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from the earth.”
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8-toji armija pralaužė nacių liniją Italijoje
U. S. lėktuvai puolė japonus Marshall 

ir Solomon salynuose
PEARL HARBOR, gruod. 

14.—Vėliausieji raportai iš 
Pacifiko nusako orines ata
kas ant japonų pozicijų Mar 
shall ir Solomono salose. 
Armijos 7-toj o aviacijos da
linio Liberator lėktuvai šeš
tadieny numetė 50 tonų 
bombų ant japonų pakraš
čių įrengimų ir transporto 
laivo prie Emidj, Jaluitato- 
ly Marshalluose. Nepraneš
ta apie bombavimo rezulta
tus, bet dėlto, kad nebuvo 
©•pozicijos iš priešo lėktuvų 
manoma jie lengvai galėjo 
pasirinkti taikinius.

Adm. Halsey pranešimu, šiol nužygiavę mažiau negu 
jo lėktuvai Solomonuose tą pusę kelio tuo 60 mylių ilgio 
pačią dieną darė keletą ata- krantu.

I

kų ant japonų pozicijų Bou
gainville saloje. Nors pras
tas oras davė japonams pro
gos atitaisyti savo išbom- 
buotus aerodromus ten, jie 
matomai to nepadarė. Ame
rikiečiai turi įsteigę savo 
poziciją tos salos vakari
niam krante, ir jau paruošė 
ir naudoja lėktuvų pakilimo 
aikštę.

Huon pusiausaly austra- 
liečiai jau pasivarė iki 12 
mylių į šiaurę iš Finschha- 
feno. Australiečiai, kurie var 
tojo lėktuvus, tankus, mor-i 
tarus ir kavaleriją yra iki

BAŽNYČIOS BERLYNE TAIP PAT NUKENTĖJO

Nuolatiniu amerikiečių ir britų bombardavimu Berlyno, nukentėjo ne tik militariai

Ruošia didelius smū
gius japonams-Knox 
WASHINGTON, gruod. 14 

—Laivyno sekretorius Knox 
šiandien pareiškė, kad pir
mieji veiksmai Pacifike jau 
baigti, ir Amerika dabar 
ruošiasi suduoti japonams 
didelius smūgius. Sudėtines 
laivyno, aviacijos ir kariuo
menių jėgų operacijos vyk
sta kaip reikiant, anot jo.

Knox tvirtino jog Ameri
kos lėktuvų pirmenybė Pa
cifike vis dar palaikoma.

f

I
, įrengimai, fabrikai ir geležinkeliai, į kuriuos ypatingai buvo taikoma, bet nukentėjo 

Gen. Patton atvykimas daug ir ivairiU ištaigų, puošnių rūmų, bažnyčių, ši nuotrauka, šmugeliu gauta iš Ber- 
. /* . i -i- i i lyno, rodo labai nukentėjusią paminklinę kaizerio Wilhelm bažnyčią. (Acme-Draug'as te- 
l Cairo šukele gandus iePhoto)
CAIRO, gruod. 14.—Atvy- — ————------- --------------------------------------- ---------

-Įspėja Amerikai dabar R.A.F. ATAKAVO VOKIETIJA JAU
miestą davė pradžią įvai- ruoštis persitvarkymui 
riems gandams ir spėlioji- CLEVELAND, gruod. 14. 
mams apie naujus veiksmus —Kalbėdamas prieš Cleve- 
rytuose. Skaitoma reikšmin- ^ndo wizboa butą, Qen 
ga, kad Gen. Patton vyko į nard p Ayrea šiąndien pra. 
Cairo kaipo britų Gen. Mait- našavb, kad Vokietija bus 
land-Wilson svečias. Gen. nugalėta 1944 metais, ir į- 
Maitland-Wilson vadovauja spėj0 Amerikos industrijos, 
stiprioms britų devintai ir pramonės ir vyriausybės va- ! n_ius

—Kalbėdamas prieš Cleve- KETVIRTA NAKTĮ IS EILES
LONDONAS, gruod. 14.— 

Aviacijos ministerijos pra
nešimu, britų Mosųuitobom 
bėriai vakar naktį ketvirtą 
naktį iš eilės atakavo taiki- 

stiprioms britų devintai ir pramonės ir vyriausybės va- nius vakarinėj Vokietijoj, 
dešimtai armijoms, kurios dus jau dabar ruoštis poka- Visi ^ktuvai saugiai grįžo, 
senai pasiruošusios karui, rinitam Dersitvarkvmui. ^i ataka sekė dieninę ata-

Nebuvo bandyta Gen. Pat
ton vizitą į Cairo laikyti 
paslaptimi. Kadangi Graiki- 

i jos ir Jugoslavijos vyriau- 
I sybės ištrėmime randasi 
Cairo mieste, yra galimybė, 
kad Patton gal atvyko tar-

-
i

i
Eden sako britai padės 

kariauti japonus
LONDONAS, gruod. 14.— 

Išduodamas Parliam e n t u i 
raportą apie Teherano ir 
Cairo konferencijas, užsie
nių reikalų sekretorius Eden 
šiandien pareiškė, kad kon- Į invazijos galimybes, 
ferencijoje su Stalinu pada- j 
ryti nutarimai ‘ ‘sutrumpins į WASHINGTON, gruod. 14 
karą,” ir dar kartą pažadėjo ~Kar^ informacijų biuras 
britų pagalbą galutinam Ja- šiandien pranašavo, kad da- 
ponijos nugalėjimui.

riniam persitvarkymui.

Autobuso nelaimėje 
žuvo 11 darbininką
BATH, N. Y., gruod. 14.— 

Vienuolika karo darbininkų 
tis su jomis japie_ Balkanų j Įng^u-Rand

_________ • dirbtuvę buvo užmušti šian- j

Ši ataka sekė dieninę ata
ką, kurią dienos metu atliko 
Amerikos didieji lėktuvai. 
Orinėse kovose, amerikie
čiai lakūnai nušovė 15 na
cių lėktuvų.

Amerikos Marauder bom
beriai vakar pirmą kartą 
per aštuonias dienas skrido, 

i ir puolė nacių lėktuvų bazę
dien, kuomet autobusas, kiu- * Schipol, netoli nuo Ams

NEKELS SENATVĖS 
APDRAUDOS MOKESTI

WASHINGTON, gruod. 14 
—Senato finansų komitetas 
šiandien nubalsavo 1944 me
tais palikti sočiai security 
taksus dabartine rata, po 1 
nuošimtį iš darbininko ir 
darbdavio.

Kiti komiteto veiksmai 
buvo ratifikavimas, 11 bal
sų prieš 10, atstovų buto 
nutarimo reikalauti 
unijas ir kitas ne pelnui or- gę. 
ganizacijas suteikti žinias i 
apie savo pajamas; užgyrė 
pakėlimą uždarbių takso 
korporacijoms nuo 90 iki 95 
nuošimčių; palaikė dabarti
nę 80 nuošimčių viršų kor
poracijų taksams.

bar Amerikoje jaučiamas 
anglies trūkumas bus da. į 
didesnis ateinančiais me-

; tais.

riuo jie važiavo, susimušė 
su sunkvežimiu, apvirto ir 
pradėjo degti. Bent 8 kiti 
asmenys buvo sužeisti.

Pirkite Karo Bonus

Kiniečiai atsiėmė Shihmen miestą
Baigia apsupti japonus Linli mieste

CHUNGKING, gruod. 14.
—Kiniečiai vakar atsiėmė
Shihmen, svarbų miestą 40 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Changteh. Raportas sako 
japonai iš ten pavaryti ir 

darbo pasitraukia į šiaurryčių pu-į
I

pra-
14-tojo 

lėktuvai 
naktį iš 
lėktuvų

Liberator 
metu sek- 

į prancūzų
I Kiniečių pranešimas sako 
kiniečių pirmieji daliniai 
jau pasiekė Linli miesto 
priemiesčius. Su šiais nau
jais laimėjimais, didesnė da- 

I l's Kinijos kovų nuėjo į apy 
i linkę tarp Shihmen ir Linli. 

WASHINGTON, gruod. 14 Kiniečiai bando prasilaužti 
— Suomija sumokėjo kitą į rytus ir perkirsti vieškelį 
dalį savo skolos Amerikai iš Linli į Shasi uostą, prie 
(233,915). Yangtze upės.

Kanadiečiai atmušė tankų atakas
Britų 8-toji armija varosi pirmyn

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS' vyksta vien tik artilerijos 
Aldžyre, gruod. 14.—Indėnai. dvikovos ir patrolių žygiai, 
kareiviai, britų aštuntos ar- ypatingai Liri klony. Patro- 
mijos fronte Italijoje cen- lių suimti naciai belaisviai 
tre, pralaužė nacių linijas ir sakė vokiečių dešimtoji ar- 
suėmė nepasakytą skaičiuj mija sunkiai nukentėjusi ne- 
belaisvių. Kanadiečiai ka. senai įvykusiuose mūšiuose, 
reiviai, arčiau Adrijatikos kurių metu britai ir ameri- 
kranto, atmušė nacių tankų kiečiai kareiviai užėmė kal- 
atakas, sunaikindami daug nūs į vakarus nuo Mignano. 
tankų, ir užmušė daug vokie- 
čių.

Vokiečiai darė stiprų ban
dymą sulaikyti britų ofen
syvą, kuri iš lėto varosi ar
čiau strateginio Ortona ke
lių centro. Britų kanuolėms 

j sunaikinus keletą vokiečių 
• tankų, kurie bandė pralaužti 
britų linijas, aštuntos armi
jos daliniai ir vėl varosi pir
myn, ir praplėtė savo pozici
jas į pietus ir pietvakarius 
nuo Ortona.

Penktos armijos fronte

Slavai galės po karo 
pasirinkti sau valdžią
LONDONAS, gruod. 14.— 

Užsienių reikalų sekretorius 
Eden šiandien pranešė Par- 
liamentui, kad karalius Pe- 
ter II ir Gen. Josip Broz, 
kuris nesenai sudarė parti
zanų vyriausybę, abu sutiko 
duoti Jogoslavijos gyvento
jams po karo pasirinkti sa-

jo vieton sumažintų regulia
rius atskaitymus, kad pa
siekti tuos asmenis, kurie 
moka “Victory tax,” bet 
kitų pajamų taksų nemoka.

Iždo departamentas pa- 
nū bomberius ir* dū n’aikta- neigS At8t0vų buto planą' 
tuvug sakydamas, kad tai sudaro

________________  didelį kalną sumišimo, kad 
Chicagoje bus šalta darsudaryti m3žytes pa)3mas 

kelias dienas
CHICAGO, gruod. 14. — 

Oro biuro pranešimu, anksti 
ryt rytą temperatūra nukris 
iki penkių laipsnių žemiau 
zero, ir dienos metu nepa
kils aukščiau negu 10 laips
nių virš zero. Biuras taipgi 
praneša, kad nesimato šil
tesnio oro dar kelioms die
noms.

Senatas nori Įjungti ir

"Victory" taksus
WASHINGTON, gruod. 14 

—Uždaram Senato finansų ”vo valdžios formą, 
komiteto posėdy tartasi apie “Laisvos Jugoslavijos” ra 
atstovų buto rekomendaciją dįo pranešimu, partizanai 
įjungti taip vadinamą ‘ ‘Vic- §įUo veda didž:ausias
tory tax” į paprastą pa ja- į^į kovas prieš okupan- 
mų taksą (income tax). At- tug. Vokiečiai, vartodami 
stovų bylius panaikintų lėktuvus ir tankus, vietomis 
‘ Victory tax kaipo tokį, ir palaužė partizanų linijas, 

" .. pranešim.as sakė naciams
tas brangiai kainavo.

terdamo.
Vakar dienos operacijose 

amerikiečiai prarado septy-

|

japonai
ameri-
8jwomw 

omuft

I

Gen. Stilwell štabo 
nešimu, Amerikos 
aviacijos dalinio 
sekmadieny antrą 
eilės puolė japonų 
bazę Hankow.

Kitas dalinys 
bomberių dienos 
madieny skrido
IndoKiniją, kur puolė gele
žinkelių centrus prie Hanoi. 
Pranešimas sakė 
atsilygino puldami
kiečių bazę, bet mūsų lėk
tuvai susikibo su jais ir du 
jų nušovė, o kitus du gal 
sunaikino.

Japonų radio sakė šeši 
American P-40 naikintuvai 
šį rytą ir vėl atakavo Hanoi.

Chrisbnas

Vokiečių vežiojama arti
lerija ir mortarai nuolat ap
šaudo sąjungininkų pozici
jas prie Liri klonio. Ameri
kiečių kanuolės atsiliepia į 
tą šaudymą.

Abiejų armijų frontuose 
oras nepalankus — ūkanota 
ir dažnai Ii j a.

Amerikos Mitchell bombe
riai atakavo vokiečių alie
jaus stotį Split uoste, Jugo
slavijoj, ir bombavo sandė
lius prie Sibenik, prie to pa
ties kranto.

Naciai nužudė 11 už 
padėjimą lakūnams
LONDONAS, gruod. 14.— 

Belgijos žinių agentūros 
pranešimu, vokiečiai prane
šė apie nužudymą devynių 
belgų ir dviejų prancūzų už 
sušelpimą sąjungininkų la
kūnų. Antwerpe naciai iš
korę dešimts belgų, kuriuos 
jie kaltino sabotažavimu ir 
turėjimu ginklų ir sprogsta
mos medžiagos.

Karaliaus gimtadienis
LONDONAS, gruod. 13.— 

Anglijos karalius George 
VI, gydymasis nuo influen
zos, tykiai praleido savo 48 
metų sukaktį.

RUSAI OKUPAVO ČERKASY UOSTA
LONDONAS, gruod. 14.— 

Rusų kariuomenės šiandien 
užėmė Čerkasy, paskutinę 
vokiečių tvirtovę prie Dniep 
ro tarpe Kremenčugo ir Ki
evo. Čerkasy yra strateginis 
upės uostas prie svarbaus 
geležinkelio, kuris jungia 
Minską ir Gomelį su Odes- 
sa, prie Juodosos jūros. Jo 
užėmimas duos rusų jėgoms 
iš Kremenčugo pozicijos ir 
pietiniam Kievo fronto gale 
susijungti.

Vokiečių desperat iškas 
laikymasis tame mieste pa
rodė, kad jie nenori jį pa
leisti. Tas jų užsispyrimas 
brangiai jiems kainavo. Na
cių radio pranešimas sakė 
po kelių savaičių aršių 
mūšių čerkasy apylinkėj,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS—Rusų ko

munikatas pripaž|sta, kad 
jų kariuomenės turėjusios 
ir vėl pasitraukti iš pozicijų 
| vakarus nuo Kievo, ir eva- 
kuavo Rašomišelį, 60 mylių 
| vakarus nuo Kievo.

IŠ ALDŽYRO — Aštuntos 
. armijos kanadiečiai* karei- 
) viai beveik pasiekė Ortona 
miestą. Manoma greit jį už
ims.

IŠ LONDONO — Jugosla
vijos radio sakė naciai var
toja šešias divizijas, apie 
90,000 kareivių, prieš parti
zanus, norėdami visiškai 
juos pribaigti.

IŠ CHUNGKING — Kini
jos komanda pranešė, kad 
kiniečių kariuomenės pava
rė japonus ir atsiėmė Linli 
miestą.

IŠ WASHINGTONO. — 
Britų ir amerikiečių lėktu
vų atakos sunaikino apie 
60% nacių karo dirbtuvių.

IŠ VVASHINGTONO. — 
Selective Service oficialai iš
leido įsakymą draft board- 
ams pertikrinti visus vyrų

kur vokiečiai atsilaikė prieš 
dideles tankų ir pėstininkų 
jėgas, vokiečių komanda va-1 
kar naktį patraukė savo gar 
nizonus iš Čerkasy į sutrum
pintas ir palankesnes pozi
cijas. Jų pranešimas sakė 
rusai tik po kelių valandų 
tegalėję prasimušti per čer
kasy griuvėsius, ir kad ru
sai ir tada sunkiai nukentė
ję-

Tuo pat metu, kita rusų 
armija žygiuoja iš Kremen
čugo, 200 mylių į pietryčius, 
matomai skubėdami padėti 
rusams Čerkasy apylinkėj.. atidėjtaos dėl karinhj dar- 
Cpn vfldnvDnn’oYni di. -Gen. Kone v vadovaujami da- 
liniftė greit varosi į vakarus, 
ir užėmė kelis miestus, jų 
tarpe Gruševką, 25 mylias į 

I pietus nuo čerkasy.

bų.

ORAS
Giedra, šalta.
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PIRKITE KARO BONUS!

' Pulaskio fundacijos 
konvencija

i Philadelphia, Pa. — Lap
kričio 28 d. čia buvo lenkų 
informaiejiniai propagandi- 

;, vadina- . 
Pulaskio Fundacija, . 

konvencija.
Einant pro šalį, kaipo repor- . 
teris, žingeidumui patenkin
ti, ir aš užklydau. Ne dau
giau kaip pusvalandį paty
rinėjęs sužinojau, kad toji 
organizac’ja per visą Ame
riką turi 400,000 narių, kad 
jos pirmininku iki šiol buvo 
katalikų dvasininkas, kun.' 
Martynas Lipinskis, iš arti
mo Trentono; o vice pirmi
ninkė S. Dobischienė, phila- 
delphijietė; svainė B. S. Plu- 

i to, leidėjo vietinio savait- i 
raščio ‘ ‘Jednosc”,, kuriame 
dažnai galima užtikti raštų, 
prielankių taip mums, lietu-! 
viams, kaip ir Lietuvai. O 
vietos tos organizacijos sky^ 
riaus pirmininku buvo V. 
Dombrovskis. Delegatų bu
vo suvažiavę virš šimtas. 
Naujas poezijos leidinėlis 

Pranas Puk-as, užlakąs 
puikų laikrodininkystės biz
nį 609 N. 12th St., dabar iš
siuntei ėdamas pažįstamiems 
ir savo kostumeriams pui
kius sieninius ka’endorius! 
1944 metų, kartu, kaip prie-į 
dą siunčia ir naujai išleistą 
poezijos rinkinėlį anglų ir 
lietuvių kalbose, užvardin
tą “Lithuanian - American 
Song List”, kuriame viso duodama teisė naudotis ku- 
telpa 21 kūrinėlis. Tarp lie- ponais dar jų terminui ne

atėjus, net šešetą, mėnesių 
anksto. «

Vy-
piSr nes organizacijos

Būkit Malonūs

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
V. Bacevičius New 
Yorko konservato
rijos profesorius

New York, N. Y. — 
tautas Bacevičius yra
kviestas profesoriauti Con- mos: 
servatory of Musical Art of ketvirtmetinė 
New York City. Jam paves
tas aukštesnysis piano kur
sas. Toje konservatorijoje 
išviso yra 12 piano profe
sorių. Be to yra visų instru
mentų ir dainavimo klasės, 
bei teoretiškų mokslų, kom
pozicijos ir kalbų: prancū
zų, ispanų ir italų klasės.

Minėtoje konservatorijoje 
V. Bacevičus pereitais me
tais išdavė pirmą Amerikoje 
diplomą gabiai pianistei Le- 
bovitz. Bacevičiaus klasės 
piano pamokos kaina $3 ir 
$4.

vos hmn-s, “Sėjau rūtą”, 
“Tu Lietuva, tu mano” 
“Jaunimo giesmė”.
Organizavimas lietuvių 
karių 'motinų

Veteranai pirmo pasauli- 
n o karo, Pranas Matukas, 
D. Antanaitis, J. Brownas, 
V. Mitchellis, J. Biekšis ir 
J. Alekna pastaruoju laiku 
čia pradėjo organizuoti da
bartinio karo lietuvių karių 
motinas į “Lithuanian Ame
rican War Mothers’ Organi
zation”.

ir SKAITYTOJŲ BALSAI
rininkai’’ ir visoki kitoki 
nekalti avinėliai-.

Man rodos jau atėjo lai
kas. lietuviams sukrutėti ir 
prieš-amerikoniškoms, prieš- 
lietuviškoms meškoms avių 
kailius nutraukti ir jas tik
roje šviesoje kur reikia pa-

kurie nori statyti.
Kiekviena lietuvio ir kiek-

Bes. 6953 So. Talman Ave. 
Bes. Tel. GBOvehUI 0617 
Offiee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS

i

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

SAVO AKIMS!
Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite ja* leisdami lšeg- 
■aminuotl ja* moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslą* 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
fgMaklim akinių, kurie praiali- 

■a visų aklų {tempimų.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-to*
Mafonaat CANAL 0523, Chicago 

'OFISO VALANDOS:
K**dl*n »:»« a. m. Iki »:»0 p. m. 

VNdad. Ir leBtad. l:>0 a. m.
s Ud T:00 p. m.

Konservatorijos adresas: 
353 Ft. VVashington Ave., S. 
W., cor. 176th Street. Tele
fonas WA 3-9876. Direkto
re us Mrs. B. Van Valken- 
burgh. Konservatorija įstei
gta 1908 m. (Incorporated 
under a Charter Granted by 
The Board of Regents of the 
University of the Statė of 
New York). Katalogą gali
ma gauti konservatorijos ad
ministracijoj.

Iniciatcriu, kaip tą teko 
sužinoti, yra Pranas Matu
kas. Kiek man teko jį pa
žinti, labai šaunus viengen
tis.. Ričmondo žvalgas

J

V. Bacevičiaus privatiška 
piano studija toliau veikia 
tuo pačiu adresu: 115 VVa- 
verly Place, apt. 2, Ne u 
York City. Tel. GR. 5-8788.

Priėmimo valandos kas
dien nuo 3 vai. popiet iki 8 tuviškų, pavyzdžiui, yra ir 
vai. vakare.

Svetimieji tunka
(LKFSB) Vokiečių 

troliusjamoji spauda prane
ša, kad Ostlande, prie kurio 
naciai priskyrė ir Lietuvą, 
įvesta nauja tvarka teksti
lės — drabužių paskirsty
mo, pagal kurią vokiečiai 
valdininkai už pusę kuponų 
gaus drabužiams medžiagos, 
kai vietiniai gyventojai už 
tą patį turės duoti pilnus 
kuponus. Be to vokiečiams

kon-

šios poezijos gėlelės: Lietu- iš

Halstedo melagiai
Ha!sted gatvėje yra spaus 

dinamas melagių ir šmeiži
kų organas. Jis tarnauja lie
tuvių tautos priešams ir vel
niūkščiui. Jo didzausia ir 
pagrindinė misija yra pasi
tarnauti tiems,
Lietuvą pasmaugti ir lietu
vių tautą išnaik’nti. Šitam vienos lietuviškos organiza- 
tikslui siekti lietuvių tautos cijos turi būti pareiga lie- 
priešai nė kiek nesivaržo — tuviškiai kalbančius komunis 
jie vartoja visokias ir pur- tus ’.r jų organizacijas kiek- 
viniausias priemones: melus vienam mieste ir miestely- 
ir šmeižtus. Diena iš dienos je surašyti ir priduoti savą- 
jie būbnija, kad nekomunis
tiški lietuvių laikraščiai yra 
pronaciški; kad nepr'klauso- 
mos Lietuvos nori tik pro- 
naciai ir smetonininkai; kad 
Grigaičiai, Šimučiai ir Vai
dybos d'rba, tik Smetonos re
žimui atstatyti ir Lietuvą 
Hitleriui ar “Pilsuckiui ” par 
duoti, šitokie humbugai ky
šo pas juos v>ur ir visada.

Negana melų ir šmeižtų 
savo geltonlap'uose ir plepa
luose, melagiai ir šmeižikai 
pradeda lysti su savo me
lais ir šmeižtais į valdiškas 
vietas ir į įvairias įstaigas. 
Jie ten lenda ne kaipo rusai 
ar prorusai komunistai, bet 

į kaipo “lietuviai demokra
tai”, kaipo “lietuviai kultū-

jai ir federalinei valdžioms 
i ir laikraščiams, pranešant, , 
kam jie tarnauja ir kokius 
niekšiškus žygius jie daro. 
Šitokie raportai apsaugos 
lietuvių garbę ir pagelbės 
Lietuvai.

Manau, kad būtų neproša- 
lį įvesti lietuvių laikraščiuo
se skiltis: Komunistų Mela
gystės ir šmeižtai. Tose skil
tyse nurodyti komunistų me 
lagystes ir paduoti tikrus 
faktus, kurie parodys komu
nistų begėdiškumus ir lietu
viams ir nelietuviams. J. L.

I

TARGUTIJ
VIENINTELIS AMERTKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

I1S

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

SEKMADIENIAIS — 
iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. VVestern Ave., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

I I

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

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

Nedėliomia pagal sutartį

r

Has X-Ray Protection

Woman, maklng our tools of war, above, may face Increaaed danger 
rrom tuberculosis because of strain. Industrial X-ray surveys. financed by 
Christmas Seal fu n d s, protect her and million* of other war workers.

(LKFSB) Prieš kiek lai
ko Metropolitan operoje New 
Yorke buvo bageto sezonas. 
Ten vienam veikalui — “Ma- 
demoiselle Angot” — deko
racijas buvo nupiešęs lietu- 

i vis dailininkas M. Dobužins- 
kis, kurs dabar rr gyvena 
New Yorke. Mačiusieji sa-. 
ko, kad dekoracijos buvo tik 
rai šaunios.

t
Neišmeskite savo senų lšdėvėtų raku* 
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa*

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

▼o dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą V> 
šoklų spalvų ir audinių aptrauklmui materiolų.
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 3510

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

TN JĮ "D H TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Lzxa.X>ZxXl Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

«a Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta-
_ Jįg,—ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLW0RK 

~ STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
Rara®J’ porčių, viškų, skiepų ir fletų. 

PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

K

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITVVINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LŪMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Dėkime visas pastangas, [L
kad Lietuva būtų laisva ir Offiee TeL YAKds 4787 

Namų TeL PROspect 1930

TeL YAKds 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 m CHIRURGAS 

<157 Archer Avenue 
0O» vaL: 1—3 Ir 5—8:30 P. M.

Trečiadeniais pagal sutartį 

Tel YARds 5921 
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

nepriklausoma valstybė.

4F
I

DR. G. SERNER
LIETUMS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8491 SO. HALSTED ST. 

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

BakmadSaoyje pagal sutartį.

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

EXTRAI EXTRAl
Permainyta* 

vardas ir 
adresas

Lietuvis kas 
Šydu kas

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 8054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ Ii
RTATVRAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų l|Į
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO MATOME. U

r EARHIMGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI! |
TAUPY KITk mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo- į 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In l 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka -į 
mi ant pareikalavimo.
8ENIAU8IA DR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA | 

— 48 Metai Ritiniai,n PataraavtaM 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Moaerta, Sac’y. 8236 80. HALSTED 8T ’

WOCN%
K

Tel YABds 3146

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS IB 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
1 Telefonai:

Ofiso—HEMloek 5849
Rezid.—HEMloek 2324

, DR. PETER I. BRAZIS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i 6757 So. VVestern Ave.

OFISO VALANDOS: 
Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. TeL: MIDway 2880 

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

Ofiso Tek .... VIRginia 1886
DR. AL. RACKUS

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

3147 S. Halsted SL, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
gaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

9 vak.; 
vak. 
vak.

Split by PDF Splitter
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HEI.P VVANTED — VYRAI

REIKIA
WAREHOUSE VYRŲ

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

SVARBUS PRANEŠIMAS
VVar Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
Iiuosavimo Raštų, (statement of 
avallability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo VVar Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
rimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

PUIKI PO KARO ATEITIS
58 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VAL 
Atsišaukite į

STEEL SALES CORP.

HEI.P WANTED
--------r » ■ » ■ t
MOTERYS

MOTERŲ 
KARO

PRAMONEI
50 SOLDERERS

10 INSPEKTORIŲ 
ATSIŠAUKIT

J. H. Keeney & Co.
6610 S. ASHLAND

HEI.P VVANTED — VYRAI 3348 So. Pulaski Rd.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HELP VVANTED — MOTERYS ŠVARIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS

Punch Press
Moterų Karo AMŽIUS 18 IKI 50

i

Operatorių 
Ir Die Setters

DIENOMIS 
AR NAKTIMIS

SHEET METAL DARBAI 
POLISHERS 

IR BUFFERS

CRAFT MFG. CO.
3949 W. Schubert

(Pulaski, 1 block S. of Diversey)

ARC VVELDERIŲ 
šešiasdešimts Valandų Darbas

§60.00 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 Įsidirbimas

in

APIE
200 DARBŲ 

PATYRUSIOMS AR NE 
DIRBTUVĖS DARBININKĖM

PRIE
MAŠINŲ 

BENCH DARBŲ 
INSPEKTAVIMO

Svarbioje pramonėje. 
Patyrimo nereikia.

Pradinė rata 60c į valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 
Ekstra premija dirbant vakari

niais ar naktiniais šiftais.
ATSIŠAUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN _ 
Pirmad. perdėm šeštad.
8:30 ryto iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

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

Labai geras valgis ruošiamas 
mūsų Canteen.

MAŠINISTO
$70.00 IKI §87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

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

5757 VVEST 65th STREET

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

2044 W. LAKE ST.
VVAREHOUSE VYRŲ. Grūdų, gami
nimo įstaigoje. Pastovūs darbai su 
viršlaikiu.. Taipgi reikia Pakerių ir 
Maišytojų.

P.YDE & CO.
5425 W. Roosevelt Rd.

10 VYRU - 10
70 VAL. MOKESTIS

IR BONAI
DĖL PENKIŲ 12 VAL. NAKTIM 

ŠIFTŲ
šeštad. ir Sekmad. dirbti nereikia.
Tiktai tie, kurie interesuojasi dirbti 

nualatiniai lai atsišaukia.

TAIPGI
6 — DARBININKU — 6 

DIRBTI DIENOMIS

VICTOR GASKET CO.
5750 W. ROOSEVELT RD.

ANGLIŲ KASĖJŲ 
IR TROKŲ PAGELBININKŲ 

Dieną ar naktį darbai. 
VVESTERN FUF.L CO.

4900 W. Lake — 2627 W. Adams

MATYKIT MR. DANICEK
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atsineškit pilietybės prirodymus.

MERGINŲ
GENERAL UTILTTY 

FLOOR DARBININKIŲ
DĖL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palutsis

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

• - nIOdj,

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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 

DIRBTUVĖS DARBŲ

Dirbti popierinių baksų 
dirbtuvėje.

IMPERIAL BOX CO.
1566 W. Carroll Avė.

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

MOTERIMS
IKI 50 METŲ SENUMO

VALANDOS;

Vyrų 
Reikia•

Dirbti valve ir fitting warehouse 
dirbtuvėje

PATYRIMO NEREIKIA
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL.

WALWORTH CO.
319 W. 40th PI.

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

Iš SSSR išlaisvintieji tremtiniai, 
kilę iš Lietuvos

(Tęsinys)
Saiko Česlovas, 1931, 

reikiai — Persija.

/

Su-

I Vi-

Al-

1929, Al-

Afrika. Ščebiot Juozas,
1928, bokie — Persija.

. Staniševskis Antanas, 
Va- 1935, Janvaravas — Persija. 

Suchnicka Kristina, 1934, 
Skapska Zofija, 1925, Lie- Vilnius — Persija.

pinai — Afrika. Į' Surynt Elena, 1923,
Sobienievska Jadvyga, rintai — Persija.

1900, Suvalkai — Afrika. Surynt Sofija, 1930, 
Stecko Irena, 1935, Alšė- leika — Persija.

nai — Afrika. Sydor Edvardas, 1932,
Šablevska Jadvyga, 1900, šenai — Persija.

Vilnius — Afrika. Sydor Mykolas.
Ščerbovič Balys, 1928,Maž.į šenai — Persija.

Alšėnai
ščygiel Boleslovą,

Augustavas — Afrika. Ščebiot Vladas,
Sabatovski Janusas,-1928, bokie — Persija.

Gardinas — Afrika.
Smolska Bronė, 1926, Gar

dinas — Afrika.
šimanis Česlovą, 1927, 

Zaulek — Afrika.
Smolen Vytautas, 1929,, 

Gleboka — Afrika.
Spektorovič Bedena, 1930, 

Vilnius — Persija.
Spektorovič Tauba, 1932, 

Vilnius — Persija.
Stasiukievič Genovaitė, 

1912, Vereikiai — Afrika.
Šaffir Marija, 1896, Kau

nas — Persija.
Spatek Andrius, 1929, Pie

ninga — Persija.
j Sanaiko Teofilė, 1901, Luž- 
kos — Persija.

Skiba Marija, 1903, Luž- 
kos — Persija.

VYRA! LR MOTERYS

REIKIA 
STRIPPERS

1878, Gle-

1932, Glę-

Šopis Zdislovas, 1928, Rū- 
dziškiai — Persija.

Salacinskis Tada, 1934, 
Vilnius — Persija.

Sendzišev Leiba, 1936, Vil
nius — Persija.

Sielatycka Leokadija, 1929 
Vilnius — Persija.

Siemaškievič Aleksandra, 
1912, S. Švenčionys-Persija.

Siemaškievič Zbignievas, 
1933. S. Švenčionys-Persija.

Sinicka Stefa, 1882, čer- 
niškiai — Persija.

Stepaniuk Anastazija 1904 
Dumblynai — Persija.

Suchocka (Stasė), 1906, 
Dukurniškiai — Persija.

Suchockis Leonardas, 1930 
Naro tai, Ašmena — Persija.

Sulkovska Marija, 1926, 
Vileika — Persija.

Susvillo Jadvyga, 1919, 
Vilnius — Persija.

Syrevič Jonas, 1894, Eita- 
lėnai-Trakai-Persija.

Šklennik Mikalina, 1882, 
Disna — Persija.

Špilman Eugenija, 1909, 
Vasiliškiai, Vilnius-Persija.

Šumeikd Tadas, 1930, Šar
kine — Persija.

Saiko Anastazija, 
Vareikiai — Persija.

Sirgiejeva Tatiana, 
Gardinas — Persija.

Skrzypčak Danielė, 
Luškos — Afrika.

Stankievič Aleksandra, 
1895, Vilni-us — Afrika.

Stecko Juozas, 1909, Al
šėnai — Afrika.

Šalaiko Bronius,
Poghaice — Afrika.

Ščygiel Bernardas, 
Augustavas — Afrika.

Šzygiel Regina, 1925, 
gustavas — Afrika.

Siemanov Stela, 1929, 
valkai — Afrika.

Šimanovska Stasė, 
i Vilnius — Persija.

Sudzilovskis Tadas, 
Kaunas — Afrika.

Sokolovska Ona, 1916, Vy- 
džiai — Persija.

Spektorovič Etla, 
Vilnius — Persija.

Stankievič Marija, 
N. Trakai — Persija.

Šablovska Teresė, 
Vilnius — Afrika.

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

1912,

1920,

1936,

REIKIA ALUMINUM 
CASTTNG TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

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

2742 W. 36th PLACE

Dirbti popierinių 
baksų dirbtuvėje.

IMPERIAL BOX CO.
1566 W. Carroll Avė.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir DeiTnan- 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- - _ 
MlAUSIASfl 
KAINAS.
Turime dideli 

Da si rinkimą __ __
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

v —

1930,

1932,

Au-

Su-

1880,

1901,

1916,

1933,

I DARBININKŲ reikia dirbti ant ti
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- 

I tis vanduo, viskas kaip ir mieste.
I Dėl platesnių informacijų rašykit į 

ANTHONY E. KATILIUS, 505 E. 
EIGHTH AVĖ., HOMESTEAD, PA.

Skelbkitės Dien. “Drauge”

HELP VVANTED — VYRAI

5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONĖ

Atsišaukit j

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisas Moterims 

309 W. WASHINGTON ST.
Pirmam Aukšte

CHICAGO
Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.

Kad būtum sveikas, su
tvarkyk laiką darbui, poil
siui ir miegui.

TARNAIČIŲ IR yALYTOJŲ 
Alga $77 Iki $80 J mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite* prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5348 Sheridan Rd.

VYRŲ IR MOTERŲ
Dirbtuvės darbams 

Pilnam ar daliniam laikui 
Gera mokestis 

Atsišaukit
CARTON CRAFTSMEN 

813 N. Franklin St.

PARDAVIME!

REFRIGERATORIUS parsiduoda.— j

Kaip naujas. Kreipkitės — 6825 SO.

VVESTERN AVENUE.

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. *2nd 
Avė., Cicero 453.

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

HEI.P VVANTED — VYRAI

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 PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS

★
MERIT DIRBTUVĖ

Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos įsidirbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina. 

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

Danly Machine Special+ies, Ine. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

Šulkin Mykolas, 1908, 
Smurgonys — Persija.

Sagailo Mykolas, 1890, Ly
da — Persija.

Stankievič Romualda, 1897 
Gardinas — Persija.

Staniševska Vanda, 1932, 
Janvaravas — Persija.

Stolychvo Viktorija, 1905, 
Disna — Persijta.

Suchnicka Lidija, 1935, 
Vilnius — Persija.

Surynt Juzė, 1908, Surin- 
tai — Persija.

Suščevič Stasė, 1912, N. 
Vileika — Persija.

Sydor Emilija, 1934, Al- 
šėnai — Persija.

Sydor Sofija, 1910, Ka
lniškiai — Persija.

(Bus daugiau)

Naikina parazitus

dešimt metų Kali- 
citriškų vaisių au- 
iš Australijos im- 
vabzdžių, vadinamų

Prieš 
forai jos 
gintoj ai 
portavo
“ladybug”, kurie visą laiką 
sėkmingai naikina visokius 
medžio parazitus.

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

JOHN A. KASS
JEWELBY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

BAISI SCENA MICHIGAN VALSTYBĖJ

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

I

ČIA RASITE TĄ DARBĄ,
KURĮ NORITE GAUTU

. ...

★★★★★★★★★ 
★ For Sale I
★
★
★
★

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

ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

Greenville, Mich., policijos sulaikytas ir ligoninėn padė
tas David Filgas (kairėje). Lavonas jo mylimosios Patri- 
cijos Winters, 17 m. amžiaus, rastas pasmaugtas ir apde
gęs jo sudaužytam ir ugnies sunaikintam automobiliuje. 
Vedama tardymas. Manoma, kad jis bus nužudęs merginą 
iš pavydo. (Acme-Draugas telephoto)

į

AUKŠ
ČIAU

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

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKILS 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 kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan, 
galų.

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

$

Telefonas SEELEY 8760

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LITHUANIAN |- 

ADVERTISING MEDIUM ’

★ ★★★★★★★★ į_» t
ADVERTISING MEDIUM

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 4
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

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

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

Advertlsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................................................................... $7.00
Pusei metų .. . .........................  „.............  4.oq
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

i Dviem mėnesiam^ ................................................... 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 nepriBlnnčiuma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, ’ rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus patatsymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Prisimenant didžiu darbų vyrų
“Šv. K. A. Aidai” gruodžio mėnesio laidą pašventė 

kun. Antano Staniukyno 25 metų mirties sukakčiai pa
minėti. Laida žymiai padidinta, gausiai iliustruota, turi 
daug gerų straipsnių, teisingai vertinančių a. a. kun. 
Staniukyno didelius nuopelnus šv. Kazimiero Seserų 
Kongregacijai ir visai Amerikos lietuvių katalikų vi
suomenei. Reikia tik pagirti Šv. Kazimiero akademija, 
kad ji neužmiršta savo geradarių. Kun. A. Staniukynas 
buvo jos ne tik šiaip jau geradaris, bet steigėjas, ugdy
tojas ir ilgametis' kapelionas.

Šiandien kaip tik sueina lygiai 25 metai nuo kun. A. 
Staniukyno mirties. Jo brangi atmintis tebėra gyva ne 
tik šv. Kazimiero vienuolyne, bet visoj mūsų visuome
nėj. Jo didis pasiaukojimas lietuvių visuomenei, jo ne
apsiprastai kilni ir šviesi asmenybė, jo šventas ir kuklus 
gyvenimas tebėra ir ilgai bus ir pavyzdžiu ir inspira
cija ne tik kiekvienam kunigui ir vienuoliui, bet visiems 
katalikų veikėjams.

Spaudos darbininkai taip jau negali užmiršti kun. 
Staniukyno, nes jis buvo uolus katalikiškų laikraščių 
bendradarbis, rėmėjas ir platintojas. Jis buvo vienas iš 
“Draugo” steigėjų. Kai 1912 m. “Draugas” persikėlė iš 
Wilkes Barre, Pa., į Chicagą, kun. Staniukynas jį priė
mė pradžiai įsikurti šv. Kazimiero vienuolyno kapelia- 
nijoj, kurioj jis pats gyveno. Iki pat savo mirties jis 
pasiliko vienu iš stipriausių “Draugo” rėmėjų ir ben
dradarbių.

Kun. A. Staniukynas gimė 1865 m. gegužės 4 d. Sal- 
tininkų kaime, Krosnos parap. 1889 m. įšventintas ku
nigu Seinuose. Aukštus mokslus ėjo Šveicarijoj, Ro
moj, Palestinoj, įgydamas Šv. Rašto daktaratą. Į Ame
riką atvyko 1904 m. 1905 m. pradėjo organizuoti lietu
vaitėms vienuolyną Amerikoj. 1907 m. gavo leidimą iš 
Romos steigti Šv. Kazimiero kongregaciją. Mirė 1918 
m. gruodžio 15 d. ir palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Keliai i Berlyną
v

Svarbioj Teherano konferencijoj smulkmeniškai ap
svarstyti karo eigos reikalai ir deklaracijoj paskelbta, 
kad Vokietija bus puolama iš trijų šonų — Rytų, Va
karų ir Pietų. Laiką, vietas ir kitką, suprantama, nu
statys pati karo vadovybė. Spėjama, kad gen. George 
C. Marshall, Amerikos karo štabo viršininkas, netru
kus perims vyriausią vadovybę Amerikos ir Anglijos 
karo jėgų vakarų Europos fronte.

Vakarų frontas yra ilgas. Jis siekia 2,000 mailių. 
Reikia pasakyti, kad invazijai vadinamų “minkštų vie
tų” veik nėra. Norvegijos pakraščiai kalnuoti. Kelias 
iš ten iki Berlyno tolimas ir sunkus, nors jis nėra taip 
stipriai paruoštas apsigynimui, kaip kitos vietos. Va
dinami “Žemieji Kraštai” ir šiaurinė Prancūzija — yra 
artimiausias kelias Vokietijos centran. Bet tas kelias 
ar tik nebus labiausiai apginkluotas. Militariniai žino
vai tvirtina, kad niekur kitur pasauly nėra taip forti- 
fikuotų vietų, kaip Belgijoj, Olandijoj ir šiaurinėj Pran
cūzijoj. Vakarų Prancūzijos krantai gal nėra taip stip
riai vokiečių fortifikuoti.

Teherano konferencijos deklaracija kalba apie puo
limą iš Pietų pusės. Tai gali reikšti, kad sąjungininkų 
jėgos Italijos fronte bus sustiprintos arba daroma in
vazija per Balkanus ar net iš pietinės Prancūzijos kran
tų, iš kur, tiesa, kelias nelengvas, nes ten Alpų kal
nai- Tuo būdu ir iš Pietrį pusės visi keliai yra sunkūs^

su didelėmis kliūtimis, kurias sąjungininkams reikės 
nugalėti. Čia jungtinėms tautoms, aišku, daugiausiai 
padės aviacija. Ji visus vokiečių fortus, visas apsigy
nimo vietas, karo pramonę ir susisiekimo priemones 
tiek “suminkštys”, kad visi keliai į Berlyną, nors jie 
būtų ir sunkiausi, savo tikslą pasieks. Jokios kliūtys, 
jokia vokiečių jėga nepajėgs sulaikyti sąjungininkų ar
mijų, kurios netrukus pradės žygiuoti Berlyno link iš 
visų pusių.
★

"Generolas Šaltis"
Z

Klimato atžvilgiu Rusijoj yra labai daug kraštutinu
mų, prie kurių to krašto priešai negalėdavo ir negali 
prisitaikinti.

žiemos speigai yra Rusijos talkininkai prieš Adolfą 
Hitlerį, taip kaip anais laikais buvo prieš Napoleoną. 
Pirmos žiemos karo metu “generolas šaltis” išgelbėjo 
Maskvą, antros — Stalingradą. Daug kas yra linkę ma
nyti, kad iki kitų metų pavasario rusai turės galimumų 
vokiečiams suduoti tokių smūjjių, nuo kurių jiems sun
ku bus atsipeikėti. Mat, “gen. šaltis” ir šią žiemą pa
dės Rusijai kariauti prieš Hitlerį.

Jei vokiečiai, susmukę prie Stalingrado ir “gen. šal
čio'’ verčiami trauktis atgal praėjusią vasarą ne tik 
nebegalėjo atsigriebti, bet visą Laiką traukėsi atgal, tai 
jų, vokiečių, prospektai žiemos metu yra visai menki. 
Tiesa, jų frontas yra susiaurėjęs ir arčiau prie Vokie
tijos, kas palengvina susisiekimą, bet dabar naciams 
tenka dideles jėgas statyti prieš anglus ir amerikie
čius Italijoj, daug kariuomenės laikyti Balkanuose, prie 
Anglijos kanalo ir kitur. Be to, sąjungininkų lakūnai 
didina savo akciją, daužydami Vokietijos jėgas -iš vi
daus. Tuo būdu “gen. šaltis” dar turės puikios progos 
Hitlerio antausiams apdaužyti.

" SPAUDOS APŽVALGA ]
-.............

Bolševikų propaganda
“Sandara’’ rašo:

“Atrodo, jog uždarius Maskvoje kominterną, bol
ševikų propaganda kitose šalyse ne tik nesusilpnėjo, 
bet virto dar Labiau atkaklesne. Jų agentai vis smar
kiau ir smarkiau šaukia, jog Lietuva, Latvija, Estija 
ir rytinė Lenkija priklauso Sovietams. Neseniai, Mil- 
waukee įvyko slavų kongreso balius, kuriame bolše
vikai iškabino didelį Sovietų Rusijos žemlapį su visais 
tais plotais, kuriuos dovanojo jai Hitleris 1939 metais.

Paimkim kitą pavyzdį. Koks tai agentukas, vardu 
Jonas Šimkus, dirbąs Maskvoje, atpiškino į Ameriką 
ilgą pranešimą apie tai, kaip Lietuvos partizanai ko-' 
voja su naciais. Vietinis kunigas palaiminęs tuos ko
votojus sekančiais žodžiais: “Telaimina jūsų darbus 
vaikeliai! Jūs esate man mieliausi svečiai, nes jūs 
ginate savo tėvynę ir mūsų žmones nuo tų nevidonų”.

Tas bolševikų agentėlis, prisiuntęs žinią, bando at
vaizduoti sovietinės tvarkos šalininkais ne vien tuos 
kovotojus su naciais, bet ir patį.kunigą! Tuom tarpu, 
nei jis, nei kiti, kurie grumiasi su okupantais ir gir
dėti nenori apie grįžimą bolševikų ir kacapiškos tvar
kos. Jie kovoja ne už sovietinę, bet už nepriklausomą 
Lietuvą.

Mūsų bolševikai nusprendė sušaukti savo mitingą 
Brooklyne. To mitingo rengėjai yra suplanavę pa
skelbti svietui būk Lietuvos žmonės trokšta kaip žu
vis vandens prisidėti prie Sovietų Rusijos. Tačiau, 
kad užmaskuoti savo tikruosius tikslus, jie pasivadi
no “demokratiniais lietuviais”. Bet kaip papūga ne
sipuoštų svetimomis plunksnomis, ji vis vien pasiliks 
papūga.”
★

Dėl Teherano konferencijos
“Amerika" rašo:

“Nežiūrint, kokie yra paskelbti susitarimai, mūsų, 
kaip lojalių piliečių, pareiga labai aiški: visomis jė
gomis remti savo šalies karines pastangas, kad kuo 
greičiau susilauktume karo pergalės, čia nieko negali 
būti perdaug!

Bet remdami karines pastangas ir jose dalyvauda
mi savo kūnu ir dvasia, niekada neužmirškime ir sa
vo tėvų žemės. Niekas, o niekas neuždraus mums sie
lotis lietuvių tautos gyvybe ir Lietuvos nepriklauso
mybės byla. Niekas — nei menki nepasisekimai, nei 
laikini neaiškumai — negali atstumti nuo aiškaus ke
lio: dirbti ir kovoti dėl lietuvių tautos gyvybės ir 
laisvės.”
★
“New Europa” gruodžio mėnesio Laida turi daug 

straipsnių, kuriuose gvildenama pokarinio Europos gy
venimo klausimai. Kadangi Maskvos konferencijoj nu
tarta atstatyti Austrijos valstybę, žurnalas įdėjo kele
tą įdomiu raštiį ir tuo klausimu.

Juozui Ambrazevičiui
40 metu amžiaus

Šventos Atminties
(LKFSB) Nedaug Lietu

va turi taip gabių žurnalis
tų. 0 drauge ir Lietuvos li
teratūros žinovų, kaip Juo
zas Ambrozevičius. Jis drau
ge yra labai tauraus būdo, 
plačių pažiūrų ir visų sluoks 
nių simpatijas pelniusis vy
ras. Prieš šį karą jisai mo
kytojavo “Aušros” mergai
čių gimnazijoje Kaune ir 
dėstė Kauno un'versitete. be 
to — buvo dienraščio “XX 
Amžius ’ ’ kolektyvo narys, 
vienas stipriausių to didžiau
sio Lietuvoje dienraščio kū
rėjų. Kai bolševikai pasitrau 
kė iš Lietuvos, o vokiečiai 
dar nebuvo įsistiprinę, kai 
lietuviai paskelbę laisvę vėl 
sudarė savo demokratinę vy
riausybę 1941 m. birželio 
mėnesy, Juozas Ambrozevi
čius buvo jos ministeriu pir
mininku. Tačiau naciai ne
ilgai toleravo patriotų vy
riausybę — greit jos veiki
mą sustabdė, vėliau — kai 
kuriuos miristerius uždarė į 
koncentracijos stovyklas, ki
tus sušaudė, šiemet, gruo
džio 9 d. J. Ambrozevičiui 
sukanka 40 metų amžiaus, 
bet tą sukaktį, tikriausiai, 
jis tik labai liūdnai tegali 
pam'nėti, nes, kiek pasiekė 
mus žinios, jis turi slapsty
tis nuo okupantų nacių, per
sekiojamas savoj tėvynėj.

Vaičiulaitis jau 
treji metai Amerikoje

(LKFSB) Gruodžio 9 d. 
suėjo 3 metai; kaip Antanas 
Vaičiulaitis atplaukė į Jung
tines Amerikos Valstybes. 
Vaičiulaitis, Ambrozevičius, 
Brazdžionis tai trys stipriau 
si jaunosios kartos Lietuvos 
rašytojai ir USA lietuviams 
malonu nors vieną iš jų tu
rėti savo tarpe. Tuo labiau, 
kad skaitantiems Vaičiulai
tis gana daug duoda savo 
stilingos kūrybos įvairiuose 
lietuvių laikraščiuose. Jis 
pats taipgi redaguoja vertin 
gą žurnalą “Studentų Žo
dis”. Rašytojas A. Vaičiu
laitis ne taip seniai gavo 
per Raudonąjį Kryžių laiš
kutį iš namiškių, kuriame 
praneša, kad visi tebėra gy
vi ir sveiki.

Kunigas dr. Antanas Staniukynas, 
Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos 

kūrėjas

Cleve’ando Meno Muzieju
je randasi šis 24 colių aukš
čio artistinis kryžius, neži
nomo meistro padarytas ke
turioliktame šimt m e t y j e, 
Viennoje, Austrijoj. Kryžius 
buvo padovanotas Kloster- 
neuburg vienuolynui. Iš ten 
įvairiais keliais pateko į A- 
meriką. (NCWS-Draugas 
photo)

PIRKITE KARO BONUS!

Gruodžio 15 dieną sueina 
25 metai, kaip netekome am
žinos atminties kūrėjo ir di
delio lietuvių visuomenės vei 
kėjo kunigo dr. Antano Sta
niukyno. Mirė jis nuo labai 
didelės ir sunkios didžiųjų 
darbų naštos, kurią be per
traukos visą gyvenimą nešė. 
O tie darbai buvo tokie di- 

. deli ir šventi, kuriuos savo 
laiku tik jis vienas teįsten
gė dirbti.

Kunigo Antano mirtis bu
vo ir yra skaudus smūgis 
visai lietuvių išeivijai, bet 
ypač Šv. Kazimiero seserims, 
kurių vienuolijos steigimui 
ir tarpimui buvo įdėjęs vi
sas savo dvasines ir fizines 
jėgas. Seserys pajuto neturį 
savo eilėse to žmogaus, ku
ris buvo centrinė jėga viso 
vienuolijoje veikimo, žodžiu, 
savo dvasios tėvo.

Šiame trumpame rašinyje 
neminės’me plačiai jo bio
grafijos bruožų bet daugiau 
kreipsime minties į jo kar
žygiškas dorybes.

Kun. Antanas gimė iš pa
siturinčių tėvų Jono ir Elz
bietos Jogiūtės, gegužės m. 
4 dieną, 1865 metais, Salti- 
niikų kaime Krosnos para
pijoje. Jis buvo jauniausias 
iš šešetos vaikų.

Mokslą įgijo Krosnos pra
džios mokykloje, Suvalkų ir 
Marijampolės gimnazijose, 
pagaliau įstojo į pradinę Sei
nų seminariją, kurią baigė 
dviem metars anksčiau»ir dėl 
savo jauno amžiaus turėjo 
laukti šventimų į kunigus. 
Pagaliau. Seinų katedroje Jo 
Ekscelencija vyskupas Juo
zapas Aliakas įšventino An
taną į kunigus 1889 metais 
birželio mėn. 15 dieną.

Kadangi kunigas Antanas 
buvo didelis patrijotas-! :etu- 
vis, o tuo laiku, kaip tik lie
tuviams darydavo visokių 
sunkenybių bei kliūčių, to
dėl teko ir jam sunkios pa
reigos, vargingose apystovo- 
se. Per pirmus devynis me
tus buvo dažnai mainomas 
iš vienos parapijos į kitą ir 
vis į lenkiškas ar mozūriš
kas parapijas. Vienok jis ne
kreipė dėmesio į vargus lie
čiančius jo asmenį, ar tai bu
vo prastas valgis, drabužis 
ar pastogė. Jam tik viena 
terūpėjo, tai pavestųjų jo 
globai sielų išganymas.

Vienok, Dievas savo išti
kimu tarny neapleidžia ir

Kunigui Antanui pasitaikė 
proga išvažiuoti į Šveicari
ją, paskui į Jeruzalę gilin
tis moksle. Pastaroje vietoje 
įsigijo daktaro laipsnį.

Grįžus į Lietuvą teko dar
buotis lietuvių parapijose, 
bet ir čia kilus įvairiems 
nesusipratimams tarp lietu
vių ir lenkų-, kunigui Anta
nui teko patirti daug nema
lonumų. Ir šiuo kartu Dievo 
Apvaizda taip sutvarkė kad 
jis gavo pakvietimą iš Ame
rikos kunigų pas juos atvyk
ti ir darbuotis lietuvių išei
vijoje. Priėmė jų pakvieti
mą ir atvyko į Ameriką 1904 
metais.

Amerikoje gyveną kunigai 
labai rūpinosi lietuvių dva
sios reikalais, bet be to, taip
gi rūpėjo palaikymas lietu
vybės čia gimusių lietuvių 
tarpe. Tas reikalas geriau
siai aprūpinamas sava para
pijine mokykla, o mokyklai 
reikalingos mokytojos. Todėl 
dvasininkai nusprendė, kad 
geriausiai būtų turėti savas 
vienuoles, kurios mokyklinį 
darbą galės atlikti. Tokiu 
būdu, šis begalo svarbus mū
sų tautos darbas buvo pa
vestas kun. A. Staniukynui.

Didžiadvasiškumas ir pa
siaukojimas kilniems idea
lams eina per visą kunigo 
dr. A. Staniukyno gyvenimą. 
Apsiėmęs šį sunkų darbą, vi
somis jėgomis jam atsiduo
da. Pasitikėdamas Dievo Ap
vaizda, nežiūri vargų, sun
kenybių ir kliūčių, kurias 
sutinka sunkioje darbuotėje, 
žengia drąsiai pirmyn. Ren
ka aukas, ieško kandidačių, 
siunčia į mokslus, rūpinasi 
tomis, kurios pradėjo vienuo 
linį gyvenimą pas Nekalčiau 
sios Marijos Širdies Seseris, 
Scranton, Pa. Pagaliau ieš
ko vietos vienuolynui, rašo 
knygas, padeda seselėms dva 
siniuose ir laikiniuose reika
luose.

Prie tokio sunkaus įtemp
to darbo, jėgos visiškai nu
silpo, ir baigęs vaisingą ir 
nuopelningą darbą nukelia
vo pas savo Viešpatį atsiimti 
amžiną užmokestį.

Nors Kunigas dr. Antanas 
Staniukynas mirė, bet jo dar 
bai ir idėjos gyvos Šv. Ka
zimiero Kongregacijos Sese
lių širdyse, kurios vardan 
jų gyvena ir dirba. S.K.S. 

Skelbkitės Dien. “Drauge”
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CHICAGOJE IR
Iš Moterį) Sąjungos 
veikimo

Bridgeport. — Gruodžio 7 
d. įvyko Moterų Sąjungos 
49 kp. priešmetinis susirin
kimas, kuriame turėjo būti 
valdybos rinkimas. Bet na
rėms prašant, valdyba pap
ilko toji pati.

Išrinkta, narės knygoms 
peržiūrėti. Nutarti ruošti 
vakarą. Tam išrinkta komi
sija. Laiką vėliau praneši
me.

Kadangi ateinantis susi
rinkimas bus metinis,: nutar
ta turėt arbatėlę ir užkan
džio.

APYLINKĖSE I ■ ■ I * susirinkimo

Vienoos iš narių pripuolė; 
gimtadienis, būtent Vyš
niauskienės, tad visos jai pa
dainavo ilgiausių metų, o 
pirm. MazeTauskienė pasvei
kino kalba. Celebrante visas 
pavaišino saldainiais.

Kadangi šįmet jau pasku
tinis susirinkimas, narės pa
linkėjusios viena kitai links
mų Kalėdų, r.šsiskirstė.

Koresp.

VADOVAUS KONKURSUI

F. Kumpikas. 
pagerbta mirų-

apie sergančius

re-

Kun. Thomas A. Meehan, • 
Chicago arkidiecezijos sa 
vaiti-aščio “New World” 
daktoriaus padėjėjas, yra
pirmininkas Amerikos Kata
likų Spaudos Sąjungos Ko
miteto Dovanoms skirti už 
literatūrą. Vasario mėnesį, 
1944 m., bus paskelbti du 
konkursai trumpų apysakai
čių. (NCWC-Draugas photo)

Dėmesio!
Tėvų Marijonų Bendradar 

bių Chicago apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 15, 7:30 vai. vaka- 
ra, Aušros Vartų parapijos 
salėje. Valdyba pageidauja, 
kad kuo daugiausiai koloni
jų atstovų dalyvautų tartis 
svarbiais klaus/mais.

B. Jakštaitė, apskr. rašt.

Budriko Moderniška Krautuve

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

Pasiliko senoji 
vaidyba

Bridgeport. — TT. Mari
jonų Bendradarbių 10 sky
riaus susirinkimas gruodžio 
10 d. įvyko triumf ališkas! 
Nes pavyko griežtai atsisa
kiusios A. Vaišvilienės išgau 
ti pasižadėjimą sekantiems 
metams skyriui pirmininkau
ti 99 nuošimčių balsų, aplo
dismentais ir atsistojimu. 
Skyrius džiaugiasi!

Simono Daukanto draugi
ja laikė priešmetinį susirin
kimą gruodžio 5 d., Lietu
vių Auditorijoj. Pirm. V. 
Kriščiūnas atidarė susirinki
mą ir pranešė, jog pereitą 
mėnesį mirė du nariai: D. 
Gulbinas ir 
Atsistojimu 
šieji.

Raportas
narius išklausytas ir nutar
ta pašalpa mokėti kuriems 
priklauso.

Raportas iš buvusio auk
sinio jubiliejaus vakaro pa
rodė, kad parengimas gerai 
pas sekė ir liko gerokai pel
no. Už tai draugija dėkoja 
visiems rėmėjams, ypatingai 
biznieriams, kurie davė skel
bimus į programą; taipgi 
laikraščiams už garsinimą, 
ypatingai ‘ • Draugui’ ’; taž p- 
gi per radio garsintojams: 
A. Vanagaičiui, J. F. Budni
kui, Sofija Bartkus ir Prog
resą krautuvei, ir visiems 
kitiems.

Raporte iš Lietuvių Audi
torijos reikalų paaiškėjo, 
kad rengiamas koncertas ko
vo 25 d., 1944 metais, ir pri
duota tikietų 25 knygutės. 
Draugija nutarė paimti vi
sas gautas knygutes, kurios

Su A. Vaišviliene pasiliko 
ir visa senoji valdyba.

Jos. F. Budrik, hic.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

Bernardas Brazdžionis 
tebekuria

(LKFSB) Valstybinę pre
miją laimėjęs už savo kūry
bą laisvoje Lietuvoje, Ber
nardas Brazdžionis, vienas 
gabesniųjų lietuvių tautos 
postų, tebėra gyvas, Lietu
voje. Neseniai Ameriką pa
siekė vienas iš jo naujesnių
jų eilėraščių paskutinių iš
gyvenimų tema.

' A A

» ■ ■ —

Skolinam Pinigus
Morgičiams

( REITAS IR MANDAGUS
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretoriui ir Iždininkai

DABARTINE
DIVIDENTŲ
KATA............. 4%
1751 W. 47th Street

ONA DOMIKAITlENfc
(Po tėvais Vynga;tč)

Gyveno: 1013 W. 123rd Str.

Mirė gruod. 11 d.. 1943 m., 
10 vai vak, sulaukus s natvės.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Batakių par.. 
ŠveiSčių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 31 metus.

Paliko dideliam'' nuliūdime; 
2 dukteris Martha Sereikienę 
ir Marijoi.ų Hayrs ir žentų 
Daniel; 3 sūnus Kizimi'-rą. ir 
marčių Rozalijų, Vincentų ir 
marčių Bronislavų, Stanislovų 
ir marčių Thelmų; 18 anūkų; 
2 proanūkus; 2 s'-seris Marijo
nų Pamedienę ir Pranciškų Mi- 
čienę ir šeimų; 
giminių, draugų ir 
o Lietuvoje paliko

Velionė prik'ausė 
talystfrs Maldos ir 
draugijų.

Kūnas pašarvotas 
muose; 608 West 120th Street.

Laidotuvės jvyks ketvirtad., 
gruod. 16 d. Iš namų 8:3o va>. 
ryto bus atlydėta j šv. Petro ir 
Povilo parap. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuliūdę:— Dukterys Sū ai. 
Z.iitac. M a rėkė-. Anūkai. Pro
anūkei, Seserys ir Ghninos.

Laidot. direkt. John F. Eu
deikis, tel. YARds K41.

ir daug kitų 
pažįstamų 
2 seseris.

prie Apafi- 
Tretininlcų

duktrrs na-

VAIKUČIAI PAGAMINO VAIKUČIAMS DOVANŲ

Rekordas—

1

P.
K.

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

Chicago viešųjų žaismaviečių (parku c.ų) patalpose dau
giau kaip 176,000 vaikų, per ištisus metus dirbo įvairius 
rankdarbius — dovanas kitiems vaikams Šv. Kalėdų pro
ga. Šiame atvaizde dvi tokios darbininkės, viena 12, o ki
ta 7 metų amžiaus, rodo savo rankdarbius.

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL CC3T! 
PARTICLLAR PEOPLE PliEFEK PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTEULO GRANITE 
Most Beautiful—Most Endurin#—Strongest—Best In The VVorld. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

KREIPKITĖS PRIE MUS fe 
TIESIOG IR SUTAUPY- f 
KIT AGENTŲ KOMISĄ, g

Sveikinu visus narius ir 
; A. J. Zalatoris. draugijos rėmėjus su šven- 

J. Malinauskas, kont. temis ir linkiu linksmų Ka- 
Juozapavičia, ižde ledų ir laimingų Naujų Me- 
Valaitis, maršalka tų! P. K., koresp.

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

SI Firma Virš 50 Metų 
T os Pačios Šeimos 

Rankose!

nariai ant vietos išpirko, su- ir ligonių lankytojas; A. Vil- 
mokėdami $25.00.

Valdyba užgirta senoji, 
išskyrus kontrol. rašt., ku- 

’ ris atsisakė dėl darbo dirb
tuvėj. Valdyboje yra: V. 
Kriščiūnas, pirm.; J. Race- 
vičia, pagelb. pirm.; P. Kil
lis, nutar. rašt.; A. Kaulakis. 
fin. rašt.; 
iždin.; 
rašt:; 
glob.;

kis knygius, Lietuvių Audi
torijai atstovas P. Killis, dr. 
kvotėjas dr. J. P. Poška. 
Metinio knygų patikrinimo 
kom.: J. Lccaitis, K. Deme- 
reckis ir A. Vaišvilienė.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Graikams prisistatė 
rusu pasiuntinys

NEW YORKAS, gruod. 
14.—Cairo radio pranešimas 
sakė NikoLai Novikov, nau
jas rusų ambasadorius Grai
kijos vyriausybei ištrėmi
me, Cairo mieste, įteikęs 
savo kredencialus Graikijos 
karaliui George II.

Pradeda tartis dėl
17 et. algų pakėlimo 

plieno darbininkam
PITTSBURGH, gruod. 14. 

—United Steelworkers 
(C.I.O.) unijos atstovai šian
dien suėjo su U.S. Steel kor
poracijos oficialais persta
tymui savo reikalavimų dėl 
17 centų valandai algų pa
kėlimo, užtikrinto savaitinio 
uždarbio ir kitų reikalų.

Tuo pat kartu C.I.O. pre
zidentas Murray pranešė, | 
kad jis ragina WPB virši
ninką Donald Nelson atšauk 
ti visus suvaržymus dėl plie-i 
no civiliniems dalykams, kad 
industrija galėtų kuopilniau 
šiai veikti ir tuo “palaikyti 
namų franto moralę.”

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- Įj 
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą, i

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė: j

VENETIAN 
MONUMENT CO. I

I

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

A

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6102

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nevisai užmigę

Val-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

i Jungtinių Valstybių kalnų 
Rainier ir Shasta vulkanai 
nemiega, bet karts nuo kar
to “paleidžia” šiltus garus. 
Tai rodo, jog jų gelmėse dar 
esama daug karščio.

Jungtinėse Amerikos 
stybėse stirnų ragai nukren
ta (nupuola) kas metai, apie 
kovos mėnesį.

Indijoje stirnos nešioja 
tuos pačius ragus per kelis 
metus. Gi Kinijoje taip va
dinamos Pere Davids stir
nos maino ragus du kartus 
per metus.

JOHN F. EUDEIKIS

I Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr BUkt|

480547 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4812-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad lr Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu fialtimieru.

KARLAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVEs Phone YARDS 4908

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

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

lelephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

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

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PLLLMAN 1270

L BUKAUSKAS
19821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PCLLMAN 9661
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Chicagos pašto viršininko pranešimas

Pašto viršininkas praneša, jog pašto 
stotys bus atdaros vakarais ilgiau

REIKIA NEVELUOTI SU KALĖDINIO PAŠTO 
SIUNTINIAIS

Visos pašto stotys bus už
daromos 6-tą valandą vaka
re laikotarpyje nuo gruodžio 
20 iki gruodžio 25 dienos.

Baigdamas pašto viršinin
kas Ernest J. Kruetgen dar 
kartą prašo publiką: “Siųs
kite dabar Kalėdines korte
les ir dovanas!”

Chicagos pašto viršinin
kas Ernest J. Kruetgen Ka
lėdinių siuntinių reikalu iš
leido pranešimą kuriame sa
koma, jog tie asmenys, ku
rie jau pasiuntė dovanas ar 
sveikinimus, gali būti tikri, 
kad jų siuntiniai pasieks 
adresatus prieš gruodžio 25 
dieną, prieš Kalėdas. Kai dėl 
kitų Chicagos pašto viršinin
kas reiškia abejonę.

Jis sako, jei kortelės ir 
dovanos bus pasiųstos tuo
jau, tai siuntiniai gali dar 
pasiekti adresatus prieš 
šventes. Jei siuntėjai ir siun
tėjos dels, siuntiniai gal tik 
po Kalėdų pasieks adresa
tus.

Pašto viršininkas sako, 
jog publikos patogumui, kai 
kurios pašto stotys Chica
goje bus atdaros iki 8 valan
dos vakare gruodžio 15, 16, 
17 ir 18 d. d., o sekmadienį, para§įutas neatsidarė.

Šokant iš lėktuvo neaf- 
stdarė parašiutas

Įst lt. Louis P. Harris, 20 
metų amžiaus, marine tor
pedinio bombonešio pilotas, 
žuvo pietvakarių Pacifiko 
fronte, lapkričio 7 dieną. Jo 
motina Mrs. Maybelle Har
ris, 7508 N. Damen avė., 
apie tai buvo informuota 
navy departamento.

I

Lt. Harris mirė, kai jis 
nukrito į jūrą po to, kai jo 

Vie- 
gruodzio 19-tą dieną, stotys nag jo draugas marinas at

siuntė Mrs. Harris laišką, 
kuriame pasakyta, jog jos 
sūnaus lėktuvas buvo suža
lotas ir jis buvo priverstas 
šokti iš lėktuvo.

bus atdaros nuo 11 vai. prieš 
piet iki 5 vai. po pietų. Jos 
bus atdaros pardavimui ‘ 
štampų, registracijai arba 
apdraudai Kalėdinių korte
lių ir dovanų. Gi pardavimas 
tose stotyse money orderių, 
karo bonų ir pašto santaupų 
bus uždaromas ir tomis die
nomis, kaip paprastai. 6 va
landą vakare.

Sekančios yra pašto sto
tys, kurios bus atdaros auk
ščiau minėtas dienas iki 
valandos vakare:

Station “A”
Auburn Park. Austin.

Station “B”
Chestnut str., Chicago 

Lawn. Cicero. Cragin.
Station “D”

Division str., Elmvvocd 
Park, Englevvood, Garfield 
Park, Grand Crossing, Haw- 
thorne, Hegewisch, Hyde 
Park, Irving Park.

Station “J”
Jackson Park, Jefferson, 

Kedzie-Grace. Kenwood.
Station “L”

Lakeview. Lincoln 
Logan Sąuare.

Station “M” 
Mid-West.

Station “N”
North Town. Ogden Park. 

Ravenswood. Rogers Park. 
Roseland. So. Chicago, So. 
Shore, Uptown, Wicker 
Park.

8

Park,

ŠVENTOJI VALANDA KULKOMS ZVIMBIANT VIRŠ GALVŲ

Nepaprasta nuotrauka iš Finshhafen apylinkės, New Guinea saloje. Klonyje, tankių 
medžių paslėpti australiečiai klauso kapeliono laikomų Mišių šv. Japonų pozicijos nuo 
šios vietos buvo tik už 150 jardų ir tuo metu, kada-vieni kareiviai suklaupę meldėsi, ki
ti iš aukštumų apsišaudė su japonais. Kulkos zvimbė virš šių galvų. (NCWC-Draugas 
photo)

Dingę kareiviai karo Į 
frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 302 
Jungtinių Amerikos karei
vių pavardes, kurie yra din
gę Azijos, Europos, Vidur
žemio ir pietvakarių Pacifi
ko karo frontuose. Dingusių
jų kovoje kareivių skaičiuje 
keturiolika vyrų yra iš Illi- 
nois valstijos, vienuoliką iš 
Indiana, du iš Iowa, vienuo
liką ir Michigan ir trys 
Wisconsin.

1S

iI Sužeisti kareiviai i 
karo frontuose ___________________L

u

Yra ir tokių vagių

Užsimušė mergaitė 
bekrisdama mokykloje

Mary Jane Raniola, 10 me
tų amžiaus, 
cello avė., ' 
mokyklos mokinė, 
pirmadienį užsimušė, 
paslydo žemyn nuo 
tureklių mokykloje.

Mary ir kita mergaitė lai
ke užkandžių žaidė, kži įvy
ko nelaimė. Ji mirė nuo pa
kaušio sulaužymo Šv. 
ligoninėje.

, 115 N. Monti- 
Cameron viešos 

pereitą 
kai ji 
laiptų

Onos

Pavogė $40
Fred Weber, Midway Food 

krautuvės savininkas, 6049 
Woodlawri avė., buvo sulai
kytas krautuvėje vieno vyro 
ir paėmė iš jo $40. Jis pra
nešė Woodlawn "policijai pe
reitą pirmadienį.

į

Vagia skrybėles
Dvi skrybėlės už $40 ver

tės buvo pavogtos iš pasta- 
.tyto automobilio prie 2235 
Michigan avė.

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER 
Everythtag to the line of 

Furniture

Factory Repreaentetive.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appotntment caU — 

REPUBLIC 6051

ALESAUSKAS
and SONS

%

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 140 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, Vi
duržemio ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose. Sužeistųjų skaičiuje 
penki vyrai yra iš Illinois 
valstijos, septyni iš Indiana, 
dvylika iš Iowa, trys iš Mi
chigan, ir trys iš Wisconsin.

d.,

X Kun. dr. A. Staniukyno, 
Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacijos įsteigėjo, mirties 
25 metų sukaktį minint, a- 

1 kademija išleido specialų 
“Šv. Kazimiero' Akademijos 
Aidų’’numerį (gruodžio m.), 
kuris meniškai, dviem spal
vom išleistas ir turiningas 
raštais apie didįjį Amerikos 
lietuvių veikėją.

X Norušiai, gyv. 6519 So. 
Maplewood Avė., praeitą sek 
madienį turėjo surprizą, ku
ris tačiau nelinksmas: sūnus 
Cpl. Richard grįžo iš kariuo
menės. Per manevrus kariuo 
menės trokas jam sulaužė 
per riešą koją. Ligoninėj iš
buvo arti trijų mėnesių. Ko
ja sugijo, tačiau... invalidas. 
Tėvai žinojo, kad jis sužeis
tas, bet nesitikėjo to, ką pa
matė. Dabar vyriausybė siųs 
jį į kurią nors specialę mo
kyklą.

Slavai už prezidento 
Roosevelto kandidatūra

La Šalie viešbutyje, Chi- į 
cagoje, įvyko keturių vidur
vakarių valstijų slavų kon- Į 
ferencija, kurioje dalyvavo 

■ apie 300 asmenų. Konferen- 
s ei j a vienbalsiai užgyrė pre

zidento Roosevelto kandida
tūrą ketvirtam terminui,—

...

Banditai apvogė uždare vyra i ice box “,olii'
“ f ” VVashington, D. C. — Lai-

Pereito pirmadienio vaka- ir užvertė alaus dėžes durų vy110 departamentas pereitą 
re David Segal turėjo nelai- priešakyje. Dešimt minučių pirma-dienį paskelbė Jungti-
mę sutikti du ginkluotus vy
rus, kurie jį užrakino į ice 
box’ą jo likerių krautuvėje, 
ir kostumeris užtektinai ne
suprato apie įvykį, kad jį iš
vaduotų.

Banditai įėjo į Royale 
Liąuor Store, 2531 N. Clark 
str., tuojau po dešimtos va
landos vakare, kai Segal bu
vo vienas. Jie paėmė $444 ir 
čekį už $91.80 pirm negu Se
galį įvarė į refrigeratorių.

vėliau atėjo kostumeris. ir 
Segal beldės iš refrigerato- 
riaus.

Į 
“Aš neskubu”, — pasakė 

kostumeris. “Aš galiu pa 
laukti.”

Netrukus atėjo kitas kos
tumeris ir tas suprato daly
ką. Jis išlaisvino Segalį iš 
ice box’o, ir Segal pranešė 
apie nelaimę Sheffield avė. 
policijai.

nių Amerikos Valstybių lai
vyno jėgų (įskaitant navy, 
marine corps ir coast guard) 
nuostolių sąrašą, kuriame 
pažymėta, jog 33 jūrininkai 
mirė (žuvo), 40 buvo sužeis
ta ir 21 dingęs. Vienas chi- 

j cagietis yra žuvęs, antras 
sužeistas ir trečias dingęs.

į

X Dešimts naujų sodalie
čių iš Brighton Parko buvo 
priimta per iškilmingas a- 
peigas, gruodžio 5 d. Tai jau 
bus gavusi virš 25 naujas 
nares Brighton Park Soda- 
licija draugijai šiais metais. 
Ar tik tai nebus koks nors 
naujas rekordas lietuvių pa
rapijose.

Apvogė (roką

tarnautojų
Iškilmingas paminė
jimas kunigo Sta- 
niukyno mirties

Šiandien, gruodžio 15
1943, Šv. Kazimero akade
mijoje įvyksta iškilmingas 
paminėjimas a. a. kun. An
tano Staniukyno mirties, 25 
metų sukaktuvių proga. Kun. 
Staniukynas buvo steigėjas 
Šv. Kazimiero Seserų Vie- 
nuolyno.

Paminėjimas prasideda su 
iškilmingomis Mišiomis 9 v. 
ryto. Prelatas Krušas bus 
celebrantas, kun. Ig. Alba- 
vičius dijakonas ir kun. J. 
Mačiulionis, MIC., subdijako- 
nas.. Pamokslą pasakys kun. 
B. Urba.

Į

Po Mišių bus dėjimas vai
niko prie kun. Staniukyno 

į paminklo. Matilda Marcin
kus iš Ccero, III., padės vai
niką ir josios sargybą su
darys — V. Paurazaįtė ir S. 
Nutautaitė. Kun. A. Briška 
pasakys kalbą.

Po tam seks meninė dalis 
programos akademijos salė-) 
je, kur a. a. kun. A. Staniu
kyno gyvenimas ir nuopel
nai visuomenei bus vaizdžiai 
nušvęsti daina, muzika ir 
deklamacijomis.

Dar reikalinga didelis 
skaičius vyrų ir moterų, pil
nam laikui tarnautojų, ku
rie padėtų Kalėdinio pašto 
skubos darbe.

Laikiniems klerkams ir iš
nešiotojams yra mokama 
maždaug 75 centai per va
landą už darbą tarp 6 vai. 
prieš pietus ir 6 vai. po pie
tų, ir 81 centai tarp 6 vai.

po pietų ir 6 vai. prieš pie
tus. ♦

Aplikacijas darbui gauti 
galima įteikti rytiniame ga
le Main post office, 433 W. 
Van Buren str., tarp 8:30 
vai. prieš pietus ir 5 vai, po 
pietų.

Apie tai praneša Chicagos 
pašto viršininkas Ernest J. 
Kruetgen.

Dvi dėžės rūbų ir viena 
dėžė kroketų setų už $185 
vertės buvo pavogta vagių, 
kurie įsilaužė į troką, kuris 
buvo pastatytas prie 3333 
Iron st. Trokas priklauso F. 
ir L. Transfer kompanijai. 
Kompanija apie tai pranešė 
policijai pereitą pirmadienį.

X Ed. Krause, buvęs gar
sus futbolininkas Notre 
Dame universiteto tyme,- pra 
eitą sekmadienį buvo atvy
kęs į Sporto Šventę Dariaus- 
Girėno salėj. Jis dabar yra 
futbolo ir besketbolo instruk 
torium Notre Dame univer
sitete. Jo brolis, taip pat ži
nomas sportininkas, tarnau
ja kariuomenėj.

Gaisras
Gaisras 

pirmadienį 
nuostolių Kitę ir 
tile kompanijoje 
Shirt kompanijoj, 
Roosevelt road.

Dr. Hunt buvo gimęs La 
amžiaus, nušovė Dr. Porte City, la., jis buvo bai- 
C. Hunt, 54 metų am- gęs medicinos mokyklą Chi- 

pietų Kalifornijos cagoje.
chirurgą, ir paskui ---------------------

XXX

Nušovė gydytoją; paskui pats nusižudė
Los Angeles, Cal. — Poli- jVaughn, vyras šovė dakta- 

cija pranešė pereitą pirma- rui Hunt’ui per širdį ir pats 
dienį, jog vyras, atpažintas sau į galvą, 
kaipo Ephrem Mounsey, 61 
metų 
Verne 
žiaus, 
garsų
tas žmogus pats nusižudė.

Pareigūnai pasakė pasire
miant liudininkės Miss Gla- 
dys Jarvis parodymu, jog 
žmogus atsekė gydytoją į jo 
ofisą ir pasakė: “Kodėl ne
darai man operacijos?”

“Kas tu esi?” — paklausė 
gydytojas.

Be jokio atsakymo, Miss 
Jawis pasakė Lt. Roy
—

Dar vajus tebevyksta

antksti pereitą 
sukėlė $1.000 

Kitę Tex- 
ir Palmer 
946-48 W. l

Karo bonai

Jau kai kurios moterys ir 
merginos iš Illinois valstijos 
įstojo j moterų armiją. Jau 
jog lavinamos. Vajus dar te
bevaromas. Jei kurios mer
gaitės ar moterys norėtų 
įstoti į armiją prieš šventes, 
jos užsiregistruodamos gali 
apie tai painformuoti armi
jos tarnybą. Tokios rekru- 
tės bus pašauktos tarnybon 
po švenčių.

Įsilaužė
Vagys įsilaužė į Edwin 

Wright, 5047 Dorchester a v., 
automobilį ir pavogė rūbų už 
$115 vertės. Jis pranešė pe
reitą pirmadienį Hyde Park 
policijai.

Peršovė bartenderį
Gorge C. Swienhart, 40 

metų amžiaus, bartenderis, 
kuris dirbo taverne, 2530 
Mihvaukee avė., buvo per
šautas į kairę ranką ir krū
tinę įsigėrusio vyro. Įsigė
ręs vyras ištraukė pistoletą, 

, [kai Swienhart atsisakė jam 
duoti gerti.

Tai įvyko pereitą šešta- 
. dienį.

Ketvirtam terminui
Milvvaukee. — Wisconsin 

valstijos demokratų konven
cija vienbalsiai priėmė įne
šimą, kad prezidentas Roose- 
veltas būtų skiriamas 
virtam terminui.

ket-

Hyde Park aukštesnioji 
mokykla karo bonų ir stem- 
pų vajuje pardavė už $64,- i Platinkite įdomiausią dien 
477 bonų. 'raštį “Draudą”.

8 PĖDŲ AUKŠČIO
Belgijos Kongoje, Afriko

je. yra Waturi vardu juoda- 
veidis, kurio ūgis yra aštuo- 
nios pėdos.

X V. Panarauskienė iš 
Port Washington, Wis., vie
šėdama pas Dievo Apvaiz
dos parapijos ir draugijų 
veikėją Moniką Bukantienę, 
įsirašė į amžinus Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių draugi
jos narius įmokėdama $100.

X Mečys Motuzas, tamau 
jąs kariuomenėj, sykiu su 
savo žmona Brone dalyvavo 
laidotuvėse New Yorke tra
giškai žuvusio automobilio 
katastrofoje brolio Jono (ne 
Kazimiero, kaip klaidingai 
buvo paskelbta) ir keletai 
dienų buvo sustojęs Chica
goje. Sveikina savo draugus 
ir pažįstamus.

X Monika Petraitiene. 
•adv. J. Petraičio žmona šio
mis dienomis vieši Chicagoj 
Jos vyras turi valdišką, dar
bą San Diego, Calif. Prieš 
išvykdami į saulėtą Kalifor
niją Petraičiai buvo žinomi 
jaunimo — L. V. organiza
cijos veikėjai, keliais atve
jais buvę centro valdyboje.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių 21 skyrius visu smar
kumu ruošias prie jubilieji
nės vienuolijos gyvavimo 
vakarienės. Jau paskelbta 
mirtis kalakutams. Pyragai 
taip pat jau kyla ant mie
lių. žodžiu, ruošiamasi šau
niai pavaišinti daugelį sve
čių iš arti ir toli.
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