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HULL ĮSPĖJA BALKANŲ VALSTYBES

paaiškino,

Amerikiečiai artinasi prie Cassino
Italai kareiviai padeda penktąjai armijai

SĄJUNGININKŲ ŠTA- Moro upės krante. Šios die- 
BAS Aldžyre, gruod. 12 — nos pranešimas
Vienos mylios pas'stūmė j i- kad anksčiau praneštas ont 
me, penktoji armija užėmė 
svarbų kalną viršutiniam 
Garigliano slėny ir vis dau
giau gręsia vokiečiams pas- 
tojantiems kelią Romon. 
Vienas penktosios armijos 
dalinys stumiasi į Casino iš 
rytų, o kiti daliniai iš pie
tų. Prie San Pietro mieste
lio, į pietryčius nuo Cassino, 
tie daliniai rado didelę opo
ziciją. i

Pirmą kartą mūšiuose da-I 
lyvauja organizuoti italų 
kareivių daliniai, 
armijos fronte jie pasivarė kėje, 4’/2 mylias nuo Adri- 
į ka’nus Mignano šiaurėje, ' jatikos kranto. Vokiečių 

kontratakos buvo atmuš-i 
tos. Prie Orsogna miesto į- 
vyko didelė tankų dvikova. 
Per vieną savaitę Orsogna 
dviem atvejąs apsikeitė

ras persikėlimas per tą upę 
tikrenybėje buvo persikėli
mas pr e originalės pozici
jos. šiandien nusakomas 
persikėlimas padarytas nau
joj vietoj.

Anot pranešimo, tose ko
vose dalyvauja, kanadiečiai 
kareiviai, kurie, užėmę San 
Leonardo, varosi vieškeliu 
į Ortona, už trijų mylių, kur 
vokiečia; pastoja jiems ke
lią į Pescara.

Naujasis persikėlimas bu-
Penktos vo padarytas Frisa apylin- 

I

bet vokiečių kontratakos at
mušė juos.

Britų aštuntoji armija, 
kitam fronto gale, po sun
kių ir aršių kovų užėmė
San Leonardo, šiauriniam rankomis.

Nuskandino dar penkis: 
vokiečių submarinus 
LONDONAS, gruod. 12— 

Laivyno ir aviacijos minis
terijos pranešimu, kuomet 
bent 20 submarinų nesenai 
bandė pult; sąjungininku 
laivų konvojų, penki jų bu
vo sunaikinti ir trys suža
loti. Anot pranešimo, sub- 
marinai negalėjo padaryti 
sėkmingą ataką ir suvire 
99 nuošimčiai konvojaus lai
vų saugiai pas:ekė distan
cijas.

Kovos tarpe laivų ir su’ 
marinų įvyko šiaurės A? 
lantike ir tęsėsi dvi dienas 
ir naktis.

Naciai tvirtina, jog 
Prezidentas Italijoje
WASHINGTON, gruod. 12 

— Vykdamas namon iš Te
herano ir Cairo konferenci- 
ų, Prez. Roosevelt sustojo 

senąjam Kartagenijos mies
te :r suteikė Gen. Eisenho- 
-.ver pirmarankį raportu a- 
pie sąjungininkų naujai su
darytą pergalės stategiją. 
Taip tai pranešė Preziden
tūra, vėliausiam eilėj pra
nešimų apie Prezidento ke- 
honę.

Vokiečių radio skelbė ži- 
rias iš Lausanne, Šveicari
jos, kad Prez. Roosevelt “sa
koma dabar esąs kur norint 
pietinėj Italijoj, kur jis su
dės trumpą vizitą frontui.”Angliakasiai susitaria 

dėl naujos sutarties
WASHINGTON, gruod. 12 

— Minkštos anglies kasyk
lų sav ninkų ir United Mi
ne Workers unijos komite
tai vrkar susitarė dėl nau
jos karties sąlygų, kurios 
maždaug lygios su Ickes- 
Lewis sutarties sąlygom, po 
kuriom vyriausybė dabar 
operuoja kasyk’as. Naujoji 
sutartis turės nugalėki dar 
kelias kliūtis pirm negu j- 
eis gal’on, bet tai yra žing
snis vedantis prie grąžini
mo kasyklų jų savininkams 
ir išrišimui devynis mėne
sius vedamų ginčų.

PO TARAWA LAIMĖJIMO GYVENTOJAI GRĮŽTA Į NAMUS

į

Amerikos marinų kruvinam Tarawa laimėjimui prašalinus įžūliuosius japonus, 
vietos gyventojai grįžta į savo namus an: vienos mažos salos Tarawa atollų eilėje. 
Išrodo, kad karas nepalietė šias džiungles. (Acme-Draugas Telephoto)

Rusai sustabdė naciu į 
ofensyvą Kievo fronte
LONDONAS, gruod. 12— 

Maskvos pranešimu, vienam 
didžiausiam šio karo mūšy
je rusai atsilaikę prieš di
delę vokiečių tankų ataką į 
vakaras nuo Kievo, ir at
mušė vokiečius iš jų laiki
nai užimtų vietų. Pats Ber
lynas pripažino, kad Dniep
ro užlenkime vokiečiai eva- 
kuavę čigrino mieste, tarpe 
Čerkasy ir Kremenčugo, ir 
kad kovos tęsiasi čerkasy 
gatvėse.

Pietuose, rasų antroji Uk
rainos armija tęsia savo o- 
fensyvą, kurios metu užėmė 
dar 12 miestelių, jų tarpe 
Novgorodką ir Sakharnoye, 
netoli nuo Kirovogrado.

Du Chicagos lietuviai 
Vokietijos belaisvėje
WASHINGTON, gruod. 12 Į 

— Vakar paskelbtam Vo
kietijoj esančių amerikiečių 
kareivių belaisvių sąraše 
randasi ir du lietuviai: Jo
nas Batutis, kurio motino 
Antanina Batutienė gyvena 
1403 S. Sacramento Avė., 
Chicagoje, ir Pranas Jurgi- 

‘ ’as, kurio sesuo Prane-ška 
gyvena 1526 S. 50th Ct., 
cero, III.

Ci-

Ausfraliečiai eina pirmyn N. Gvinėjoj
SĄJUNGININKŲ ŠTA- Prie Naujos Irelandijos, 

BAS pietvakarių Pacifike, lėktuvai penktadieny nus- 
gruod. 12 — Australiečių 
patrolės pavarė lengvą prie
šo opoziciją nuo Naujos 
Gvinėjos kranto ir tolyn iš 
užimto Wareo, tuo stipriau 

; užimdami Huon pusiausalį.
Vienas australiečių dalinys 
ketvirtadieny užėmė Bazu- 
luo miestelį, pusantros my
lios į vakaras nuo Wareo.

Iš viso australiečiai 
varė nuo ketvirtdalio 
mylės ir ketvirtdalio j 
rvakarius.

Šios dienos komunikatas 
pranešė apie nedidelius pės
tininkų ir lėktuvų veiksmus 
Ramu klonio sektory, į šiau
rvakarius nuo Wareo.

pasl
iki

šiau-

Liepia joms pasitraukti iš karo
Rusai įspėja suomius/ rumunus, vengrus

WASHINGTON, gruod. 12
— Norėdama atskirti Bal
kanų valstybes n jo ašies, 
Amerika vakar perspėjo 
Bulgariją, Vengriją ir Ru
muniją, kad jos turės imti 
ant savęs pasekmes baisaus 
pralaimąj'mo, kurį Jungti
nių Tautų ginklai tikrai at
neša nacių Vokietijai. Tą 
perspėjimą padarė užsienių 
reikalų sekretorius Hull, 
minint dviejų metų sukaktį 
nuo tų valstybių paskelbi
mo karo prieš Ameriką.

Hull sakė, kad tuose tri-
I juose kraštuose vyraujan
čios vyriausybės, nežiūrėda
mos savo žmonių jausmų, be 
atodairos tęsia savo veiklą 
kare prieš mus. Iki šio lai
ko jos turi suprasti, kad tu
rės imtti atsakomybę už pa
dėjimą naciams.

Senato užsienių re kalų 
komiteto pirmininkas Con-1

nally kiek anksčiau netie
sioginiai perspėjo tuos kra
štus atšipaiaidoti nuo Vokie
tijas arba ‘‘nugrimsti su 
skęstancu Vokietijos lai
vu. ”

NEW YORKAS, gruod. 
12 — Maskvos radio pers
pėjo Suomiją, Rumuniją ir 
Vengriją skirtis nuo Vokie
tijos, jeigu nenori sulaukti 
Vokietijos likimo. Anot pra
nešimo, jos turi suprasti, 
kad vien žodžiu padarytas 
persiskyrimas yra bevertis. 
Rusija šiuo metu nekariau
ja prieš Bulgariją.

LONDONAS, grtiod. 12— 
Turkijos radio šiandien pra
nešė, kad Rusijos vyriausy
bė nutarusi pripažinti mar
šalo Josip Broz partizanų 
vyriausybę kaipo legalų Ju
goslavijos atstovą, vietoj 
Karaliaus Petro rėžimo.

kandino 8,000 tonų japonų Cek’į-rUSai paSIUŠė 
troncnArTA I auratransporto laivą. g ”
Liberator bomberiai, drau- Į IldU SUtdFfl 

ge su P—38 naikintuvais, j MASKVA, gruod. 12 —
atakavo Cape Glcucester a- Čekoslovakijos vyriausybes
pylinkę, p.etvakariniam ištrėmime Prezidentas Edu- 
Naujos Britanijos gale, o ard Beneš šiandien pasirašė 
Marauder ir Mitchell lėktų- savitarpinės pagalbos ir po
vai, drauge su Kittyhawks. karinės kooperacijos sutartį 
bombavo priešo susisiekimo su Rusją. Anot Maskvos 
linijas Ramu klony. radio, Premjeras Stalin da-

Solomonų sektory prastas lyvavo vakarienėj Benešą 
oras trečią dieną iš eilės pagerbimui.
davė japonams progos ati- , ------------------------

Partizanai laiko savo 
linijas Slovėnijoje 
LONDONAS, gruod. 12— 

Jugoslavijos partizanų ar
mija, visą savaitę atsilai
kiusi prieš didelius nacių 
puolimus, dar tvirtai Laikosi 
svarbioj Slovėnijos apylin
kėj, skers priešo Fiume- 
Trieste susisiekimo linijos. 
Jugoslavų komunikatas sa
kė partizanai rytinėj Bos
nijoj smarkiai spaudžiami 
didelių nacių jėgų.

Pavyzdis sąjungininkų 
teikiamos pagalbos yra duo
damas šitokiam pranešime: 
Amerikos armijos transpor
to lėktuvas nusileido ma
žam aerodrome nacių laiko- 
moj Jugoslavijoj, iškrovė 
re:kmenis ir britus bei ame
rikiečius karininkus, ir iš
skrido su vokiečiais belais
viais.

Radio 
pranešė, 
lėktuvai 
tą Jugoslavijoje.

taisyti išbombuotus Bengsi- ROmme| „gjy
Į nville aerodromus, ir nau* a t
doti juos prieš amerikiečių pasiruošimu invazijai

STOKHOLMAS, gruod. 12 
— Sakoma maršalas Erwin 
Rommel šiuo Laiku studijuo
ja nacių apsigynimo punk
tus Norvegijoje, Danijoje ir 
Suomijoje. Anot pranešimų 
iš Šveicarijos, jis dabar 
ksta Norvegijon.

poziciją Empress Augusta 
įlankoj.

U. S. lakūnai padeda 
pulti Hankow miestą
CHUNGKING, gruod. 12 

— Vakar dienos pranešimas 
sako kiniečiai kareiviai, pa
dedami amerikiečių lakūnų, 
puola didž ulę Hankow a- 
pylinkę, kad pa’engvinti 
spaudimą aplink Changteh. 
Biuletenis sakė kiniečiai 
priėję iki 30 mylių nuo Wu- 
chang, skers Yangtze upės 
nuo Hankow, ir daro dide
lius japonams nuostolius.

Amerikos 14-tojo aviaci- 
j ’os dalinio pranešimas sakė 
Mitchell lėktuvai ketvirta
dieny atakavo Hankow ir 
Wuchang, ir abiejose vieto
se sukėlė didelius gaisrus.

U. S. lakūnai nušovė 138 nacių 
lėktuvus; padegė Emden uostą

LONDONAS, gruod. 12—--------------------------------------
Amerikos lakūnai, dieninėj t V£l I Al ISIOS 7IMI0S 
atakoj ant vokiečių Emden MUJ v J 1 Ir UJ
uosto prie šiaurės jūros nu
šovė 138 vokiečių lėktuvus. 
Tai buvo didelis la:mėjimas 
vienoj didžiausių šio karo 
orinių kovų metu. Amerikie
čiai prarado 20 lėktuvų.

Po atakos Emdenas buvo 
paskendęs liepsnose ir dū
muose. Nore buvo didelių 
debesų pakeliui į ta:kinį, o- 
ras virš objekto buvo gra
žus ir lakūnai galėjo leng
vai numesti bombas ant 
taikinių. Tai buvo penkta 
amerikiečių ataka ant Em- 
deno.

Į Įpykę vokiečiai lakūnai 
kulkosvaidžiai šaudė į ame
rikiečius, kurie parašutais 

(leidosi žemėn iš sužalotų 
lėktuvų.

Reikia dar didesnių 
i taksų - Morgenthau

WASHINGTON, gruod. 12 
— Iždo sekretorius Morgen
thau vakar pareiškė, kad 
amerikiečiai turi pirkti dau
giau karo bonų ir mokėti 
dar aukštesnius taksus, jei
gu norima apmokėti karo 
išlaidas. Anot jo, finansinė

I Iš ALDŽYRO — Aštrios 
nacių kontratakos sulaiko 
greitesnį sąjungininkų žy
giavimą. Britai praplėtė sa
vo Moro upes pozicijas.

IŠ BRAZILIJOS — Brazi
lija yra pirmoji pietų Ame
rikos valstybe, kuri siunčia 
savo kareivius padėti są
jungininkams Europos karo 
frontuose.

I
IŠ LONDONO — Marša

las Broz atsišaukė į parti
zanus visomis išgalėmis at
laikyti milžiniškas nacių a- 
takas.

vy-

Vokiečiai sakosi 
apleidę Mignano
ALDŽYRAS, gruod. 12— 

Vokiečių komandos komu
nikatas pripažino, kad vo
kiečiai apleidę savo Migna
no tvirtoovę, penktosios ar
mijos fronte Italijoje, 
kas nėra sąjungininkų 
virtinimo tai žiniai.

Kol 
pat-

Pranešė apie didelę 
ataką ant Nauru salos

France iš Aldžyro 
kad sąjungininkų, 
atakavo Spllt uos-

Anglijoje vis didėja
Influenzos epidemija
LONDONAS, gruod. 12— 

Didžiausia šio karo influen
zos epidemija gręsia Ang
lijai. Per savaitę, kuri bai- mobfizacija niekad nebuvo 
gėsi gruodžio 4, nuo influ- tokia didelė kaip dabar, bet j 
enzos mirė 709 asmenys, j dar reikia milžiniškų sumų. (

ORAS

IŠ LONDONO — Britų 
Mosųuito bomberiai vakar 
naktį atakavo taikinius va
karinėj Vokietijoj. Visi lėk
tuvai saugiai grįžo.

IŠ MASKVOS — Rusų 
kariuomenės gręsia nacius

Dalinai ūkanota, šalčiau, pietiniam fronte apsupimu.

sudaro r*"o štabą

WASHINGTON, gruod 12 
— Laivynas šiandien pra
nešė, kad didelė ataka ant 
Nauru salos praeitą trečia-

Berlyne Kalėdoms gaus 
tik eglių šakutes
NEW YORK, gruod. 12— 

Berlyne Kalėdoms šiemet 
nebus eglių, bet jeigu vis
kas gerai klosis, tai berly
niečiai gaus eglių šakutes. 
šve:cariečių pranešimu, Vo
kietijoj nėra darbininkų eg
les kirsti, ir geležinkeliai 
neturi vietos jas vežti.

WASHINGTON, gruod. 12 dienį padaryta, dideli nuos- 
Armijos ir la:vyno žurna- tolia: visiems japonų jren- 
las sakė, kad paskyrimas 
Gen. Reckord nurodo pir
muosius Gen. Marahall žy
gius sudaryti štabą Europos

i invazijai.

girna ms ten padaryti. Pra
nešima* sakė, kad po ata<) 
kos ta japonų laikoma sala 
buvo vien tik masė liepsnų 
ir dūmų.

Atsistatydinę u'rlgarų 
premjeras ir ministrai 
LONDONAS, gruod. 12—

Dėl kairiojo sparno spaudi
mo patraukti Bulgariją iš 
karo, Premjeras Dobrl Boji- 
lov ir du jo ministrai etsis-

jtatydino iš savo pareigų.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI 
Marianapolio kolegijos 
padėka

Gruodžio 5 d. Šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje, 
New Britam, Conn., šv. Mi
šių metu, klebonui kunigui 
Miltui Pankui, TT. Marijo- ter Eydenta, Mrs. Pauline 
nų geradariui, maloniai su- Staskelinas, Luise Fracasso, 
tikus ir parėmus, padaryta Frank and Nellie Legas, S. 
rinkliava Marianapolio ko Spu dūlis, Adam Kweder, 
legijai palaikyti.

Rinkliavos proga pamoks
lus sakė TT. Marijonų sky
rių organizatorius ir Maria- 
napolio High School Princi
pai, kun. dr. Vincas Andriuš- 
ka, MIC.

Per rinkliavą bažnyčioje Jauinas, Mrs. K. Savicke- 
sudėta $475.00.

Marianapolio kolegijos va
dovybė ypač džiaugiasi ma
tydama, kad New Britaino 
Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijiečiai suprato šios vie
nintelės visoje Amerikoje 
katalikų lietuvių mokyklos 
reikalingumą ir ją taip gau
siai parėmė šiais mokyklai 
nelengvais laikais.

Drauge Marianapolio ko
legijas vadovybė šiuomi reiš
kia lietuvišką nuoširdų pa
dėkos žodį, visiems, kurie 
savo aukomis prie šios rink
liavos prisidėjo, o ypač šv. 
Andriejaus parapijos klebo
nu! didžiai gerbiamam kun. 
Matui Pankui, kuris parodė 
nuoširdumą, kurio rūpesčiu 
ir palankumu kolegija susi
lankė šios reikšmingos pa
ramos.

’niel and Family, P. Yokienė, 
Adam Tarutis, M. Gulaucks, 

į K. Steponaitis, Mrs. Juha 
Artritas, Mary L^raon end 
Family, Margaret Dzekosky, 
Nelle Gulanenias, Marija Ta 
rutienė, Mr. Thomas P. Buck- 
ley, Anna G. Zarumba, Wal

Mrs. Anthony Vosney, Miss 
Rose Nordzeski, Ona Jaku
bauskienė, Annette Pentale- 
vitz, Mr. ir Mrs. Petkavich, 
Mary Ferrell, Mr. ir Mrs. 
Chas. Karinauskas, Jr., Mrs 

r Margaret A. Webb, Anna

T' * *
1 « i i
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t nė, Marclana Rudnickienė, 
Miss Grasilda Paskųs, Miss 
Tberesa E. Broff, Mrs. Ma
ry Matulis, Mrs. Mary Si- 
manskas, Frank J. Narcum, 

!S. K Teneliūnas, A. ir J. 
i Balčiūnas,' Sr., Mrs. E. Sa
jauskas, Olga Matulis, Mrs. 
Joseph Sentau, Mares Janu- 
siona, Mrs. Agatha Saka- 

: lauskas, Mrs. Joseph Don- 
neskis, Mr. ir Mrs. Gene Ni- 
colucci, P. A. C. Edmund J. 
Raęponotti, J. M. Uždave- 
n!s, John Sipolin, Catberine 
Narcum, Balčiūnas, Mrs. Ka- 
therine Dumblauskas, Mrs. 
Check’nauskas, Miss Julia 
Putelevitz, Jonas J. Žukaus
kas, Mrs. Adam Cekanavicz, 
Zarauskas Family (Azars), 
Mrs. . Jie va Laimanskienė, 
M3ry Zelonienė, Miss Wait- 
kus and Mrs. Waitkus and 
Family; Miss Mary V. Ma- 
’oska. Mr. ir Mrs. Joseph 
lakalauskas, Mrs. Theodore 
?inkevich, Mrs. Anthony 
Vosney, George J. Zarumba. 
Mr. h* Mrs. Walter Šimkus, 
Mary Barams, Helen Va
lentine, Mrs. Josephine Va- 
’entine, Helen Baranowski, 
Mrs. Philomena Paskųs, 01- 
?a F. Sipolin, Mrs. A. Rut
kauskas, Mrs. Josephine Va- 
3alaiskas, Mary Valentine, 
Julia Melukas, Mrs.‘ Robert 
Gubbins, Mary Kalinauskas, 
Miss Viola W>llace, Mr. ir 
Mrs. J. Miliauskas. Isador 
K^-ineckis, A. Pilkiems, E- į 
lizabeth Gilavieh, Mrs. Ma
ry Radovich, Mrs. A. Degu
tis, Mrs. Frank Gradick, 
Mrs. Magdelme Sausanavich, 

Jadvyga Pvt- Edward Sausancvitch

į

Philadelphia, Pa. i £ems 0 mum*dar fdTnis
■ džiaugsmas, jog išgalime

Pastaruoju laiku netikėtai i jiems suteikti, ypač Kalė- 
mano rankas pi teko vietos doms. Juk mums nieko ne- 
moterų veikėjų v:dės, Onos trūksta. Būkite tokios mie- 
Celedinienis šitoks aplink- hiširdingos, ateikite į susi- 
raštis: rinkimą ir atneškite ką tik

Brangios: — Smagu būtų rasite jums nereikia!ngo, o 
vėl sueiti, pasikalbėti ir ligoniams naudinga. Ten ran 
trumpy) aptarti ateinančių dasi. 12 lietuvių — moterų 

i metų ve kimą. Girdžiu, kad h* vyrų.
narės pasiilgo viena kitos. “Kalėdų laikas — dovanų 

"Kidangi reguliaris mū- laikas — mielaširdystčs lai- 
sų susirinkimas pripuola kas. Pasigailėkime mes tų, 
Kalėdų savaitėj, visos būsi-' 
me labai užimtos švenčių 
prisirengime. Šauk ame to
dėl specialų susirinkimą 1 d. 
gruodžio International Insti
tute.

Kino artistas Corp. George 
Montgomery susituokęs su 
klubų dainininke Einah 
Store. (Acme telephoto)

“Štai kas svarbu! Gavo
me laišką nuo mūsų draugų 
pavargėlių — džiovininkų — 
St’.te Tuberculosis Sanato- 
rium, kuriems pavasarį siun 
tėm drabuž ų. Tikrai grau
du skaitant jų laišką padė-

Maliuna Skarupski. Ann kos. Jie rašo, kaip vargingai 
Dzekosky, Miss Sakalauskas, užlaikomi. Vyrai neturi kuo 
Mrs. O. Stankelis, Mr. Ant
hony Stankelis, Helen Nor
kum, Kulakauskas, Marija 
Martekis, Aneale Kašėta, 
Mykolas Dacionis, Ona Va- 
linčienė, Mrs. Agnės Grigu- 
tis, Elizabeth Lenk, Mr. ir 
Mrs. John L. Matulis, Agnss 
Mikalauskas, Barbora Ma
tulienė, Margaret Fox. Mar
garet Vilchinskas, Julijona 

; Eidentienė, Mrs. Caroline 
Į Nobaus, Mrs. Mary Sackus, 
Miss Ann Domulauskas, Mrs 
Veronica Titus, Pauline Pil-

barzdas nusiskusti, vienas 
nuo kito turi, skolintis ir už
sitarnauti atsakymą — “Pa
sigamink savo ir turės? ...

“Ar nebūtų mielaširdingaš 
darbas prirengti jiems nors 
mažą, dėžę drabužių ar kas 
ligoniams reikalinga; nakti- 

■ nių drabužių, kojinių, švede- 
' ri;i-

‘“Koks smagumas būtų
----- ------------ --------------------- —

I

j
I

I

koms, Mr. ir Mrs. Pavasis, 
Jos. Zawadsky.

Marianapolio Kole
gijos Vadovybė

Aukotojų sąrašas:

Navickienė .......... $20.0C
Walakevičienė .... 6.25
Po $5.00: Rose Kalinaus

kas, Paul Giedraitis, Andrew 
C. Walincius, Rikteraitis, A. 
P. Kartonas, B. Tamošaitis, 
A. B. Miciūnai, Ona Radze- 
vičienė-Ryiz.

Po $3.00: Mrs. Anna Den- 
nis, Martin Kraucelunas, Mr. 
ir Mrs. P. Niroeky, Kowals- 
ky and Joyse Family.

Po $2.00: M. Danais, Mrs. 
Mary Nevulis, Mrs. Yankaus 
kas and Pascus, Vincas Vaz- 
nis, Agota Steponaitienė, 
Rose Dzekosky, Andrew Syl- 
vester, Paul Usunis, Ann Sa- 
nutrus, Kolanta and Stanke- 
vitch Family, Mrs. Kavdok 
and Zavackienė, ----  ----------
Naraks, Mrs. S. Broff, Mr. Mr. ir Mrs. Huch and Fami- 
ir Mrs. Joseph Valentą, Jr. ity. Victoria Mazdarenis, O-

Po $1.00; Margaret Fariel, na Gudinąs, P. Gudinąs, 
A. Junokas. Mrs. Kazimiera ^-°se Ražaitis, Ona Ražai- 
Palauskas, Mr. ir Mrs. Da- tienė, Adam Pranokus, Mrs.

f DABAR
........................... .........................

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MHJLWOEK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčių, viską, skiepą ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LŪMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

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

! PIRKITE KARO BONUS!
jog išgalime J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
T ©L Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BKIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

/

)
Būkit Malonūs

Kea. 6958 So. T aiman Avė.
Res. Tel. GROvehffl 0617
Otfice TeL HEMloek 4848

kurie nei sveikatos, ne! gi
minių, nei kelių centų ant 
pašto ženkleliui neturi. Ne
žiūrint, kiek mes surinksi
me per ųuųirinkimu tuojau • Trečiad. ir Nedaliomis susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare

siusime, idant jie gautų Ka
lėdoms. ”

Pasirašo: Ona Cheledin. 
pirm. Senas Gramozdas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

tS metų patyrimas
Tel: Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofiso Ir Altinių Dirbtuvė
J401 SO. HALSTED ST.

Kampas S4th Street
Valandos noo 10 iU 4; nuo 6 ūd 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

2423 VVest Marguette Road

SAVO AKIMS!
Tik Tl«na pora aklų visam gyveni
mui. Bauroklte jas leiadaml 14e<- 
Munlnuotl jas modernUklausl* 
metodą, kurių re<6j;mo mokslas 
<aU suteikti.

M METAI PATYRIMO 
prMnknae akinių, korte pralaU- 

aa visa aklų (tempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. 1 J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISrrAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lt-tos 
Matomai. CANAL MM, Chicago 

OFISO VAULNDOSi 
Raadfoa »:»• K m. Iki t:tO p. m. 

Trečiad. ir lettad. I:tt a. m.
iki T:«0 p. m.

HAPGLTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - ra kilos.
nuo 1

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. Western Avė., Chicago, III. I

Telefonas — GROvehill 2242

DR. VAITUSH, OPT

Mano 8t metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optomeirieally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS: 
Nw> 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
| Nedaliomis pagal sutartį
Offiee TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Tai. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofise TeL VTRginia 0036 
Rezidencijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CBIKUBGAS 

ClffT Archer Avenue
Į oa» v*L: 1—6 ir 5—8:JO P. M. 

Trafladieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
į 756 West 35th Street

i t

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
biindnees), kreipkitės prie manęs.’ 
Apsiimu išgydyti.„ - _ , I

z

EXTRAI EXTBAI

I

Permainytas 
▼ardas ir 
adresas

UetuTlšfcaa 
žydakas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTUOJAMAS

DU<BTLV>g ITęs

n 
NeišmMktta mvo tesą Bdtvttą nka» 
dų, bet paveskite mama juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa.

vo dirbtuvę pertalsem perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materioiua. Turime dldeU paairlbkiaią vi
sokių spalvų Ir audinių aptrauldmui materiolų.
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor ^etų Išdirbėjai

11107. A PAR KAZIKAITIS — SAVININKAS

4146 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 8516

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS -
Iš Radio Stoties

w. G. E. S. — 1390 Kilocycles 
KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone TAROS 8054

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 susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais. Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VaL: 19-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

J’:,

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas toMa.ryt-.a-. 
REZIDENCIJA

S241 West 66th Place 
TeL REPnblic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
gydytojas n chirurgas 

Dt AKINTUS PRITAIKO 
744 West 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—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL <
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Rea. Tek: MIDvray 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— ’
Saukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 Ori 9:30 vak. 
Šeštad. 6 vaL iki 9:30 rak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikšjimaa yn brangi Dievo 
dovana amSetajoną gyvenimui 
laimėti. Bet Žmogus praranda 
tikėjimu kad jo T-.^zvr-n įĮ-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. TEEINOIS

NETINKAMAS KARIUOMENEINUO PACIFIKO KRANTO

nuLP WAXTED — VYRAI

WAREHOUSE VYRU
i

«

3348 So. Pulaski Rd.

Moterų Karo
Punch Press
Operatorių

Ir Die Setters APIE HELP VVANTED — MOTERYS 4 r

REIKI

in

PUIKI PO KARO ATEITIS
58 VAL. SAVAITĖJE

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL 
Atsišaukite į

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPABTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb ©488-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpovrer Commission nu 

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

BUS BOYS
Atsišaukit i Colonnade KambarJ 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Rd.

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

HEEP VVANTFD — MOTERYS

HELP VVANTED — VYRAI

1

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

DIENOMIS 
AR NAKTIMIS

SHEET METAL DARBAI 
POLISHERS 

IR BUFFERS

CRAFT MFG. CO.
3949 W. Schubert

(Pulaski, 1 block S. of Diversey)

ARC WELDERIŲ
šešiasdešimts Valandų Darbas

860.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
§60.00 IKI §95.00

Ir Bonai Sulig įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
§52.50 IKI §60.00 

Laipsniškas Jsidirbimas

MAŠINISTO
§70.00 IKI §87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL W O R K S

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

5757 VVEST fioth STREET

PACKING HOUSE 
, DARBININKŲ

KII.I.IYG FLOOR DARBAI 
MĖSOS PLVUSTYTOJU 

JAUTIENOS NEŠIOTOJŲ 
PAPRASTŲ DARBININKv 

Pastovūs darbai, laikas ir pusė 
virš 40 valandų.

ILLINOIS PACKING CO.
911 W. 37tn PLACE

DEFENSE DARBAI
5 VYRAM AR VAIKINAM
Patyrimo nereikia. Pradinė mokes
tis 65c į valandą. Atsišaukite se
kančiai :

2044 W. LAKE ST.

Parapijos reikalai
Los Angeles, California. — 

Malonu skaityti lietuvių laik 
raščius, kuriuose randame 
žinių iš lietuvių gyvenimo 
Amerikoje. Daugiausia šia
me laike rašoma apie baza- 
rus ir, tiesiog reikia stebė
tis, kaip galima padaryti ba-i 
zaru pelno $5000 ir net dau
giau.

Lietuvių kolonija Los An-I 
gėlės nemaža, nes galima 
priskaityti apie 600 Lietuviš
kų šeimynų, bet kiek pri
klauso prie Šv. Kazimiero 
parapijos, tai klausimas, nes 
visų dar nespėjau aplanky
ti. Iki šiol prie parapijos 
pr’klauso nedaugiau kaip de
šimta dalis.

200 DARBŲ 
PATYRUSIOMS AR NE 

DIRBTUVES DARBININKĖM

PRIE
(

MAŠINŲ
BENCH DARBŲ
INSPEKTAVIMO

Labai srera pradinė rata mokesties
Puikios darbo sąlygos.
Apmokamos atostogos.
Geras ligoninės pienas.

Labai geras valgis ruošiamas 
mūsų Canteen.

MATYKIT MR. DANICEK
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

I
Nereikia manyti, kad ki

ti lietuviai gyvena be Dievo 
ir bažnyčios. Yra tokių šei
mų., kurios, gyvendamos ke-

liasdešimts mylių nuo šv. 
Kazimiero bažnyčios, neturi 
galimybės atvažiuoti; ypač 
dabar, kada suvaržytas ben
zino vartojimas. Turint o- 
menyje, kad šiame laike kas
kart daugiau atvažiuoja į 
Les Angeles iš rytinių A- 
merikos valstybių, galima 
tikėtis, kad parapijos finan
sai padidės ir mes galėsime 
nuo bazaro pelną skaityti 
ie šimtais, bet tūkstančia's 
dolerių, šįmet bazaro pelnas 
$472.69. Sulyginus su užper
nykščių ir pernykščių metų 
pelnu, matome pažangą: 
1941 matais turėjome $174.- 
18; 1942 metais — $393.44. 
Todėl galime šįmet numokė- 
ti skolos $382 ir šių, metų 
taksus. Maniau, kad galėsiu 
ir naują stogą uždengti ant 
bažnycos ir klebonijos, bet 
priseis lankyti parapiją, ir 
tam tiks’ui rinkti aukas.

OFISAMS VALYMUI 
MOTERŲ

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

Magnaflux Corp.
5908 Northvvest Hgwy.

MERGINŲ
GENERAL UTUJTY 

FLOOR DARBININKIŲ
DĖL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Pakitsis

M. BORN & CO.
1060 W. Adams St.

žinoma, iš parapijų statis
tikų, kad tos parapijos au
ga, kuriose žmonės gyvena 
krikščioniška5: stoja į mo
terystės luomą ir džiaugiasi 
kūdikių susilaukę, šv. Kazi
miero parapijoj yra gerų ka
talikių mergaičių, kurios pri
ėmė Moterystės Sakramentą! 
mūsų kukl’oj bažnytėlėe. 
kurioje, vos galėjo sutilpti 
susirinkę giminės, svečiai ir 
žiūrovai. Gražų pavyzdį d?

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
STRIPPERS

i

VYRAI IR MOTERYS
Pirmad. perdėm šeštad.

8 ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė. Cicero

MERGINŲ AR MOTERŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVES DARBŲ

Dirbti popierinių baksų 
dirbtuvėje.

IMPERIAL BOX CO 
1566 W. Carroll Avė.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHEPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

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

2742 W. 36th PLACE
—------------------ —------

VVAREHOUSE VYRŲ. Grūdų gami
nimo įstaigoje. Pastovūs darbai su 
viršlaikiu. Taipgi reikia Pakerių ir 
Maišytojų.

RYDE & CO.
5425 VV. Roosevelt Rd.

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

MOTERIMS
IKI 50 METŲ SENUMO

10 VYRU — 10 VALANDOS:
70 VAL. MOKESTIS 

IR BONAI
5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONE
DĖL PENKIŲ 12 VAL. NAKTIM 

SIETŲ
šeštad. ir Sekmad. dirbti nereikia. 
Tiktai tie, kurie intereso’asi dirbti 

nualatiniai lai atsišaukia.

TAIPGI
6 — DARBININKU — 6 

DIRBTI DIENOMIS

VICTOR GASKET CO.
5750 W. ROOSEVELT RD.

Atsišaukit į

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisas Moterims

309 W. WASHINGTON ST.
ANGLIŲ KASĖJŲ

IR TROKŲ PAGELBININKŲ 
Dieną ar naktį darbai.

VVESTERN FIEL CO.
4900 W. Lake —■ 2627 W. Adams

Pirmam Aukšte
CHICAGO

Vyrų
Reikia

Dirbti valve ir fitting warehouse į 
dirbtuvėje ___

PATYRIMO NEREIKIA 
LAIKAS IR vtnft 40

WALWORTH CO.
319 W. 40th PI.

VAL.

Pirmad. perdėm Penktad. 

8:30 ryto iki 5 pp. 

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd

Skelbkitės Dien. “Drauge”

giene, M. Slateriens ir daug 
surinko. Vyrai prisidėjo:&g 
mas Krūminas ir AntaMs 
Brūzga, Jonas K. Milius, S|a 
sys Slateris ir Kazys Šląi- 
tis. Aldonai Vaitkūnaitei dė
kui, kad per tris vakarus 
tvarkingai stovėjo prie da
linimo fantų.

Dėkoju ir kitiems, kurie 
lankėte bazarą ir nevieną 
centą paaukojo. Ciplienė, ku
ri ne centus, bet nemažai 
dolerių paaukojo; Helen 
Smith, kuri nebūdama lietu
vė, vienok neskupavo dole
rių išpirkimui fantų. Viešai 
turiu padėkoti Kanauskių 
šeimai iš 17 narių, kuri žy
miai pakėlė mūsų finansus 
dalyvaudami.

Prelatas J. Maciejauskas

V,

Frankie Sinatra, žinomas “kruneris”, taip pat buvo 
pašauktai į kariuomenę, tačiau “išbrokytas”. Drafto bor- 
de egzaminuojant sveikatą rasta defektas ausies būgnely
je. Nuotrauka padaryta jam išeinant iš drafto bordo Jer- 
sey City, N. J. (Acme-Draugas telephoto)
___________________________________________________  
vė Margarita (Magdalena) linskiūtė, o E. Masonienė vėl, 
Janušauskaitė, kuri lapkri- kaip pernai, pavažinėjo po 
čio pradžioje susituokė su parapiją kartu su F. Bruz- 
le/tenantu Aleksandru Sal-I I

i tonu, lietuviu iš S. Francis-
co. Turiu pagirti ir tas mer-,
gaites, kurios nors buvo iš- Kas gyvena be prneipų, to 
tekėjusios už kitos tautos moralinis gyvenimas svy- 
vyrų, vienok vaikučius pa- ruoja kaip nendrė. (Tiha- 
krikštijo lietuvių bažnyčioj: 

Į Juozefa Dukauskaitė-Foote
ir Stanislava Nedvaraitė-
Shields.. :

Malda žmogaus sielą tobu
lina.

Dirbti popierinių 
baksų dirbtuvėje.

IMPERIAL BOX CO.
1566 W. Carroll Avė.

PARDAVIMUI

REFRIGERATORIUS parsiduoda.— 

Kaip naujas. Kreipkitės — €825 SO 

VVESTERN AVENUE.

5920 PRINCETON—2 fletų medžio: 
6—6: 1 blokas nuo St. Martin’s ka
talikų bažnyčios. Nuosavybės išpar
davimas. Kaina 32,500.—REPUBLIC 
0207.

Bazare laimėtojai buvo šie 
rsmenys: pirmutinę dovaną 
laimėjo Elena Rutkauskienė 
iš Los Angeles; antrąją — 
Dan Sullivan taip pat iš Los 
Angeles; o trečią Ann Juraš
ka, 3332 S. Union Avė., Chi
cago.

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

PIRMIEMS MORGIČIAMS PASKO 
LOS daromos už tiktai 3 nuošimtį. 
JOHN O. SYKORA. 2411 S. 5 2 n d 
Avė.. Cicero 453.

DARBININKŲ reikia dirbti ant ū- 
kės. Turi turėt kiek tai patyrimo 
prie ūkės darbų. Vedusių ar pavie
nių. Alga didesnė negu kitose ūkė- 
se. Moderniška ūkė. du namai gy
venimui. elektra, telefonas, bėgan
tis vanduo, viskas kaip ir mieste. 
Dėl platesnių informacijų rašykit į 
ANTHONY F.. KATILIUS, 505 E. 
EIGHTH A VE., HOMESTEAD, PA. I

HELP VVANTED — VYRAI

mer Toth)

žmogaus mintys, ne žo
džiai, yra jo nuosavybė.

Nsseniai savaitiniame Los 
Angeles arkidiecezijos laik
raštyje ’‘The Tidings” tilpo 
aprašymas: “Small Nation 
Mourns Fifteen ‘Liąuidated’ 
Priests in Lithuania.” Strai
psnis buvo sutrumpintas ap
rašymas kun. Juozo Pruns- 
kio knygelės. Matytis, kad 
svetimtaučiai užjaučia var
gingą Lietuvos padėtį, nes 
savo spaudoje garsina šiur
pius Lietuvos pergyvenimus 

S. M. A.

PIRKITE KARO BONUS!

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

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

RENDUOJASI — 6 kamb. 1 
šviesus ir naujai išdekoruotas. prie 
pat parkų. Savininkas lietuvis. 1139 
S. TROY ST.. Tel. NEVada 0229

Inteligentiško žmogaus in
teligencija ir ignoranto ig 
norancija auga au jo metai1

HELP VVANTED — VYRAI

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Kam Kentėti
nesmagumus

UŽKIETĖJIMO
Šeimininkės per bazarą pa 

rodė savo gabumus, nes la
bai skanius valgius priren
gė ir gražiai patarnavo: 
Strongienė, M. Miškienė, D. į

i Krumįnienė, K. Norbuntie- 
nė, E. šliak’enė, Sakevičie- 

netas. nė e Masonienė, B. Star- 
kienė, P. Veiverienė, M. Sla- 
terienė ir O. Lužienė. Ne tik 
0. Lužienė, bet ir jaunesnės 
Sakevičienė, Rutkauskiene 
moka iškepti skanių pyragų.

Bazarą parėmė dovano
mis: E. Morkienė ir E. Zy-

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBA 
KURĮ NORITE GAUTI!

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų 
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers
★ ★

JOKIO PATYPmn NUPEIKIA
GERA MOKESTIS

★
MERIT DIRBTUV E

Gabumu įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos jsidirbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvė“. tvarkom* Canteen nrl«t*to valgiu* kašto kain*. 

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

Danly Machine Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

1
* ★
★
★
*

*

★

******
For Sale 1
For Help! 
For Rent!
For Service !
For Results I 

ADVERTISE

t

In America’s Greatesi 
ithuanian Daily Netvspar

— ESTAB1JSHED 1909 —

CALL AN A.D-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

IITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius. Laik 
rodėlius. Auksinius ir Deiman 
tinius Žiedus, Rašom. •> 
nas ir kitu- 
visokius auk
sinius daiktu? 
už PRIENA _ 
MI A U SI AS • 
KAINAS.
Turine dideli 
a s i r nklmą 

'JuzikaliAky Tnstrumntų Mum 
fališku Knysru. Stvsru. Reknr 
■hj ir kitu visokių muzikai’ 
'aiktų.

raišom Laikrodžius. Lalkn 
dėliua, žiedus. Rašomas Plunk 
anas tr Muzikalius Instrumen
tu*.

1
JOHN A. KASS

JEWEI.RY — VVATCHMAKER
— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Piione: LAFAYETTE 8817

Kai jums prikimba veiksminis už- 
I kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar
ginti. nervuoti ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimą, jaučiate nemalo
nų kvapą, vidurių suirimą, nevirš
kinimą. nemigą, neturėjimą apetito 

I ir jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas: pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo 
ir suteikia skilviui malo- : 
nų šilumos iausmą. Var- 
t.-'kit tikrai kaip nurodo-, 
ma ant bonkutės 
Jei jūs vėl nori
te jaus'i džiaug- 
«mi malonios 
pagelbos nuo už
kietėjimo v a rgi-

■ nimų ir tuo pat 
laiku palengvin
ti jūsų skilvį, 
įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėj, siųskit prašymą dėl mūsų 

( "susipažinimui” pasiūlymo Gomozo 
I tr gausite —

nvifOT goc vert5sU 1 Bandymui Bonkutės
DR. PETER’S OLEJO LTNTMENT— 
antiseptikas — kuris suteiki* greitą 
palengvinimą nuo reumatlškų Ir ne- 
uralgiškų skausmų, muskulinio nu- 
garskausmo, sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų ir nykstelėji- 
tnų.
DR, PETER’S MAGOIU) — alkalinas 

į — palengvina laikinai neku-inos 
skausmingus skilvio sutrikimus kaip 
pavyzdžiui rūkšties nevirškinimą* ir 
rėmuo.I

užrašo.

I

SIŲSKIT ŠĮ “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
O Įdėtas $1.00. Atsiųskit man 
apmokėtą 11 uncijų GOMOZO ir 
dykai—60c ve tės--bandymui bon- 
kutes OLEJO IR MAGOLO.
() C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas .........................................................
Adresas ........... .. ................................. ..

Pašto Ofisas ...........................................
DR. PKTKR FAHRNTCT * 90X8 CO.

Dept. 671-2BD
2501 Wa«lilnrton Bltd.. Chicago lt, III. 
tM Manley St., Wlnnlpeg. Man.. Can.
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Skleidžia melagystes
Raymond Moley šios savaitės “Newsweek” laidoje ra

šo apie Baltijos valstybes. Reikią tik stebėtis, kad to 
žurnalo redakcija matė reikalą dėti toki raštą, kuria
me pilna ne tik melagysčių, bet ir kvailysčių. Toks ra
šinys tikrai neduoda garbės nei žurnalui nei jo redak
toriams.

Tasai “rašytojas’’, bando ‘‘išrišti’’ Baltijos valstybių 
klausimą, bet jis nežino, kad lietuvių tauta nėra slavų 
kilmės. Jis įtaria Amerikos politikierius, kad jie, gau
dydami balsus, palaiko Baltijos valstybių ir Lenkijos 
nepriklausomybės idėją, tačiau pats kalba už Rusijos 
imperializmo ekspansiją taip stipriai, lyg pačios Mask
vos būtų pasamdytas. Jis savo kvailu raštu siūlo ati
duoti (ir tai be jokių ceremonijų) Baltijos valstybes 
Rusijai, lyg nežinodamas, kad nei Lietuva, nei Latvija, 
nei Estija jokiu būdu nepriklauso rusams ir nė viena 
iš jų nenori būti nei Rusijos nei Vokietijos dalimis, bet 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, nes jos ir 
savo kilme, ir kultūra, ir gyvenimo standardu skiriasi 
nuo rusų ir kitų slavų tautų.

Tokie “rašytojai”, kaip Moley, biauriai teršia ame
rikiečių gerą vardą. Visi padorūs amerikiečiai stovi už 
teisybę, už mažų tautų teises, smerkia agresorius, kuo
met Moley viešai stoja už imperializmą. Amerika ka
riauja už teisybę, tautų išlaisvinimą, o Moley proponuo- 
ja tautų belaisvę, agresiją, diktatorių sustiprinimą.

Iškraipęs Lietuvos istorijos faktus, pavadinęs lietu
vius slavais, Moley kartoja bolševikų nudėvėtą pasaką, 
kad, girdi, Baltijos valstybės buvo įsteigtos (Versalio 
sutartimi) dėl to, kad norėta. Rusiją suskaldyti. Jis pa
kartoja ir kitą bolševikų melą, būk, po vokiečių okupa
cijos lietuviai savo simpatijomis pakrypę prie vokiečių.

Šis Moley rašinys ir melagingas ir tuo pačiu kartu 
skandalingas. Jis yra žemiau bet kokios kritikos. Patį 
autorių kritikuoti vargu apsimoka. Būtų per žema. 
Bet žurnalui “Newsweek” reiktų pasiųsti protestą ir 
perspėti, kad jo redaktoriai nedėtų melagingų ir Bal
tijos valstybes užgaunančių straipsnių.

*

Didžiosios Britanijos šventė
(LKFSB) Gruodžio 14 d. Didžioji Britų imperija tu

ri savo valstybinę šventę. Britanija — tai milžinas. Jai 
priklausomų žemių yna visuose kontinentuose, sudaran
čių 13,655,393 kvadr. mylių su 496 milijonais gyventojų. 
Taigi Britų imperija turi daugiau gyventojų, negu jų 
yra visoj Europoj, visoj Amerikoj ar bet kuriame ki
tame kont’metite. Daugiau negu kas penktas pasaulio 
gyventojas priklauso Britų imperijai. Britų imperijos 
užimami plotai yra žymiai didesni už visą Afrikos, ar 
už visą Azijos žemyną, o jau už Europą — šešis kartus 
didesni. Tiesa, kai kurios Britų imperijon įskaitomos 
šalys, kaip, pav., Airija, turi beveik visišką nepriklau
somybę ir net šiame kare yna pasiskelbusios neutra
liomis. Bet ir jos yra daugiau surištos su Britų impe
rija, kaip su kuria kita šalimi.

Tikroji Britanija (The United Kingdom) užima 94,279 
kvadr. mylias ir turi gyventojų 46 milijonus. Apie gy
venimą karo metu Britų saloje mes turime šitokių įdo
mių faktų:
BRITAI "KARO PASTANGOSE

— Prieš karą buvo produkuojama 33,000 tonų grieti
nės. Dabąr grietinės iš viso nėra. Taipgi sulaikytas uu*

portas bananų, grapefruit, citrinų; vyno importuojama 
kokius 40 kartų mažiau ir degtinės gaminama tris kar
tus maž-eu.

— Prieš karą britas kas mėnesį vidutiniškai suvar
todavo po 15 kiaušinių, dabar tik po 3.

— Dabar vokiečių lėktuvų atakos aptilo, bet prieš 
metus Britų vyriausybė buvo pranešusi, kad vokiečių 
lėktuvą’ buvo užmušę arti 47,000 vyrų, moterų ir vai
kų, daugiau kaip 54,000 buvo sužeista. Daugiau kaip 
2,750,000 namų buvo vokiečių bombų sugriauta ar su
žalota, taigi buvo paliestas kas penktas Britanijos na
mas.

— Visos britų moterys .nuo 18 m. iki 45 m. amžiaus 
yra arba karingose daliniuose arba karinėj pramonėj. 
Jau apie 7,000,000 britų moterų dirba visą laiką, ar tik 
dalį dienos, pramonėje.
KIEK ANGLAI MOKA TAKSŲ

— Britanijoje neduodama nė kiek gazolino pasivaži
nėjimams dėl malonumo. Teatrai uždaromi anksti, kad 
vis’, būtų namuose, jei bus vokiečių lėktuvų puolimas. 
100 nuoš. taksų reikia mokėti nuo vertės daikto, jei 
perki ką nors padaryto iš šilko, už odos legaminus, kai
linius, brangenybes.

— Nevedęs britas, kurs uždirba 2,000 dolerių per me
tus, moka income tax $624.52, taigi ko ne trečdalį už
darbio. Vedęs, su dviem vaikais, jei uždirba 2,000 do
lerių per metus, moka taksų 304 dolerius, o jei vedęs 
uždirba 4,000 doL per metus ir dar turi išlaikyti du vai
ku, tai moka income tax $1,204 dolerius.

— Jei už degtinės butelį britas moka $5.10, tai iš tos 
sumos $3.68 eina taksams. Už tabako pakelį užmokėjus 
44 centus, taksams ’š tų pinigų eina 36 centai. Už alaus 
stiklą mokant 20c, taksams iš to eina 13c.
VISI KOVOJA, VISI DIRBA

. y
— Royal Ordinance fabrikuose Britanijoje 60 nuoš. 

ginklų (guns) ir šovinių buvo moterų darbininkių pa
gaminta.

— Kas ketvirtas britų berniukas tarp 15 ir 18 metų 
nors 4 valandas sava tėję praleidžia aviacijos pamoko
se. Mergaitės 14-18 metų taipgi gauna specialinį karinį- 
apmokymą. Prie mokyklų yra įruošti pergalės darže
liai, o atostogų metu daugelis moksleivių vyksta į far- 
mas padėti ūkininkams.

Taigi Britų -imperija galinga, visas savo jėgas suor
ganizavusi pergalei, stoja kovon už demokratijų lai
mėjimą ir- mes turime viltį, kad padės ir kitoms demo
kratiją mylinčioms tautoms, kaip Lietuvai, laisvę ir ne
priklausomybę atstatyti.
★

.Susirūpinimas 1944 m. rinkimais
Politinės partijos vis daugiau rūpinasi prezidento rin

kimais, kurie bus 1944 metais. Kadangi demokratai vis 
dar mano, kad Prez. Rooseveltas kandidatuos ir ket
virtam terminui, todėl jie ne tiek kandidatais rūpinasi. 
Kas kita su respublikonais. Jie, manydami, kad jų pros
pektai kitų metų rinkimuose ne visai blogi, ieško tokio 
kandidato, kuris geriausiai pajėgtų tuos prospektus iš
naudoti. Respublikonų minimi kandidatai — Willkie, 
Dewey, MacArthur, Br.icker ir T-aft, kaip spėjama, ne
turi progos būti nominuotais. Konvencijoj jų šalininkų 
jėgos pasidalins. Nenorėdami vieni kitiems užsileisti, 
turės nominuoti tokį kandidatą, kurio vardas visai ma
žai kam bus žinomas. Tokiu atveju respublikonų šan
sai sumažėtų.

' SPAUDOS APŽVALGA ]
Darbininkų baudžiava

‘‘Darbninkas” daro tokią pastabą:
‘‘Iš tiesų, Rusijos veidas nebekoks. Komunistų šei

mininkavimas padarė iš jos kažkokį pusdykinį, pana
šų į girtuoklio, ar tinginio, ar pusgalvio, ūkį. Veikiau
sia, į visų tr jų drauge. Štai koks tikrasis Rusijos 
vaizdas.

“Reikėtų manyti — sako “Bolševizmas Europos 
Teisme” — kad darbininkų diktatūros šalyje bent pa
tys darbininkai turėtų būti laimingi. Ką gi darbinin
kai gavo iš sovietų ' Vieną tik — baudžiavą fabrikuo
se. Skurdas miestuose ir gamybos puolimas vertė dar
bininkus grįžti į kaimus, štai, kodėl pasilikusieji ta
po fabrikų baudžiauninikais ir be ypatingo atleidimo 
negali fabrikų apleisti. Darbininkai yra palikti žiau
riausiam ir griežčiausiam rėžimui. Pavėlavimas, apsi
leidimas darbe, baudžiamas yra kalėjimu ir plakimu. 
Išsiunčia į koncentracijos stovyklas, kaip pavyzdžiui 
į Archangelską, kur žmonės iš šalčio ir alkio neišven
gia mirties. Aštuonių valandų darbo diena pakeista į 
12 valandų. Vadovybė niekam neverta: darbo gamyba 
krito, praktikos ir mokėjimo jokio. Už darbą mokama 
darbininkams dvejopu būdu; pinigais — popieriniais 
Ženklais ir po jaku j pajok J x kurs retai kada esti iš*

PERGYVENĘS BAISIAS VALANDAS

Julio B. Caba Rrocas, vienas jūrininkų Gubos prekinio laivo, kuris sutorpeduotas
ir per vieną minutę nuskendo, netoli Charleston, N. G. Užsikabinęs už laivo skeveldros 
jis 36 valandas plūduriavo jūroje iki buvo U. S. laivo išgelbėtas. Atvaizde amerikiečiai 
jūrininkai tvarsto žaizdas, kurias padarė puldami jį beplūduriuojant jūroje rykliai 
(sharks). iAcme-Draugas talephoto)

duodamas pilnai... Tikrai proletarų revoliucijos ste
bėtini yra rezultatai. Darbininkai suskirstyti į, 17 ka
tegorijų (rūšių bei luomų). Tai puikiausia lygybės 
karalija, privedusi prie to, kad darbininkai dalijami 
į 17 kategorijų, kada skelbiama kategorijų bei luomų 
panaikinimas. Komisarai yra labiausia privilegijuota 
kategorija...”
★

"Mano sielos atgarsiai''
Tokia antrašte šiomis dienomis išėjo iš spaudos 245 

puslapių knyga. Ją parašė kun. Pr. Vasiliauskas (Meš- 
kuitis), šv. Kazimiero Seserų vienuolyno, Newtown, Pa., 
kapelionas. Knygoje duodama daug vaizdų iš Lietuvos 
ir, apskritai, lietuvių gyvenimo. Jie parašyti gyvai ir 
įdomiai, nes jų dauguma yra pat’es autoriaus pergy
venimai. Kai kurie iš tų vaizdų yna tilpę mūsų dien
raštyje. i

Įsigiję šią knygą, nesigailėsime, nes joj rasime gra
žių ir naudingų pasiskaitymų.

Pagerbta moteris 
mokslininkė

Pirmutinis visos Ameri
kos Radiologijos Kongresas, 
įvykęs Buenos Aires mies
te, 19.X.43 pagerbė rad’umo 
išradėją, Mariją Sklodovską- 
Curie, o Argentinos sostinės 
valdyba jos vardu pavadino 
gatvę, einančią pro Radiolo
gijos ir Fisioterapijos Ins
titutą. (Kita gretima gatvė 
19.X.43 pavadinta Roentge- 
no spindulių išradėjo var
du).

Marija Curie Sklodovska 
yra gimusi Lenkijos kaime 
Sklody, neturtingų valstiečių 
šeimoje. Aukštesnį mokslą 
eiti nuvyko Paryžiun, su 40 
rublių mėnesiui. Ten susipa
žino su Elzaco prancūzu, 
Pierre Currie už kurio iš
tekėjo ir abu drauge dirbo 
mokslui. Ji 1906 metuose 
buvo vienintelė moteris, ta
da profesoriavusi Sorbonos 
universitete, fizikos fakulte
te. kurio rektorium buvo jos 
vyras.

Radiumo išradimu Curie 
atliko neįka’nuojamą gerą 
žmonijai. Tik radiumu da
bar lengvai pagydomi vėžio 
liga serganti žmonės.

Išradėjai mirus, jos darbą 
tęsė jos duktė, bet vokie
čiams okupavius Paryžių, ji 
persikėlė Anglijon ir dabar 
tarnauja anglų karuomenė- 
je savanore, kovodama prieš 
nacius.

Barbariški naciai sugrio
vė jaunosios Curie moksli
nių darbų tąsą, kaip kad jie 
sugriovė beveik visas Lietu
vos mokslo įstaigas.

A. Eutelioaienš

WHATS WR0HG WHH

Don't waste or burn fat by coofcing meats over 
too hot a flame. Used fat is valuable. Your meat 
dealer will give you extra ration points and cash 
for all you turn in to him.

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

S

Telefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT BOAD

AUKŠ
ČIAU

SPRINGSA1 jūsų parlor 
seto yra tdkie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

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 kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaw 
galų.

ŠMOI'U 
Kainos

Kompani-

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANYI>
» *
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Iš Cicero padanges
Draugijos Šv. Antano 

priešmetinis susirinkimas 
buvo 5 d. gruodžio. Susirin
kimas buvo labai gausus na
riais ir nutarimais.

P:rmas nutarimas, kad 
viskas būtų vedama, kaip i 
yra konstitucijoj nurodyta. 
Jei taip bus vedami reika
lai, nieks negalės jokių už
metimų draugijai padaryti.

Kitas nutarimas, kad vi
sos pomirtinės būtų išmokė
tos sausio mėnesį.

Trečias nutarimas, kad li
goniai būtų aplankomi ir li
goj pašalpa išmokama. Li
gonių draugija turi du.

Raportą iš Federacijos 12 
skyriaus išdavė pirm. A. Za
karas. Pranešė, kad skyrius 
rengias prie vakaro, vasa
rio 13 d., 1944 m. Raportas 
priimtas. Prisiųstas laiškas 
iš Federacijos 12 skyriaus, 
kad dr-ja išrinktų atstovus 
ir užsimokėtų metinį mokes
tį $2.00, kas :r padaryta. At
stovais išrinkti: A. Zakaras, 
A. Valančius ir P. Stanislo- 
vaitis.

Raportą iš Labdarių Są- 
gos 3 kuopos išdavė J. Šilei
kis. Pranešė, kad kuopa ren
gia vakarą 12 d. gruodžio, 
ir kvietė visus atsilankyti. 
Atstovais į Labdarių Są-gos 
3 kuopą išrinkti: Jonas Ši
leikis, Jurgis Agentas ir K. 
Gasiūnas. Ta proga pirm. A. 
Zakaras pakvietė Labdarių 
Są-gos centro pirm. A. Va
lančių pranešti, kas veikia
ma centre ir kaip pasisekė 
seimas. Pranešimas buvo tik

PAPASAKOJA DĖKIN
GUMĄ

Skolinam Pinigus 
Morgičiams * 

. 3EITAS IR MANDAGUS 
PATAKNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DAB ARTINA 
DIVIDENTŲ
KATA.............

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

In behalf of all patriotic American women who have salvaged their 
used fat for war ūse, Mary Howard, of Hollyvvood, California, presents 
Corporal Robert Bukin, of Perth Amboy, N. J., with a Christmas tree 
appropriately hung wtth presents highly acceptable in war zones. 
There is insecticide to discourage troubtesome insects and pests, tan- 
nic acid jetly for burns and sulfa ointment to prevent the spread of 
infections. Ali are by-produets of glycerine salvaged from used fat.

Pasitikėjimo 
Mumis

I

Si Firma Virs 50 Metų
Tęs Pačios Šeimos.t

Valančius. ‘‘Draugas’’ drau
gi j C3 vardu užprenumeruo
tas ir 1944 metams.

A. Valančius

I MERKY CHRISTMAS
NULIŪDIMO VALANDOJE

PASTABA CICEROS 
LIETUVIAMS

Šruomi pranešama a o mie
sto lietuviams svarbi ir reikš 
minga žinia apie politinį vei
kimą ateinančių metų rinki
muose. Ta’ skelbia Lietuvių 
Demokratų Lyga Cook Coun 
ty, kuri kviečia Ciceros lie
tuvius susidomėti ir susior
ganizuoti, kad bendrai veik
ti už demokratų tikietą. Svar 
bu lietuviams tas, kad iš
rinkti lietuvį j miesto parei
gūnus. Rinkimai įvyks va
sario mėnesį,.

Lietuvių Demokratų Lyga 
sudarė komitetą, kuris rei
kalaus lietuvio ant tikėto į 
miesto Collector ar Assesor 
ir nuvyko tartis tuo reikalu 
su miesto valdininkais. Ko
mitetą sudarė teisėjas Zūris, 
Al. Kumskis, km. I. Alba
vičius, J. Bačiūnas, Al. Bro- 
zis, A. Micks, I. King ir ke
letas kitų. Komitetą pasiti
ko miesto valdininkas A. F. 
Macijewski, teisėjas Henry 
Sandusky ir Joseph Backer. 
Pasitaręs komitetas su šiais 
valdininkais tikrai gavo pa
tenkinimą, nes jie mielu no
ru pasisakė remsią lietuvį 
kandidatą ir įtrauksią į są
rašą. Po to pasitaręs komi-

Užsidėjęs kaukę, nežinomo 
vardo, perstatytas tiktai kai
po prancūzų deputatas, pa-.v 
sakoja National Association 
of Manufacturers apie slap
tą prancūzų veikimą didelį 
jų dėkingumą už šmugeliu 
gautus ginklus ir amunici
ją. (Acme-Draugas telepho- 
to) IIrai gražus ir priimtas dide
liu rankų plojimu.

Perskaitytas laiškas iš 
Dievo Motinos Sopulingos 
draugijos, kuri rengia ban- 
kietą kun. J. Griniui pagerb
ti, sausio 9 d., 1944, parapi
jos svetainėj. Prisiųsta ir 10 
tikietų, po $1.00. Draugija 
priėmė laišką ir nupirko vi
sus tikietus iš iždo. Gražus 

, pavyzdys kitoms draugi- 
; joms.

1944 m. valdybon išrink
ta: pirm. A. Zakaras, pagei- 
bininku Leonas Žukauskas, 
nutarimų raštininku A. Mi
kutis, finansų raštininku J. 
Zaura3, kontrolės rašt. Juo
zapas Kavaliauskas, iždin. 
Juozapas Gribauskas, iždo 
globėjais Juozapas Tekorius 
ir Jonas Kasiulaitis, tvark
dariais Jonas Mikolainis ir 
Laurinas Martinkus, prie vė
liavos Prialgauskis ir P. Lau 
rinaitis. Ligonių lankytojas 
L. žukauskis, teisėjai A. Ma
tulis, rašt. V. Grigaliūnas, I 
knygų revizijos kom. J. Mi
ko1 ainis, A. Lazdauskis, P. * 
Srupsas, korespondentas A.
------------------------------------ --

tetas su žymiaisiais Ciceros 
veikėjais bei biznieriais, iš
rinko tinkamą lietuvį kan
didatuoti šiai vietai, būtent 
laidotuvių, direktorių Anta
ną B. Petkų.

Taigi, lietuviai, be užvy-

do veikite vieningai, nes tu
rite gerą progą, gerą kan
didatą ir gerą ’ tautietį, ku
ris bus įtrauktas į demokra
tų sąrašą.

Lygos koresp. S. Gurskis 
PIRKt^^KARO^BONUS?

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

Budriko Modemiška Krautuve

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

Pacifike kovotojai su
organizavo rožančiaus 

klubą
Roehester, N. Y. — Stip

rūs marinai ir Seabees nuo- ; 
žalioje saloje, pietų Pacifike, 1 
suorganizavo šv. rožančiaus 
klubą, kad susirinkus kalbė
ti rožančių kas vakarą 6 va
landą. Apie tai pranešė laiš
ke Roger Monahan. buvęs 
Kolumbo jaunimo draugijos 
narys.

i 
t
I
tI
i

|

los. F. BiHfrik, Ine.
3241 So. Halsted Si.
Tel. Calumet 7237—4591

Skruzdžių maistas
Skruzdės laike žiemos 

maitinasi tuo maistu, kurį 
vasaros metu suneša į liz
dus.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFL 1000 k Sekmadienio v»- 

kare valaad*.
WHF<145O k^KcGirtadienlo

Paraginkite savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų įdo
miausią laikraštį “Draugą”.

Palaikykite tuos M™1*- 
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

VIKTORIJA ZALESKA
Mirė Gruod. 10 d.. 1943 m., 

8:45 vai. ryte, sulaukus se
natvės.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Viduklės par.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Raymond ir marčią Ber
nice. dukterį Dr. Lydia Zales- 
ka Bartush ir žentą Joseph, 
4 anukus ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje paLko seserį Leonorą 
ir jos šeimą.

Kūnaas pašarvotas namuose, 
4644 So. Marshfield Ave.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Gruod. 14 d., iš namų 9:00
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamu* dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Mar
ti, žentas, Anūkai ir Gimines.

Laidotuvių Direktorius I. J. 
Zolp. Tel. Yards 0781.

KREEPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

MONUMENT CO.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

b

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas <r Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE.
(Netoli Grand. Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

PERSONALJZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C08T! 
PAKTICILAB PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODt'CTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautifol—Most Endurtng—Strongest—Best In The Worid.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Cdmmerce

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

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

V\Z

i“

A A A

MARIJONA 
KVIETKAUSKEENE
(po tėvai-. Bražtn-ka+tt)

Gyveno 1811
Cicero, III.

Mirė Gruod.
8:15 vai. vak.. 
meti; amžiaus.

Girnas Lietuvoje.
Suvalkų apskr., 
Ifcirtašiūnų kaimo.

Paliko dideliame 
vyrą Kazimierą, 5 
Antoinettc, Thieten 
George, Mary Genis 
Charles. Anna Rlce tr žentą 
John. Adelę Thielen ir žentą 
Edward, ir Helen; 11 anūkų; 
brolį Ignacą iš Harrisburg, 
III. ir daug kitų giminią ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje. 1410 Ho. 
50th Are.. Cieero. IU.

lxr Klot avės įvyks trečiadienį. 
Gruod. 15 4. iš koplyčioe 8:8h 
vai. ryto bus atlydėta J šv. 
Antano parap. bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedrtl ingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drangus-gea Ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

AuBnrię: Vyras. Dukterys. 
Žentai, .traukai. Brolis Ir Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus. Tek Cirero 
2109.

S. 49th Ct.,

1! 4. 1943. 
sulaukus 75

Kilo iš
Vctsčjų par.,

mliūdttnc 
dukteris 

žentą 
žentą

tr 
ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA |

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

3319 LITUANICA AVE.
EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WE8T 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. PboM VAKPS 0781

MAŽEIKA

N AKLAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktj
Ag'M J

iI 4 ' F
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3572

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

 Telephone YARDS 1419

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
19821 SO. MICHIGAN 4VE. Phone Pili.1 .MAN 9661
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Lietuviai kariai kovoje už u. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų’

Lietuviai Dėdės Šamo tarnyboje
Bernice J. Mikalauskis gi- Bernice turi brolį George 

mė 1916 metais, rugpiučio 
27 dieną. Baigė šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos pra
džios mokyklą, Chicago 
Heights, III., ir Bloom Town- 
ship high school. Gyveno su
tėvais, Mr. ir Mrs. George Heights Rationing Board’e, 
ir Mary Mikalauskis. 1331 ir Frances 
Portland avė.. Chicago 
Heights, III. Dirbo Illinois

Mikalauskį, kuris jau antri 
metai kaip tarnauja laivyne. 
Turi taip pat dvi sesutes — 
Mary ir Frances Mikalaus
kis, kurios dirba valdžios “ - . ■ -
darbą. Mary dirba Chicago

dirba Armed
Servise Forces, Chicago.

Bernice J. Mikalauskis

Balandžiai grįžo pėsti į

namus
St. Paul, Minn. -— Kas tai 

pavogė tris Omer G. For- 
tun’o balandžius. Balandžiai 
paspruko iš vagies nagų ir 
po dviejų dienų vėliau jie 
parėjo namo pėsti. Balan
džiai negalėjo skristi, nes 
vienam Buvo nulaužtas spar
nas ir kitiem dviem buvo nu
kirsti sparnai ir uodegos.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. TLLTNOTS

i

STEIGIA KNYGYNĄ ŠV. PANELES MARIJOS GARBEI Korėjos mažosios karžygės

Mažos mergaitės verčiau bevelijo mir
ti, negu atsižadėti kataliku tikėjimo 
MERGYTĖS BUVO POLICIJOS MUŠAMOS. BET JOS 
TIKĖJIMO NEIŠSIŽADĖJO. POLICIJA PRISIKABINO 
DĖL DAINOS.

St. Columbans, Nebr. — tikėjimo neatsižadės. Vaikai 
tada mus sulaikysite 

ėjimo į katalikų bažny- 
kai mus nužudysite”.

buvo reakcija keturių

“Tik 
nuo 
čią, 
Tai
mažų mergaičių, jas tardant 
ir grasinant Korėjos polici
jos stotyje, ŠĮ įvykį papasa
koję kunigas Harold Henry 
Columban misijonorius. iš 
Kwoshu prefektūros.

Mergaitės, tarp septynių 
ir dešimkes metų amžiaus, 
dalyvavo katalikų mokyklos

Kun. L. Monheim, S.M., direktorius steigiamo Knygyno koncerte. Damoje buvo pa- 
prie Daytono (Ohio) universiteto, ir Patricia Ortengren, 
viena iš studentų knygyno komiteto narių, peržiūri dova
notas universitetui knygas. Didžiuma knygyno knygų yra 
apie Šv. Panelė Mariją, jos gyvenimą, malones ir t.t. (NC 
WC-Draugas photo)

Pirmadienis, gruod. 13, 1943

Shade Cooperation. 1942 me
tais išėjo į slauges. Jau ant
ri metai kaip mokosi ir dir-. 
ba St. Marys’ Mercy ligoni
nėje, Gary, Ind. Specializuo
jasi chirurgijoje. Linkime 
laimingo pasisekimo.

Trys kiaušiniai
Atrodo, jog vagis apėmė 

kiaušinio alkis, kurie įsibro
vė į Jorenh Denzel apart- 
mentą, 1020 Winona St. Jie 
paėmė tris kiaušinius ir ne
lietė skanios mėsos ir svies
to.

Žuvę kareiviai karo Į 
frontuose į

Lietuvis sužeistas
karo fronte

Nušovė du belgu 
kunigus

Londonas. — Du Belgijos 
kunigai, Peeters, iš Comb- 
lain — aum — Pont, Liege, 
ir Desirant, iš Devantave, 
Namur, buvo nacių nušauti, 
kad nesuteikė informacijų. 
Tie du belgų kunigai į mir
ties vietą ėjo giedodami Te 
Deum. Apie tai pranešė Bel
gijos informacija Londone, amžiaus, 2706 North Ridge- 

—■ '■ \ wayAve.; pereitą penkta-
. .. dienį mirė nuo širdies ata-

UI VlZlja kos, kai jauįė autobuso prie
Pėstininkų kareivių divizi- 3701 Diversey Avė. Bartos- 

ja susideda iš 15,000. zek buvo siuvėjas.

Pavogė muilą
Vagys p? ėmė už šešis šim

tus dolerių vertės muilo iš 
Stanley Robson troko, 1624 
No. Kedzie Avė., ir pabėgo 
savo keliu.

Washington, D. C. —Ka
ro Departmentas pereitą 
penktadienį paskelbė 164 
Jungtinių Amerikos karei
vių pavardes, kurie žuvo A- 
zijos, Europos, Viduržemio, 
Vidurio Rytų, Pacifike, Pi- 
lipinų salose ir Pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo fron
tuose. Žuvusiųjų skaičiuje 

devyni vyrai yra iš Illinois 
valstijos šeši iš Indiana, ke
turi iš Iowa, keturi iš Michi- 
gan ir šeši iš Wisconsin.

Mirtis gatvėje
Anton. Bartoszek, 59 metų

*
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X Šv. Jurgio bažnyčioje 
ryt vakare iškilmingai bai
giami 40 vai. atlaidai. Gie
dant mišparus ir procesijoj 
d’delį parapijos chorą dar 
sustiprins komp. A. Pociaus 
pakviesti svečiai-vargoninin- 
kai iš kitų parapijų.

X Julius Saplis, brolis 
klieriko S. Saplio, MIC., pas
taruoju laiku karo laivyne 
gavo paoukštirimą. šiuo me 
tu jis randasi kur nors Pa
cifike. Saplių tėvai gyvena 
Detroit, Mich., ir yra pavyz
dingi katalikai, nuolatiniai 
“Draugo” ir “Laivo” skai
tytoja:.

buvo kamantinėj ami tris va
landas. Vaikai pasakė, jog 
jie dainą, kuri neturi paslėp
tos minties, išmoko iš dviejų 
jaunuolių. Jaunuoliai buvo 
atgabenai klausinėjimui ir 
buvo mušami, v:enas buvo 
sunkiai sumuštas, kuriam 
reikėjo medicimškos priežiū
ros. Jaunuoliai tą dainą iš
moko prieš septynis metus 
iš vieno vyro, kurio negali 
rasti.

Policija privertė katekistą 
pasirašyti rašte, jog tai jo 
buvo kaltė, nes jis yra atsa- 
komingas asmuo kaime, jis 
nežmojo apie vaikų dainą.

šį įvykį aprašė laikraštis 
: “The Register”, lapkričio 21 
d., 1943 metų.

sakyta, jog gėlė Korėjoje 
daug gražiau žydės, n€gu 
prieš tai, kad žydėjo. Tuo
jau susinteresavo policija 
daina ir ji išaiškino, jog gė
lė reiškia Kopėjos nepriklau
somybę. Pob’cininkas nusira
šė žodžius, ir vieną vakarą, 
po savaitės, keturios mažės 
mergytės buvo areštuotos, 
taip p?t areštavo jų moky- 
toią (katekistą).

Sekantį rytą mergaitės 
buvo nugabentos į pohciios 
stoti ir muštos, kad policija 
salėtų išgauti iš mergaičių 
pri’ipaž’nimą, jog tą “išda
vikišką” dainą jas išmokė 
mokytoi as (katekistas).

“Mes esame katalikės” — 
mergaitės p e reiškė, “ir mes 
tikime į Dievą. Mes žinome, 
jog yra nuodėmė meluoti; 
iūs turite tikėti kai mes sa
kome, kad mūsų katekistas 
(mokytojas) tos dainos ne
mokino.”

X Federacijos Chicago 
apskr. susirinkime praeitą 
trečiadienį agronome S. Juo- 
zelėnaitė patiekė labai įdo
mią paskaitą šių dienų klau 
simais. Apskrities valdyba 
užgirta toji pati. Už gražią 
praeitų metų veiklą vady
bai susirinkimas pareiškė 
padėkos.

Washington, D. C. —Ka
ro Departamentas penkta
dienį paskelbė 513 Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie buvo su
žeisti Azijos, Europos. Vi
duržemio, šiaurės Amerikos 
ir Pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose. Su
žeistųjų skaičiuje dvidešimt 
peski vyrai yra iš Illinois 
valstijos.

Sužeistųjų skaičiuje yra ir 
Pvt. Alphonse P. Kosinskas; 
jo tėvas Napoleon Kasins- 
kas gyvena 4515 So. Fair- ; 
field Avė., Chicago, III.

Sužeistųjų vyrų 
18 yra iš Indiana 
17 iš Iowa, 13 iš 

I ir 7 iš Wisconsis.

X Zigmas Gedvilas, žino
mas labdarių veikėjas, šio
mis dienomis pers’kė’ė gy
venti į No. Side adresu 1559 
No. La Sahe St. (+elef. M> 
hawk 1913). Iki šiol visą lai- 
M j-s gyveno West Pullma-

X Neturtingieji be jokio 
atlyginimo galės pavalgyti 
kūč:as šv. Jurgio parapijos 
salėj, Bridgeporte, gruodžio 
24 d. Šiaip jau norintiems 
dalyvauti šiose neturtėlių 
kūčiose, įžanga 75c., o vai
kams 50c. Tikietų galima į- 
sigyti Gudų krautuvėje.

X Ignas ir Uršulė Pana
vai, gyv. adr. 5138 Ada St., 
ve!kėjos E. Gedvilienės pa- 
s:darbavimu, patampa am
žinais nariais Labd. Sąjun
gos, įnešdami $100. Pana
vai yra rėmėjai visų kata
likiškų įstaigų. Jaunose die
nose abu buvo žinomi jauni
mo — Vyčių ve:kėjai. Gra
žus m 4au ne pirmas E. Ged
vilienės pasidarbavimas.

X “ Muzikos žinios”, re
daguojamos komp. A. Po
ciaus, paskutiniam šių me
tų bertainiui, išėjo iš spau
dos. Leidinys turiningas ir 
gražiai išleistas. Be kun. dr. 
A. Deksnio, kun. J. Prunskio, 
komp. J. Žilevičiaus ir komp. 
A. Pociaus raštų, dar įdė
tos komp. kun. J. čižausko 
suarmonizuota Advento gie
smė ir komp. J. žilev'č aus 
“Jaunime drąsus”.

Vaikai tada pareiškė, jog 
jie tikėjimo neatsižadės. Jie 
pasakė, jog verčiau mirs, betskaičiuje 

valstijos, 
Michigan

Major Mary G. Phillips, 
katalikė, Executive Officer, 
Nursing Divsion, Surgeon 
General’s Office, išleido at
sišaukimą j Amerikos kata
likes slauges ragindama jas 
įsirašyti į kariuomenę slau
gių pareigoms, nes daug jų 
reikalaujama visuose fron
tuose. (NCWC-Draugas pho
to)

Kunigo gyvybę išgel- 
medalikas

Makin Island, Gilberte. —
Kunigas Stephen J. Meany, 
S. J., armijos kapelionas, 
priskiria nuopelną jo ste
buklingam medalikui išgel
bėjime jo gyvybės, kai jis 
buvo šautas japonų sneipe- 
rio, vykstant suteikti pagal
bą sužeistam kareiviui. Kul
ka atsimušė į medaliką ir 
atšokusi perėjo per krūtinę 
ir ranką. Kunigas Meany 
gulėjo kovos lauke keletą 
valandų iki buvo išgelbėtas 
medicinos korpuso sargybi
nio.

Draugiškas 
lišsigėrimas privedė 
prie šūvio

James Dougherty, 39 me
tų amžiaus, 426 W. 66th St., 
buvo pereito penktadienio 
vakare sunkioje būklėje, su 
kulkos žaizda netoli širdies, 
kuri buvo padaryta po gin
čo Joseph Salvage, 37 metų 
amžiaus, name 5823 Shields 
Avė. Dougherty pareiškė 
Englewood policijos kapito
nui, Patrick Colins, jog jis 
sutiko Salvage pirmą kartą 
pereitą penktadienį kaimi- 
nystėje likerių krautuvėje. 
Salvage pakvietė jį į nam 
us, Dougherty pasakė, jie 
šiek tiek išgėrė, kilo ginčas, 
ir Salvage šovė į jį su 25 
caliber revolveriu.
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Platinkite įdomiausią 
raštį “Draudą”.
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Mirtis ežere
Buvo ištrauktas vyro 

vonas iš ežero, prie North
Avė. Policija pereitą penk
tadienį bandė nustatyti tojo 
žmogaus asmenybę; jis tu
rėjo apie 50 metų amžiaus. 
Liudininkai pareiškė, jog jie 
pamatę vyrą, kuris atsigėrė 
iš butelio ir paskiau įšoko į 
ežerą.

___________________

Širdies ataka

Laivyno kapelionas
San Diego.— Comdr. John 

F. Hughes. Monterey-Fresno 
vyskupijos kunigas, kaipo 
laivyno kapelionas, buvo ap
dovanotas Presidental Unit 
pažymėjimu už tarnybą En- 

sp terprise laive.

Pienas
Pereitais metais Jungtinių 

Amerikos Valstybių karvė 
bendrai apskaičiavus 
2.204 kvortas pieno.

Phillip Kimmel, 52 metų 
amžiaus, 2754 North Spaul- 
ding Avė., anksti pereito 
penktadienio rytą buvo pa
liestas širdies atakos, kuri 
sekė kai jis bandė sulaikyti 
peštynes taverne, 438 South 
Statė St’eet, kur jis dirbo. 
Coroner’s jury išnešė spren
dimą, jog Kimmel mirė 
turalia priežast'mi.
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rtnaf Harold K. Foss. 42 metu 
amžiaus, 2211 Sherman A- 
venue. Ev?nston, pereitą 
penktadienį mirė nuo širdies 
ligos Evanston kalėjime po 
kelių valandų, kai jis buvo 
areštuotas už pasigėrimą — 
(intoxication).

SARDINKŲ GAUDYMAS

Kalifornijoje Kiekvienas 
žvejas per septynis sezono 
mėnesius pagauna iki 50,000 
svarų sardinkų.

X Dom. ir Ona Taujeniai. 
seniau buvę žinomi Bridge- 
port biznieriai, dabar turį 
vasarnamį ir viešbutį Car- 
ter, Wis., rašo, kad medžiok
lėj turėję pasisekimą; nušo
vė du briedžius. Medžioklės 
sezone pas juos buvo apsi
stoję net 18 medžiotojų. Me
džioklė nors malonus spor
tas, bet sykiu ir pavojingas. 
Taujenis pasakoja, kad jų 
apskrity (kantėj) šįmet me
džiotojai- buvo nušauti, o 17 
sužeista ir dauguma jų ir 

, dabar guli ligoninėse.
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