
DRAUGAS
The Ltthnanhui Daily Friend

PC BUSITE D BY THE LITHUANIAN 
CATHOLIC PRESS SOCIETY

2334 S. OaJdey Avė., Chicago, III.
Telephone Canal 8010—8011

The most influential 
Lithuanian Daily in America THE LITHUANIAN DAILY KRIENO

...‘‘and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

No. 296 Price 3c Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Gruodžio (Dec.) 16 d., 1943 m. Kaina 3c voi. xxvn

Didelė ataka sudaužė japonų bazę 
Naujos Britanijos saloje

Ramu klony, rytinėj Nau-SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, gruod. joj Gvinėjoj, japonai bandė

Gen. MacArthur prane- sulaikyti australiečius trim 
kontratakom, bet australie- 
či?i jas atmušė.

Komunikatas taipgi sakė 
australiečių dalinys artinasi 
prie japonų Lakona reikme
nų bazės, į šiaurę nuo Fins- 
chhafeno, Naujoj Gvinėjoj.

Lėktuvų daliniai Solomo- 
nuose, sulaukę gražaus oro, 
skrido virš japonų aerodro
mų ir reikmenų centrų Bou- 
gainvilie saloje, kur numetė 
150 tonų bombų.

Adm. Halsey lakūnai nak
ties metu numetė 37 tonus 
bombų ant Kahili 
mo, o kiti lėktuvai 
Bonis aerodromą, 
jungininkų lėktuvai
dino 4.400 tonų priešo trans
porto laivą prie Naujos Ire- 

ir ant landijos, ir puolė taikinius

15.
Šimas sakė suvirš 100 Libe- 
rator ir Mitchell bomberių 
sekmadieny numetė 248 to
nus bombų ant Gasmata 
apylinkės, Naujos Britani
jos saloje. Lėktuvai skrido 
neaukštai ir apart bombų, 
visą apylinkę apšaudė kul
kosvaidžiais. Tik 19 priešo 
lėktuvų pakilo priešintis, ir 
du jų buvo nušauti. Visi 
mūsų lėktuvai saugiai grįžo.

Bevykstant atakai ant 
Gasmata, kitos atakos buvo 
daromės ant Rabaul, japo
nų. laivų ir lėktuvų bazės 
šiaurrytiniam salos gale, 
kur bomberiai sukėlė gais
rus Lakūnai aerodrome: ant 
Wide įlankos, pietrytiniam 
krante; ant Cape Hoskins, 
šiauriniam krante,
Cape Gloucester, aerodromų Timor saloje, jų tarpe Koe- 
apylinkės vakariniam kran- pang miestą ir uostą, kur 
te.

aerodro-I 
atakavo 
Kiti są- 
nuskan-

i

?
sukėlė didelius gaisrus.

Gruodžio 15 d., šių metų, dabartiniam kare prabėgo tiek dienų kiek kariauta pirmam 
pasauliniam kare, būtent 1566 dienos. Pirmas pasaulinis karas prasidėjo birželio 28 d., 
1914 metais, Austrijos užpuolimu ant Serbijos, o paliaubos paskelbtos lapkrič o 11 d., 
1918 metais. Viršutiniam atvaizde aliantų karininkai išeina iš vagono, kuriame buvo 
pasirašyta paliaubos su vokiečiais. Šį karą vokiečiai pradėjo rugsėjo 1 d., 1939 m., už
puldami Lenkiją, žemiau nacių kariuomenė triumfališkai maršuoja Krokuvos gatvė
mis. Visi stato sau klausimą, kuomet baigsis šis karas, bet niekas negali pasakyti.

(Acme-Draugas telephoto)
Dar kartą bombavo Marshall salas

šeštadieny ir sekmadieny 
j japonų lėktuvai atliko ma
žas atakas ant Tarawa, nau- 

I jai laimėtos amerikiečių ba
zės Gilbert salyne, 300 my
lių į pietus nuo Marshallų, 
bet nepadarė nuostolių.

PEARL HARBOR, gruod.
15.—Amerikos armijos ir 
laivyno bomberiai dar kartą 
puolė japonų tvirtoves ant 
Wotje ir Jaluit atolių, Mar- 
shall salyne.

Japonas belaisvis 
sako ruošiamasi 

karui prieš Rusija
SU KINIEČIŲ ARMIJA 

Hunan Provincijoje, gruod. 
15.—Jaunas japonas karo 
belaisvis laisvai pasakojo 
sąjung:ninkų karininkams ir 
korespondentams, kad Japo
nija skuba prisiruošti Man- 
džiurijoje ir ‘‘galutinas re- 
zultas būsiąs karas su Ru
sija.” Belaisvis sakė jo 
draugai kareiviai, šeima ir 
draugai skaito tokį karą ne
išvengiamu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

I

f

IŠ WASHINGTONO. — 
Arbitracijos taryba šiandien 
pradėjo veikti, kad išvengti 
geležinkeliu darbininku strei 
ką, kuris nustatytas šio mė
nesio 30 d. Tuo reikalu su
sirinks Čikagoje.

IŠ MASKVOS — Maskvos 
pranešimas sako rusu ofen- 
syva tęsiama toliau iš nau
jai užimto čerkasy miesto.

IŠ ALDŽYRO — Aštunto
ji armija tvirtai įsistiprinu
si savo pozicijoje šiauriniam 
Moro upės krante.

Bulgarija ieško būdu susitaikyti
-KT-m-rTr a o -------- j Anglijai ir Amerikai, ir bu

vę atmesti.
Premjeras Dobri Bojilov 

sakęs, kad Bulgarija apsi
busianti užvesti derybas dėl 
taikos pasiremiant Atlanto 
Čarteriu, bet reikalauja, kad 
Bulgarėj ai būtų užtikrinta, 
jog ji galėsianti laikyti tas 
teritorijas, kurias ji pagro
bė nuo Jugoslavijos ir Grai
kijos.

NEW YORKAS, gruod. 
15.—New York Times šian
dien atspaude pranešimą iš 
Cairo būk Bulgarija oficia
liai pasiuntusi “taikos pa
siūlijimus” sąjungininkų vy 
riausybėms, norėdama pasi
traukti iš karo, kuris, vy
riausybės ir žmonių jaučia
ma, jau praloštas. Anot pra
nešimo, tie pasiūlijimai bu
vę atskirai pašiepti Rusijai,

Suomiai taipgi kalba apie taiką 
komisijos pirmininko kalbą 
tuo reikalu.

Anot pranešimo, Suomijos 
radio sakė “Mūsų kraštas 
turi dėti visas pastangas su
laukti taikos galimai grei-

užsienių reikalų čiausiu laiku. ’ ’

NEW YORKAS, gruod. 
15.—Anot BBC pranešimo, 
Suomijos radio, transliaci
joj taikomai Rusijai, kalbė
jo apie taikos pasiūlijimus, 
ir citavo

Atidėjo balsavimą dėl 
subsidijų byliaus 
WASHINGTON. gruod. 15 

—Sena‘o komitetas, nesusi
taręs dėl byliaus baigti sub- 
s:dijų mokėjimą už maistus, 
šiandien atidėjo balsavimą 
dėl to byliaus, bet gali ryt 
tuo reikalu balsuoti. i

YORKAS, gruod. 
Vietiniai k:etcs an-

Jau racionuoja anglis
NEW

15.
glies vartotojai tegaus 87’4
nuošimčius anghų. kiek 
jiems per metus reikalinga. 
Kuro administracija j^vedė 
šią racionavimo sistemą 
New Yorku', nors nevarto
jama jokie kuponai.

IŠ PEARL HARBOR — 
Nors amerikiečiai tikėjosi, 
kad jų atakos iššauks japo
nu laivyną iš Truk bazės, 
.japonai nė nepasijudino iš 
vietos.

Palaikys "Victory tax" Sudužus lėktuvui visi
WASHINGTON, gruod. 15 

—Senato finansų komitetas 
šiandien atmetė iždo depar- 
tamento pasiūlijimą atšauk-[ 

■ ti “Victory” taksus.

keleiviai žuvo

t

KINIEČIAI LAIMI PRIE5 JAPONUS
CHUNGKING, gruod. 15. 

—Kiniečių aukštoji koman
da pranešė apie svarbius 
laimėjimus kovose su japo
nais už ryžių centrą centri
nėj Kinijoj. Anot komunika
to, kiniečiai kareiviai pasie
kė pakraščius trijų svarbių 
japonų laikomų miestų—Lih 
sien, ant vieškelio einančio 
iš Changteh į Shasi uostą 
prie Yangtze upės, ir Ansi- 
ang ir Nanhsien.

Pirma karią puolė Piraeus uostą
8-toji armija užėmė Caldari miestą

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
AldžyrĄ gruod. 15.—šios 
dienos štabo pranešimas sa
kė suvirš 300 Amerikos lėk
tuvų vakar atakavo nacių 
okupuotą Graikiją, ir nušo
vė 12 priešo lėktuvų. Tai 
buvo didžiausia sąjunginin
kų orinė ataka virš Balka
nų.

Didieji bomberiai puolė 
vokiečių lėktuvų lizdus prie 
Elevsis, Kalamaki ir Tatoi, 
kurie randasi tik už Atėnų. 
“ Skrendančios tvir t o v ė s” 
pirmą kartą atakavo Pira
eus uostą, kuris buvo beveik 
sunaikintas pirmomis nacių 
invazijos dienomis 1941 m. 
balandžio mėn.

Trisdešimts penki vokie
čių lėktuvai pakilo priešin-: 
t’s mūsų lėktuvams, ir ame
rikiečiai 12 jų nušovė.

Italijos fronte, aštuntos i kęs, kad jie kovoja 
armijos kanadiečiai ir indė- “ 
nai kareiviai vedė ataką, Texas.”

!

kurios metu užimta Caldari 
miestas, 6 mylias nuo Orto- 
na, Adrijatikos krante, ir 
suėmė 200 vokiečių belais
vių.

Kanadiečių drąsus žygis.
Kanadiečiai kareiviai atli

ko drąsią naktinę ataką ant 
Berrati miestelio, tik 2 my
lias nuo Ortona, suėmė 361- 
jos divizijos komandierių, jo 
adjutantą, keturis kitus ka
rininkus ir 140 kareivių.

Sąjungininkų karin i n k o 
pranešimu, dvi pozicijos 
skers Moro upės dabar su
jungtos į vieną, ir sudaro 
poziciją apie mylios gilumo 
ir penkių mylių pločio.

Penktos armijos fronte 
įvyko patrolių susirėmimai 
netoli nuo Venafro. Vokietis 
belaisvis šiame sektory sakė 
jų komandierius jiems pasa- 

prieš 
kietus, laukinius vyrus iš

Montreal policininkai, 
ugniagesiai užbaigė 

savo streiką
MONTREAL, Gruod. 15. 

—4,500 policininkų, ugnia
gesių ir viešos tarnybos dar
bininkai anksti šį rytą baigė 
savo 15 valandų streiką, 
kuomet miesto oficialai pri
pažino Canadian Congress 
of Labor (C.I.O.) kaipo jų 
tarpininkavimo agentą.

LONDONAS, gruod. 15.— 
Britų radio šiandien sakė

, belgams “būti pasiruošu- 
siems pagelbėti, kuomet at
vyks sąjungininkų kariuo
menės.” Visiems belgams 
buvo duotos instrukcijos 
atydžiai įsižiūrėti savo apy
linkėse, kad galėtų suteikti 
sąjungininkams tikras ži
nias, įsižiūrėti kur vokie-j 
čiai prisėja minas, ir neti- atrodo, kad 
keti nacių leidžiamiems gan-1 slogomis serga suvirš mili- 
dams. onas žmonių.

LONDONAS, gruod. 15.— 
Pranešimu iš New Delhi, 
Indijos, 12 keleivių ir visa 
įgula žuvo, kuomet Ameri
kos lėktuvas sekmadieny 
krito Assam apylinkėje, ne
toli Burmos sienos.

Kiniečiai sako japonų li
kučiai į rytus nuo Linli už
mušami be jokio pasigailė
jimo, o į pietus nuo Itu, 
Yangtze uosto žemiau Ich- 
ang, kiniečiai baigia apsup
ti japonų garnizono liku
čius.

Amerikos 14-tojo aviaci-, 
jos dalinio lėktuvai nuolat 
padeda kiniečiams, puldami 
japonų pozicijas ir kareivi
nes.
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Sąjungininkai duoda 
jugoslavams vis 

daugiau paramos
LONDONAS, gruod. 15.— 

Gen. Josip Broz štabo pra
nešimas sakė vis didėjan
čios sąjungininkų lėktuvų 
atakos ant Jugoslavijos, Ad
rijatikos krante, privertė 
vokiečius apleisti Uljon salą, 
skers Žara, ir sulošė svar
bią rolę nacių nugalėjime 
netoli Žaros. Komunikatas 
taipgi sakė moslemai—mato 
mai iš rytinės Jugoslavijos

NEW YORKAS, gruod.
15.—Iš gaunamų pranešimui

visam krašte —prisidėję prie partizanų,

NACIAI 55 MYLIOS NUO KIEVO

stumiasi 
svarbioj 

na-
ir Kri-

Rusai pradėjo dvi naujas ofensyvas
LONDONAS, gruod. 15.— 

Užėmę ir perėję per Rado- 
myslio vieškelių centrą, na
cių šarvuotos divizijos dasi- 
varė iki 55 mylių nuo Kievo, 
bet 200 mylių į pietryčius 
rusų kariuomenės 
pirmyn naujoj ir
ofensyvoj, kuri gręsia 
ciams Kirovograde 
voj Roge.

Gen. Ivan Konev vadovau
ja 32 rusų divizijom, kurios 
vakar užėmė čerkasy, o 
šiandien pradeda suspausti 
žnyples aplink nacių pabėgi
mo kelią Tasmin upės apy
linkėje. Pagal vėliausi pra
nešimą, rusai jau užėmė 
Smela gelež:nkelių centrą, 
vakarus nuo čerkasy.

Kiti rusų daliniai eina
vakarus ir pietvakarius. Ki- 
rovogr’do ir Krivcl Rogo 
link. Jiems Dadeda tankai, 
art:lerija, ir lėktuvai.

Berlyno radio pranešimu, Į Ūkanota. Ne taip šalta.

i

i

rusai pradėjo dar kitą ofen
syvą toli šiaurėje, netoli 

.Nevelio. Vokiečiai sako ru
sai ten žygiuoja į vakarus 
ir pripažino praradę kelias 
pozicijas. Latvijos rubežius 
randasi tik už 70 mylių. Ru
sų pranešimas nieko nesakė 
apie šią ofensyvą.

Rusai sako maršalas von 
Mannstein s:unčia naujus 
rezervus ir tankus į kovas 
vakaruose nuo Kievo, norė
damas atsiimti Ukrainos 
sostinę. Rusų komunikatas 
pripažino Radomysl aplei
dimą, bet sakė Gen. Vatutin 
vadovaujamos kariuomenės 
tvirtai laikėsi prieš nacių 
puolimą. Užimdami Rado
mysl, apie 25 mylias į pie
tus nuo Malin, vokiečiai pri
vertė rusus pasitraukti ana
pus Teterevo upės.

ir 16-toji jų brigada užėmė 
miestą rytinėj Bosnijoj ir 
privertė nacius pasitraukti. 

! Berlyno radio pranešimu, 
sąjungininkai bandę išlpdi- 
nimą P ag saloj, į šiaurę nuo 
Uljan salos, bet jų pakraš
čių artilerija vieną aliantų 
laivą nuskandinusi ir kitus 
laivus pavariusi. Budapešto 
radio vėliau sakė vokiečiai 
ir kroatai kareiviai išlipę 
ant Pag ir okupavę miestą 
tuo pačiu vardu.

Nacių ofensyvą kituose 
sektoriuose randa didelį pa
sipriešinimą iš jugoslavų 
partizanų.

ORAS

JOKIU SLAPTU 

SUTARČIŲ—EDEN
LONDONAS, gruod. 15.— 

Užsienių reikalų sekretorius 
Eden šiandien pranešė Par- 
liamentui, kad nei Teherane 
nei Cairo konferencijose ne
buvo sudarytos jokios slap*- 

1 tos sutartys ir pareiškė, 
kad rusai priduoda ameri
kiečių ir britų orinėms ata
koms ant Hitlerio Europos 
labai daug svarbos.
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Gruodžio 12 d. įvyko mo
terų klūbo mitingas naujos 
valdybos rinkimui kitiems 
metams. Valdyba palikta ta 
pati, nes gerai darbavosi pa
rapijas naudas*. Šimkienė pir 
mininkė, Rumbauskienė vice 
pirm., Masadu’skienė rast, 
ir Katkienė iždininkė.

Arbatėlę su grūzdais girk- 
šnodamos moterys šnekučia
vosi apie savo darbuotę ir 
rtfošė planus kitiems me
tams. Pasitarimuose dalyva
vo ir klebonas. Buvo aiškus 
visų noras kuo daugiausia 
naudos atnešti savo bažny
tėlei.

Pirmas mūsų moterų pa
rengimas įvyks sausio 23 d. 
(Bingo ir card party). Daž
nai stebiuos, kodėl mūsų vi-

?

sos moterys nesusispiečia 
klūban. Ar jos gailisi dole
rio ar tinginystę labai myli, 
o savo bažnyčios nemėgsta. 
Ar mūsų bažnytėlė atrodytų 
taip jauki, jei Moterų klu
bas nebūtų parodęs savo 
darbštumo ir pasišventimo.

Ketvirtadienis, gr. 16, 1943

Bonso* •
I

Worsow <t

EAST
PRUSSIA

oiotsk 
»Vi»eb:k

LATVIAI

^4 C

Lubli
PO

ZniFQ4t*ir;

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
I

5>/z?ck Sec

Valandos: 2—4 ir 7—S vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

S<'■OStOflOf

Khofko* 
renaęnchuų^ 

>ropetrovs\

Res. 6958 So. Tahnan Avė. 
Res. Tel. GROvehfll 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

RUMANIA
^..RUSStAN 
♦■■thrusts

^■^NAZl THRUSTS 
HAREA HELO 

BY NAZIS

insk
■ r rope i
Zhlobme 

taichitsi

y:

’Ko.el

ND
Lwow

ATSIĖMĖ PASKUTINĘ TVIRTOVĘ PRIE DNIEPRO
Veltine Lutu \ ,

Mosco«

SQViET
RUSSIA

PIRKITE KARO BONUS!

Smofentk 

l«» Rojlarl

SORE MUSCLES
For PROMPT relief—rub on Muš
te role! Massage with this wonderful 
“covnter-ikritant” actually brings 
fresh warm blood to aching museles 
to help break up painful local con- 
gestion. Better than an old-fashioned 
mustard plaster! In 3 strengths. -

vai Tamašauskai buvo geri 
žmonės ir geri katalikai, į- 
sigijo lotus ant Šv. Kazimie
ro kapinių, kur abu yra pa
laidoti. Jis įs gijo žemės skly 
pą užtektinai didelį, kad ir 
jų vaikai galėtų greta ilsė
tis, tačiau sūnus nutraukė 
kitu keliu. Beje, dar žodelis 
apie lietuvių kapines Wešt* 
View. Koks tų kap nių var
das? Vieni jas vadina tau
tiškomis, kiti nezaliežninikų 
kapinėmis, o dar kiti bambi- 
zų bei be poterių kapais. Juo
se laidojami tikėjimą panie
kinę lietuviai, pasidarę sau 

‘galą, nusižudę, prasigėrę iki 
pamišimo lietuvių vaikai, pa
galiau ten laidojami ir lie
tuvybės išsižadėję draugai. 
Argi tokiai vietai tinka tau-1 
tinių kapinių vardas. Man
ding tuos kapus reikėtų pa
vadint: senovės lietuvių die
vaičio Ragučio vardu. Senas 
mūsų Perkūnas tos malonės 
be abejo nenorėtų.

! Čia vis gi viešpatauja vi
sų srovių ideali vienybė, iš- 

’ ėmus katalikus. ‘ ‘Lietuvių 
žiniose” gi ta:p jau srovių 
bičilystė ponauja, išėmus 
kraštutinius komu n i s t u s.

1 Kur rasime tokią vietą, kur 
vienybė viešpatautų be išim- 

! čių. Kibą matuškoj Rusijoj.
Ten srovėms ne vieta. Mylėk 
StaFną ir viskas.

—

Gruodžio 7 d. staiga pa
simirė J. Thompson (Tama
šauskas) 53 metų amžiaus. 
Palaidotas be bažnyčos gruo 
džio 11 d. ant nešventintų 
kapų West View. Kaip gy
veno, taip mirė ir taip buvo
palaidotas. Paliko žmoną ir 
septynis vaikus, kiti jau ve
dę, kiti armijoj. Velionies tė-

I
Sunkiai serga mūsų gero

ji močiutė Kuneikienė. Gy
dosi Allegheny General Hos-

Bryansk t

HUNGARYM
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MILĖS

Genius Up Nights 
MakesManyFeeiOld

Do you feel older the n you are or suffer 
fTom Getttag Up Nights. Backache. Nervous- 
ness, Leg Palus, Dtaataesa, Svollen AnUes, 
Rheumauc Palus, _ Burning, jcanty or fre- 
guent passages? if so, remember that your 
Kldneys are rital to your health and that 
these symptoms may be due to non-organlc 
and non-systemlc Kldney and Bladder trou- 
bles—ta such cases CYffTES 'a physiclan’s 
prescrlptton) usually glvesprompt and joy- 
cas relief by helptaė the Kldneys flush out 
polsonous excess actas and vastes. You have 
everything to gata. and nothlng to lose ta 
trying cystex. An lron-clad guarantee 
vrapped around each package assures a re- 
fund of your money on retnrn of empty 
package unless fully satlsfled Don’t take 
chances on any Kidney medicine that ta 
not guaranteed. Don’t delay. Get Cystex 

(81ss-texi from your 
■ druggUt today. Only

V SSe. The guarantee
*fs«i>i rink tKitn protėcts von.

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jaa moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslai 
gali autetkti.

M METAI PATYRIMO 
pgMnkiine akintų, kurie prašali

na vizą aklų Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos 
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Basdioa »:l« a. m. iki 8:10 p. m.

Trečiai. Ir Beštad. 8:80 a m. 
Iki T:00 p. m.

Atsiimdami miestą Čerkasy, raudonoji armija išmušė ; 
nacius iš paskutinės jų tvirtovės prie Dniepro tarp Kre- 
menčugo ir Kijevo. Rusai sako, kad atsiėmimu čerkasy 
jie prašalino kliūtį; ir atidarė kelią pulti nacius, kontra
takuojančius rusus Kijevo fronte, ir taip pat veržtis į va
karus. (Acme-Draugas telephoto,

pital. Taip jau sunkiai ir ga
na jau seniai serga Mrs. J. 
Krsss (Krasnickienė). Gydo
si namie. Abiem gerosioms 
moterims linkiu pasveikti ir 
daug gero dar nuveikti.

atrodo stiprus, bet jau ima
si savo pareigų. Parapijos 
reikalai neleidžia ilgai ilsė
tis. Koresp.

gj uiojj sinoH -»noA

me-

į kariuomenę, 
senas ir buvo 
Jis bet gi at- 
namo, nes ne-

pojo-id SĮoaę sout^SĮjąo
•uStedtueo Sulaes 
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Mano 20 metą praktikavimas
» jūsų garantavimas 

Optomerrically 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. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 
, dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimą akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. VAITUSH, OPT

DR. G. SERNER

- r -■ ...

DABAR
EXTRAl

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
draugą

LletuvtSkae 
Žydukai

K. KAATER, aav.

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (colorį 
blindness), kreipkitės prie manęs, i 
Apsiimu išgydyti. ’

EXTRA!

t

i
I

L’J

k

ŽSJft Wh° h° b«en ^"’cfentiouzry* n * hov«ehold for war uze, vvelcomes the de

H«rt J.’ Teat rati0"point*for U8ed kitchen fat-GOorba^n * * t0 market- «he tur"‘ u.ed

Iš Šv. Vincento 

parapijos
K. Pranckevičius. 39

tų amžiaus, prieš metus bu
vo pašauktas 
Pasirodė per 
paliuosuotas. 
sisakė grįžti
turėjo nei tėvų, nsi žmonos, 
ir prašė, kad leistų jam pa
silikt: kariuomenėj. Taip ir 
buvo. Bet sykį per vienus 
manevrus trokas, kuriuo jis 
važiavo, apvirto ir jis žuvo. 
Kūnas parvežtas namo ir 
čia palaidotas Šv. Marijos 
kapuose, McKees Rock, Pa.

Šv. Vincento parapijos 
kleb. kun. P. Lunskis jau 
pradėjo eiti klebono parei
gas. Jis sunkiai sirgo ir bu
vo operuotas. Nors dar ne-

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

LIETUMS AKIŲ GYDYTOJAS
15 metų patyrimas

TeL: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

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

fUkmadfeayj* pajai sutartį.

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

Atvykite J mūsą jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWOI<K 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, viską, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink perstatymo namą.

MARGUTI J
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS | 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. į

WHFC - 1450 kilos.’
SEKMADIENIAIS — nuo Ii 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

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

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, III. j
Telefonas — GROvehill 2242

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

General Manhger

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI S ALĖS MAN AI 

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

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St

i PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOttS. UJ
Yov

Caa

Sun
•f

?tr AL EARHIH6S

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai glolx> 
jam! ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
aurance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINI |8TAIG> 

— M Metei Sėkmingo Patenavtmo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Iok M. Mornrte. Sec’y. 8238 SO. HALSTED W

VIIHIiLLU vLUKL

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namą TeL PROspect 1930

Tel. CANal 6122

DR. BIE21S
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 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868TeL 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.

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CSIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Otho vaL: 1—8 Ir 5-8:30 P. M.

Trefiadieniaia pagal sutartį

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko- 

1 mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel..........VERginia 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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MTDway 2880 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

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

8147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

ir Šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

DR. EMILY V. KRUKAS
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 iki* 9:30 vak. 
šeštad. 6 vaL Dd 9:30 vak.

Sekmadieniai* pagal susitarimą.

Tikėjimą* yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimu kad >
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MOTERYSHELP VANTED

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA
“DRAUGAS” HELP TCANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpli 9488-9489

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

MOTERŲ 
KARO

PRAMONEI

WAREHOUSE VYRŲ 50 SOLDERERS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpowcr Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi Įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo AVar Man- 
poucr Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persitikrink it ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS 
58 VAL. SAVAITĖJE

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL 
Atsišaukite i

STEEL SALES CORP.

HELP VANTED — VYRAI 3348 So. Pulaski Rd.

10 INSPEKTORIŲ 
ATSIŠAUKIT

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

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

BUS BOYS
Atsišaukit j Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HELP WAXTED — MOTERYS ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

Moterų Karo AMŽIUS 18 IKI 50

ARC VVELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

Darbininkių

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

APIE

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Įsidirbimas

200 DARBŲ 
PATYRUSIOMS AR 

DIRBTUVES DARBININKĖM

PRIE

NE

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

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

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

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

Labai geras valgis ruošiamas 
mūsų Canteen.

Patyrimo nereikia. Pradinė mokes
tis 65c j valandą. Atsišaukite se
kančiai :

2044 W. LAKE ST.

MATYKIT MR. DANICEK
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atsineškit pilietybės prirodymus.

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DĖL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palutsis

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

VAREHOUSE VYRŲ. Grūdų gami
nimo įstaigoje. Pastovus darbai su- 
viršlaikiu. Taipgi reikia Pakerių ir 
Maišytojų.

RYDE & CO.
5425 W. Roosevelt Rd.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

VYRŲ — 10
70 VAL. MOKESTIS 

IR BONAI
DĖL PENKIŲ 12 VAL. NAKTIM 

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

nualatiniai lai atsišaukia.

TAIPGI
6 — DARBININKU — 6 

DIRBTI DIENOMIS

VICTOR GASKET CO.
5750 W. ROOSEVELT RD.

10
Pirmad. perdėm šeštad.

8 ryto iki 4:30 pp.
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Ave. Cicero

IVANTED — eiperienced part time 

stenographer. Hours to suit. For 

appointment call VICTORY 7470.

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

• MOTERIMS

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
STICKER HANDS 

IR FEEDERS
Prie moldingų. Užtenkamai viršlaikio,

WM. YUENGER MFG. CO.
5215 S. Keeler

IKI 50 METŲ SENUMO

VALANDOS:

********* 
★

5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ
KARO PRAMONE ‘

★
★
★
★

For Sale 1 
For Help1 
For Rent!
For Service!
For Results 1

- ADVERTISE -

Atsišaukit j

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisas Moterims

309 W. WASHINGTON ST.
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

Pirmam Aukšte

CHICAGO
Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★ *

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga 177 iki *80 1 mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDOEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

PIRKITE KARO BONUS

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
. kavich už $100, Alfred F. 
Bates už $100, Edw. F. Herb- 
streith už $50, Jack A. Stef- 
fke už $50, Mr. Behrend užI 
$50, Margaret Dulske už $50 
S. Wenderski už $25, John 
Dulske už $25, John Dulske 
Jr., už $25, Hervey M. Ful- 
lum už $25, Clayton Covert; 
už $25, Ralph C. Ashton už 
$25. Viso iki šiam susirin
kimui parduota už $29,100. 
Dar pasižadėjo bonus par
davinėti Eugenija Molienė, 
13152 Stoepel Ave.; Emili- 

j ja Petrėnienė, 4071 Fair- 
jjanks. Pardavinėtojos yra 
pasklidusios po visą Detroi
tą ir pasiryžusios atlankyti 
visus lietuvius, kad aprūpi
nus War Bonds. Biznieriai, 
profesionalai, ir kas tik ga
lite, pirkite per šįi lietuvių 
kofnitetą War Bonds. Prisi- 

i dėsite prie išgarsinimo lie- 
I tuvių vardo svetimtaučių 
j tarpe ir parodysite, kad re
miate šią šalį, kad greičiau 
karą laimėjus.

Fin. rast.

Iš Detroit lietuviu 
veikimo

Gruodžio 8 d. Detroito lie
tuvių srovių komisijos, kuri 
pardavinėja War Bonds, ir 
valdybos įvyko susirinkimas 
Lietuvių salėj. '

Helen Rauby, War Bonds 
kom. pirmininkė, padarė pra 
nešimą, kas veikiama. Iš par 
davėjų surinko ir padarė są
rašą. Pasirodo, kad veiklios 
bonų pardavėjos sėkmingai 
darbuojasi, šie vardai War 
Bonds pirkėjų priduoti su
sirinkime: Vincas Sabaleus- 
ky už $2,400, Wm. Dapkus 
už $1,000, dr. Norbert Blas- 
kswitz už $500, Juozas Sta
nevičius už $500, Grace Sa- 
mavitz už $500, Martha Ka
rosą už $375, Juozas Degu
tis už $300, Cecelia Naru
sieviec už $200, Eileen Msko- 
nes už $125, Charles Dutra 
už $125, Sigmund Sharf už 
$100, S. C. Douvan už $100. 
Victor Narusievice už $100, 
Virginia Naruseviec už $100, 
Rose Narusieviec už $100, 
Michael Narusieviec už $100, 
Edward Narusieviec už $100, 
Margaret Bulkus už $100, 
Ann Urbon už $100, A. Mar-

MOTERŲ IR MERGINŲ
PILNAM AR DALINIAM LAIKUI

100^ k.ARO DARBAI
Su užtikrinta po karo ateičia. 
Gera pradinė mokestis ir algos 
pakėlimas reguliariais ir dažnais 
laikotarpiais. Darbas yra lengvas 
assembl.v ir prie mašinų darbai. 
Poilsio laikotarpiai ir kavos dy
kai. Lvgi proga visiems įsidirbi- 
mui. Pilno laiko darbininkams 48 
valandas į savaitę.

ATSIŠAUKIT ASMENIŠKAI

4301 W. KINZIE
8 RYTO IKI 7 V .AK.

VYRAI IR MOTERYS

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 j 
ANTHONY E. KATILIUS. 505 E. 
EIGHTH AVE., HOMESTF.AD, PA.

Skelbkitės Dien. ‘ ‘Drauge’ ’

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI TR MOTERYS

Žiniiį-žinelės

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

»

ACADEMY AIVARU PORTRAIT
The beauty of Linda and the photography of Frank Tanner were ccuplod to 

eta for this picture the annual academy award as the motion picture industry's: 
*est portrait of the year. The picture was taken in period costume on the sėt ! 
tf Rene Clair's 'Tt Happened Tomorrow."which Arnold Pressšurger is pro- 
lucinę for United Artistą release. "It Happened Toaor:ow" costars Miss, 
barneli with Diek Powell and Jack Oakie.

Teisėjas ir adv. Joseph P. 
Uvick jau trečiu terminu iš
rinktas teisėju Grosse Point 
(Detroito priemiestis), kur 
turtuoliai gyvena. Didelė

Kvaili vagys
REIKIA ALUMINUM
CASTING TRIMMERS

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS. GRINDERS Vagys apkraustė Daily 

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

News literatūros redakto

VYRŲ IR MOTERŲ
Dirbtuvės darbams 

Pilnam ar daliniam laikui 
Gera mokestis 

Atsišaukit
CARTON CRAFTSMEN 

813 N. Franklin St.

PARDAVIMUI

mums garbė, kad lietuvis I nesiūs buvo išvykęs į ka- 
sekmingai darbuojasi ir tu- riuomenę. Motina gruodžio 
ri pagarbą ne tik darbo žmo 12 d. pasikvietė gimines, ar- 
nėse. bet ir turtuoliuose. Tai- timesnius draugus. Pasivai- 

jaunam 
laimin-

riaus namą, Wilson ave., pe- komingose pareigose.
reitą savaitę.

Jie paėmė visas knygas iš 
knygų lentynos ir ieškojo 
tarp knygų puslapių pinigų.

Bet jie nepastebėjo savo 
rankose tikrojo turto, tos 
knygos turėjo didelės vertės, 
nes jos yra pačio pirmiausio 
išleidimo.

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

REFRIGERATORIUS parsiduoda.—

Kaip naujas. Kreipkitės— 6825 SQ

WESTERN AVENUE.

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

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

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

HELP WANTED — VYRAI

PRIE SVARBIU GINKLU GAMYBOS DARBU
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 DIRBTUVE

Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos jsidirbti 
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 Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, III.

S'

Didžiausia Lietuvių

Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _ 
MIAUSIASI 
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r ’nkimą _ ___
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

nėse. bet ir turtuoliuose. Tai- timesnius draugus, 
gi per sekančius 6 metus tei- šinta, pasikalbėta, 
sėjas J. P. Uvick vėl eis sa- kareiviui palinkėta 
vo pareigas. Be to, jis turi 
teisių ofisą 907 Fox Theatre 
Bldg. šiomis dienomis daug 
darbo ir dėl lietuvių atlieka. 
Kaipo patriotas, tėvynainis 
kelia lietuvių vardą tarpe 
svetimtaučių.

Sveikiname savo tautietį dalyvauti. Bus valdybos rin- 
ir linkime pasisekimo atsa- kimas ir apkalbėta kiti svar

būs reikalai. Koresp.

gos tarnybos.
—

Bendras Parapijų 
lio komiteto svarbus

Centra- 
susirin- 

kimas įvyks gruod. 19 d., 5 
vai., Lietuvių salėj. Prašo
ma dr-jų, parapijų atstovų

—
Lt. Jonas Stanevičius Iza

belės ir Juozapo, katalikų- 
darbuotojų, sūnus jau kelin
tas mėnuo, kaip randasi An
glijoj. Tarnauja U S Air 
Corps. Gavęs progą, 
nuvykęs į Londono 
bažnyčią, kur kun. 
tulaitis klebonauja 
bėję apie įvairius
re kalus ir Detroitą, nes 
kun. dr. Matulaitis 1941 m. 
Šv. Jurgio bažnyčioj davė 
rekolekcijas, o tuo laiku Jo
nas priklausė prie parapijos 
choro.

thanksa

S
buvo 

lietuvių 
dr. Ma- 
Pasikal- 
lietuvių

Inž. Thomas Savickas, ku
ris tarnauja U. S. Ordinance 
Corp.. Kalifornijoj, parvyko 
pas motiną Alice Savickie
nę atostogų. Jis prieš 6 mė- PIRKITE KARO BONUS!

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

'J

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

JOHN A. KASS
JEWET,RV — W4TCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pitone- T.AFAVFTTF 8617 $

AUKŠ
ČIAUĮSIGYKITE DEFENSE 

DARBĄ ŠIANDIEN’

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

į
ČIA RASITE TĄ DARBĄ ■ 

KURĮ NORITE GAUTI!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
9 • 2310 WEST ROO8EVELT ROAD 4

I
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by the
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$6 .00 per year outside of Chicago ; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ...........................  $7.00
Pusei metų .......................     4.60
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui ................................................................ .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ..........................................  $6.00
Pusei metų .....................................................................  3.50
Trims mėnesiams ........................................   1.75
Dviem mėnesiams ...................... '..............  1.25
Vienam mėnesiui .................................................................75
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Metams .................................................................................. $8.00
Pusei metų ............................................... •................. ,. 4.50
Trims mėnesiams .............................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštij negrąžiname, jei neprašo
ma tai -padaryti ir neprisi'»nči^.ma 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 n?tatsymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Dėl Edeno kalbos
PLATUS PRANEŠIMAS APIE KARĄ

Anthony Eden, Didžiosios Britanijos užsienių reikalų 
ministro, kalba, pasakyta parlamente, yra verta rimto 
dėmesio. Jis kalbėjo vietoje premiero Churchillio. kurs 
dar nėra Sugrįžęs iš įvairių tarptautinių pasitarimų.

Nors A. Edenas savo kalbos pradžioje ir labai stipriai 
pabrėžė vyriausybės nusistatymą kariauti prieš nacius 
fr japonus, tačiau atsirado parlamento narių, kurie pa
abejojo ar visa pilnuma anglai supranta pavojus iš ja
ponų pusės. Edenas, rodos, jau gana aiškiai kalbėjo. Jis 
pasakė, kad, nugalėjus Vokietiją, j-ckiu būdu negalima 
bus kompromisinė taika su Japonija., nes tai būtų sėji
mas sėklos trečiam pasaulio karui.

Kas liečia naujus karo žygius, Teherano konferenci
ja viską aiškiai ir tiksliai yra nustačiusi. Bet, anot Ede
no, tie žygiai pareikalaus iš visų jungtinių tautų mil
žiniškų pastangų ir pasiaukojimo.
TAIKOS REIKALAI KONFERENCIJOSE

Kalbant apie taikos reikalus, p. Edenas priminė, ir 
visai teisingai, kad ir praeity ne vieną kartą sąjungi
ninkai buvo vieningi karo metu, tačiau kai prieina prie 
taikos klausimų, tas vieningumas į šmotelius sudužda
vo. Bet Teherano konferencija patiesė tarptautiniai san
tvarkai po šio karo daug tvirtesnius pagrindus, negu 
kuomet nors pirmiau ir todėl priešai, jo manymu, są
jungininkų vieningumo nepajėgs suardyti. Jis priminė 
ir tai, kad Britanija, Amerika ir Rusija nesistengs pri
mesti šių trijų jėgų valios Europai, bet sieks išla’svin- 
ti vokiečių okupuotas tautas, kad jos ir ve! galėtų užim
ti savo vietą Europos nepriklausomų valstybių šeimoje 
ir pačios išsirinkti vyriausybes.

Iš Edeno kalbos paaiškėjo, kiek daug sunkumų yra 
lyginant įvairius tarptautinius skirtumus, rišant vldu- 
jirrras tautų nesutikimus. Pavyzdžiui jis nurodė jugo
slavus, graikus ir prancūzus. Bet vis tik jis tikisi, kad 
ir tie visi klausimai teigiamai bus išspręsti.
PARLAMENTARŲ ŽODIS

Parlamentas buvo patenkintas plačiu Edeno prane
šimu. Tačiau paskiri parlamentarai ne vien tik iš de
šinės, bet ir iš kairės pusės, paabejojo, ar keturių die
nų Teherano konferencija galėjo išlyginti dešimties me
tų skirtumus ir nesusipratimus, kokie yra buvę tarp 
anglų, rusų ir amerikiečių. Vienas iš parlamentarų pa
sakė, kad anglų-rusų santykiai “užnuodijo” Europos 
politinį išsiugdymą ir kad 4‘ideologijos stovi ant kelio 
politiškam ir ekonomiškam realizmui.” Kitas — A. W. 
James išreiškė pasitikėjimą Teherano konferencija ta 
prasme, kad gal ji bus užbaigusi atakas iš Maskvos 
prieš Angliją.
ANGLAI SMULKMENIŠKAI INFORMUOJAMI

Reikia pasakyti, kad Didžiosios Britanijos vyriausy
bė plačiai informuoja ir parlamentą ir visuomenę apie 
karo eigą ir apie planus pokariniam gyvenimui. Parla
mento nariai iš savo pusės nesidrovi padaryti reikalin
gų pastabų vierru ar kitu klausimu, nors tai liestų ir 
karo vedamo dalykus. Taip ir reikia. Tuo būdu išsiaiški
na daug nesusipratimų, tarp vyriausybės, parlamento 
ir visuomenės pasidaro stipresnis ryšys ir, apskritai, 
tautoje susidaro vienas stiprus, vieningas frontas. Toks 
reiškinys yra svarbus karo metu, jis bus labai svarbus 
ir po karo.

L. Vyčiai ir jų laikraštis
Tik ką išėjęs iš spaudos “Vyties” kalėdinis numeris 

daro gero įspūdžio. Jame daug įvairumo. Be šventėms 
skirtų raštų ir iliustracijų ranaame ir šiaip jau nau
dingų straipsnių ir žinių.

Šia proga mes nore trume išre.kšti pasitenkinimą an
glų kaiba skyrium, kurį tvarko kun. A. P. Sandys, MIC. 
Skyrius pavadintas tinkamu vardu “In Defense of Lith
uania’’. juo siekiama dviejų tikslų/. duoti kiek galint 
daugiau žinių apie Lietuvą ir lietuvių tautos aspiraci
jas ir, reikale, ginti Lietuvos vardą. Skyriaus vedėjas 
ir vieną ir antrą pareigą gerai atlieka.

Kalėdiniame numery pradedama spausdinti trumpa 
Lietuvos istorija (Historįc background). šis rašinys 
tikrai naudingas. Jaunieji skaitytojai turės progos pa
gilinti savo žinias apie lietuvių tautą ir turės po ranka 
geros medižagos kitataučius supažindinti su Lietuvos 
praeitimi ir jos dabartiniais siekimais.

Mes v.suomet manydavom, kad “Vyties” redakcija 
daugiau lietuviams pasitarnautų, jei vieton visokio 
“trash” anglų kalba duotų rimtų raštų iš Lietuvos isto
rijos, literatūros, ir, apskritai, lituanistikos. Džiugu, 
kad, pagaliau, prie to prieinama.

REIKALINGA VISUOMENES PARAMA

“Vytį” leidžia Lietuvos Vyčiai, jaunimo organizacija. 
Kaip visas jaunimo organizacijas karas stipriai palietė, 
praretinant narių skaičių, taip lygiai palietė, gal dar 
labiau, ir Vyčius. Veik visi vyrai mobuizuoti į kariuo
menę. Nemažai ir mergaičių kariškomis uniformomis 
pasipuošė. Likusieji jauni vyčiai visokiais karo dar
bais namų fronte yra apkrauti. Iš tos priežasties daug 
Vyčių kuopų sustojo veikusios. Jei tokiose sąlygose dar 
pajėgdama išleisti laikraštis, tai reikia dėkoti centro 
valdybos ir redaktoriaus sumanumui ir energijai. Jie 
užsispyrė išlaikyti ir organizaciją ir laikraštį, kad grį
žęs iš kariuomenės jaunimas savo organizaciją teberas
iu gyvą.

Šioms kilnioms ir gražioms Vyčių centro pastangoms 
visuomenė turi ateiti į pagalbą. Jei kuris iš mūsų ne
galime prie vyčių veikimo prisidėti, tai bent užsipre
numeruokime jų gražų laikraštį “Vytį“ ir tuo žymiai 
padėsime išlaikyti lietuvių katalikų jaunimo organiza
cijos gyvybę. Tuo pačiu prisidėsime ir prie tautos rei
kalų, nes labiau prasiplatinęs “Vytis“ sėkmingiau in
formuos jaunimą apie Lietuvą ir lietuvius.
★

Bolševikų delegacija - tikra mizerija
Chicago lietuvių bolševikų laikraštis paskelbė, kad 

iš Chicagos į bolševikų jomarką Brooklyne važiuoja 
dvylika žmonių — delegatų, kurių tarpe yra trys vyrai 
ir devynios moterys.

Delegatų sąrašas labai mizernas. Jie atstovauja labai 
mažą Ciucagos bolševikų grupelę — išimtinai bolševi
kiškas kuopeles, klūbelius ir ratelius. Bolševikų “gene
rolas“, ištikimiausias Rusijos komunistų partijos “slu- 
ga” V. Andrulis (Andrulevičius arba Mr. Andrews) iš 
vyrų puses turi labai menką “body guard dr. Grai- 
čiūną. (subolševikėjusį senį) ir N. Radį (buvusį grabo- 
riaus Bagdono “pamočniką”). Kaip stiprios (fiziškai ir 
kitaip) yra devynios boisevikės delegatės, tuo tarpa 
nedaug apie jas težinome.

Ir jei toji mizerija Brooklyne ims kalbėti plačiosios 
Chicagos lietuvių visuomenės vardu, ji susilauks tiek 
protestų ir tokio pasmerkimo, kokio lietuviškieji bol
ševikai dar niekuomet nėra susilaukę.
■fa
jei žinai, kad kuns iš Tamstos artimųjų dar neskaito 

dienraščio “Draugo”, užprenumeruok jam metams kaipo 
Kalėdų dovaną.

SPAUDOS APŽVALGA
—

Kai jie pažins savo alijantos
“Vienybė“ rašo:

“Neoficialiuose pranešimuose po konferencijos la
bai neaiškiai kai kurių korespondentų prisiminta a- 
pie rytų sienų problemas, net apie vadinamas rytines 
rusų karo bazes Baltijos jūrų pakraščiuose ir Suomi
joje. Kalbėta apie laisvą okupuotų kraštų žmonių ap
sisprendimą ir kitus reikalus, kurie iš paviršiaus duo
da pamato manyti, kad gal būt, pagaliau ir Rusija su
pras, jog ir kiti žmonės turi teisės laisvai savo likimą 
spręsti.

Oficialūs sluogsniai sako, kad Teherano konferen
cija baigėsi Atlanto Čarterio principų ir Jungtinių 
Tautų deklaracijos dvasioje. Jeigu taip, tai neabejo
jama, kad Lietuvos nepriklausomybės klausimas, nors 
dar nėra aiškus, bet ir nėra palaidotas.

Mes neabejojame, kad Rusija arčiau pažins savo 
alijantus ir geriau įvertins savo kaimynų troškimus, 
ji atsisakys nuo tų veiksmų, kurie primena 1939 me- 
tij Rusijos-Vokieti jos bendradarbiavimo laikotarpį.”

Prezidentas Roosevelt laisvai kariuomenės automobiliu j e (jeep) su gen. Eisenhower 
peržiūri Amerikos kariuomenę, stovinčią Castelvetrano, Sicilijoj. Aukštų karininkų 
tarpe kairėje toliau matome ir gen. George Patton, kuris, dėl su davimo kareiviui per 
veidą, buvo Amerikoj sukėlęs tiek kalbų ir ginčų. (Acme-Draugas telephoto)

Ką pasakoja lietuvis, pabėgęs iš Sibiro
- Kq jis matė Lietuvoje. - Kaip 
suiminėjo ir vežė tremtinius.

LKFSB-ras susisiekė su
lietuviu J. Montvilų, kurs 
bolševikų buvo išvežtas į Si
birą, bet iš ten pabėgo, stojo 
į anglų kariuomenę ir dabar 
yra vienoj aviacijas mokyk
loj Kanadoje. Kai Lietuvą 
buvo okupavę bolševikai, J. 
Montvilas, kaipo statybos
specialistas buvo pakviestas 
dirbti “Lietuvos Statybos
Treste“ ir tenai ėjo tiekimo
viršininko pareigas. 1940 m. 
bolševikai nacionalizavo žy
mesnes Lietuvos įmones ir 
ūkius. Buvo nacionalizuota
ir Montvilo gelžbetoninių til
tų statybos kontora. Visi 
kurte turėjo ką nors bendro
su geodezija buvo mobilizuo
ti prie, vadinamosios, žemės 
reformos, kurią bolševikai
dėl propagandos Lietuvoje 
bandė pravesti, Montvilas 
buvo paskirtas Betygalos
valsčiaus matininku. Jam
buvo duoti 8 padėjėjai: 3
matininkai iš Gardino ir 5
studentai iš Kauno univer
siteto.

— Reikėjo per mėn. išpar
celiuoti 11,000 ha žemės po 
10-8 ha. Matote, — rašo J. 
Montvilas, — bolševikai no
rėjo parodyti, kad jie atėjo
padaryti “rojų” Lietuvoje. 
Lietuviai myli žemę, bet gau
ti žemę norinčių nebuvo per
daug. Ta. taip vadinama, že

mės reforma, buvo tai tikra 
operetė — buvo tokių links
mų momentų, kad net apsa
kyti sunku. Per vieną mėne
sį Lietuvos ūkiai buvo su
ardyti.” Bedirbdamas Bety
galoje Montvilas susipažino 
ir su Betygalos valse, ko
munistų partijos sekretoriu
mi Katkų — žiauriausiu žu
diku komunistinėje Lietuvo
je.

Kaip jj paskyrė darbininkų 
butų kolonijos statybos 
vedėju

Užbaigęs darbą prie že
mės matavimo, vėl nuvyko 
į Statybos Trestą, šios įmo
nės vadovybėje, buvo 90% 
svetimtaučių, lietuviai buvo 
nustumti. Ir Montvilai pavy
ko vėtą gauti tik dėka už
tarimo vieno šaltkalvio, kurs 
anksčiau dirbo prie jo sta-

tybų ir kurs, pasirodo, bu
vęs komunistu. Tas šaltkal
vis — pavardė Juškovas, tu
rėjo didelį balsą Lietuvos 
komunistų partijoje, bet pri
vačiame pasikalbėjime su 
Montvilų jisai pareiškė, kad 
buvo suklaidintas ir dabar 
geriau norėtų, kaip anksčiau, 
dirbti prie tilto, negu sėdė
ti aukštoje vietoje.. Jam už
tariant, Montvilas buvo pa
skirtas Jurbarko Cemento 
Fabriko statybos vedėju. Fa 
briko statybos planai buvo 
išdirbti dar prieš bolševikų 
okupaciją. Bolševik i š k o j i 
krašto vadovybė tiek nesi- 
orientavo krašto sąlygose, 
kad buvo įsakiusi statybą 
varyti gruodžio mėnesyje — 
šaltyje, kada toks darbas 
jokiu būdu neįmanomas. Su
stabdžius fabriko statybos 
darbus, Montvilas buvo per
keltas į Vilnių ir paskirtas 
“Darbininkų Butų koloni
jos” statybos vedėju. Bolše
vikų ‘administracijos įsaky
mais statyba -buvo vedama 
tekiose aplinkybėse, kad J. 
Montvilas abejoja, ar tie na
mai iki šiol išsilaikė, ar jau 
sugriuvo.

(Bus daugiau)

Bando auginti 
tabaką Lietuvoje

(LKFSB) Lietuvoje veikia 
tabako monopolis. Jam pri
klausą tabako fabrikai — 
“Aromatas” — Kaune ir 
“Patrimpas” bei “Zefiras“ 
Vilniuje — esą modernizuo
ti. Be to, esą statomi nauji 
tabako fermentavimo fabri
kai: vienas Kaune, kitas Vil
niuje. Esą, jie būsią neužil
go užbaigti. Lietuvoje, esą 
bandoma platesniu mastu 
pradėt’ auginti tabaką ir 
tam esanti įsteigta bando
moji tabako auginimo far- 
ma “Biviliai”.

— Lietuvos ūkininkai taip 
gi raginami daugiau sodin
ti cukrinių runkelių.

Kaip naciai nori 
apdumti lietuviu akis

(LKFSB) Norėdami laimė 
ti daugiau prielankumo na
ciai Lietuvoje, vadinamą, 
kultūrinį bendravimą: numa
toma, kad Lietuvą lankysią 
vokiečių teatrai, orkestrai, 
meno parodos, garsesni ra
šytojai su paskaitomis. Kad 
tik atsakydami į tuos kon
certus Lietuvos partizanai 
okupantams neužgrajytų gra 
natomis...

Skelbkitės Dien. “Drauge“

TEIKIA SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ

Army Air Corps seržante Bernice Burst ir kitos AAC, 
vieno Brighton, Mass., vienuolyno koplyčioj priima Su
tvirtinimo Sakramentą iš augzilerinio Bostono vyskupo 
Richard J. Cushiug. (NCWC-Draugas photo)
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Marijoną Vienuolija Amerikoje
Tėvu Marijonų trisdešimts metų darbuotės
Amerikoje proga

Šiemet sueini lygiai tris
dešimts metų nuo to Laiko, 
kai pirmieji Marijonų Vie
nuolijos kunigai pradėjo dar 
buotis šioje šalyje. Ši sukak
tis yra viena reikšmingiau
sių Amerikos lietuviškos iš
eivijos istorijoje, turinti ne
paprastą svarbą jos gyveni
me.

Kadangi istorinio masto 
darbus pilnai tegalima įver
tinti tik .storinėj perspek
tyvoj, nes be tam tikro at
stumo, tolumo nuo įvykių 
negalima jų nei visapusiškai 
apžvelgti nei visų pamatyti, 
tad ir Marijonų Vienuolijos 
indėlį Amerikos lietuvių kul
tūros lobyne teks istorijai 
įvertinti. Tačiau galime bū
ti tikri, kad be didžių Tėvų 
Marijonų pastangų, rūpesčių 
vargiai šiandien Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenė 
turėtų bernaičių kolegiją, se
minariją, dienraštį ‘‘Drau
gą”, rimtus žurnalus “Lai
vą” ir Studentų Žodį”.

Kiek metų, tiek ir lapų 
jos istorijoje. Trisdešimts 
metų tai nemaža žemės ru
tulio gyvenimui sukantis 
smarkiausiu greitumu, tai 
maždaug pusė žmogaus že
miškojo gyvenimo amžiaus, 
tai laikotarpis, kuriame ga
li pasireikšti v'.si jo subren
dusios asmenybės darbai ir 
kūrybinis pajėgumas. Tad, 
Tėvai Marijonai, žengdami 
į ketvirtą savo kilnios dar
buotės dešimtmety didžiuo
jasi garbingais pirmtakūnų 
žygiais, ieško juose pa
sistiprinimo dabarties sun
kumuose.

Kiekviena didesnė žmo
gaus ar draugijos gyvenimo 
šventė yra kaip tasai seno
vės romėnų mįslingas die
vaitis, Janus, dvejopų akių: 
vienos žiūri ir mato kas yra 
buvę, antros — kas bus ir 
kas turi būti. Žvelgdamos į 
praeitį jos džiaugiasi, sužiu

rusios į ateitį, jos darosi 
rūsčios, didžiai susirūpinu
sios. Kad Marijonų Vienuo
lija daug darbavosi lietuviš
kos kultūros ir tradicijų iš
saugojime išeivijos tarpe, tai 
mus džaugsmas ima; kad 
jai teks toliau budėti, dirbti 
Bažnyčios ir tautos sargy
boje, tai mūsų prievolė, mū
sų rūpestis. Didieji laimėji
mai turi nuolatai būti sau
gojami, kad sunkaus darbo 
vašiai neišnyktų, nebūtų 
prarasti.

Pirmieji žingsniai

Pirmieji žingsniai, kuriuos 
gyvenime žengia žmogus ar 
naujai išsikūrusi draugija, 
nėra lengvi; jų kelias niekad 
nėr lygus ir tiesus, bet krei
vas, visokių kliuvinių pilnas, 
sunkus.

Ir tikrai iš naujo gyveni
mą pradėjus Marijonų vie
nuolija pilku vargo keliu 
žengė pirmuosius, silpnučius 
savo žingsnius. 1909 metais 
slaptai, kun. J. Matulevi
čiaus atnaujintai vienuolijai, 
nei Lietuvoje, ne' didžiuose; 
Rusijos plotuose saugios vie 
tos nebuvo. Mat, Rusijos vy
riausybe pavergtoj Lietuvoj 
ir Lenkijoj pesiryžusi išnai
kinti vienuolijas buvo joms 
uždraudusi priimti naujus 
ręsti naujų jėgų, susilaukti 
narius. Ji tikėjosi, kad se
niesiems vienuoliams išmi
rus ir vienu o’ynai išnyks. 
Tat ir pavojinga buvo nau
jus vienuolijos namus Lietu
voj įsteigti.

Rūpestingas vadas visgi 
nenustojo vilties, jo akys 
nukrypo į naujas dirvas, ra- j 
do išeitį laikinai įkurdamas 
naujokyną Šveicarijoje. Ta
čiau, matydamas, kad jo 
my'imai venuolijai svetimoj 
šalyje, toli nuo savųjų grę- 
sia nepaprasti pavojai, jisai 
pagaliau nusprendė, Dievui 
padedant, įsteigti vienuoli-

atgai-Arkv. Jurgis Matulevičius, Marijonų vienuolijos 
vintojas ir 1913m. atlydėjęs Amerikon pirmuosius TT. Ma
rijonus, provincijos įsteigėjus.

jos namus Amerikoje. Skait
lingoje lietuvių katalikų iš
eivijoje. tikėjosi jisai susi- 
reikalingos paramos. Ir kaip 
Marijonų Vienuolijos istori
ja Amerikoje rodo jis neap- pergyvenusi didžias sunkė 
siriko.

Nenuilstąs vadas, kun. J. 
Matulevičius su dviejais Ma

rodo, kad nė joks žmonių už
simojimas, kad Ir pats ge
riausias, per naktį, neišaugo 
į galingą, didžią įtaką visuo
menėj turinčią draugiją. Tik

nybes, padėjusi tvirtus pa 
matus ateičiai ir žymiai su-

Kun. Feliksas Kudirka, 
Amerikos Marijonų prcvin- 
cijoos steigėjas ir pirmasis 
provincijolas.

rijonais kunigais, F. Kudir
ka ir J. Kazaku atvyko 
merikon 1913 metais.
Kukli pradžia

Sakoma, kad pradžia
suomet sunkiausia. Ir iš tik
ro taip yra. Istorija mums

A-

vi-

BERNADETOS GIESMĖ

Kun. J. Kazakas, N. I. C., 
atvykęs Amerikon drauge su 
kun. F. Kudirka 1913 m.

stiprėjusi medžiaginiu ir dva 
siniu atžvilgiu jinai gali pra
dėti platesniu mastu darbuo
tis.

židinį; reikia prisitaikinti 
prie šalies įpročių, išmokt 
jos kalbą, įgyti gyventojų 
pasitikęJūną. Tado tik gali
ma pradėti gyventi. Daug 
vargų patyrę, sunkumų per
gyvenę, Tėvai Marijonai at
važiavę šion šalin, turėjo 
dar ilgai pavargti, sunkiai 
padirbėti, kol susikūrė sau 
geresnį gyvenimą.

Pirmausią jie atvyko į 
Chicago, III., kur darbavosi 
daug lietuviškai išeivijai nu
sipelnęs vyras, kun. Staniu- 
kynas, su kuriuo kun. J. Ma
tulevičius susirašinėjo vie
nuolijos namo įsteigimo rei
kalais. -

Kun. Staniukynas tuomet 
rūpinosi Šv. Kazimiero Se
serų vienuolijos kūrimu. Be 
to, dar teko jam daug dar-' 
buotis ‘‘Draugo” leidime. Ji
sai džiaugėsi sužinojęs, kad 
atvyksta Marijona , nes ti
kėjosi jiems įpiršti “Drau
go” redagavimą ir vedimą 
ir susilaukti pagalbos save 
darbuotėje.

Vienok jo planai nepavy
ko, nes visų pirma Marijonų 
vadas, kun. Matulevičius, bu
vo nusistatęs visai kitus vei
kimo bruožus, o antra vertus 
jų pajėgas buvo per silpnos. 
Tiesa, seserų dvasiniems rei
kalams aprūpinti jie pagel
bėjo, bet irgi ne tiek kiek 
buvo norėta. “Draugu” Ma
rijonai visiškai atsisakė rū
pintis.

Iš Chicagos arkivyskupo 
Quigley, Marijonams pasise
kė gauti leidimas jo vysku
pijoj įsteigti vienuolijos na- 

. mus. Draug kun. F.. Kudir
ka paskirtas šv. Mykolo pa
rapijos, -Nbi*th Side. Chica
go, 111. klebonu. Parapija bu
vo tada taip suirusi, kad grę- 
sė jai pavojus visiškai pa- 

1 krikti. Nors ir buvo nepa
togu besikuriančiai Marijo
nų V enuolijai daug jėgų a- 
titraukti nuo savo reikalų, 
vis vien, jie apsiėmė joje 
darbuotis. Ten pasidarė pir
masis Amerikos Marijonų ži
dinys.

(Bus daugiau)
I

Svstimon šalin atvyku- _
s ems žmonėms nelengva su- Viską daryk su meile ir 
sikurti savotiško gyvenimo pasišventimu.

MARIJONŲ SUKAKTUVĖMIS

Pakelkim širdis! Vienuoliai mini 
Savo darbų trisdešimtmetinį,

Kaip Amerikoj jie veikia. 
Trisdešimts metų — neilgas laikas, 
Bet kiek jų dirbta, pagalvok, sveikas,

Kiek ryžtingumo čia reikia.

Kiek stiprios valios, darnaus uolumo, 
Pasišventimo, širdies skaistumo

Ir daug kitų dorybių!
Kai jų širdyse ramybė žydi, 
Dievo malonė visur juos lydi,

Jie turi daug galimybių.

Kaipo vienuoliai — Dievo kareiviai, 
Kuriais didžiuojas mūsų išeiviai

Ir pastangas jų remia, 
Jie vargsta, pluša, turtų nekrauja, 
Vien Galingajam Dievui tarnauja

Ir sieloms gerybių semia.

Laikraščius leidžia, knygas spaudina, 
Lietuvio širdį grožiu dabina,

Ugnį tautybės palaiko.
Mūsų jaunimui mokyklas kuria, 
Jį į draugoves kviečia ir buria.

To reikia širdelei vaiko.

Įsisiūbavus karų virtinei, 
Daug šiandie kenčiant mūsų Tėvynei,

Kas mūsų brolį gaivintų?
Kai tauta alpsta, karčiai vaitoja,
Kai lietuvis už Laisvę kovoja,

Kas mūs išeivį ramintų?

Mūsų vienuoliai šį darbą daro, 
Jie darniai vagą tautybės varo —

Mielą išeivį ramina: 
Daugiau kantrybės, Dievu j e vilties, 
Aukščiausias neužmirš mūsų buities.

Jis kančias mato ir žino.

Dievas, tautybė — jų idealas, 
Iš kurio grožis išeiviui kalas,

Skaidrina jo dienų rūkus. 
Dievulio meilė, tautybės jausmas —- 
Išeivio širdžiai didžiausias džiaugsmas

Rūpesčiams juose nutrūkus.

Vienuoliai dirba naudai bedalių, 
Ant jų krūtinių nėra medalių,

Vien kryžius širdį šildo.
Garbė pasaulio jiems niekas vienas, 
Tai gerai žino mūsų kiekvienas.

Viešpaties valią jie pildo.

Jei būčiau poetas, daug išmanyčiau, 
Žavingais žodžiais aš aprašyčiau 

Vienuolių garbingą dalią.
Ir apdainuočiau, kiek tik mokėčiau, 
Ir atvaizduočiau, kiek tik galėčiau 

Jų gražų darbuotės kelią.
FRANZ WERFEL 

Harold Foster Hiustra<

— Gydytojau, ar mergaitė pamišus/ Gydytojas skaitė sava W 
raportą

Didžiausia minia easirinko prie urvo

Kavinė buvo pilna žmonių. Mat gydyto
jas Dozu3 pažadėjo pranešti savo tyrinėji
mus apie Bernadetos Moteriškę. Valstybės 
gynėjas Vitalis Ditūr’s ir policijos virši
ninkas Zakometas nekantriai laukė gydy
tojo. Jie buvę susirūpinę, nes per pastarą
sias dienas įvykiai prie Masibielio urvo bu
vo nepaprasti. S'ra ir šį rytą didžiausia mi- j 
nia susirinko prie urvo ir, rodos, užvaldė 
visą apylinkę. Bet valdžiai buvo sunku ką 
nors padaryti. Prieš kokį, valstybės įstaty
mą čia nusikaltimas, jei Bernadeta sako 
mačiusi Moteriškę ir žmonės tam t:ki?

Vitalis Ditūras apsidairęs tarė: — Vyrai, 
šitas įvykis yra asmeniniai rodomas prieš 
imperatorių. Mes, prancūzai esame anarkis- 
ta.i. Jei galime nuversti vyriausybę, jokių 
priemonių nepaniekiniame. Na, socializmas 

copyrlgbt. 1»U. by Kla* Fmiutm 8yn<lK*u. Ine. Iwt copri

ir respublikonizmas atgyveno savo dienas. 
Pamėginkime misticizmą... A, bet štai ir 
gydytojas atėjo. Gydytojau, Dožus, kokios 
tyrinėj mo pasėkos? Ar mergaitė pamišus?

Gydytojas Dožus nusiėmė akinius ir rim
tai tarė: — Aš ištyriau, kad mergaitė nė 
kiek nepamišus. —

— Tai ji suvedžiotoja, — tarė Ditūras.
— Nėra tam jokio įrodymo, — atsakė 

gydytojas. Gydytojas Dožus ištraukė iš ki
šenės pluoštą pop erių, ir laikydamas arti 
pria akių, išdavė savo tyrinėjimo raportą. 
Jo raportas buvo smulkmeniškas, visa api
mąs, net Bernadetos kraujo pulsą. Kada 
gydytojas užbaigė "visi tylėjo. Paskui val
stybės gynėjas tarė: — Jei aš gerai supran
tu, tai mokslas čia paneigia suvedžiojimą, 
.paneigia beprotystę ir stebuklingą įvykį, 

by Ih« P.-***, DiMribuud by jciag Tmiutm 8jx«Uc*

Aš drįstu mokslo paklausti: Kas belieka?
— Giliai užsimąstęs gydytojas pakartojo:
— Kas belieka? —

“Darbininkas, 366 W. Broadway, S. Bos
ton 27, Mass., išleidžia vyskupo Bučio kny
gą: “Šv. Panelės Marijos Apsireiškimas 
Liurde”. Tai viena iš gražiausių knygų a- 
pie Liurdo stebuklus. Prisidėk prie tos kny
gos išleidimo. Už prisųstus $5.00 gausi dide
lę knygą, kurioje jūsų vardas bus įrašytas, 
kaipo leidėjo. Liurdas yra žinomas visam 
paeaului. Katalikai turėtų tikrai žinoti a- 
pie šv. Panelės Marijos apsireiškimą ir ste
buklus. Vyskupo Bučio knyga tūrėtų būti 
kiekvieno kataliko namuose...

i la co-op«ratm įrita ta* Book-ot-taa-Mma Club, laa,

Kad nesu vienas tarp tų rinktųjų 
Tautos išeivių tų pagirtųjų,

Linkėjimus jiems vien keliu:
Sveiki, marijonai! Metų ilgiausių! 
Iš darbo vaisių ko maloniausių!

Šį kartą tik tiek aš galiu. P. T.
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SVEIKATA...
J BRANGUS TURTAS
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LIGONIO PRIEŽIŪRA (9)
Prie silpno ligonio budint, 

l’gonio prižiūrėtoja privalo 
ne vien tik ligonio tempera
tūrą su termometru tikrin
ti. bent trejetą sykių per 
dieną, — ji privalo dar ste
bėti koksai yra ligonio pul
sas ir kaip ligonis alsuoja.

Kad šird:s nenustotų pla
kus. ir kad krūtinė nesusto
tų alsavus, tai patys du svar 
blausieji dalykai daboti sar
ginant ligonį.

Kai kada pailso ypatingi 
reiškiniai arba alsavimo ne
normalumas pasako — per
spėja, kad ligon:ui gręsia 
katastrofa.

I nodu greitumu ( tarpais sku
biai, tai vėl lėčiau), arba jei 
plaka taip greit kad net su
skaičiuoti sunku. — tai reiš
kia kad ligonio širdis alps
ta, kad ligonio gyvastis “ka
bo lyg ant siūlo”... Tuomet 
nekeliant triukšmo, kad li- 

' gonį negązdinti, reikia sku-i biai apie tai pranešt1 dak- 
iarui.

ar 20 sy- 
Nuvargęs, 
susijaudi- 
kenčiant:s

500,000 ROŽANČIAUS LAPELIŲ

DRAUGO”
METINIS

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d., 1944

SOKOL SALĖJ

Pas sveiką žmogų turintį 
nuo 21 iki 60 metų amžiaus, 
normaliai pulsas turi plak
ti 75 iki 80 sykių per mi
nutę. To paties amžiaus mo
terims pulsas plaka 10 kir
čių greič au. Vaikams nuo 
7 iki 14 metų amžiaus, nor
malus pulsas yra nuo 90 iki 
80 sykių psr minutę. Kūdi
kiams pirmų metu pulsas y- 
r.~ nuo 135 iki 115 sykių per 
minutę; antrų metų nuo 115
iki 100 sykių per minutę; v?s- 
treč’ų metų nuo 105 iki 95 alsavimo nenormalumus, rel 
sykių per minutę, ir t.t.

Pas ligonius tu r i n č i u s 
aukštą temperatūrą, pulsas

Alsavimo greitis pas su
augusį žmogų, normaliai pri
valo būti arie 18 
kių per minutę, 
ar išsigandęs, ar 
nęs, ar skausmus
žmogus alsuoja skubiau. Vai 
kai nuo 2 iki 14 metų am
žiaus alsuoja apie 25 sykius 
per minutę. Jei ligonis al
suoja su dažnais atdusiais; 
arba jei bealsuojant stapte- 
]ėja keletai sekundų ir vėl 
pradeda alsuoti (tokį alsa
vimą vadiname ‘ ‘Cheyne- 
Stokes Syndrome”), tai re iš 
kia kad jo alsavimo. centras 
smegenų medulloj pradeda 
krikti, ir tai ga1! būti pir
muoju ženklu kad ligonis 
gali sustoti visiškai kvėpa- 

Pastebėjus pas ligonį

James L. McGory, užvaizdą Šv. Jono vardo pampletėlių 
įstaigos (dešinėj), Philadelphia, Pa., įteikia Benedict Club 
direktoriui Frank Galės pusę miliono lapelių su malde
lėmis gyvojo rožančiaus nariams. Gyvojo Rožančiaus drau
gija. Amerikoj yra labai išsiplatinus. (NCWC-Draugas ph.)

sti ligonį
Tokiai mielaširdystės ange
lui visi privalo būti didžiai 
dėkingi

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas V. D. — Jokių 
vaistų nėra nuo kurių pri
būtų kūnui svorio ar riebu
mo. Tik tinkamas maistas 
teikia kūnui reikalingą me
džiagą. Bet su vaistų pagal
ba gal’ma sužadinti didesnį 
valgymui norą ir pagelbėti 

įtinkamesnj valgių suvirški- 
5 , . . Užteks šių pačių svarbiau- nimą bei -asimiliavimą.

p.aka greičiau; ir taip turi sįų žinių apie pulsą ir alsa- 
būti. Jei ligonis turi didelį vimą, apie kurias privalo ži-i 
karštį, o jo pulsas yra per- notj kiekviena ligonio pri- 
lėtas ir perretas, tai re škia žiūrėtoja. Kitas reikšmingas 
jam pakojų. pulso bei alsavimo smulk--

Jei viskas yra. gerai, tai menas gali žinoti ir suprasti' 
pulsas plaka ‘“sultingai”, tik daktaras. Pastabi ir tak- 
ritmiškai, vienodu greitumu, tiška ligonio prižiūrėtoja, jei 
Bet jei pulsas plaka silpnai, laiku praneša, daktarui apie 
taip kad vos tik galima pa- ligonio nenormalų pulsą ar 
justi, arba jei plaka nevie- alsavimą, — ji dažna’ išgelb- bėJe čia jokio pavojaus nė-, 
________________________________________ -___ ra.

i

kia neatidėliojant apie tai 
pranešti daktarui.

WASTE FAT GOES TO WAR

MARE VYU0LE5OMEANIMALF00D

Solistai
G. GIEDRAITIS

A. KAMINSKAS
iš mirties nagų, kia daug kantrybės bei lai

ko. Mėgink įtikinti, jog vo
rai yra žmogui labai nau
dingi, nes pagelbsti naikinti 
kenksmingus vabzdžius; kad 
jei vorų nebūtų, tai privistų 
tiek daug vabzdžių, kurie 
sunaikintų tiek daug auga
lų, j°g gyvuliams ir žmo
nėms būtų badas. Be to, vo
rai žmogui nekanda, bet bė
ga nuo žmogaus. Tik supa
žindinimas su voru, pašalins 
baimę.

Atsakymas F. T. — Kas 
tamstai pasakė kad “turi 
džiovą” todėl1, jog krūtyse 
atsirado pienas nebuvus peš- 
čia, tai než’no ką sako. Tie
sa, toks spontaniškas pieno 
atsiradimus yra labai retas 
įvykis, ir dėlto kartais mo
terį išgązdina, bet tikreny-

Atsakymas J. D. — Skau
dus mėšlungis kojų raume
nyse, ar kur kitur, dažniau
sia reiškia blogą kraujo cir
kuliaciją. Mėšlunginis skaus 
mas tai reiškia audinių 
šauksmą, kad toje vietoje 
stinga kraujo... Braukymas 
pagelbsti, karšti kompresai 
pagelbsti, viskas kas paleng
vina. teikti tai vietai dau
giau kraujo — pagelbsti. Pa
tarčiau tamstai pas daktarą 

I pasiteirauti apie savo krau
jagyslių stovį.

Atsakymas O. G. — Tams 
ta klausi, ką reikia daryti, 
kad jūsų 9 metų mergaitė 
labai bijo vorų. Pagydyti 
šiokią “fobiją” nelengva, rei

jy:;U E)’ • H

ŠV. KAZIMIERO°'aKADEMIJOS 
PRYZINIS ORKESTRAS

BETTER C00KING WILL 
SAVE ACRES W0RTH OF 
FOOD FOR THE NATION

American housewives can save 
the eąuivalent of many thousands 
of acres of vegetables by prepar- 
ing their vegetables properly in 
the kitchen, said Dr. Louise Stan
ley, head of the U. S. Department 
of Agriculture’s Bureau of Home 
Economics during a recent broad- 
cast of “IVashington Reports on 
Rationing,” public service radio 
program sponsored by the Council 
on Candy as Food in the War Ef- 
fort.

The Nation’s Number One home 
economist explained that research 
studies show tremendous losses in 
vitamins and minerals through the 
improper preparation of foods, 
especially vegetables, and she gavę 
home-makers the foilowing advice 
for making these losses smaller: 
“Peel, slice, or chop vegetables for 
salads or cooking at the lašt pos- 
sible minute. Ūse as little water 
as possible, and that boiling hot. 
Cook just long enough to make 
tender. Discard no juice; if you 
have used too much water, save it 
for soup or gravy. And don’t cook 
ahead of time."

nius — Persija.
Siemaško Juzė, 1912, Da> 

nava, Molodečno — Persija.
Samdecka Antcnina, 1870 

Vilnius — Afrika. ,
Sankovska Juzė, 1905, Su

valkai — Afrika.
Sarnecka Teklė, 1885, Vil

nius — Persija.
Semerylo Irena, 1928, Dis- 

na — Persija.
Senius Česlovas, 1933, Ai

ženai — Persija.
Sędzišov Bluma, 1932. Vil

nius — Persija.
Sidorovič Pranė, 1904, Ra- 

kitai, Vilnius — Persija.
Sinicka Julė, 1923, Disna 

— Afrika.
Sinicka Marija, 1923, Dis

na — Persija.
Sinickis Henrikas, 1931, 

Disna — Persija.
S’vickis Antanas, 1926, 

Krivičiai, Vileika-Persija.
Skador Morta, 1902, Bam

balai, Višniavas-Persija.
Skiba Zdislovas, 1931, Vil

nius — Persija.
Skiba Henrikas, 1929, Vil

nius — Persija.
Skinder Eleonora, 1894, 

Burbiškiai, Trakai-Persija.
Sklepovič Juozas, 1892, 

Beimūnai — Persija.
Skratkovska Marija, 1933. 

Vileika — Persija.
Skrzat Stasys, 1930, Aš

mena — Persija.
Skrzečkovska Barbora, 

1939, Ašmena — Persija.
Slavecka Elena, 1909, Aš

mena — Afrika.

Sadovska Jadvyga, 
1934 Pastoviai — Persija.

Sadovska Regina, 
Pastoviai — Persija.

Sadauskas Liudvikas, 1934 
Vilnius — Persija.

Sadovska Sofija, 1928. 
Kraševičiai — Persija.

Saikovič Pranas, 1884, U-Į 
pytė, Lyda — Persija.

Saikovič Vaitiekus, 
Lyda

Salkievič Viktorija, 
Vilnius — Persija.

Samelko Balys, 1934, Gar
dinas — Persija.

Samelko Juzė, 1924, Gar
dinas — Persija.

Samelko Marija, 
Gardinas — Persija.

Santo-cki Janušas, 
Lapočiai, Ašmėna-Persija.

Santocka Viktorija, 1898, 
Ašmena — Persija.

Savickis Jonas, 1908, Sa
lai, Ašmena — Persija.

Savič Veronika, 1872, Me- 
lagėnai, Švenčion.-Persija.

Savostianik Kristina, 1930 
Gardinas — Persija.

Savostianik Zdislava, 1927 
Gardinas — Persija.

Serbenskis Juozas, 
Vilnius — Persija.

Sidorovič Povilas,
Pastoviai — Persija.

Siedler Koste, 1893, 
dinas — Persija.

Sielicka Olga, 1889,

1906,

■■ i

1882,

1932.

1935,

1907,

1938,

1928,

Vi-

Šu-

Iš SSSR išlaisvintieji tremtiniai, 
kilę iš Lietuvos

(Tęsinys)
Ščebiot Romualdas,

Glębokie — Persija.
Šopis Jadvyga, 1908, Vil

nius — Persija.
Šimanovska Ona,

Disna — Persija.
Sendzišev Blumas,

Vilnius — Persija.
Sevastenik Teresė,

Gardinas — Persija.
Sielatycka Mar’ja,

Vilnius — Persija.
Siemaškievič Danutė, 1932

S. švečionys — Persija.
Sinicka Regina. 1913, Vil

niaus ap. — Persija.
Solecki Andrius,

Gardinas — Persija.
Stepaniuk Vladas,

Dumblyną: — Persija.
Suchocka Vanda, 1931, Na 

rotai, Ašmena — Persija.
Su’kov.ska Eugenija, 1925

Vileika — Persija.
Susvillo Izabelė, 1888, 

liuškiai — Persija.
Susvillo Vladas, 1939, 

kiškiai — Persija.
Šablovska Benedikta, 1894

Krikėnai, švenč’onys-Persija
Škoda Katrė, 1898. Zadni-

Bor, Vilnius — Persija, 
šulgo Juozas, 1887, šul- 

giai, Vilnius — Persija.
Sabatovska Alicija, 1931,

Gardinas — Persija.
Sadovska Elena, 1929, Pa

stoviai — Persija.
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1939,

1899,

1929,
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1904.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE ISTORINIS, ARTISTINIS t

Gražūs draugijos 
darbai

Bridgeport. — Gruodžio 
4 d. draugystė Šv. Petronė
lės,laikė priešmetinį susirin
kimą. Draugija nutarus su
rengti pramogą sukėlimui 
fondo įvairiems reikalams, 
kaip tai pasveikinimui sei
mų, ar tai Labdarių Są-gos, 
ar seserų ar kitų įstaigų rė
mėjų. Narių atsilankė skait
lingai ir visos vienu balsus 
pritarė tam kilniam reika<- 
lui. Visos paėmė tikietukų. 
Iš jų buvo keletas laimingų. 
Viena narė net du kartus 
laimėjo.

Nutarta paaukoti $5.00 
Labdarių Są-gos senelių na
mo užbaigimui. Nors nedide- Į 
lė suma, vienok prisideda 
keli centai.

Susirinkimą baigus, būva 
užkandis, kurį paruošė M. 
Okonienė. Nuotaika tarpe 
visų narių buvo puiki. Po vi
sam visos linksmios skirs
tės’ į namus.

Žemaitijos Rožė
v •_« «.

Clevelando Meno Muzieju
je randasi šis 24 colių aukš
čio artistinis kryžius, neži
nomo meistro padarytas ke-

1944 metų Vytauto 
parke piknikai

Šv. Jurgio parap. gegužės
21 ir rugpjūčio 20 d.

Šv. Kryžiaus parap. birže
lio 4 ir rugsėjo 3 d.

Nekalto Prasid. ŠŠ. P. Ma- turioliktame šimt m e t y j e, 
Viennoje, Austrijoj. Kryžius 
buvo padovanotas Kloster- 
neuburg 
įvairiais 
meriką.
photo)

Nutarta surengti vakarą 
gavėnioj ir pelną skirti pu
siau su parapija. Komisijon 
apsiėmė: M. Okonienė, E. 
Jucienė ir R. žilvitienė.

Aptarus bėgančius reika
lus, eita prie rinkimo vai-I 
dybos 1944 metams. Valdy
ba. paliko toji pati: pirm. R. 
Mazeliauskienė, vice pirm. 
E. Nedvarienei neatsilankius, 
jos vieton išrinkta K. Dau- 
sinienė, sekr. ilgametė Ona 
Laurinavičienė, mokesčių se- 
krėt. E. Čiurienė, iždininkė 
R. Žilvitienė, kontrolės D. 
Visgortienė, iždo globėja E. 
Jucienė, tvarkdarė A. Vai
cekauskienė.

rijos par. birželio 25 ir rug
piūčio 27 d.

Gimimo ŠŠ. P. Marijos pa
rap. birželio 11 ir rūgs. 10 d.

Šv. Antano parap. liepos 
2 ir rugsėjo 24 d.

Visų Šventųjų parap. ge
gužės 14 ir liepos 16 d.

i Dievo Apvaizdos parapijos 
birželio 18 ir rugpiūčio 6 d.

Aušros Vartų parapijos 
rugpiūčio 13 d. -

Šv. Mykolo parapijos lie
pos 23 d.'

ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
gegužės 7 ir L’epos 30 d.

Šv. Juozapo parapijos ge
gužės 28 ir rugsėjo 17 d.

Šv. Kazimiero parapijos 
liepos 9 d.

“Draugo” rugsėjo 4 d.

vienuolynui. Iš ten 
keliais pateko į A- 

(NCW S-Draugas

ce-

val.

i

a

Neatalduoda. B. .konto. Natur.1*. .pal
vo.. Neblnnka. Vl»oj šaly Mnomo. duotų 
pleitos. Permatomo. cryBtal ciear pl.lto.

Flnnk.no. sunkumo, sanitarės, i*.ten
kinimas sąrant natas. Matenola. labai pa
našus t mintini. Vienos dienos taisymu 
patarnavimas. ApHlcaičIavImaa veltui. 

I Darome p'eitas įspaustas ir I
gautas tik iš laisniuotų deutistų I

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrą \ir 
tėvelį — Kazimierų Miksevičiu.

Netekome savo mylimo gruo
džio 18 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai Gailestingasis Dievas su
teikia jam amžinų atilsį.

Mes, atmindami jo liūdnų 
Prasišalinimų iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis) už jo 
sielų, penktad. ir šeštad., gruo
džio 17 ir 18 d. (šeštad
lū navos’/, Dievo Apveizdos pa-r 
rapijos bažnyčioje, 7:30 ’
ryto (penktad. ir šeštad.).

Kviečiame visus gimines, ir 
draugus, kaimynus ir pažįstž.- 
mus dalyvauti šiose pamaldose, 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Kazimiero sielų.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnai, 
Duktė, Marčios, žentas. Anū
kai ir visos kitos Giminės.

I
HEJNA BROS.

DENTAL PLATE CO.
1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. »251

Atdara nuo 9 iki 8. SeAtad. nu* 9 iki 4. 
______ KALBAME IJK-rt V18 KAI

3945 W. 26th St. 2nd Fl. Law. 2908
30 N. Dearborn Rtn. 80«, Sta S61» 
Vidurmiesčlo vai. »—s. autradtenj Ir 

ketvirtadieni nuo 9 Iki 7

I

Dvidešimt tr.jų metų am
žiaus chicagietė moteris pa- 
Tašė meilės laišką kitam vy
rui. Jauna moteris pareiškė, 
jog ji rašiusi laišką kitam 
vyrui, kad sukelti savo vyro 
širdyje pavydą.

Tikrasis jaunos moters 
vyras kaltina žmoną pabėgi
mu ir prašo divorso. Jie bu
vo vedę tik 1941 metais, ge
gužės 10 dieną.

TODAY
Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

|

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A. f
KAZIMIERAS

- MIKSEV1ČIUS

HATURMĖ
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLEJTl

VARTOJAMAS NAUJAS PLASIII via 
TERIOLAS MATUKAI Ks ui vi 
SPALVOS DANTŲ fl-KITOVIs

“^Velvatone.“:? 
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEK \ 1

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.

L. Vyčių liepos 4 d. 
Labdarių gegužes 30 d. 
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų spalių 1 d.

Kun. A. M. Linkus
J

t*"
ROY PAŠKEVIČIUS

A
p.

♦J

turi būti išva

M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

r

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

t
i

Morgičiams
< REITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

SKELBKITES “DRAUGE”

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k. Sekmadienio va
kare 9:80 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN

DABARTINI
DIVIDENTŲ
RATA............

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
U stoties WGES (1390), su Povilu teltimieru.

U8647 8OUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayrtta 0727

Budriko Moderniška Krautuve

OPA suvaržo naujų 
automobilių pirkimų
WASHINGTON, gruod. 15 

—Kainų administracijos biu 
ras šiandien suvaržė naujų 
automobilių pirkimą. įsaky
damas, kad senasis pirkėjo 
automobilis
žinėtas bent 60,000 mylių ir 
skaitomas nebe tinkamu. 
OPA įsakė vietiniems boar- 
dams duoti pirkimui leidi
mus tik tiems, kurie ‘‘įrodys 
skubų reikalą.”

Gyveno: 3029 S. Emerald
Avenue.

Mirė gruod. 14 d., 1943 m.. 
5:30 vai. vak., sulaukęs se
natvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr. Amerikoje iš
gyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Mykolų (U. S. Navy); 
2 dukters Jadvygą ir žentų 
Stanislovų Petkus, ir Paulinų 
ir žentų Kazimierų Lauraičius 
ir jų šeimas; 5 anūkus; ir 
daug kitų gimrąių. drąęig-ą ir 
pažįstamų.'"

Kūnas pašarvotas "Phillips 
koplyčioje, 3307 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
gruodžio 18 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto- bus atlydėtas į §v. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Sūnus, Duktc'ys, 
žentai. Anūkai ir visos kitos 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius I. J. 
Zolp, telefonas YARds 0718.

SSggg

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

MONUMENT CO.
i

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.

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

Skolinam Pinigus

1944 
SUPREME 

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretoriui ir Iždininkas

1751W. 47th Street
JX 11 ■■

PADĖKOS ŽODIS

A.
VINCENTAS J. SABALIAUSKAS

Tariu padėkos žodį Dr. Simonaičiui už taip rūpestingą 
priežiūrą mano vyro Vincento J. Sabaliausko laiko jo ligos. 
Nors dėjo visas pastangas, kad jo sveikatą sugrąžinti, ir su 
pagelba didesnių daktarų, bet jo sveikata darbe sužeista jau 
buvo neišgydoma ir jis turėjo mus palikti ant visados.

Taipgi tariu ačiū šv. Kryžiaus ligoninės seselėms, o la
biausia Sės. Adeline, kuri kas dieną jj prižiūrėjo, ir ligoninės 
Kapelionui ir Klebonui Baltučiui už atsilankymą pas ji sun
kioje ligoje. Taipgi dėkoju ir visiems giminėms ir draugams, 
kurie lankėsi beveik kasdien, nes per šešias savaites nebuvo 
tos dienos kad kas nebūtų jo aplankęs. Dėkoju visiems už do
vanas ir gėles, kurios buvo jam įteiktos laike jo ligos.

Stoviu prie tavo karsto
Ir žiūriu j tave, tu mano numylėtas 
Man ašaros rieda .per veidą 
Bet tu jau n> matai manęs 
Kūnas* jau Užšalęs 
Tu jau nekalbi j mane 
Jau netari meilų žodelį 
Ir neglaudi prie savęs.

Laidotuvių dienos laike, tariame padėkos žodį Kleb. Kun. 
Baltučiui už atėjimą į koplyčią ir už atlaikymą tisų bažnyti
nių apeigų; taipgt visiems Gimimo šv. Panelės parapijos ku
nigams ir vargonininkui p. Janušauskui tariame nuoširdų ačiū. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui B. Petkui už jo rū
pestingą ir mandagų patarnavimą, pagelbstant mums per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams, šv. Mi
šių aukotojams ir už gražias gėlių dovanas, kurios puošė jo 
karstą. Ačiū visiems kurie lankėsi Šermenyse ir laidotuvių 
dienos pamaldose, ir tiems kurie taip skaitlingai palydėjo jį 
į kapines. Mes visai nesitikėjome tiek daug užuojautos nuo 
savo giminių ir draugų. Visiems tariame mūsų nuoširdų pa
dėkos žodį.

Nuliūdę: Moteris Apolonija Sabaliauskienė, Duktė ir 
žerrias Skareliai.

Tr iška.«čm naują kapą 
raguldysim ' 1___
J r užpllaim šaltom* žemėms 
Tave ant visados. 
Aš lankysiu tavo kapą 
VaMai-os metu 
Ir žydinčioms gėlėms 
Tavo kapą kaišysiu 
Pakol aš ateisiu pas tave.

mes tave

MAMYTĖ.

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6102

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS 

laidotuvių Direktorius 
AMBULANCE Dieną lr Naktį

NARLAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

MOF
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419
A

L J. ZOLP
1616 MEST 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 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ Phone PULLMAN 9661
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ijTEVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
| CHICAGOS APSKRITIES 
n atšvęstio
•į Tėvų Marijonų 30 Metų Darbuotės Amerikoje

ŠVENTO ANTANO PARAP. SALĖJE►
49th Court & 15th Avė., Cicero, Illinois

Sekmadienį, Gruodžio (December) 19, 1943
' ■ »

įžanga — $1.25 —6 valandą vakare
♦

Gaisras mokykloje

Mokytoja žuvo gaisre, kai Įbėgo 
pažiūrėti ar visi

Gilmore City, Iowa.— Mo. 
kyklos vedėja neteko gyvy
bės pereitą antradienį, kai 
ji norėjo patikrinti ar visi 
jos mokiniai, kurių turėjo 
300, pabėgo į saugią vietą 
iš degančios Gilmore City 
viešos mokyklos.

Pareigūnai mano, jog visi 
mokiniai pabėgo, kai ugnis 
apėmė 
more 
vedėja 
javusi,
namą apžiūrėti, kad nebūtų 
palikę nė vieno mokinio mo
kyklos name.

Prižiūrėtojas H. M. Gran- 
ner, kurio galva smarkiai

namą, bet Mrs. El- 
Edington, mokyklos 
ir 20 metų mokyto- 
įbėgo į liepsnojantį

;apdegė, pasakė, jog kai jis 
i nuėjo į mokyklos gymna- 
sium salę apie pietus, ugnis 
išsiveržė pro duris.

Pareigūnai mano, jog ug
nis kilo gymnasium basmen- 
te.

Ugnegesiai kovojo su liep
snomis, kai buvo 10 laipsnių 
žemiau nulio.

AUKŠTAS ORDINAS GEN. CLARKUI Dienos įvykiai Chicagoje

Dėl tokių dalykų tenka tik liūdėti
Policija pereitą antradie- 

smarkiai ieškojo trijų 
banditų, kurie pavogė dau
giau kaip $1,100 keturiuose 
holdapuose. pirmadienio va
kare.

Jie apvogė David Segalį, 
Royale Liąuor Store, 2541 
North Clark str., pasiimda
mi $458, bet banditai nepa
stebėjo voko kuriame buvo 
trys tūkstančiai dolerių. Ke
letą minučių anksčiau jis
buvo apmokėjęs sąskaitą 
$4,100 sumoje cash. Vagys 
Segal buvo uždarę krautu
vės refrigeratoriuje (ice 
box).

Banditai paskui aplankė 
Al’s likerių krautuvę, 5474 
Madison str., apvogė Adolf 
Fiffer, paimdami $150, taip 
pat jį užrakino refrigerato- 
riaus kambaryje. Kitos au
kos buvo Mrs. Medric P. He-

' bert, savininkė grosernės, 
5648 Madison str., kuri ne
teko apie $600. ir John Alle- 
gretti, vaistinės savininkas, 
3645 Division str., iš jo at
ėmė $15.
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Žuvo vienuolika karo 
darbininku

Bath, N. Y. — Autobusas, 
kuriame buvo karo fabriko 
darbininkai, susidaužė į tra
ką, plačiame kelyje. 12 mai
lių rytuose nuo Bath. ir žu
vo vienuolika karo darbinin
kų. Aštuoni buvo sužeisti. 
Nelaimė įvyko pereitą ant
radienį. Keleiviai sako, jog 
autobusas apsivertė, kai įvy
ko susidūrimas, kilo ugnis.

Troko vairuotojas Daniel 
Maroney 31 metų amžiaus, 
iš Binghamton, N. Y., ku
ris išvengė sunkaus sužeidi
mo. buvo sulaikytas.

Autobuso vairuotojas 
žuvusiųjų skaičiuje.

Paspruko moteris iš 
biaurių nagų 

šeštadienio vakare koks 
tai vyras buvo užpuolęs mo
terį, kuriai pasisekė pa
sprukti iš jo nagų, ir toji 
moteris pranešė apie įvykį 
policijai.

Elinor Kish, 27 metų, 2312 
Greenview avė., pranešė 
Sheffield avė. policijai, kad 
vyras puolė į ją iš namų tar
po Ashland avė., netoli 
Wrightwood avė., šaukda
mas: “aš tave nuskriausiu”.

Jis sučiupo ją. — pareiškė 
moteris, bet jai pasisekė iš
sivaduoti iš vyro nagų 
pabėgo. Ji paskui rado 
gią vietą, kur keletas 
nių laukė gatvėkario.

Jauna moteris tarnauja 
Olson Rug Co., 2800 N. Pu
laski road. ir ji nupasakojo 
policijai kaip tas vyras at
rodo: vidutinio ūgio ir turi 
apie 30 metų amžiaus, dėvė
jo rudos odos jacket.

Policija pareiškė, jog tos 
moters nupasakojimas ati
tinka su kitų kelių moterų 
nupasakojimu, kurios pir
miau buvo užpultos 
šaus vyro.

Po istorinių konferencijų, prezidentas Roosevelt atlan
kė gen. Mark W. Clark, komendantą Penktosios Amerikos 
Armijos, jo generaliame štabe, Castelvetrano, Sicilijoj. Ma
lonia šypsena prezidentas įteikia, generolui Distinguished 
Service Cross. (Signal Corps Photo; Acme-Draugas tele
photo) >

I|
Vagys siaučia

Keturi holdapai per vienų vakarų
Už $257

yra

Sužeisti
Antradienio rytą gaisras 

sunaikino keturis namus 
North Halsted gatvėje, 1524, 
1526, 1528 ir 1630.

Gaisrą begesinant buvo 
sužeisti du ugniagesiai. Juos 
nugabeno į ligoninę. /

ir ji 
sau- 

žmo-

Vagys paėmė už $257 Ver
utės įrankių iš William Da- 
vidson kompanijos fabriko, 
420 Orleans str. Savininkas 
apie tai pranešė policijai pe
reitą antradienį.

* * *

Rastas peršautas

peiliu ir atėmė rankinuką, 
kuriame buvo $1.10. Negras 
moterį užpuolė Wabash avė. 
gatvėje, tarp 20-tos ir 21-os 
gatvės. Našlė moteris ėjo į 
teatrą, kai ji buvo užpulta. 
Ji buvo praeivių rasta histe- 
riškoje padėtyje.

SAULĖTEKIS

pana-

Išteisinta jauna mer
gaitė dėl šūvio

Gavo $3,000
Vagys iškalė skylę trijų 

colių cementinėje ta verno 
sienoje. 4836 Lincoln avė., ir 
jie išsinešė degtinės, cigarie
čių ir cash; nuostolių pada
ryta už 83,000. Apie tai pra
nešė Mrs. Ella Cohen, savi
ninkė, Summerdale policijai 
pereitą pirmadienį.

Policininkas sugavo 35 
kiaules ir 5 galvijus

Policininkui John Carrigui, 
buvusiam Stockyardų tar
nautojui, buvo naudinga pa
tirti pereito antradienio va
kare, kai jis buvo pašauktas 
padėti sugauti 35 kiaules ir 
penkis galvijų, kurie laisvai 
vaikščiojo prie Archer ir 
Spaulding avė. Galvijai pa
spruko iš troko, kurį vaira
vo Chester Miller, iš Syca- 
more, UI., kai trokas suda
vė į saugumo vietą (safety 
island) ir apsivertė. Carrig 

i ir jo partneris policininkas 
John Wals sustabdė kitus 
trokus į tam tikrą eilę ir su
varė gyvulius.

—

X Šv. Jurgio bažnyčioje 
40 vai. atlaidai praeitą ant
radienį baigės iškilmingai, 
žavinga precesija. Mišparai 
buvo giedami papunkčiui 
choro ant viškų ir rinktinių 
balsų ministrantų prie gro
telių. Iš Chicago lietuvių pa
rapijų tik čia teko pamatyti 
toks gražus įvedimas. Tai 
komp. A. Pociaus pastangos.

X J. Kudirka iš East Chi- 
cago, Ind., pasekė ročeste- 
riečio tėvynainio pavyzdžiu: 
Kalėdų dovanų “Draugą” 
užprenumeravo savo drau
gui V. šalčiui į Sheboygan, 
Wis. Tikrai graži dovana, 
kuri ne tik nesusidevės, ne
suges ir nenusibos, bet dar 

■ labai bus naudinga. Kas 
next?

au-
Pa-

Jungtinėse Valstybėse sau
lėtekis pirmiausia pamato
mas Maine’o valstijoje, Ka- 
tahdin’o apskrityje.

and SONS
* iv-torv Repreoentative-

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment cal) — 

REPUBLIC 8051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythlng in the Une of 

Furniture

UESAUSKAS

Kari Seitter, 74 metų am
žiaus, 6454 Laflin str. buvo 
rastas pereitą antradienį su 
kulkos žaizda dešiniame žan
de, užpakalyje batų taisymo 
krautuvės, 5334 Wentworth 
avė. Netoli jo gulėjo revol
veris. Jis buvo nugabentas į 
Evangelical ligoninę.

* * *

I Trokas
Trokas prikrautas su 

tomobilio dalimis buvo
vogtas iš Manuel Novak’s 
garažo, 2732 Division str., 
pereitą antradienį.

* ♦ *

Grasino peiliu
Moteris, 60 metų amžiaus, 

buvo užpulta negro jaunuo
lio pereito antradienio vaka. 
re. Jaunuolis ją grasino su
z------------------------- —-------

Sesuo matė baisy 
vaizdą

Harold Robinson. 22 me
tų amžiaus, 1413 Lloyd avė., 
Waukegan, persišovė ir nu
sižudė pereitą antradienį, 
kai jis atstatė šautuvą prieš 
savo krūtinę ir paspaudė 
gaiduką su mediniu šaukš
tu. Jo sesuo Peggy. 17 metų 
amžiaus, buvo su savo bro
liu virtuvėje. Ji pasakė Wau- 
kegan policijai, jog negalėjo 

z> jo sulaikyti.
f

Rosalie Walsh, 21 metų 
amžiaus, pereitą pirmadienį, 
jury išteisino byloje, kur ji, 
buvo kaltinama, jog mirti
nai peršovė Albertą Morrow, 
28 metų amžiaus, lapkričio 
7 dieną.

Miss Morrow buvo per
šauta Rosalie Walsh kaip 
Van Arkel ir Miss Morrow 
įėjo į jo namus.8810 Wallace 
str., po aplankymo tavernų.

Miss Walsh yra Van Ar
kel sužieduotinė. Ji atrado 
laišką Miss Morrow rašytą 
Van Arkel ir ginklą. Miss 
Walsh pareiškė, jog ji neži
nojo, jog ginklas užtaisytas, 
ji tik norėjusi Van Arkel ir 
Miss Morrow pagąsdinti. Ji 
pasakė, jog ginklas netikė- 
tai išsišovė.

Miss Walsh ir Van Arkel 
greitai mano vestis.

Vagis spėjo pasprukti
Vagis pavogęs automobilį 

iš fronto 8102 So. Park avė. 
pereito pirmadienio vakare 
paliko automobilį kaip karš
tą bulvę už kelių blokų, kai 
radijo skelbė apie vagystę. 
Automobilis buvo pastaty
tas patrolman Kenneth Gor- 
man jo namo priešakyje. 
Gorman yra Lt. George 
Barnes šoferis.

»

Rockford, III.— Buvo ras
ta negyva Mrs. Dorothy 
Sypnieski, 19 metų amžiaus, 
karo darbininkė, kuri divor- 
savosi pereitą mėnesį. Jos 
lavonas buvo rastas miega
majame kambaryje.

SVEIKINASI

X Kazys šternas, gyve
nąs Melrose Park, pasakoja, 
kad su praeitą sekmadienį 
tautinių grupių “Pageant” 
programoj su latvių choru 
dainavo ir keletas lietuvių. 
Jis pats yra kilęs iš Telšių, 
kalba tikrai žemaitiškai, bet 
dalyvavo su latviais.

X Northsaidiečiai Slautai 
nepaprastai nudžiugo neti
kėtai pamatę parvykusį ke
lioms dienomis iš kariuome
nės sūnų Edvardą. Kiti du 
Slautų sūnūs taipgi kariuo
menėj. Vyresnis Antanas 
randasi kur nors užjūryje. 
Taip pat džiaugiasi ir But
kienė sulaukus sūnaus Jono 
parvykusio iš kariuomenės 
ją aplankyti.

X Brangiausia kareiviui 
dovana. Keturiolika Lietuvių 
Kraujo Aukotojų Legiono 
narių nusprendė suteikti ka
lėdinę kraujo auką penkta
dienį gruodžio 17 d., 9:30 v. 
ryto. Prisidėk ir Tamsta 
prie šios grupės. Užsiregis
travimui ir informacijų dė- 
liai patelefonuok J. Dauž- 
vardienei (Hemlock 7680) 
arba O. Biežienei (Republic 
7868). Reikšmingiausia ir 
brangiausia bet kuriam ka
reiviui yra gyvybės dovana 
Tą dovaną gali kareiviui duo 
ti Tamsta aukodamas savo 
kraujo per Amerikos Raud. 
Kryžių.

X Komp. A. Pocius pra
eito antradienio vakare iš
kėlė vaišes svečiams vargo
nininkams, atvykusiems Į 
talką chorui 40 vai. atlaidų 
baigimo vakare. Vaišėse da
lyvavo ir visas choras. Sy
kiu vakarieniavo choro dva
sios vadas kun. Gaučas ir 

j kun. PrunskiaĮ

Prezidento Roosevelto žmona (kairėj) vizito metu Nau
joj Zelandijoj sveikinasi su paskirta jai vade-palydove, 
vietos gyventoja, Maori giminės. “Heilo’’ Amerikoj pasa
koma žodžiais, o Naujoj Zelandijoj Maori papročiu reikia 
nosimis patrinti. (Copyright 1943 by Lcok Magazine; 
Acme-Draugas telephoto)

Mirtis gaisre
Painesville, O.—McDonald, 

60 metų amžiaus, mirtinai 
apdegė pereitą pirmadienį 
gaisre, kuris sunaikino jo 
sandėlį (shanty) Boot Con-( 
struction 
savybėje, 
chaniku 

ity.

Išlaisvintas iš ledo

kompanijos nuo- 
kur jis buvo me- 

per dvidešimt me-

Sauet Ste. Mane, Mich. — 
Sault upėje ledas sulaikė per 
24 valandas laivą Bayton, 
Saltzburg Transportation 
korporacijos. Laivas buvo 
išlaisvintas iš ledo nagų pe
reitą pirmadienį pakrančių 
laivelio Almond.
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