, 
yra savo vietose, pagal ku
nigo John J. Considine, Vi- 
car general Maryknoll, pra-
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1

NULIŪDIMO VALANDOJE

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Rekordas—
nepriklausomu gyveni-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

L BUKAUSKAS

puotos jaunieji iš va 
į Rytus — povestuvi

2515 
5765 
1270

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

Mūši? MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui musų Lietuviam.'- 
klientams pilną patenkinimą.

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

MONUMENT CO.

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

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

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—33

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, Gaidoa

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

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

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

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

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

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

Teiephone YARDS 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

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

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CANAL
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODORE

PULLMAN

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

PIRKITE KARO BONUS į SKELBKITES DRAUGE

------

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PIRKITE KARO BONUS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

PERSONALIZED MEMORIAE8 AT NO AODITIONAL CC ST! 
PART1CCLAR PEOPLE PKEFEK PACHANKIS PKODUCHTONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most BeautifuJ—Most Endortng—Strongest—Best In The World.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Bud riko Moderniška Krautuvė

Jb. F. Brtik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunka, 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
. Turime didelį 
p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

JOHN A. KASS
JEVTELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone. LAFAYETTE 8617

A A
VINCENTAS DANTO

Gyveno: 6908 S. Artesian Avė.
Mirė Gruod. 6 d.. 1943. 1 vai. pp., sulaukęs 19 metų amž. 

A. a. Vincentas yra gimęs Chicagoj; velionis mirė šv. Vin
cento ligoninėje, Green Bay, Wisc., būdamas studentas St. 
Norberts College, West Denere. Wisc. Jis yra baigęs Gimimo 
Pan. šv. pradinę ir šv. Ritos Aukštesnę mokyklą, Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime motiną Anelę (po tėvais Kas
paravičiūtė), tėvą Vincentą, brolį Julių, U, S. Navy, dėdę 
Klementą 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
ley Danto U. S. Army ir jų šeimas ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Ant. B. Petkaus koplyčioj, 6812 S. West- 
Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., Gruod. 11 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Svenč. 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 Giminės.

Laidot. direktorius: Ant. B. Petkus, tel. GROvehill 0142,

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė; 527 N. WESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCJB Dieną Ir Hakt|

MM r 8GUTH HERMTTAGE AVENUR

Tek YARDS 1741-1742
4SS2-M SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TsL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 VaL Pirmad ir Ketvirtai vak.

ii stoties WGES (1390). su Povilu Saltimieru.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Split by PDF Splitter
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i Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Dr. C. Z. Vežei sūnus Dėdės Šamo
kariuomenėje

Master Sgt. Kazimieras 
Vezelis gimė 1919 metais, 
gegužės 27 dieną. Chicagoje, 
III. Baigė Morgan Park Ju- 
nior College. Jis pasižymė
jo plaukimo sporte.

Sgt. K. Vezelis 
Šamo kariuomenę 
1940 metais. Dabar 
Ohio valstijoje.

Field Rantoul, UI. Jis yra 
lėktuvų master mechanikas. 
Priklausė prie Birutės orga
nizacijos. Sgt. Vezelis yra 
nevedęs.

į Dėdes 
išvyko 

randasi

Chicagietis lietuvis 
sužeistas karo fronte

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

NAUJI NAVY KAPELIONAI

Keturi katalikų kunigai iš Troy, N. Y., baigę Navai Training School for Chaplains, 
esančią Willlamsbarg, Va., ir jau paskirti pareigoms. (NCWC-Draugas photo)

KAZIMIERAS VEZELIS, 
MASTER SGT.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paseklbė 488

4 moterys spėjo laiku pabėgti
treciaaienj pasekibe 4oo i i — ■ i1 I 11
Jungtinių Amerikos Valsty- |||( pgf p|(]l|KČI IŠVCIIOČ MllilCS, K3I JU 
bių kareivių pavardes, kurie 1

Jo tėvai, Dr. C. Z. ir Do- 
rothy Vezelis, gyvena Chi
cagoje, tėvas yra dantų gy
dytojas, turi ofisą 4645 So. 
Ashland avė. arti 47-tos 
gatvės.

Kai Sgt. K. Vezelis baigė 
mokyklą, jis įstojo į kariuo
menės mokyklą, Chanute

buvo sužeisti Azijos, Euro
pos, Viduržemio ir Pietvaka
rių Pacifiko apylinkių ka
ro frontuose. Sužeistųjų 
skaičiuje 32 vyrai yra iš Illi- 
nois valstijos.

Sužeistųjų sakičiuje yra 
lst class pvt. Edvvard J. 
Venckus, jo tėvas gyvena 
2907 So. Union avė., Cihca- 
go, m.

Sužeistųjų skaičiuje iš In
diana valstijos yra 18 vyrų, 
ir iš Wisconsin 12 vyrų.

187 kareiviai žuvę

Mirė krautuvėje
Mrs. Atilia Bianco, iš 

Round Lake. Lake kauntės, 
restorano savininkė pereitą 
trečiadienį mirė miesto 
krautuvėje, manoma, jog 
mirė nuo širdies atakos.

Keturios Mont Prospect 
moterys tik per plauką iš
vengė mirties pereito tre
čiadienio vakare, kai jų au
tomobilis, kuriame jos va
žiavo, sustojo ant geležinke
lio bėgių, traukinio kelyje.

Automobilis, vairuojamas 
Mrs. Catherine Pressl, 34 
metų, 207 E. Willow rd., 
Mount Prospect, sustojo Lee 
gatvės skerskelyje, Chicago 
ir North Western geležinke
lyje, Dės Plaines.

Mrs. Pressl smarkiai pa
spaudė starterį. Inžinas ne
veikė. Skerskelio vartai nu
sileido žemyn. Įspėjantis 
skambalas pradėjo žvangėti.

I

Žuvo trys vaikai, kai

Japonų nelaisvėje
lVashington, D. C. — Lai

vyno departamentas perei
tą trečiadienį pranešė Jungt. 
Amerikos Valstybių laivyno 
asmenų sąrašą, kuriame yra 
pažymėta, jog 25 asmenys 
yra japonų nelaisvėje Japo
nijoje ir japonų okupuotose
šalyse. Japonų nelaisvėje ugnis sunaikino namą 
trys vyrai yra iš Illinois val
stijos iš Indiana ir vienas iš 
Michigan.

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

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
—-

► a/tory Repreaentative

SHOVYROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

*•“'»»■ appolntment call —
REPUBLIC 8051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
•> vnrythhig tn the line of 

Furniture

ALEX
MESAUSKAS
and SONS

Keturios moterys iššoko 
ir pabėgo į saugią vietą, kai 
užmiesčio traukinys artėjo. 
Kartu su Mrs. Pressl dar bu
vo Norma Hasz. 10 
st., Irene Kramer, 

■Milburn n>Theresa
19 W. Busse rd.
Į į 
I Traukinys sutriuškino au
tomobilį.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 187 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Europos, Vidur
žemio, Vidurio Rytų, Paci
fiko ir Pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Žmona geležiniuose 
plaučiuose, vyras 
grizo is Indijos

Portland, Ore. — Corp. 
Maroni Wilson Indijoje, su
žinojo, kad jo žmona serga 
ir laukia, kad jis parvyktų 
namo. Armija pasakė ne.

Tada 21 metų amžiaus 
oro jėgų taisyteojas sužino
jo, kad jo žmona yra vaikų 
paralyžiaus auka, laikoma 
geležiniuose plaučiuose, lauk
dama antrojo jų kūdikio.

‘“Raudonasis rūpinos ir 
mūsų kapelionas padavė 
stiprius argumentus”. Wil- 
son dėkingai pasakė. “Padė
kos dienoje buvau labai dė
kingas, kai mūsų lėktuvas 
nusiliedo Miami‘”

Gydytojai, kurie buvo ne
tekę vilties dėl Mrs. Wilson’s 

! gyvybės, dabar praneša, jog 
“sveikata jos žymiai pagerė
jo” nuo to laiko, kai vyras 
atvyko.

Apie tai buvo sužinota 
gruodžio 8 dieną.

Penktadienis, sr. 10. 1943

Kokia linksma 
Jei kiekvienas

švenčių proga 
” po vie-

S. Elm
100 W.

Sears, žuvusiųjų skaičiuje vienuoli- 
Įka vyrų yra iš Illinois val
stijos, du iš Indiana, septyni 
iš Iowa ir trys iš Wisconsin.

Nelaimė gatvėje
Logansport, Ind. — Aiva 

Burtis, 69 metų amžiaus, 
pereitą trečiadienį mirė nuo 
pakaušio sulaužymo, kai ji 
buvo sutrenkta automobilio, 
kai ėjo skersai gatvės.

X Antanas Strazdas iš 
Rcchester, N. Y., atsiuntęs 
“Draugo’ ’ prenumeratą už 

11944 metus, žada dienraštį 
dar ypatingai pasveikinti 
Šv. Kalėdų proga, tai yra 

I ‘ ‘dovanų’ ’ gauti vieną naują 
į skaitytoją. 
: naujiena!
skaitytojas
atsiųstų “Draugui 
ną tokią dovaną, skaitytojų 
skaičius dvigubai paaugtų. 
Kodėl nepasekti Ant. Straj 
do pavyzdžiu?

X Juozas Beleckis, town- 
Į oflakietis, turįs atsakomin- 
gą valdžios darbą, buvo iš
siųstas penkioms savaitėms 
į Detroit, Mich. šiomis die
nomis grįžta atgal j šeimos 
ratelį. Income Tax ir kitais 
panašiais reikalais townof- 
lakiečiai 
Gyvena 
48 St.

gali kreiptis j jį. 
adresu 4201 West

Čepulienė, Moterų

Maldos jūroje buvo išklausytos

Rožančius išgelbėjo keturių laivyno 
lakūnų gyvybes, kurie buvo išvargę

Trys maži vaikai mirtinai 
apdegė pereitą trečiadienį, 
kai ugnis sunaikino namą, 
kuris buvo baigtas tik ką 
statyti, septynios mailės 
šiaurėje nuo Rockfordo. žu
vę vaikai yra Mr. ir Mrs. 
Forrest Page.

Trys vaikai, Lonnie, 4 me
tų, Theresa, 3 metų, ir Lar- 
ry, 2 metų, buvo vieni na
me, kai jų motina nunešė 
pieną kaimynui.

Tėvas buvo darbe, 
ford karo fabrike.

Rock-

RusseJI Islands. — šv. ro
žančius išgelbėjo keturių lai
vyno lakūnų gyvybes, kurie 
buvo dingę trisdešimt dienų 
po to. kai jų patrolinis bom
bonešis sudužo okeane, nak
ties skridime. “Mes meldėmės 
kiekvieną dieną ant ratt 
(gelbėjimosi valtelės) ir mū
sų maldos buvo /išklausy
tos”, — pasakė vienas lakū
nas. “Kai tik mes pasiekėm 
krantą, tuojau parpuolėm 
ant kelių ir siuntėm Dievui 
padėkos maldas.”

Lakūnai tik per plauką iš
vengė japonų sargybinių. 
Vyrai taip buvo išvargę, jog 
manė pasiduoti. Jie vargais 
negalais nuėjo 
ventojų kaimą.
ventojai ėmė tolintis. En- 
sign Edward A. Coulon, iš 
Miami, Fla„ išsitraukė savo

į vietos gy- 
Vietos gy-

rožančių, pamosikavo į vie
tos gyventojus ir persižeg
nojo.

“ šis veiksmas atkreipė 
dėmesį... vietos gyventojai 
buvo dievoti katalikai. Jie 
atėjo prie mūsų, pagelbėjo 
mums atsistoti ant kojų ir 
rūpinos mumis iki kol bu- 
jvom išgelbėti.”

X J-
Sąjungos centro vice pirm, 
ir žymi Town of Lake vei
kėja, savo gimtadienio pro
ga, turėjo net du surprizus 
iš sąjungiečių 21 kuopos cho 
ro ir Raud. Kryžiaus viene
to. Buvo nuoširdžiai svei
kinta ir apdovanota. Čepu
lių vienatinis sūnus Leonar
das yra liuosnoriai įstojęs į 
marinus.

X Juozapas ir Rozalija 
Kuličiai, 4403 S. Maplewood 
Avė., praeitą mėnesį minėjo 
25 m. vedyb'.nio gyvenimo 

; sukaktį ir buvo pagerbti Mo
terų Sąjungos vietinės kuo
pos. Už dviejų dienų po tos 
džiaugsmo šventės Rozalija, 
betriūsdama apie langą lau
ko pusėj, nukrito šešias pė
das nuo laiptų ir dviejose 
vietose trūko kojos kaulas. 
Dar ir dabar guli lovoj gy
doma dr. J. S monaičio. Ku
ličiai yra vietos draugijų 
darbuotojai.

X Lietuviškos šienapjū
tės, pabaigtuvės Ateitininkų 
draugovės meno mėgėjų gru 
pės bus pavaizduotas sve- 
timta u č i a m s sekmadienį, 
gruodžio 12 d., 2 vai. popiet, 
Medinah Temple, 14 E. Ohio 
St. Tame “Pageant“ daly
vaus 22 tautos. Tikietų ga
lima gauti dykai iš lietuviš
kų “spulkų”, jei bus perka
mas karo bonas nors už $25

X Ignas Kiaulakis, jau 
metai, kaip tarnauja mari
nų korpuse. Po šimtų įvai
rių pergyvenimų, šiomis die
nomis paliuosuotas 30 die
nų poilsio parvyko namo.

X Moterų Są jungos 21 kp. 
choras, dabar dažnai prak
tikuojąs, sako nustebins1 ąs 
brightonparkiečius savo dai
navimu gruodžio 12 d., Fe
deracijos 19 skyriaus vaka
re parapijos salėj. Progra
ma prasidės 7:30 vai.

X Lietuviškos kūčios ir 
šįmet ruošiamos Bridgepor- 
te šv. Jurgio parapijos sa
lėj, gruodžio 24 d. Tikietų 
kainos po 75c. Vaikams 50c. 
Neturtingiems įėjimas ir va
karienė nemokamai. Tikietų

Laivyno nuostoliai
lVashington, D. C. — Lai

vyno departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė jūrinin
kų (įskaitant navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, jog
27 jūrininkai žuvo (mirė),
28 buvo sužeisti, ir 45 din
gę.

Patricia Babcock, garbin
gai paliuosuota iš kariuo
menės dėl jauno amž'aus 
(turi tik 14 metų) nežinia 
kur dingo St. Pail, Minn., 
po to, kai socialės agentū
ros jai išpirko geležinkelio j 
tikietą namo į Seattle, Wash.

(Acme-Draugas telephoto)Apvogė krautuvę
Šimtas aštuoni tuzinai po

rų moteriškų kojinių, už 
$950 vertės, buvo pavogta 
anksti pereitą trečiadienį iš 
Iris Beauty ir Hosiery krau
tuvės, 2064 N. Damen avė. 
Mrs. Sophia Croizard, savi
ninkė pranešė policijai.

j

%

I

I

Laisvė
Popiežius Pijus XII ragi

na šveicarų jaunimą saugo
ti laisvę nuo įžeidimų ir iš
niekinimo.

L

Pasižvalgius po Chicagg

Vagys čiumpa kas pakliūva
timosi peiliukų, visi dalykai 
kaštuoja daugiau kaip

" -.. ■ ■ :
T\ JC "D X T3 Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Varną Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis!
Atvykite j mūsą jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasiink perstatymo namą.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS. 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valando* popiet
£

Įsibrovė
Vagys įsibrovė į real $2,000. Tie dalykai buvo pa- 

estate Joseph W. O Connor VOgtį Division Sales kom- 
ofisą, 10659 So. Westem av.
pavogė $25 ir penkias dėžes Savininkas Morton Marks 
likerio. Apie tai jis pranešė pranešė apie šį įvykį polici- 
pereitą trečiadienį policijai.

• ♦ ♦

Šimtas dolerių
Pereitą trečiadienį viena 

moteris. gyvenanti 1210 
Grandville avė., pranešė po
licijai, kad vagys įėję į jos 
apartamentą pavogė $100 
cash, brangakmenių plunks
ną ir pieštuką už $58 vertės.

* * *

Už $2,000
Vagys paėmė vaistų 

menų ir ketutrias dėžes sku-

’ panijos, 2014 Division str

jai pereitą trečiadienį.

Apvogė automobilį
Vagys įsilaužė į Eugene 

Randon, New York City, au
tomobilį ir paėmė rūbų ir 
brangakmenių už $250 ver
tės. Apie tai buvo pranešta 
pereitą trečiadienį policijai. 
Automobilis buvo pastatytas 
netoli Clark ir Huron gat
vių.
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