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HITLERIS ATLEIDINĖJA SAVO GENEROLUS I

laivas.
Užėmė Palalo salą

Nors nepranešta kiek iš 
visu amerikiečių buvo už
mušta ir sužeista, praneši- 

sakė nuostoliai nebuvę

AMERIKIEČIAI UZEME VISA ARAWE 
PUSIAUSAL1 NAUJOJ BRITANIJOJ
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS NAUJOJ GVINĖJOJ, 
gruod. 17. — Amerikiečiai 
šiandien sukonsclidavo savo 
poziciją Naujos Britanijos
saloje, užimdami visą Arą- mas 
we pusiausalį, ir dabar va- didęli. Kaip tik prieš ataką 
rosi gilyn ton salon. Kelios 
priešo lėktuvų atakos ant tų 
pozicijų buvo sėkmingai at
remtos.

Huon pusiausaly Naujoj 
Gvinėjoj, australiečiai žy
giuoja į Lakona, 13 mylių į 
šiaurę nuo Finschhafeno. 
Laukiama Lakona užėmimo 
by kuriuo momentu.

Japonai gynėjai Arawe 
pusiausaly betvarkiai bėgo 
prieš amerikiečių puolimą, 
palikdami reikmenis, ir pa
degdami krovinius. Gen. Mac 
Arthur oficialiam komunika 
te sakoma amerikiečių neti
kėta invazija buvo atlikta 
anksti trečiadienio ryte, ir 
nebuvo prarasta nei vienas 
sąjungininkų lėktuvas nei

sąjungininkų lėktuvai ir lai
vai bombardavo japonus 
Arawe. Amerikiečiai taipgi 
užėmė mažąją Pelelo salą, 
visai arti naujos Britanijos 
kranto, kur užmušė japonus 
gynėjus ir sunaikino japonų 
radio.

Kaip paprastai, mūsų lėk
tuvai atakavo įvairias japo
nų bazes, kad neduoti japo
nams progos susigaudyti. 
Didieji bomberiai atakavo 
Sf'mati punktą prie Cape 
Gloucester, o vidutinieji bom 
bėriai apmėtė Gasmata ae
rodromą bombomis. Nakti
nėj atakoj vidutinieji bom
beriai taipgi puolė Rabaul, 
vieną svarbiausių japonų 
bazių pakeliui j Truk.

DIDELE VOKIEČIŲ ATAKA ANT BARI ĮLANKOS

Gruodžio 2 d. įvyko netikėta vokiečių iš oro ataka ant prekybinių sąjungininkų lai
vų, stovinčių Bari įlankoje, Italijoj. Žemai skrisdami nacių lėktuvai bombas pataikė į 
du amunicijos laivus, kurie akimirksny sprogo. Nukentėjo viso 17 laivų. 1000 asmenų 
kurių tarne 37 amerikiečiai, taipgi žuvo. (Acme-Draugas telephoto)

BIJO ARMIJOS GENEROLU SUKILIMO
Kaltina juos neklusnumu ir apsileidimu

LONDONAS, gruod. 17.— 
Hitleris pradėjo atleidinėti 
kai kuriuos savo aukštuo
sius karininkus, jų tarpe 
majorus genero’us. Anot in
formanto, kuris palaiko ry
šius su Vokietijos požemiu,; 
Hitleris tai daro norėdamas f 
greit numalšinti “generolui 
sukilimą” pačioj Vokietijos 
kariuomenėj.

Pasak pranešėjo, ištisos 
I eilės karininkų rytiniam 
fronte ir beveik visuose 
okupuotuose kraštuose at-į

leidžiami dėl “nepaklusnu
mo” ir “apsileidimo.”

Šios dienos raportai sekė 
praeito mėnesio žinias iš 
Stokholmo apie tai, kad Gen. 
von Falkenhausen buvęs at
leistas iš Belgijos militari- 
nio komandieriaus vietos, o 
šios savaitės žinios sakė 
maršalas Rommel užėmęs 
maršalo von Rundstedt vie
tą kaipo komandierius va
kariniam fronte, atmušimui 
laukiamos sąjungininkų in
vazijos.

DIDELE ATAKA SUKRĖTĖ BERLYNĄc*

Miesto transportas beveik suparaližuotas

šiandien 
Rūmus.

FDR sakys radio kalba Kūčių vakare
"VVASHINGTON, gruod. 17 ko Baltuose Rūmuose šį ryt 

—Prez. Roosevelt 
grįžo į Baltuosius
Prezidentūra tuoj po to pra
nešė, kad jis Kūčių vakarą 
sakys radio kalbą ir išduos 
pasauliui raportą apie są- 
jungin nkų karo ir taikos 
planus.

Gavę slaptus pranešimus, 
kad Prezidentas grįžta, apie
100 kongreso vadų susirin-: tu.

ir ovacijom sutiko iš kon-» 
ferencijų grįžusį Preziden
tą.

Tuo po to priėmimo, Pre
zidentas turėjo eilę pasima
tymų su ambasadoriais ir 
ministrais tų kraštų, ku
riuos jis buvo aplankęs ar
ba su kuriais tarėsi Cairo ir 
Teherano konferencijų me-

Amerikos submarinai ’ 
nuskandino aštuonis 

japonu laivus
WASHINGTON, gruod. 17 

—Šios dienos laivyno ko
munikatas pranešė, kad 
Amerikos submarinai nu
skandino aštuonis japonų 
transportų laivus Pacifike 
ir tolimų rytų vandenyse. 
Iš viso šio karo metu mūsų 
submarinai nuskandino 374 
laivus, 36 gal nuskandino, 
ir 114 laivų sužalojo. Tame 
skaičiuje įeina ir 40 karo 
laivų.

Stumia japonus iš 
Kinijos ryžių centro
CHUNGKING. gruod. 17. 

—Gen. C. C. Tseng, Ameri
koje išlaisvintas kiniečių 
štabo narys, šiandien pareiš 
kė, kad japonų kariuomenės 
į pietus nuo Lin upės, kuri 
vyngiuoja į rytus iki Tung- 
ting ežero, traukiasi prieš 
kiniečių spaudimą,- bent de
vynias ir pusę mylias kas
dien. Anot Tseng, japonai 
tuoj bus visiškai išvaryti iš 
apylinkės į pietus nuo Lin, 
ir Kinija tuomet atgaus 
bent pusę savo ryžių centro.

1 ” i n a

Rusai j vakarus nuo 
Kievo atstumia nacius

MASKVA, gruod. 17 — 
Po penkių savaičių kovų 
prieš nąc’.ų tankų ir pėsti
ninkų atakas, Gen. Vatutin 
vadovaujama pirmoji ukrai
niečių armija šiandien paė
mė viršų mūšiuose į vaka
rus nuo Kievo. Rusų kon
tratakos pavarė nacius iš 
kelių kaimų Teterevo upės 
sektory, 55 mylias į vakarus 
nuo Kievo, ir rusai dabar 
gali tęsti savo žygiavimą j j 
šiaurvakarius nuo ten.

Raportai iš fronto sako 
nacių kontrolė tame mieste 
tarpe Korostenio-Kievo ir 

, Žitomiro-Kievo svar b i ų j ų 
vieškelių dabar pavojuje.

Du šimtus mylių į pietus, 
ukrainiečių antroji armija 
vis daugiau spaudžia priešą 
žemiau užimto Čerkasy, į 
Smela pusę, ir atmušė smar
kias vokiečių kontratakas 
paeinančias iš dalinai ap
supto K'rovogrado miesto.

Rusų biuletenis sakė šiuo 
se žygiuose prieš Smela ir 
Kirovogradą rusai užėmė 
900 vokiečių, okupavo kele
tą kaimų ir suėmė 
kiekius priešo karo 
nų. Pėstininkams 
rusui lakūnai, kurie
ro Smela geležinkelio stotį 
ir išsprogdino priešo trau
kinį ir kitą transportą.

didelius 
reikme- 
padeda 
bomba-

Padua,
Kitas

Vinson intimuoja, jog 
streikas gali neįvykti
VVASHINGTON, gruod. 17 

— Kongresas šiandien gir
dėjo intimaciją apie kompro 
misą išvengimui geležinke
lių darbininkų streiko. Eko
nomijos direktorius Vinson 
dalyvavo pirmam kabineto 
susirinkime po Prezidento 
sugrįžimo. Jis atsakė į pa
klausimą apie valdžios par
ėmimą geležinkelių pabrėž
damas, “jeigu bus streikas.” , šimčių iš abiejų.

FF Už^ldė" senatvės 
apdraudos mokesčius

VVASHINGTON, gruod. 17 
—Senatas šiandien nubalsa
vo pirmiem dviem 1944 mė
nesiam užšaldyti “sočiai se
curity” taksus dabar moka
ma rata, po 1 nuošimtį nuo 
darbininko ir darbdavio. Tai 
yra la kinas pratęsimas, ka
dangi sausio 1 d. automatiš- nas į kitą taip, kad pasida- 
kai turėjo pakilti iki 2 nuo- rė nedaug ilgesni už vieną 

vagoną.

Traukinių kafos,r''foj 
žuvo 79 asmenys
LUMBERTON, N.C., gruo

džio 17.—Iki šiol traukinio 
nelaimėj žuvo 79 asmenys, 
47 jų kareiviai. Dar imama 
lavonai iš keturių plieno 
vagonų, kurie srusimovė vie-

Puolė Padua geležinkelių centrų
i

Amerikiečiai užėmė dar kelis kalnus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Aldžyre, gruod. 17.—Pulda
mi priešo susisiekimo lini
jas antrą dieną iš eilės, są
jungininkų didieji bombe
riai vakar atakavo geležin
kelių centrus prie 
šiaurryt'nėj Italijoj,
lėktuvų dalinys taipgi vakar 
atakavo geležinkelių tiltą ir 
perėją prie Dogna, Italijoje, 
ant geležinkelio linijos ei
nančios į šiaurryčius iš Ve- 
nice į Vienna. Iki šiol ši li
nija nebuvo atakuojama.

Kovos penktos ir aštun
tos armijų frontuose daugu
moj susidėjo iš konsolidavi
mo pirmiau užimtų pozicijų 
ir aštrių mūšių dėl vietinių 
strateginių naudų.

Vakariniam tronto gale 
sąjungininkai kareiviai puo
lė San Pietro, kuris saugo 
vieškelį į Romą, o pėstinin
kai užtiko eilę akmeninių 
tvirtovių, kur durtuvais ko
vojo priešą. Pranešimas mi
nėjo kitas kautynes į vaka
rus nuo Fillignano, kur už
ėmė dar du kalnus. Toliau 
į pietus, kalnuose buvo at
mušta rimta vokiečių kon
trataka. Štabo pranešimas 
sakė penktoji armija užėmė 
“keletą kalnų” toliau nuo 
kranto. 53®

Prie Adrijatikos vokie
čiai padidino savo pastan
gas atlaikyti britų aštuntą
ją armiją, naudodami vis di
desnius skaič us. tankų ir 
liepsnasvaidžių, bet kanadie 
čiai ir neuzelandiečiai atmu
šė visus nacių bandymus 
palaužti jų kontrolę ant Or- 
sogna-Ortona vieškelio, ku
rį jie vakar trijose vietose 
perkirto.

Pranešama, kad prancū
zai kareiviai, pirmą kartą 
nuo 1940 metų dalyvauda
mi Europos kare, laimi prieš 
vokiečius kalnuose centrinėj 
Italijoj.

LONDONAS, gruod. 17.— 
Šimtai didelių britų lėktuvų 
vakar naktį numetė 1,500 
tonų bombų ant Berlyno. 
Tai buvo 41-oji ataka ant 
tcs sostinės šiais metais. 
Pranešimai iš Stokholmo 
sako Berlynas ir vėl dega, 

i Telefoninis susisiekimas la- i *bai nereguliarus, o dėl griu
vėsiais apverstų gatvių tran 
sportas beveik visiškai su- 
paral’žuotas.

Britai išskrido pulti Ber
lyną amerikiečiams begrįž- 
tant iš dieninių atakų ant 
taikinių šiaurvakarinėj Vo
kietijoj. Berlyno atakos di
dumas ir smarkumas nurodo 
britų pasiryžimą tą miestą 
visiškai išgriauti. Trisde

Jugoslavai atmušė 
vokiečių ofensyvą
LONDONAS, gruod. 17.— 

Specialus pranešimas išmar 
šalo Josiu Broz štabo sakė 
jugoslavai partizanai sumu
šė vėliausią vokiečių ofen
syvą. Anot pranešimo, na
ciai visuose frontuose buvo 
sumušti, o iš kitų sektorių 
net pavaryti.

Ankstyvesni raportai iš 
Cairo sakė Tito armijos, pa
dedamos sąjungininkų lakū
nų, yra susikibusios su tiek 
pat vokiečių divizijų, kiek 
sąjungininkų kariuome nės 
kovoja Italijoje.

Vienuolės išrado kaip
NEW YORKAS, gruod. 

17.—Trys vienuolės, bedary- 
damos eilines studijas St. 
John’s Universitete, Brook- 
lyne, išrado greitą ir pigų 
būdą padaryti penicillin vai
stus.
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Pavogė Kalėdinį paštą
HARVARD, Dl., gruod. 17 

—Trys plėšikai anksti šį 
rytą įsibriovė į šio miesto 
stoties bagažo kambarį, su
rišo keturis ten esančius vy
rus, ir pasigrobę keturis di
delius maišus kalėdinio paš
to, pabėgo automobily, kurį 
vairavo ketvirtas vyras.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ VVASHINGTONO. — 

Prez. Rooseveltas sakė ke
lionė į rytus nusisekė. Pre
zidentas taipgi pareiškė, kad 
sąjungininkai daro kas ga
lima, kad galimai greičiau 
laik >i nugalėti Vokietiją.

IŠ MASKVOS — Rusai 
praplečia savo poziciją prie 
Kremenčugo. Rusų daliniai 
skuba j Kirovogradą

IŠ ALŽYRO — Vieno ko
respondento pranešimu, są
jungininkų kampaniją Itali
joje negalima paskubinti. 
Italai kareiviai, nors neka
riauja prieš sąjungininkus, 
nė nepadeda jiems.

IŠ LONDONO — Ponia 
Churchill, Ministrų Pirmi
ninko žmona, lėktuvu skrido 
j tolimus rytus, ir dabar 
randasi prie savo sergančio 
vyro.

ORAS
Giedra. Šilčiau.

šimts britų lėktuvų negrįžo 
iš atakos.

Nors pranešimas nesakė 
kuri dalis Berlyno buvo pul
ta, privatinės žinios iš Švei
carijos sako miesto centras 
labai sunkiai nukentėjo.

Amerikos aviacijos šta
bas nepranešė apie ameri
kiečių taikinius, bet vokie
čių komunikatas sakė lėk
tuvai skridę virš Helgolan- 
do įlankos, ir numetę dide
lius kiekius sprogstančių ir 
padegančių bombų ant rezi
dencinių apylinkių šiaurva
karinėj Vokietijoj, ir pripa
žino, kad Bremenas labai 
nukentėjęs. Amerik iečiai 
bombavo tą didžiulę nacių 
submarinų bazę lapkričio 
26 ir 29 dd.

Churchill eina geryn, 
Eden gali laikinai 

užimti jo vielą
LONDONAS, gruod. 17.— 

Britų armijos specialistų 
priž ūrimas, Ministrų Pir
mininkas Churchill. kuris 
serga plaučių uždegimu, ei
na geryn. Oficialus praneši
mas sakė uždegimas nesi- 
plėtoja.

Politiniai Londono sluoks
niai dabar kalba apie gali
mybę, kad gali būti reika
linga paskirti laikiną prem
jerą, kuris galėtų vesti svar 
biuosius karo reikalus, šian 
dien atrodo, kad jeigu Chur
chill ilgesnį laiką sirgtų, be
veik automatiškai jo vietą 
užimtų užsienių reikalų sek
retorius Eden, kuris turi 
Churchill pasitikėjimą ir 
dalyvavo visose nesenai įvy 
kus:ose konferencijose.

Maj. R. Clement Attlee, 
premjero padėjėjas, negau
na automatiškai užimti ne
sančio premjero vietą. Jau
čiama, kad kabinetas irPar- 
liamentas neskaito jį tinka
mu pavaduoti Churchill. Yra 
taipgi galimybė, kad kabi
netas nutars, jog laikino 

I premjero nereikia linkti.
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šeštadienis, gruod. 18, 1943

VflSCONStNO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika r dėti savo darbu ir patari

mais. Sodaiietė M. B.
Gruodžio 11 d. Šv. Petro 

parapijos sodalietės “in cor- 
pore” ėjo prie šv. Komuni
jos. Po šv. Mišių įvyko pus
ryčiai ir susirinkimas.

Bažnyčioj ir susirinkime 
dalyvavo didelis skaičius so-

Šv. Petro parapijos choras, 
vadovystėj varg. Prano Bu- 
janausko, stropiai ruošiasi 
šv. Kalėdoms. Kūčių naktį 
prieš šv. Mišias bus gieda- 

aaiyvuvv oiumm mos kalėdinės giesmės. Cho-
daliečių, nes draugija kas Tis^ gausiai dalyvauja ir 
mėnuo auga. Juo bus didės- psšvenčia savo laiką, kad 
nė Sodalicija, tuo bus gali- £€rai išmokti giesmes ir to
mą daugiau kas nuveikti. Šį kiu būdu padarius Kalėdų 
mpnpgj nauja nare įsirašė naktį įspūdingą. Pernai net 
Joana Kkevickaitė.

Kitą mėnesį pusryčius pa
gamins Stella Stulgaitis ir, giedojimą. 
Lucille Smogur.

Christmas Party įvyks 
gruodžio 28 d. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti, nes 
visoms bus įteiktos dovanos 
ir po to bus žaidimas ir pa
silinksminimas. Šiam paren
gimui komisijon išrinkta: O- 
na Mocaitė, Elena Ališaus
kaitė, Stella Stulgaitis, Jean 
Butkaitė ir Lucille Smogur.

Kitą mėnesį sodalietės eis 
prie šv. Komunijos ne pir
mą sekmadienį, bet antrą, Sgtį įr tyru oru pakvėpuoti 
sausio 9 d. Visos sodalietės buvusis provincijolas, o da- 
prašomos įsidėmėti.

Gruodžio menesį sodalie- merikai kun. dr. Kaz. Rėk- 
tės laiko metinį; susirinki- laitis, MIC. Oras čia geras 
mą. Taigi ir pastarame su- įr apylinkė rami. Gera vie- 
sirinkime buvo renkama nau ta pasilsėti po visų darbų ir 
ja valdyba ateinantiems me
tams. Pirmininkė — Ona 
Mockaitė; vice pirm. — Ber- 
tha Lauraitė; raštininkė — 
Marijona Beitaitė; iždininkė 
^.fnieaie įpogur.
'^ąūjai valdybai linkime 

pasisekimo darbuotis, kad iš 
tb pasirodytų daug gražių vai gyvena. Jam tai buvo 
vaisių.’ -----

Senai valdybai už gražų 
darbavimąsi pereitais me
tais nuoširdžiai dėkojam ir 
prašome naujai valdybai pa-

*

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILUTNOTS

KARINE ARMADA BREMENUI BOMBARDUOTI

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

—----------

Res. 6858 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

Nepaprasta nuotrauka padaryta neto j vienos amerikiečių lėktuvų bazes, is Kurios pa
kilę į padanges 68 lėktuvai-bombanešiai skrenda svarbų Vokietijos uosto Bremeno bem 
barduoti. (Army Air Force photo; Acme-Draugas telepyoto)

OFISO VALANDOS

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 

į 2423 VVest Marąuette Road

iš svetimtaučių sulauktu gra 
žiu komplimentų apie choro

Šįmet dar bus 
gražiau, nes įsigyta naujų 
giesmių.

Pastarame susirinkime >ap 
tarta daug dalykų. Svarbiau
sias buvo — koncertas ir 
teatras choro naudai. Vaka
ras įvyks vasario mėnesy. 
Diena bus vėliau paskelbta, nusiteikę turėję progos ra- salėje. Dabar gi šiomis die- 

Choristė M. B. mioj vietoj nuo viso triukš-
------------ mo dieną praleisti. Sykiu su

Pas mūsų kleboną kun. P. svečia s išvyko prie savo 
Skrodenį, MIC., keletą i sa- darbų ir vizitatorius kun. K. 
vaičių buvo atvykęs pasil- Rėklaitis, MIC.

Lauksime tų garbingų sve

bar generalis vizitatorius A-

rūpesč’ų.

' PIRKITE KARO BONUS!

Bukit Malonus
SAVO AKIMS!

Tik vien* poru aklų visam gyveni
mui. Saugokite jaa leisdami Iš g- 
lamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mok.la. 
gali autalktl.

M METAI PATYRIMO 
paMnkhoe Akinių, kurte praiall- 

a» vtaų aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa, 18-tos
TUefonadi CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kaadteu 0:30 k m. Iki 1:10 p. m.

Trečiad. lr Šeštad. »:»0 a. m. 
iki T:00 p, m.

!

Xmas Seal Artist

4 knygutes ($10.00 ver
tės) išpiatino: S. Zupkevi- 
čius ir S. Statkevičius.

3 knygutes ($7.50 vertos) 
išplatino: M. Tila, L. Savic
kas, J. Zeleckis.

Po 2 knygutes ($5.00 ver
čių dažniau atsilankant pas kia atsiminti, jog bazaras sekantieji išplatino: V.

Lomis ką tik baigtas meti
nis parapijos bazaras. Nors 
iki šiol dar ne visos jeigos 
sutvarkytos, bet pasirodo, 
jog bazaras, ištikrųjų, bu--
vo labai sėkmingas. Ir rei-,1

mus. Kas tik pas mūsų, kle- tęsėsi tik vieną dieną, sek- 
boną atvažiuoja, tai namo 
nenori grįžti. Mat, kenoš.e- 
čiai mcka savo sveč-us 
imti.

pri-

Pavykęs bazaras
Racine. — Ne dažnai

Prieš keletą savaičių pas 
mūs kleboną viešėjo svečias 
iš Rytų, būtent iš Maspeth, a
L. I., N. Y. Tas svečias tai 
kun. Jonas Balkūnas, kurio 
parapijoj mūsų klebono tė- 
vai -Tam tai Knvn

į pirmas sykis į mūsų kraštą. 
Grožėjosi bažnyčios nuosa
vybe ir Wisconsino gamta. 
Sakėsi, kad ateityje atva
žiuosiąs ūgi čia pasilsėti.

Andre Dugo. above. prominent in 
international art circles, is artist of 
Christmas Beal of National Tuber- 
cnlosis Association and its afflliated 
societies.

Ketvirtadieny naujas pro
vincijolas kun. Jonas Jan- 
čius, MIC., su svečiais ku
nigais iš Chicago atvyko pas 
kun. Pr. Skrodenį ir kun. dr. 
K. Rėklaitį, MIC. Praleidę 
laiką ir pasidalinę įspūdžiais 
vėl sugrįžo namo linksmai

te-
Šv.

Kazimiero parapijos veiki
mo. Bet tai nereiškia, jog 
ėra nieko neveikiama. Raci- 
niečiai gražiai gyvuoja ir 
gražiai veikia, tik kažin iš 
nusižeminimo, ar dėl kokios 
kitos priežasties, dažniausia 
nepasisako. Reikėtų kam 
nors dažniau iš tos apylin
kės visuomenei pranešti apie 
lietuvių veikimą.

Štai, neseniai parapija at
šventė 30 metų gyvav.mo ju
biliejų. šis įvykis buvo pa
minėtas gražiomis iškilmė
mis bažnyčioje jr parapijos

madienį, o tiek jeigu sutrauk 
ti tai labai gražus nuveiki- 
mas. Iki šiol pelno Apskai
čiuota $539.

Štai sąrašas asmenų, ku
rie išplatino bazaro knygu
tes (pagal knygučių skaičių 
ir vertę):

8 knygutes ($20.00 ver
tės) pardavė Mr. ir Mrs. A. 
S. Kumpis. ^ „

5 knygutes ($12.50 ver 
tės) pardavė A. Zizminskai- 
tė.

i
■L

h

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 2114 

Perkėlė savo Raštinę j
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitnt« rei 
Halais kreipkitės viršminštu 

antrašu.

n

dlkbtuvm

VBAS DARBAS 
IR MATEKIOLAS 

PILNAI

Neišmeskita savo senų ildėvftų rakan* 
dų, bet paveskite mums juos perdlrb* 
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmla.ii dirbom a naujus rakandus, o 

GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį paeit rinkimą 
•okką spalvų ir audinių aptraukimul materiolų. <
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE C0.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVK. TEL.: LAFAYETTE 3514

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

- 24 H o urs
Kappy Days Ahead for You
Think of lt—how thf« old world 

Aoes make progresą—no. cornes > 
prescrlption whlch 18 knowu to phar- 
macists as Allenru and withln <8 
bours after you start to take thfs 
ęąrtft actfrig tormula palu, agony and 
mflammation csueed by excesa urlo 
s ei d has start ed to depart.

•Allenru does Just what this ntrtlee 
lt wlll do—lt te guaranteed. You 

can get one generoutr bottle at lead- 
Ing dnigstores everywbere for 85 
cente and if lt doesn’t bring the Joy- 
ausTOTulta ynu aruect—your 
wnol. heartenbr r.turnaA 4

TS X T> K TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų Ir fietų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kas link perstatymo namų.

l

Barkauskis, P. Cepokėnas, 
S. Čiželis, J. Darkintis, J. 
Gibas, J. Glėbą, S. Grimai, 
A. Gudžiūnas, A. Gališaus- 
kas, J. Gudžmienė, B. Jur
kevičius, A. Klapatas, L. Kru 
žas, A. LaPen, A. Lutkus 
A. Mikulskis, A. Vaičekonis 
A. Vasiliauskas, M. Narvi- 
laitis, O. Mil Orville, K. Nor
vaišas, V. Petkus, K. Rada- 
vičius, J. Samalon, J. Sima
navičius, J. Steponas, S. Su
gintas, S.-Samalon, J. Tru- 

(Nukelta j 3 pusi.)

IUAPGUTIJ f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS TO

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. 1

WHFC -1451 kilos, a
SEKMADIENIAIS - nuo 11 

iki 2 vai. popiet. w
KITOMIS DIENOMIS — nuo & 

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

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

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

DR. G. SERNER
LDETTJVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
15 autų patyrimą*

TeLj Yards 1829 
Pritaiko A kinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso tr Akinių Dirbtuvė 
Mil «©. HALSTED ST.

• 34th Street
10 Qd4; aw> 5 ūri 
jrja sutarti.

-i

EXTRA1 EXTRAl

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITVINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

LletuviSka* 
Žydukas

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phooe YARDS S054

L fARHlNG’.

CM
Be
S u r*

i PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0RG4CLŲI
U STATYBAI — REMONTĄVIMUT ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Minėsimų Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGA DABABTUT—I fiMDMS 

NUOŠIMČIO BAIDUS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKI Y m mūsų įstaigoje. JBaų ksdėHal rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
urance Corporation. Mokime 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA EB ŽYMIAUSIA LMflNJVIŲ RNAN8ZNB 0BTAIG?

KEISTUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION 
™- CALUMKT 4114 ta M. Movite Sec’y. «2M SO. MAiaiTO W

AMERIKOS LIETLVIV DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICL4N AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
| NedSliomis pagal sutartį
Office TeL YAKds 4787 
Namų TeL FROspect 1930

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

S241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868TeL YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROsnect 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 vaL vakare.

Ofiso TeL VTKginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUEGA3 

4157 Ardier Avenue 
Ote vai: 1—8 ir 5—8:30 P. M.

Tie&ufienials pagal sutartį

TeL YAKds 3146

dr. v. a. Šimkus
GI D f TUJAS 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 YAKds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

; DR. PETER 1. BRAZIS
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westem Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. TeL: MTDrvay 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 Tel...........VTRginia 1886

1. DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CIIIKURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

j 1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Sežtadieniais
Valandos: 3—8 popiet

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dai Ltą kad jo aabra»-
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WANTED

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

MOTERY’S HELP WANTED MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

WAREHOUSE VYRU

MOTERŲ 
KARO

PRAMONEI
50 SOLDERERS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpovver Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Rastą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo IVar Man- 
pmver Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrink.it ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

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

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS 
58 VAL. SAVAITĖJE

T,ATKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL 
Atsišaukite į

STEEL SALES CORP.
3348 So. Pulaski Rd.

10 INSPEKTORIŲ 
ATSIŠAUKIT

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

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Įsidirbimas

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 WEST 65th STREET

LAUNDRY VYRO 
REIKIA 

DARBAS VYRUI 
PAGELBSTI 

LAUNDRY VEDĖJUI 
GERA PROGA 

IŠMOKTI LAUNDRY 
TVARKYMĄ 

Turi būt gana stiprus atlikti 
pusėtinai sunkius darbus.

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFISAN 
KETVIRTAME (4) AUKŠTE 

9:30 RYTO IKI 4 PP.

WIEBOLDT'S
ASHLAND, MONROE & OGDEN

MOTERŲ IR MERGINŲ
PILNAM AR DALINIAM LAIKUI

100% KARO DARBAI
Su užtikrinta po karo ateičia. 
Gera pradinė mokestis ir algos 
pakėlimas reguliariais ir dažnais 
laikotarpiais. Darbas yra lengvas 
assembly ir prie mašinų darbai. 
Poilsio laikotarpiai ir kavos dy
kai. Lygi proga visiems įsiįiirbi- 
mui. Pilno laiko darbininkams 
valandas į savaitę.

ATSIŠAUKIT ASMENIšK.M

4301 W. KINZIE
8 RYTO IKI 7 VAK.

Assemblers
Ir Solderers

48

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

MOTERIMS
IKI 50 METŲ SENUMO

Kenoshos Kronika
(Atkelta nuo 2 pusi.)

Radio dalykų. Dieniniam šiftui. 
Lengvi, švarūs darbai, viršlaikio.

GERA MOKESTIS 
PATYRIMO NEREIKIA

Arti North side "L,” gatvėkarių 
ir Subway.

Oak Mfg. Co.
1260 N. Clybourn

VYRAI IR MOTERYS

činskis, J. Žukauskas.
Po 1 knygutę ($2.50 ver

tės) išplatino sekantieji: V. 
Andriuškevičius, A. F. Gre- 
gory, M. Balsevičius, 
Baltr'.mas, J. Balčekonis, 
Balčekonienė, T. Berenis, 
Buda. V. Barkauskaitė, 

Į Barkauskis, M. Čelešienė,

!

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

VYRŲ
BULK P L ANT LOADERS 
GREASER — WASHER 

DOCK LOADERS 
MAINTENANCE MEKANIKŲ 

ABELNŲ DARBININKŲ
Prisidėkit su viena iš seniausių 
aliejaus kompanijų visam pasauly. 
Geri pastovūs darbai, laikas ir 
pusė virš 40 valandų, apmokamos 
atostogos, ligoninės pieno apdrau
da ir senatvės pensijos pienas.

Matykit Mr. Morgan ar 
Mr. Vickers.

SOCONY — VACUUM OIL CO. 
1445 W. 37th STREET

VYRŲ IR VAIKINŲ
$40 IKI $50 SAVAITĖJ

Svarbioje pramonėje, lengvi dirbtu
vės darbai. Patyrimo nereikia. At 
sineškit darbinius drabužius. Malo
nios darbo 
atostogos.

VVESTERN
1109

(Tarp Morgan-Racine) 
Klauskit Paul, Supt. 2nd floor

sąlygos.

BVRLAP 
W. 38th

I

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
STICKER HANDS 

IR FEEDERS
Prie moldingų. Užtenkamai viršlaikio

WM. YUENGER MFG. CO.
5215 S. Keelcr

REIKIA
SWITCHMANŲ

Patyrusių ar Studentų 
Liberalus Amžiaus Apribavimas 
Patyrusių iki 55 metų amžiaus. 

Studentų — 21 iki 45 metų.

Aplikantai turi prisilaikyti 
reguliacijų ir turi pristatyti 
ment of Availability.

WMC 
Statė-

. At- 
Malo- 

Apmokamos

BAG CO.
St.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

HEI.P MANTED — VYRAI

karo 
labai

Štai proga prisidėti prie 
veikmės ir įsigyti darbą su 
gera po karo ateičia.
Atsišaukit asmeniškai į Division 

Superintendent’s Ofisą.
Chicago Rock Island
& Pacific Railway Co. 
127th and Prairie Sts.

• Blue Island, III.

DIE SETTERS
TURI TURĖTI ROLL SPEED 
PATYRIMO PRIE 2 AR 3 STEP 

PROGRESSIVE DIES, SHORT 
STROKE PRESŲ.

100% KARO DARBAI

VVEBSTER - CHICAGO CORP. 
5622 W. Bloomingdale Avė. 
(1800 North at Centrai Avė.)

Employment Ofisas atdaras Sekmad

MACHINISTŲ
Išmokti plautie injection moldžių 

padirbimą. 
CONTINENTAL PLASTICS CORP.

308 W. Erie

PIRKITE KARO BONUS

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patylimo 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

t
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.

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HELP YVANTED — VYRAI

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis
Darbas Dienomis
Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

VALANDOS:
5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONE
I

Atsišaukit į

ILLINOIS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

•POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS,

I SAW VYRŲ.
| PATYRIMO NEREIKIA.

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ

wVV.

B. 
F. 
A. 
Z.

Darkintis. O. Dūmas, D. Ga- 
lišauskis, A. Grumalskis, K. 
Grimalis, J. Gudžmenienė ($5 
vertės), S. Giffs, A. Jurgu
tis, G. Kapočius, V. Kaspa- 
raitienė, 
Kumpis, 
Kručas, 
kauskis, 
Lukas,

Bazarui dovanų aukojo: 
Mežinskis, F. Raganskis, F. 
Buda, Mrs. Tručinskienė, 
Mrs. Barkauskienė, Dong & 
Son, Mrs. White, Green Mill, 
A. Kumpis, M. Šekelis.

Įvairiems darbams ir į- 
rengimams vadovavo: Kru- 
čienė, Žakienė, J. Kailiukai- 
tis, A. Vasiliauskas, A. Ziz- 
minskaitė. Jiems pagelbėjo: 
S. Šapikas, A. Gudžiūnas, A. 
Pūras ir F. Stankus. 
Nuoširdžiai ačiū!

BELL TELEPHONE
COMPANY

Employment Ofisas Moterims
309 W. WASHINGTON ST.

Pirmam Aukšte

CHICAGO
Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.

WANTED — esperienced part time 

stenographer. Hours to suit. For 

appointment call VICTORY 7470.

Moterų Karo

Darbininkių
f APIE

200 DARBŲ 
PATYRUSIOMS AR NE

DIRBTUVES DARBININKĖM

PRIE
MAŠINŲ

BENCH DARBŲ
INSPEKTAVIMO

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

VYRŲ IR MOTERŲ
Dirbtuvės darbams 

Pilnam ar daliniam laikui 
Gera mokestis 

Atsišaukit
CARTON CRAFTSMEN

813 N. Franklin St.

PARDAVIME!

REAL ESTATE — 17 akerių ūkis I 
į vakarus nuo Steger. 16 akerių iš- 
dirbta, o vienas su medžiais. 990 , 
pėdų platumo, siekia Western Avė. | 
statė vieškelį. Visos utilities įrengta 
dėl porceliavimo. Artima kaimynys
tė jau dabar išporceliuota.

Rašykit — DRAUGAS, Box 228. 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

I

X

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

Labai geras valgis ruošiamas 
mūsų Canteen.

MATYKIT MR. DANICEK
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS
ATDARAS

P. Keturakienė, E.
J.

E.
Z.

F.

Ka:liukaitis, O. 
Kručas, F. Lin- 
Lizdienė, Mrs. Į 

Markūnienė,. A.
Į Medzienė, F. Milašauskis, K. 
Miškinis, E. Mikulskis, N. 
Steponaitis, P. Navickienė, 
J. Narauskis, Patrick Wl- 

į fard, J. Piepalis, T. Petkie
nė, A. Petronis, A. Patna, 
P. Paluckienė, R. Petkytė, 
A. Ralienė, B. Radzevičienė, 
J. Rastaitis, P. Buigis, A. 
Pūras, M. Sedagis, S. Šapo 
kis, F. Šimkus, K. Šimkus, 
M. Sakelis, P. Šimkus, K. 
Stulg's, F. Šimkus, Sirtau- 
taitė, L. Stankus, A. Stall, 
J. Tverbutas, B. Tarnas, S. 
Urbonas, K. Urbišas, E. Ur- 
bush, A. Urbush, F. Vasi
liauskas, V. Vaičekonienė, B. 
Vaičkus, J. Vaičkus, K. Vie-Į 
ta, E. Vintienė, Mrs. White, 
P. žemaitis, J. žičkienė, P. 
Zapkevičius, E. Zeleckis, H. 
Young, Mr. ir Mrs. Redmond.

REFRIGERATORIUS parsiduoda.-^

Kaip naujas. Kreipkitės— 6825 SQ

WESTERN AVENUE.

i

Pinigais aukojo: A. Ziz- 
minskaitė ($5) ir L. čejaus- 
kis ($3).

Jei parapijos bazaras taip 
gražiai pasisekė, tai dėlto, 
kad žmonės išvien dirbo. Tai 
parodo jeigu nori žmonės 
ką nuveikti ir jeigu vienin
gai darbuojasi, galima ir 
didžiausius darbus padaryti.

Kun. A. Ignotas, MIC. ir 
parapijos komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie 
išplatino knygutes, davė do
vanas arba pinigines aukas, 
kurie savo darbu prisidėjo 
prie bazaro pasisekimo. A- 
čiū taipgi ir muzikantams, 
kurie bazaro metu linksmi
no atsilankusius gražia mu
zika. Atsiminkite, parapijie
čiai: remdami parapijos rei
kalus, jūs duodate patys 
sau, padedate patys sau. 
Jau parvažiavo

Kun. A. Ignotas, MIC., ke
lioms savaitėms buvo išvy
kęs į Rytines valstijas su 
pamokslais ir su dvasine pa

galba. Atlikęs darbą ir ap
lankęs ten gyvenančius tė
velius vėl sugrįžo mūsų tar- 
pan. Malonu vėl jį turėti 
mūsų tarpe. Jam išvykus, 
raciniečiams patarnavo kun, 
A. M ciūnas, MIC.

Skelbkitės “Drauge”.

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

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

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

★ ★★★★★ + + + 
★ For Sale I
★
★
★
★

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

- ADVERTISE -

------
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

★ ★ ★
PRIE SVARBIU GINKLU GAMYBOS DARBU

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininkų 

Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 
Machinistams Pagelbininkų 

Material Handlers
Welderiams Pagelbininkų 

Hand Truckers
★ ★

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

★ 
MERIT DIRBTUVE 

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

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

Moterų
KARO DARBAMS

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
3 — SIETAI — 3

Antram šifte mokama 5c premijos 
į valandą. 

Trečiam šifte mokama 20 centų 
premijos į valandą.

MALONIOS DARBO SĄLYGOS 
APMOKAMI POILSIO 

LAIKOTARPIAI 
DIRBTUVE DIRBA 

100% KARO DARBUS

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

S

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Skelbkites Dien.

FURNITURE COMPANY
I ♦

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus 
dėvėtą parlor setą nemesk 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaiL 
galų.

In America’s Greatest
Lithuanian Daily Nevvspaper

— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

AUKŠ
ČIAU

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

WEBSTER - CHICAGO CORP. 
5622 W. Bloomingdale Avė.
(1800 North at Centrai Avė.) 

Employment Ofisas atdaras Sekmad.

Telefonas SEELEY 8760

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Split by PDF Splitter

Persitikrink.it


DRAUGAS
THE UTHUANTAN DAFLY FRIEND

2334 South Oakky Avė. Chicago, IHinoi
Published Daily, cxcept Sundays,

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

$6.00 per year outsMe of Chicago; $7.60 per year in Chicagc 
Cicero; 3c per eopy.

Advertising in “Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyras sekmadienius.

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

$6.00
3.50
1.75
1.25 
.75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondontains raštų negražiname, jei neprašo
ma tat padaryti ir neprisinnčUma 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 mašin^e), paliekant, didelius 
tirpus pntiišymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

30 melų sunkaus, bei sėkmingo darbo
PAGERBIMO PUOTA

Tėvų, Marijonų Bendradarbių Draugija, kaip visi, be 
abejonės, pastebėjom iš pranešimų spaudoje, surengė 
bankietą, kuris įvyks rytoj Šv. Antano parap. salėj, 
Cicero, DI. Tai nebus eilinis bankietas, bet sukaktuvi
nis, kuriame bus pagerbta Tėvų Marijonų kongregaci
ja, besidarbuojanti Amerikos lietuvių tarpe su virš tris
dešimtį metų.

Katalikiškus laikraščius skaitančiai lietuvių visuo
menei nereik daug rašyti apie TT. Marijonus, aiškinant 
kas jie per vieni, iš kur atvyko, kaip čia įsisteigė ir ką 
nuveikė. Jie patys gerai žino, nes dažnai šios kongre
gacijos patarnavimais ir darbais naudojasi.
TAI BUVO TIKRAI SUNKŪS LAIKAI

Pirmieji Marijonai pas mus į Ameriką atvyko 1913 
metais, kuomet veikimo atžvilgiu laikai mums, lietu- 
viains katalikams, buvo labai sunkūs. Tais laikais lais- 
vamanybė ir atvira bedievybė buvo platinama lietuvių 
tarpe visu smarkumu. Prieš katalikiškoji spauda buvo 
st'pri. Daugelyje parapijų buvo keliami nesutikimai su 
tikslu jas suardyti. Lietuvių katalikų spauda buvo silp
nutė. Visur trūko ir kunigų ir pasaulinių veikėjų. Or
ganizacijos buvo silpnos.
DARBO METAI IR LAIMĖJIMAI

Atvykusiems į Ameriką darbuotis lietuvių tarpe kun. 
F. Kudirkai, kun. J. Kazakui ir kun. V. Kulikauskui, 
iškart reikėjo pasinerti į daugybę darbų: pagalba kun. 
klebonams, misijos, parapijos darbai, vienuolijos pro
vincijos steigimas, susirūpinimas spauda. Sunku šian
dien ir įsivaizduoti, kiek valandų j dieną reikėjo dirbti 
fr tai dirbti blogiausicse sąlygose pirmiesiems marijo
nams. Jie dirbo nesiskųsdami. Visuomenė jų pasiauko
jimą greit pastebėjo, savo paramą suteikė. Atvyko iš 
Lietuvos daugiau jėgų, vietoje jų priaugo, taip kad ne
trukus ir naujokynas atsirado, ir dienraštis į jų rankas 
buvo pavestas, ir bernaičių kolegija išaugo, ir, paga
liau, kunigų seminarija įsisteigė. O kur darbas para
pijose, misijos.
DAUG NUDIRBTA, BET DAUG DARBŲ DAR 
TEBĖLAUKIA

Augo vienuolija su visomis savo įstaigomis ir naujo
mis jėgomis ir vis didesnę naudą nešė Amerikos lietu
vių katalikų visuomenei Bet čia svarbu bus konstatuo
ti, kad iš labai kuklios pradžios išaugusios Marijonų 
provincijos darbai jau siekia toli už Jungtinių Valsty
bių Senų Visa eilė jos kunigų šauniai darbuojasi ir 
Pietų Amerikoje. Ir, reikia manyti, kad po šio karo Ma
rijonų provincija Amerikoje jau bus tiek gausinga ir 
tiek stipri, kad ji ir karo sugriautai Lietuvai daug ga
lės padėti. Reikia neužmiršti, kad okupantai sugriovė 
Marijonų įstaigas Lietuvoje, sutrukdė jų darbą, pačius 
vienuolius išblaškė po visus pasaulio kraštus. Ameri
kiečiai turės padėti jiems atsistatyti. Ir, suprantama, 
juo daugiau visuomenės paramos vienuolija susilauks, 
juo greičiau ji augs savo jėgomis ir daugiau galės pa
gelbėti Lietuvos Marijonams ir, apskritai, Lietuvai.

Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai Tėvams Marijo
nams, jų bendradarbių draugijai ir visiems jų gerų dar- 
bS rėmėjams!______________________ f’? ’

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Anglijos vadui susirgus
Winston Churchillio asmenyje Didžioji Britanija turi 

tikrą vadą, šis vyras paėmė vyriausybės vairą į savo 
rankas tuo metu, kuomet imperijai buvo d'džiausio pa
vojaus subyrėti ir kuomet pati Anglija vokiečių lėktu
vais buvo daužoma. Naujam vadui reikėjo sukaupti vi
sas savo jėgas, kad prirengti kraštą gintis nuo užpuo
likų ir, be to, surast; talkininkų kitur.

Ačiū Churchillio nepaprastai energijai, apsukrumui 
ir darbštumui, šiandien vaizdas Didžiojoj Britanijoj yra 
visai šviesus. Jis suvienijo savo žmones karo pastan
goms, jis rado kitur draugų, bendradarbių ir sąjungi
ninkų, jis pats visur dalyvavo, konferavo, planavo.

Todėl netenka stebėtis, jei šiandien, kuomet pats va
das veda kovą dėl savo gyvybės, sirgdamas plaučių už
degimu. ne tik anglai, bet visų jungtinių tautų žmonės 
yra susirūpinę ir linki jam kuo greičiausiai pasveikti.

Anglijos premieras Churchill susirgo pavojinga Fga 
didžiųjų tarptautinių konferencijų metu. Pasirodo, kad 
didysis anglų vadas jau nesveikavo išvykdamas iš Lon
dono. Tačiau, žinodamas, kaip svarbu jam pačiam yra 
dalyvauk didžiųjų jungtinių tautų vadų, pasitarime, sa
vęs nepaisė, bet vyko į; tolimą ir pavojingą kelionę. Tad, 
jis yra tikras kareivis, tikras savo krašto patriotas, 
tikras vadas! Teduoda jam Dievas greičiausiai pasveikti.
★

Nauji laimėjimai Pacifike
Amerikiečių sėkmingas žygis, išlaipinant kariuomenę 

New Britain salon Pacifike, yra pažymėtinai svarbus. 
Žygis labai drąsus, nes toji sala yra ųepaprastai svar
bioj strateginei pozicijoj ir dėl to japonai čia buvo ge
rai įsistiprinę ir laikė daug savo karo jėgų. Bet gen. 
Krueger vadovaujamos amerikiečių karo jėgos nepaisė 
pavojų, pasitikėjo savo pajėgumu, išlipo į salos krantą, 
užėmė Aware stovyklą, įsistiprino ir iš čia daro toli
mesnius žingsnius prieš japonus.

Amerikiečiams ir sąjungininkams, kariaujantiems 
prieš žiaurius ir pasalingus japonus Pacifiko salose ir 
pačiame vandenyne, reikia atiduoti didžiausią pagarbą. 
Jiems tenka kariauti nepaprastai sunkiose sąlygose. 
Jiems reikia nugalėti milžiniško didumo kliūčių, išken
tėti daug skausmų, pakelti baisių smūgių. Tačiau už
grūdinti amerikiečiai kariai, apsukri ir sumani karo 
vadovybė viską pakelia ir, ka p matom, viską nugali 
ir varosi pirmyn. Esame giliai įsitikinę, kad tasai karo 
frontas yra gerose rankose. Mūsų visų pareiga žiūrėti, 
kad toms rankoms nepritrūktų ginklų ir v:sokios rei
kalingos amunicijos. Matydami, kaip narsiai kariauja 
ir aukojasi mūsų vyrai karo frontuose, ir mes turime 
daugiau dirbti, aukotis ir aukoti.

SPAUDOS APŽVALGA ]
Baltijos valstybės ir Rusijos "skaldymas"

Kokie ignorantai yra kai kurie laikraščių kolumnis- 
tai ir “rašytojai”, mes jau ne vieną kartą esame apie 
tai rašę. To tipo “rašytojų” karalius ar tik nebus Ray- 
mond Mcley, kuris rašo į “Newsweek” tokiais klausi
mais, apie kuriuos nieko nežino ir n’eko neišmano. Mes 
jau prieš keletą dienų priminėm, kiek nesąmonių tas 
ponas prirašė tame pačiame “Newsweek” apie Lietuvą, 
Estiją ir Latviją.

Raymond Moley dedasi esąs tarptautinių dalykų ži
novu ir diplomatu, tačiau, kaip pastebime iš jo raštų, 
jis nežino pačių pagrindinių dalykų apie tarptautinę po
litiką.

Tasai “rašytojas" drįsta tvirtintu kad Baltijos val
stybių neprik’eusomybė po pirmojo pasaulinio karo, 
tai buvusi Versalio traktato padarinys. Bet taip tvir
tinti gali didžiausias než nelis. Versalio sutartys, visi 
tą puikiai žino, nepagimdė nei Baltijos nei kitų valsty
bių. Jos lietė tik nugalėtąją Vokietiją. Tiesa, karo me
tu ir tuoj po karo buvo paskelbtas tautų apsisprendi
mo desnys. Bet tuo dėsniu pačios tautos pasinaudojo, 
nepriklausomybę paskelbė, valdžios aparatus pačios or
ganizavo ir pačios ieškojo sau de facto ir de jure pri
pažinimo paskirose valstybėse, kai Versalio sutartys 
jau seniai buvo sudarytos.

Versalio traktato autoriaus primetama “griekas”, 
kad jie skaldę ir suskaldę Rusiją. Nieko panašaus. Tie 
ponai kaip tik bijojo Rusijos klausimą liesti ir nenorėjo 
ją skaldyt:. Tik tuomet, kuomet pačios tautos pasiskel
bė nepriklausomomis, kuomet jau ir pati Rusija pripa
žino jų nepriklausomybę, Versalio sutarčių autoriai kiek
vienas paskirai davė joms pripažinimą.

Pagaliau, jei Versalio sutartyse ir būtų buvęs Balti
jos valstybių pripažinimas, vis vien tai nieko bendro 
neturėtų su Rusijos skaldymu, nes tos valstybės Rusi
jai nepriklausė, kaip nepriklausė Vokietijai ar kam ki
tam. Tai yra atskiros tautos, turėjusios ir turinčios 
šventą teisg į laisvą ir nepriklausomą gyvenimu.

Savaitės įvykiai rodo, kad 
netrūksta negeistinų karje
ristų valdžios įstaigose. New 
Yorko apskrities OPA va
das pažymi, kad taikant į- 
statymą, baudžiami advoka
tai, kurie gina asmenis teis
muose ir kartu tarnauja val
stybei.

Kada įstatymas buvo gi
liau paaiškintas bei taiko-
mas, reikėjo rinktis tarp ga
limybės verskis advokatūra 
arba tarnauti išimtinai da
bar žmonių įtartinoje OPA. 
Labai didelis skaičius tų val
stybės tarnų apleido jiems 
visai nepavydėtinas parei
gas.

Tarpe apleidžiančiųjų val
stybės darbą randasi Mc- 
Keough, prekių kainų tvar
kytojas, paties Prez:dento 
paskirtas Chicagos apskri
čiui, kada vargšelis pralai
mėjo pereituose rinkimuose. 
Šis žmogelis, metęs jam pa
dovanotas pareigas, persikė
lė į CIO organizaciją, ku
riai, kainos r nustatytos al
gos mažai terūpi.

Tenka stebėtis, kaip žmo
gus nuomones keičia. Smar
kus valstybės teisių gynėjas 
iš po nakties virsta engia
mų žmonių teisių sargu. Ne
jaugi galėtų būti, kad esti 
tokių, einą jiem3 pavestas 
pareigas, kartu netiki įsta
tymų teisingumu, kad iš vie
tų pirma proga šalinasi ? Kas 
gi atsitiko su jų ligšiol gi
namais principais?

Pasitaiko kad asmuo, są
žiningai pagvildenęs žino
mas tiesas, randa, kad visą 
laiką klaidingai elgėsi, tad, 
sekdamas sąžinės balsą per
tvarko gyvenimą. Dieve

šeštadienis, gruod. 18, 1943

REPATRIANTAI GRIŽŲ NAMO Į AMERIKĄ

Jau buvo “Drauge” rašyta ir nuotraukų įdėta apie įvykusį tarp Amerikos Jungtinių 
Valstybių ir Japonijos pasikeitimą kai kuriais belaisviais ir internuotais nuo pradžios 
šio karo. Tarpe grįžusių iš japonų koncentracijos stovyklų buvo ir apie 150 kunigų ir 
vienuolių. Šioj nuotraukoj matome dalį kunigų ir seserų. Viršuje viduryje prelatas Tho
mas J. McDonnell, nacionalis direktorius Tikėjimui Platinti Draugijos, žemiau kairėje 
sesuo Šv. Pranciškaus ordino ėjusi viršininkės pareigas mokykloj vienam kinų mieste, 
kurį užgrobė japonai. Viduryje seserų Pran ciškiečių vienuolyno, Dubuųue, la., genera-
sesuo Šv. Pranciškaus ordino ėjusi viršininkės pareigas mokykloj vienam kinų mieste

lė viršininkė. (NCWC-Draugas photo)

Rimties
VALANDĖLEI...

----------------- >
, duok, kad ta būtų pagrindi
nė priežastis gausingų atsi
vertimų. Kitaip, žmogus nėr 
patikimas.

Buvo neseniai tikrai keis
tas žmogus, Orestes Brown- 
son, vardu, pratęs mainyti 
tikėjimą pora kartų metuo
se. Įsidėmėtina, kad šis vy
ras, visas šių dienų žinomas 
religijas išbandęs, nerado jo
se tiesos. Galop, priėmęs ka
talikų tikėjimą, jį skaitė 
brangiausiu; pavyzdingu ka
taliku baigė gyvenimą.

Nereikėtų sakyti, kad po
litikoje galima vienaip elg

tis. žmones skriausti, pa
kreipti pinigų šaltinius savo 
keliu ir dar likti pavyzdin
gu, sąžiningu žmogumi. Prin 
cipai brangūs, jų reik lai
kytis. Kristus kartą skelbęs 
savo mokslą jo niekad ne- 
ma:nė. Jo pastovumas gra
žus ir sektinas. Argi nerei
kėtų daugiau matyti pavyz
dingo pastovaus gyvenimo 
valdžios tarnuose, kaip ir 
paprastųjų žmonių tarpe i

A. B. C. J.

PIRKITE KARO BONUS!

Skelbkitės Dien. “Drauge”

Chnstmas Salute to Fighting , Yanks

emj: Crosby and Bob Hope will trade quips during the two-hou« 
Elgin-sponsored Christmas Day variety program for servicemen 
Abroad and their familieš. ■* • • — • <

B

i ■ ■! ■ ' -J-i

j

BS-i •
LCarmen Miranda, the Brazilian 
•Bombshell, will be on hand to I 
aini? her native songs and en-z 
tertain w i t h her. inimitable 
brand of humor.'

Judy Garland win add her liH- 
ing notes to the musical portion, 
of the show.

The cast for the two-hour potpourri of song, drama and comedy to 
be broadeast Dec. 25 from 3:00 to\5:00 p. m. (CWT) over the Colum- 
bfa network> reads likę a veritable “Who’s Who" of Broadway an-i 
Hollywood. Besides the above talent, the show will feature Rober* 
Young, basso Adia Kuznetzoff, Cass Daley, the Revuers, the Chario- 
teera, KenCaroenter, Henry. Buase, Jack.Benny and Lena Home 
AfidJjoruUl. fei. »4de4. ........... .............
■ ■liuli ..... . T ,,
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Marijonų Vienuolija Amerikoje
Tėvu Marijonų trisdešimts metų darbuotės 
Amerikoje proga

(Tęsinys)
Marijonų Misijos

Toli, toli į pietus, dar ka
talikybei gerai neišdirbtame 
krašte, Pietų Amerikoje, Tė
vai Marijonai veda misijas. 
Jie čia darbuojasi lietuvių 
katalikų tarpe. Juk ir čia 
nemaža mūsų išeivijos pa
teko. Vargu apsunkinti, pri
spausti tie mūsų tautos sū
nūs čia pluša diena iš die
nos vargingu gyvenimo ke
liu. Ateitis jiems išrodė niau 
ki, nieko gero nežadanti. 
1939 metais Tėvai Marijo
nai apsiėmė jų tarpe 
buotis.

Per tą palyg’namai 
trumpą laiką ten jau 
nuveikta; suorganizuota pa
rapija, pastatyta bažnyčia, 
Buenos Aires, Argentinoje; 
ten pat įsteigta mokykla lie 
tuviškajam jaunimui apsau
goti nuo pražūtingos ištau-« 
tėjimo bangos.

Septyni Marijonai kunigą’ 
šiam darbui pašventė visas 
savo jėgas.

Čia lietuviškos išeivijos 
tarpe darbų irgi nest’go. Ku
nigai buvo prašomi vado
vauti tautinėj akcijoj, drau
gijų susirinkimuose dalyvau
ti, dvasiškai aprūpinti, joms 
patarti ir mokyklas steigti. 
Vos du kunigai, o darbe iki 
ausų.

Pirmasis Marijonų Vienuo 
lijos namas. Šv. Myko’o pa
rapijos klebonija, tais lai
kais buvo labai mažas. Ka
dangi kandidatų. į vienuo
lius greitai atsirado, tai ir 
vietos pritrūko. Reikėjo, to
dėl, nuomuotis vietos kitur. 
Į naujus namus buvo iškel
tas naujokynas.

Darbo dirva vis didėjo, o 
jėgų maža tebuvo. Du dar
bininku nepajėgė visa pada
ryti. Jie kreipiasi į Vyriau
sią jj Vadovą su pagalbos 
prašymu. Jiems pagelbėti 
pasiųstas, ką tik Šveicarijos 
Friburge naujokavimą 
baigęs ir universitete 
lavinęs, kun. Vincas 
kauskas. Čion atvykęs
mėnesy, 1915 m., jis tuojau 
buvo įtrauktas Į visų darbų 
sūkurį.

Dabar Marijonai užsimojo 
plačiau darbuotis Misijų sri
tyje. Kun. Kudirka beveik 
visus 1915 metus r 1916 m 
pavasarį važinėjo per lis u- 
viškas parapijas su misijo-

ĮI 
j

dar-

mis ir rekolekcijomis. Liku
siu du vienuoliu Čikagoje 
dirbo įvairius darbus, aprū
pino parap’ją. Be to, jiems 
tenka kitas sunkus darbas, 
“Katalikų Spaudos Draugi
jos" vedimas. Kun. Kuli
kauskas buvo jos sekreto
riumi.

Keliem kunigam tiek daug 
darbų at'ikinėti, reikėjo gan 
mikliai sukinėtis.
Vargų našta

Vienuolius, tiesa pasakius, 
galima pavadinti vargo pe
lėmis, nes jiems reikia vis
ko pergyventi, sunkią vargo 
naštą pakelti. Rodos, kad 
su naujomis jėgomis vienuo- 
iai galėjo tikėtis šviesesnių 
lenų, lengvesnio gyvenimo. 
?riešingai. Kilo naujų sun
kumų su gyvenimo namais. 
Kadangi Šv. Mykolo para
pijos mokyklai vadovauti 
uvo pakviestas Šv. Kazi- 
niero Seserys, tat reikėjo 
oms tinkamo namo gyven- 
i. Buvo pasamdytas namu
kas gan toli nuo mokyklos. 
Seserims didelis nepatogu
mas.

V enuo’ių Marijonų gyve
nimas irgi ne koks. Vieni 
gyveno parapijos klebonijo
je. kiti kitur samdytame na
me. Taip pat ir jiems nepa
togumas. Aišku, jog reikia 
naujų patalpų žmoniškiau 
gyventi.

Tadgi Marijonai už
sutaupintus centus ir užsi
traukę skolos, perkasi seną 
medinį namuką prie North 
Ave., lygiai priešais Marsh- 
fieid gatvės Čikagoje. Čia 
gi perkrausto savo gyveni
mą. Namuke sugrūsti visi 

!Marijona: ir parapijos ofi
sas, o klebonija buvo paves
ta gyventi seserims moky
tojoms.

Tų laikų Marijonams ta
sai namukas atmintinas. Jų

įžodžiais tariant, tai buvo jų LL v • J *j cyscius .
Žiemą būdavo nepakenčia

mai šalta, o vasarą — karš
ta, nes namukas buvo su
spaustas iš abiejų pusių. Ko
plytėlė, kurioje vienuoliai 
laikė savo bendras pamal
das ir klausė šv. Mišių, bu
vo visai mažytė, nepatogi; 
tai buvo kambarėlis apie 8 
pėdų ilgio ir 6 pločio. Nebu
vo joje nė oądynių. nė klaun- 
kų. Visi ten, ant ša’tų grin
dų atsikl'upę, garbino D’e-

Tėvų Marijonų naujokynas ir Kunigų Seminarija, kuri 
randasi Hinsdale, lllinois.
--------------------------------- -— 
vą ir dėkojo už viską ką 
gerą turėjo.

Dievas rodos, jų maldas į oininkų naštą. Tuo tarpu į 
j išklausė ir laimino juos. Dar
bai sekėsi. Iš vargų prade’a 

' išsikrapštyti. Parapija atsi
griebė, pradėjo tarpti. Para- 
pijieč’ų tarpe atsirado ne
maža uolių visuomenės dar
bininkų, kurie kiek galėda- vyskupas Messmer pakvietė 
mi padėjo Tėvams Mari jo- Marijonus ge’bėti Sheboy- 

Kai kurie iš jų dar‘gan lietuvių parapiją, liku-

gomis ga’įs daug padirbėti, 
palengvins nuvargusių dar-

j Marijonų vienuolyną stoja 
kun. Pranas Mesk suskas, At- 
ho', Mass. lietuvių parapijos 
klebonas.

Bet štai užgriūva ir nau
jų darbų. Milwaukee arki-

I

pastogė nešildo. Svetimame 
name sunku įkurti vienuoli- nams kliūva naujų darbų, 
nį gyvenimą taip, kaip rei- Čikagos arkivyskupas kvie- 
k alau j a Bažnyčios įstaty- ,čia Marijonus vesti ir ap- 
mai.

Laimei, Marijonams pasiū
lyta pirkti J. Eagdžiūao nuo
savybę, 2334 So. Oakley Av., 
kurioje dabar yra įkurta 
‘Draugo" spaustuvė. Namą 
Marijonai nuperka ir persi- 

i kelia jame gyventi.
Dabar Marijonams

jau truputį lengviau atsikvė
pti. Įsigytas namas didelis, 
turi c&ug kambarių mažų 
ir didelių. Yra jame vietos 
ir kur gyventi r išsitiesti. 
Daug patogumo-jame paly
ginus su senu namuku.

Kadangi Aušros Vartų pa
rapijos mokykla paūgėjo, 
Marijanams tenka užleisti 
kleboniją seserims mokyto
joms gyventi; jos gyveno at
liekamuose mokyk’os kam
bariuose. Marijonai telkiasi 
savo name. Nepatogu, bet 
pakenčiama.

T y

teko

savo

nams
ir šiandien nesiliauja dirbę.

Nuo 1916 m. rudenio kun 
F. Kud:rka, kaipo Marijonų 
vyresnysis ir šv. Mykolo pa
rapijos klebonas, pasiliko bū 
ti arčiau savo įstaigų. Mi
sijas vesti pasiuntė kun. V. 
Kulikauską. Šisai ir dirbo tą 
darbą beveik be pertraukos 
ištisus tris metus, išskyrus 
vasaros tris mėnesius. Su 
misijomis, rodos, apvažiavo 
visas lietuviškas 
Amerikoje.

I

I

Tuo pačiu laiku Mari, j o- •

rūpinti Šv. Baltramiejaus 
parapiją, VVaukegan, III., nes 
ten lietuviai likę be klebono. 
Marijonams pasiseka pas’.- 
iuosuoti iš Sheboygan. Kun 

Būčys pereina klebonauti į 
Waukegan, III.

Be tų darbų dar Marijo
nams tenka visą laiką klau
syti išpažinčių Šv. Kazimie
ro Seserų centre, vesti reko
lekcijas ir mis’jas, dirbti į- 
vairiose organizacijose.

Amerikos Marijonų gyve
nimą labai apsunkino karas. 
Sunku susisiekti su Genero
lu J. Matulevičiumi, tuomet 
jau Vilniaus vyskupu. Nau
ji vienuoliai, naujas gyve
nimas. Reikalingi rūpestin
go vado tėviški pamokymai, 
nurodymai, reikalinga jo iš
mintis nustatyti veikimo ke
lią. Iš tų sunkumų Marijo-

•Z*

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA- .
MI A U S 1 AS •
KAINAS.

j Turime didelj 
j p a s i r nkimą

Muzikališkų Instrumntų, Muzi-
■ kališkų Knygų, Stygų, Rekor- 
Į dų ir kitų visokių muzikalių 
į daiktų.

I
i
iX
I

Paisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus. Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tus.

i
i
!

JOHN A. KASS
JFWK1.RV — VVATCHMAKER | 

— MUSIC

ARCHER AVENUEĮ
P iro n e LAFAYETTE S6H |

nai kaip įmanydami ritosi. 
Pagaliaus išsirito.

(Bus daugiau)

I
Karo audru sūkury

pa- 
p?si- 
Kuli- 
kovo

Karo audrų smarkume. 
1916 metų pabaigoje, kada 
jau ir Amerikos gyventojų 
buvo jaučiama karo sloga, 
Amerikon atvyko kun. prof. 
Petras Būčys, dabartinis vys 
kūpąs ir Marijonų genero
las. Jis kartu su kun. Ma- į

[tulevičiumi stojo į Marijonų 
vienuoliją, padėjo ją atnau
jinti. Ilgai ėjo profesoriaus 
pareigas Petrapilio Kunigų 
Akademijoje. Jisai patyręs 

(gyvenimo žinovas, nepapras
tos energ’jos. darbštumo vy
ras. savo dar šviežiomis jė-

sią be lietuvio klebono. Ten 
gre tų laiku užima klebono 
pareigas kun. V. Kulikaus
kas. Jį pavaduoja kun. F. 
Kudirka., o kiek vėliaus kun. 
P. Būčys.

Negana to, kun. P. Sera
finas stojo į Marijonų kon
gregaciją, o su juo kartu 
tenka nešti ir Aušros Vartų 
Švč. Panelės parapiją, Čika
goje. Taip Marijonų jėgos ir

parapijas į išsiblaško. Kun. Kudirka pe
rima Aušros Vartų parapi
jos klebono paregas. o šv. 
Mykolo — kun. Pr. Meškaus-. 
kas. Vienuoliai vėl iš darbo 
neišsikasa.

Dabar Marijonai persi t va r 
Likusieji spiečiasi krū- 

Namuką prie North 
parduoda. Perkasi kitą 
pr’.e Šv. Mykolo para- 
nuosavybės. Vėliau tą

DRAUGO” 
METINIS

H

f

r

SausioJan. 16 d ■9 1944

SOKOL SALĖJ
ko.
von.
Ave.
visai

; pi jos
namą perleidžia parapijai. Į
jį pereina gyventi seselės
mokytojos, o klebonas grįž
ta klebonijon. Naujokynas r o i a
perkeltas į Aušros Vartų pa- ~ I v Į a
rapijos kleboniją. ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS

Lietuviška patarle teisin- DPV7TNTQ H C
gai pabrėžia, kad svetima i £l I Zilll 1O vyiijA-lLO 1

BERNADETOS GIESMĖ

G.
Solistai

GIEDRAITIS
A. KAMINSKAS

AMERIKIEČIAI MARINAI NEW BRITAINE

Karo laivų kanuolėmis ir lėktuvų bombomis išdraskius 
japonų lizdus, Amerikos marinai už ma vieną New Bri
tain salos pakraštį, kuris randasi tiktai už 270 mylių nuc 
svarbiausios japonų bazės Rabaul. (Acme-Draugas tele
photo)

i

FRANZ VVERFEL
Harold Foster Iliustracijos

policijos Za kome tas visa surašė Jis piktai į ją kalbėjo Tikintieji ją lydėjo

Ber-
ne-Bernadetai pasakojant Žako-
la- 
už-

ramybės. 
gatvėje,

jai 
sun-

priėjo ir 
ilgai ne-

Policijos Prisipažink, kad tu sakei baltą juostelę!—
— Tamsta suklydai berašydamas, — ra

miai atsakė Bernadeta. Bet Zakometas ne
norėjo jai nusileisti ir prisipažinti tyčia 
tai darąs.

— Bernadeta Subirūtė sako, kad Mote
riškė yra panaši į švč. Panelės Marijos sta
tulą mūsų bažnyčioje. —

Bernadeta atsakė — Aš visai taip 
sakiau. —

Zakometas nieko nelaimėjęs ir kiek 
biau užpykęs tarė: — Tas dalykas turi 
sibaigti, kitaip aš tave ir visą jūsų šeimą 
sugrūsiu j kalėjimą. Eik namo. —

Eemadetai einant namo prisirinko prie 
jos minia ir ją lydėjo. Priešakyje visų ėjo 
Antanas Nikolis, mosuodamas lazdą ran-

Eik su manimi, — tarė 
viršininkas

Bernadeta nebeturėjo 
viršininkas pamatęs ją
tarė: — Mergyte, eik su manimi; 
užims. — Tai nebuvo areštas, bet malonus 
pakvietimas. Tačiau tuojau susirinko minia 
ir sekė iki policijos namo. Zakometas įsive
dė Bernadetą į raštinę, atsisėdo už stalo, 
pasiėmė popierio ir paišelį ir tarė: — Ge
rai, dabar pasakyk man kas įvyko prie Ma- 
sabielio.
metas greitai visą surašė. Kada Bernadeta 
užbaigė, Zakometas, norėdamas ją sumai
šyti, pradėjo skaityti savo raštą: — Ber
nadeta Subirūtė sako kad Moteriškė dėvė
jo mėlyną skepetą ir baltą juostelę. —

— Baltą skepetą ir mėlyną juostelę, — 
tarė Bernadeta.

— Negalima, — suriko Zakometas, —
Dr»wia^i copyrlgbt 1141 by Slat B-nilcgt*. Ine T«t IMI. br T be yic'Bf by JCas FImtu.' M ‘n cn-operM!on w!th Book-of-the-Kooth Club, Ino.

kojc. — Aš būčiau atėjęs tavęs parsivesti, 
Bernadeta, — tarė malūninkas.

Bernadeta rodos ir nepatėmijo jo, 
taip buvo sunku kvėpuoti ir vis darėsi 
kiau ir sunkiau...

Čia tik labai trumpas aprašymas ką 
nadeta turėjo išvargti pas policijos virši
ninką. Pilną aprašymą rasite Vyskupo Bu
čio knygelėje: “švč. Panelės Marijos Apsi
reiškimas Liurde,” kurią “Darbininkas" 366 
W. Broadway, So. Boston, 27, Mass. neuž
ilgo išleis. Prisidėk prie jos išleidimo, pri- 
siųsdamas $5.00. Už tą auką gausi didelę, 
naudingą knygą ir būsi įrašytas įleidėjų 
sąrašą.

Split by PDF Splitter



H DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, UTINOIS šeštadienis, gruod. 18, 1943

PIKNIKU TVARKA VYTAUTO PARKE 1944 M.
Klaidu atitaisymas

“Draugo” gruodžio 16 d. tilpusioje piknikų tvarkoje 
1944 metams įvyk c kai kurių klaidų, kurias šiuomi atitai
some.

1944 metais piknikų tvarka bus šitokia:
1. Šv. Jurgio parap. — gegužės 21 ir rugpiūčio 27.
2. Šv. Kryžiaus parap. — birželio 25 ir rugpiūčio 20.
3. Nekalto Prasidėjimo parap. — liepos 2 Ir rugsėjo 24.
4. Gimimo Panelės šv. par. — birželio 11 ir rugpiūčio 3.
5. Šv. Antano parapijos — birželio!8 ir rugsėjo 10.
6. Visų šventųjų parapijos — gegužės 15 ir liepos 16.
7. Dievo Apvaizdos parap. — t rželio 4 ir rugpiūčio 6.
8. Aušros Vartų parapijos — rugpiūčio 13 ir spa'iv 8.
9. šv. Mykolo parapijos — liepos 23 dieną.

10. ŠŠ. Petro ir Povilo parap. — gegužės 7 ir liepos 30.
11. Šv. Juozapo parapijos — gegužės 28 ir rugsėjo 17.
12. Šv. Kazimiero parapijos — liepos 9-tą d’eną.
13. “Vyčių’’ — liepos 4-tą dieną.
14. Dienraščio “Draugo” — rugsėjo 4-tą dieną.
15. Labdarai Sąjungos — gegužės 30-tą dieną.
16. Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų — spalių 1 d.

Kun. A. M. Linkus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Mokyklos Motinų 
draugija

Marq> sotie Park. — Turė
ta trumpas susirinkimas 13 
d. gruodžio. Prisirašė dvi 
naujės narės.

Vera Paukštis išdavė ga
lutiną raportą iš praėjusios 
vakarienės, kurios pelnas pa 
skirt as išmoderniz a v i m u i 
Kindergarten. Paaiškėjo, pe' 

.no vakarienė davė $319.00.

Nutarta rengti kortavimo 
pramogą jo švenčių. Kom. 
pirm, apsiėmė Agnės Vai- 
nauski. Jai žadėjo visos pa
gelbėti.

Greitai eita prie susirin
kimo užbaigos, nes sesutės 
būdamos dėkingos narėms 
už taip didelį darbą mokyk
las pagerinimui, jų viršinin
kės sesers M. Evangelstos 
sumanymu, pakvietė nares 
prie stalo į Christmas Par- 
ty. Prie vaišių prisidėjo ir 
kun. A. Baltutis, kuris džiau 
gėsi jaunų motinų nuveik
tais darbais. Narės pasida
lino Kalėdų dovanėlėmis r

linksmai vakarą praleidusios 
išsiskirstė.

Sekantiems metams valdy 
ba lieka ta pati. Pirm. Ona 
Lavvrence, vice pirm. Ona 
Vish, rašt. Bertha King ir 
Donna Kaminskas, ižd. M. 
Ambrase Ir koresp. Donna 
Kaminskas.

Šv. Teresės draugijos 
sukaktis

Šv. Teresės draugija mi-i 
ni 13 metų sukaktį. Narių 
turi 150. Kaip kasmet, taip 
ir šįmet, minint sukaktį, tu-_ » 
reta vakarienė vien narėms, 
gražiame Nahtucket.

Dovydo Motina

NUTILDYTOS PRIEŠLEK TUVINES KANUOLES ! Padėkos žodis priklauso 
visiems atsilankusiems. Esu 
dėkingas redakcijoms už tal
pinimą pranešimų ir garsi
nimą per radio. Ačiū buv. 
Lietuvos prezidentui A. Sme 
tona’ ir Lietuvos atstovui P.

' Žadeikiui už gautus linkėi- 
jimus šventės pasisekimui.

J. Jakubauskas

i PIRKITE KARO BONUS!
— - —----- —

A A

Po netikėtos vokiečių oro atakos ant transportinių laivų Bari įlankoj, Italijoj, aplinkui matosi tik gaisrai 
naikinimas, o priešlėktuvinės kanuolės stovi nebylės. Sanai kin mas 17 laivų ir 1000 gyvybių skaitomas antras didžiau
sias nuostolis po ja/ponų užpuolimo ant Pearl Harbor. Prie š šią nacių ataką daugelis laivų stovėjo dar neiškrauti. 
(Acme-Draugas telephoto)

ir iš-

Astuoni sužeisti
Albany Park policija pe

reitą penktadienį norėjo pil
nai išaiškinti kodėl žemėje 
Ravenswood “L” traukinys 
ir Kedzie str. gatvekaris su
sidūrė netoli Leland. nežiū
rint skerskelio vartų, signa
lų ir sargo. Aštuoni asmenys 
buvo sužeisti. Trafikas buvo 
sulaikytas valandai..

FATS GO TO BAT

NORFOLK, VIRGINIA—Fir«t Cla«a Specialirt, Peewee Reete, formerly 
• atar player on the Brooklyn Dodgera team and now dolng a «well Job 
for Uncle Sam, accompaniea Mrs. Reese to the meat dealer wh«r« she 
wlll turn in the kitchen fat she has salvaged. Inslde of 21 days lt wlll 
be converted Into urgently needed glycerlne used In ths manufacturs 
of munitions and medicinai*. One pound of Inedible fat producea ths 
glycerine reąulred to manufacturs 1.5 pounda of flun powdsr.

Naujienos iš PLD
Palaimintos Lietuvos drau 

g jos priešmetiniam susirin
kime buvo keletas svarbių 
raportų. Ruošto vakaro ko
misija pranešė, draugijai peL 
no liko $155.93.

Auditorijos raporte, pirm. 
J. Jacka pranešė, kad ren
giamos prie baliaus ir tikie- 
tai jau p’atinami. Tik ėtų 
išplatinime susirinkime' pa
sidarbavo Frank Bakutis.

Išduotas raportas iš Lab
darių Są-gos seimo,
buvo labai sėkmingas ir dar- 

i bas senelių preglaudoj jau 
eina prie pabaigos.

Į susirinkimą buvo atsi
lankęs Anton Stasiuiis, kan
didatas į 9-to distrikto Statė 
Representatives. Kalbėjo a- 
pie savo kandidatūrą ir dė
kojo Palaimintos Lietuvos 
draug'jai už indorsavimą. 
Jis lietuviškai gana gražiai 
kalba. Vyras jaunas, ambi
cingas ir pasiryžęs nepamir
šti lietuvių.

Valdybos rinkimas buvo 
svarbiausia. Sekantieji pas'- 
liko tarnauti draugijai 1944 
metais: pirm. J. Jacka, vice 
pirm. Frank Bakutis, nut. 
rašt. Lucille S. Bagis, iždi
ninkas Thomas S. Janulis, 
fin. rašt. Frank M cklin, iž- 

i do glob. Stan’ey Kupsis. kon
trolės rašt. Frank Margevi- 
čia, maršalka Vincas Balsis, 
auditorijos atstovas J. Jac
ka, ligonių globėjas P. Au
gustinas.

Knygų peržiūrėjimo komi
sija susideda iš sekančių na
rių: Tamkevičaus, Stulos ir 
Tumavičiaus.

Nutarta neduoti grabnešių 
ir grabnešiams mašinos lai
dotuvėse mirusių narių.

Koi espondentė

Vargšo atsišaukimas
Cicero. — Būdamas per 

daug metų ligos suspaudi
me, silpnos sveikatos, nega- 
liu užsidirbti. O dabar, že
mos metu, sunku kentėt, ir 
nėra lėšų gydytis.

Tuo reikalu atsišaukiu į 
draugijas, klubus, prefesio-i 
nalus, biznierius ir visus 
brangius brolius ir sesers 
lietuvius, prašydamas pagal
bos, Šv. Kalėdų dovanėlės, 

į auke’ės, kurios su dškingu- 
. . mu nuo visu lauksiu sekai-kuns v

ciu adrasu: J. Lapinskas, 
1414 So. 50 Ct.. Cicero 50, III.

Sporto Šventės 
komisijos padėkos 
žodis

Vardu Dariaus Girėno
sto, noriu ištarti padėkos žo
dį v siems sportininkams už 
jų dalyvavimą Sporto šven-į 
t ės programoj; Ateitininkų 
draugovės g. upei už išpildy
mą tautiškų šokių; fotogra-

fui Walter Stankūnui už nu
traukimą judamųjų paveiks
lų ir nuotrauką visų daly- 

jVių; jaunų legionierių benui
:r jų vadui J. Kibart už da- 

po- lyvavimą.
r>~

MARCELE 
IVANAUSKIENE

(po te.ais Sebeckaitė)

Mirė gruod. 17 d.. 1943 m’.. 
8 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje Kilo iš 
Tauragės apskr.. Gaurės par., 
Traklaukčs kaimo. Amerikoje 
išgyveno 4 3 m< tus.

Faliko d;deliam'- nuliūdime: 
sūnų Ignacų marčią. Adolfiną, 
ir anūka Jack: seserį Petronė
lę Parvidienę ir vyrą Liudvi- 
ką: seserų vaikus — Victoria 
White. Bernica Arvia. Joseph 
Stu'ga. Alphons" Stu’ga (U. S. 
Army) ir William Bartush ir 
jų šeimynas: ir daue kitų gi
minių, draugu ir pažįstamų.

Velionė priklausė p ie S.L.- 
R K.A. Roselando kuopos ir 
pr e Roselando Idealių Moterų 
kliūbo.

Kūnas pašarvota® Bukausko 
koplyčioje. 10821 S. Michigan 
Avė. laidotuvės įvyks pirmad.. 
grual. 20 d., 1943 m. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus atly
dėta į Vis-i šventų pt. baž
nyčią. ku-ioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionė® siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Sūnus, Marti, A- 
nūkas. Sės o, S e ų Vaikai 
ir vsos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: L. 
Bukauskas, tel. Pullman 9661.

Phone: VICTORY 4356

Į Negaliu

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS ELASTIC MA- 
TKRlOlJkS NATŪRAI.RS GLM 
SPALVOS OANTV flJUTOMS.

čia Geriausia Krautuvė Pirkimui

KALĖDŲ DOVANŲ
kaip tai

Deimontų — Visokių Laikrodėlių 
Rašomųjų Plunksnų ir 

Įvairių Sidabrinių Daiktų Dėl 
Visų Šeimynos Narių,

3249 So. Halsted St. Chicago, III.

kad

Padėka
Bridgeport.

praleisti viešai nepadėkojus
Moterų Sąjungos Chicagos 
apskričiai už man įteiktą 
puikią dovaną. Ji man ma
loni todėl, kad joj matau 
sąjungiečių atjautimą mano 
menko pisitarnavimo,
vykau į Am. Lietuvių sei
mą. P ttsburgh, Pa.

Nuoširdžiai ačiū pirm. A. 
Poškienei, vice pirm. M. Ai- 
tutienei, rašt. D. Kaminskie
nei. ižd. K. Sriubienei ir vi
soms už sveikinftnus įtei
kiant dovaną, taipgi vakaro 
vedėjai “M. D.” red. S.
kalienei, ir visų kuopų at
stovėms. Taipgi ac ū D. Ka
minskienei už gražų aprašy
mą ‘‘Moterų Dirvoj”.

Rožė Mazeliauskienė

tt^Velvalones.
$12.50

IKI $39.50 Už KlEK\iLA£
Noatoliluoda. B« • konto. NaturalAa •pal
vos Neblunka. Visoj Aaly žinomos dantų 
pleltoa. Permatomos cryatal clear plaltoa

Plunksnos snnknmo. sanitares, Patm- 
kinimas sar-.intnatas. M atari ola- labai pa- 
naius | ramtlnj. Vienos dienos taisymų 
patarnavimu*. Apskaičiavimas veltai. 
r Darome p’eftas (spausta* Ir Į

gautas tik iš lalsnluotų dentįstą 1

Sa

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S Ashland 2n<1 Fl Mon »251

Atdara nno V Ik! «. HrAtnd no. m 
____ KALBAMU 

3’.'45 W •fitli st 
80 N. Ilcaibo. >>
Vidui įmesto v«,i

k®t virt«d'.«*u!

iki «.

NEI AUKITE-
Ryfoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpinti) jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus. neturėsite jokit) nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of

COIIGHS
Dat To Coldt or Bronchial Irrltation

H«r»’» good nsw» for the poopla of the U. S. A. 
Cuud.’i grMtmt cough medieme ,t now boing 
mad. and aofd right hora, and d you have any 
dout-t about whit to take thu winter for the com- 
mon cough or bronchial imtation got a bottle of 
Buckley'a CANADIOL Mutura. You won’t be disao- 
pointod —it*a difforont from anything efae you ever 
uwd one littleaip and you get matant action.Onty 
45c all druggiata. Satiafaction or monoy back.

Underwriters"

O'MAIIFY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLITMBIA INSURANCE COMPANY 
TMPERTAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MTCHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

----------------
- ■ ' ■■

ĮKLAUSYKITE

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. - 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,

« Taipgi Pasiklausykit Populiaraus z
ft] VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT
* “TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Kaimynus
$ Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

2*18
BAIS

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the H ne «W

Furniture

and SONS
«i*<*Xnry ffespnmentstive

sHOlVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
Fnr appointment caD — 

REPUBLIC 6051

M ESAUSKAS
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Susirinkimas jau 
nimo reikalais

Sekmadienį, gruodžio 19 
d., 2 vai. popiet, Šv. Antano 
parapijos mokykloj, Cicero, 
šaukiamas priešmetinis L. 
Vyčių Chicago apskrities su
sirinkimas, kuriame bus ren 
karna nauja valdyba 1944 
metams ir sudaryti planai 

. išjudinimui L. Vyčių veiki
mo mūs kolonijose. Kuopų 
atstovai, visi veikėjai, na- 
riai-veteranai ir visi susirū
pinusieji mūs jaunimo atei
timi, kviečiami atsilankyti.

Kun. J. Grinius, dv. vadas

RADiO

PASITINKA VYRIAUSIĄ KARO JĖGŲ VADĄSusirinkimai

1

PIRKITE KARO BONUS

PADEKONE

I

A
JUOZAPAS SHAULIS

4 pro-anukus; lr 
giminių, draugų ir 

priklausė prie Chl- 
Janitors Union, Lo-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MONUMENT CO.

I

Mūsų pastatytas
T«VAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos priešmetinis 
sus rinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 19 d., Šv. Ka
zimiero akademijoj, 2 vai. 
popiet. Visų ARD skyrių į- 
galiotų atstovių ir visų ARD 
skyrių veikėjų, kurios dar
bavos per visą metą, pra
šom dalyvauti susirinkime. 
Rengsmes prie jubiliejaus 
bankieto, kurs įvyks vasa
rio 27 d., 1944, akademijos 
auditorijoj, taipgi prie dva
sinės puotos kovo 5 d., ku
rioj dalyvaus J. E. vyskupas 
O’Brien. Prašom visų rėmė
jų laiku iatvykti.

A. Nausėdienė, ARD pirm.
—---------

Marąuette Park. — Tėvų; 
Marijoną Bendradarbių 5-tasj 
skyrius laikys priešmetinį 
susi rinkimą sekmadienį, 
gruodžio 19 d., 2 vai. popiet, 
parapijos svetainėje.

Gerbiame j i bendradar-
j biai! Būkime geri ateiti j šį .. _ , x .. _ x x x
susirinkimą skaitlingai, nes C,lųOJ' (Anny Force photo; Acme-Dnaugas telephoto) 
bus rinkimas valdybos ki-

KEEIPKITES PRIE MUS

VENETIAN

Geriausio Materiolo ir Darbo.

DAINUOJA OPEROJE

nuliūdimo^^^Kvalandoje
•

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMOS

Šį sekmadienį nepamirški- j 
te pasiklausyti puikios radio 
programos iš didžiulės ra
dio stoties WCFL — 1000 
kil. Išgirsite puikų kvarte- • 
tą su gražiomis liaudies dai
nomis, taipgi didžiulį orkes
trą. grojant muzikalius kū
rinius. Šias programas lei
džia Juozo Budriko rakan
dų, radio ir auksinių daiktų 

• krautuvė adr. 3241 S. Hals
ted St., Chicago, Hl.

Pranešėjas.

Lietuvos Ūkininko draugi
jos priešmetinis susirinki
mas įvyks ateinantį sekma
dienį, gruodžio 19 d., West 

' Side Hali, 2242-44 W. 23rd 
Place, 1 vai. popiet. Prašo
me narius-es dalyvauti

Ona Aitutis rytoj, gruo
džio 19 d., Eight Street Te
atre, prie 8-tos ir Wabash 
Avė., turės debiutą operoje 
“La Traviata.”

American Opera Co. kas
met vadovauja vaidinime tų 
operų, šiais metais, be Onos 
Aitutis, operoje dainuos ir 
žinomas dainin. Algirdas 
Brazis. ~~

Ona Aitutis yra kilus iš 
Springfield, III. Jos tėvai 
Mare ulioniai yra seni 
Springfield’o gyventojai ir 
gerai žinomi lietuvių tarpe, tiems metams. Nors į šį su

sirinkimą ateikime visi.
Kviečia Valdyba

Į

I 
i

Ji buvo komp. A. Aleksio' 
mokinė, kuomet jam ten te
ko vargonininkauti. Prieš 
dešimtį metų Ona apsigyve
no Chicagoje ir tik retkar- 
čiais pasirodydavo lietuvių 
parengimuose.

Onos Aitutis reikšmingą 
debiutą reiktų paremti gau
siu atsilankymu. Tikietų 
kainos prieinama kaina.

Pradžia 8 vai. vakare.

Brighton Park. — L. Vy
čių 36 kp. sus-mas ir rinki
mas 1944 m. valdybos įvyks 
pirm., gruodžio 20 d., 8 vai.

Gen. George S. Patton (kairėj), komanderls Septinto
sios Armijos;'gen. H. H. Arno!d (viduryje), viršininkas 
Amerikos Oro Karo Jėgų; ir gen. Mark W. Clark, koman- 
deris Penktosios Armijos pasitinka prez. Rooseveltą Si-

vak., parap. mokyklos kam- dienį, gruodžio 19 d., lygiai 
baryje. Visi nariai-ės kvie- 1 vai. popiet parapijos mo- 
čiami dalyvauti. kyklaj. Prašome visų narių

James R. Cherry, pirm, atsilankyti, nes bus rinkimas 
valdybos ateinantiems me
tams. ValdybaDraugija Šv. Elzbietos ant 

Town of Lake laikys prieš- 
metinį susirinkimą sekma-

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109 *

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Antanas Linkus, rast.

Budriko Moderniška Krautuve

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

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

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL 1000 k. Sekmadienio va
kare 9:30 \aland*.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda.

-

Skolinam Pinigus
Morgičiams

( BEITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

^TAUPYKITE

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkai

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINĖ
DIVIDENTŲ
RATA............

1751 W. 47th Street
I ■> I— ■ m n i ■

A

Hm *

V j.., ri

TIESIOG IR SUTAUPY-
KIT AGENTU KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.f A

PRANCIŠKUS LOKIS
Gyv.: 10 50 W. 59th Street 
Mirė- gruod. 17 d., 1943 m., 

3:00 vai. ryte, sulaukęs se
natvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šaulių apskr.. Žagarų mieste
lio. Amerikoj išgyv no 41 na.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Pauliną (po tėvais Be-
1 ckaitę); 3 dukteris Oną Kat
kienę ir ž ntą Juozapą, Juli
joną Buttin ir žen ą Antaną, 
Stella Bush ir žentą Charles; 
7 anūkus; 
daug kitų 
pažįstamų.

Velionis 
cago Flat 
cal No. 1.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., 
gruod. 20 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
šventų par. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingas pamaldos už 
velionio s elą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiam" visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
ntai. Anūkai. l’r;>-anūkai ir 

visos kitos Giminės.
Laidot. direktorius: L. Bu

kauskas. tel. Pullman 9661.

kuris mirė lapkr. 25 d., 1943 
m., o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėlioti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą. ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą, amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. Ign. Al- 
bavičiui, kuris atlaikė pamal
das už jo sielą ir pasakė pri
taikintą pamokslą, ir kun. E. 
Abramavičiui už nulydėjimą į 
kapines.

Dėkojame draugystėms Red 
Rose ir Lietuviu Kareivių už 
gausingą atsilankymą narių fr 
palydėjimą. į kapines. Dėkoja
me šv. Mišių ir gėlių aukoto
jams.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Charles E. Syrewicze, 
kuris 3avo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį. Dėkojame 
grabnešiams ir visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmon
ėms; o tau, mūsų drauge, lai 
Visagalis Dievas suteikia am
žiną tilsį ir ramybę.

Nuliūdę: šeini y a Kailių, ir 
Giminės ir Draugai.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:
ž

PERSONALJZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST1 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PHODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautlful—Most Enduring—Strongest—Best In Tbe Worid.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PADEKONE

ALEKSANDRAS PETKEVIČIUS
kuris mirė gruod. 3 d1., 1943 m., ir tapo palaidotas gruod. 9 d , 
o dabar ilsis Šv Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams: kun kleb. 
Ign. Albavičiui, kun. J. Griniui, kun. P. Gasiunui ir gerb. 
provincijolui kun. Jančiui, kurie atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą ir kun kleb. Ign. Albavičiui, kuris pasakė pri
taikintą pamokslą bažnyčioje, o kun. Ed. Abromavičiui už 
pamokslą pasakytą prie kapo.

Dėkojame vargonininkams: A. Mondeikai, prof. A Po
ciui, VI. Daukšai, J. Brazaičiui, K. Gaubiui ir dain. Al. Bra
ziui už gražų grojimą ir giedojimą laike pamaldų. Taipgi dė
kojame Sophie Barčus už gražų mirties pranešimą per radio.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkojame graboriui Antanui B. Petkui, kuris savo geru 

ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame 
grabnešiams iš šv. Vardo draugijos ir visiems, kurie paguo
dė mus nuliūdimo valandoje. Pagalios, dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mylimas vyre ir 
tėveli, lai Visagalis Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį. 
Niekados tavęs neužmiršime

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnai, Dukterys, Marčios, Žen
tai, Anūkai, švogeriai ir visos kitos Giminės.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET NARIAI 
Chicagos
Lietuvių
Laidotu vių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

,®‘ 1 ,*
’ ’T™-

B W Is
LA

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

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

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

Tetephone YARDS 1419

L J. ZOLP
164S WEST 46tb ST. 1Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
16756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2518
COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
19821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PLLLMAN 8661
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
X šeštadienis, gruod. 18, 1943

r

rengiama

JTĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
CHICAGOS APSKRITIES

_ atšvęsti
| Tėvų Marijonų 30 Metų Darbuotės Amerikoje
‘I

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

Sekmadienį, Gruodži o (December) 19, 1943
6 valandą vakare

Nepaprasta ir šauni vakariene

Jei norite turėti džiaugsmo - atvykite 
rytoj, gruodžio 19 d., i Cicero

ŠV. ANTANO PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKSTA CHICA
GOS APSKRITIES TĖVŲ MARIJONŲ BENDRA
DARBIŲ JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ. IŠKILMĖS 
PRASIDEDA 6 VAL. VAKARE LIETUVIŲ PARA
PIJOS SALĖJE. BUS GRAŽU IR ĮDOMU.

Šiais metais suėjo trisde
šimt metų kaip Tėvai Mari
jonai nenuilstamai, garbin
gai ir ryžtingai su pasišven
timu dirba Bažnyčios ir Tė
vynės darbus Amerikoje. 
Lietuviškoji katalikiškoji vi- j daug jūsų draugų, prietelių 
suomenė Tėvų Marijonų dar- i ir pažįstamų, 
bus rėmė ir remia savo pa
sišventimu ir doleriu. Daug 
yra nuveikta, bet dar daug 
darbų tenka atlikti. Todėl 
sukaktuvių proga yra pra
vartu pažiūrėti kas nuveik
ta ir kokie darbai dar lieka 
atlikti. Todėl gruodžio 19 
dieną, 1943 metais, Šv. An
tano lietuvių parapijos salė
je, Cicero, III., yra rengiama 
jubiliejinė vakariene, kurio
je bus padaryta darbų ap
žvalga ir numatyta kas lieka 
toliau veikti.

Tuo pačiu laiku di
deliame Tėvų Marijonų prie
telių ir rėmėjų susibūrime, 
bus pagerbti Tėvai Marijo
nai, kurie savo darbais daug 
nusipelnė Bažnyčios ir Tau
tos darbuotėje, taip pat bus 
pagerbti Tėvų Marijonų rė
mėjai — garbės nariai ir ki
ti uolus rėmėjai ir darbuoto
jai.

Jubiliejinėje vakarienėje 
bus ne tik pagerbimas nusi- 
pelnusių asmenų, bet taip | 
pat galėsite ne tik skaniai 
pavalgyti, pamatyti gražią 
meninę ir muzikos dalį, bet 
taip pat susitikti savo pažįs
tamus ir su jais pasidalinti 
mintimis. Todėl visi esate

maloniai kviečiami atvykti 
gruodžio 19 dieną, 6 valan
dą, į šv. Antano lietuvių 
parapijos salę, Ciceroje, III. 
Bus įdomu, gražu ir malonu, 
nes vakarienėje dalyvaus

i
Tat iki pasi

matymo 6 valandą vakare 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Jūsų laukia Tėvai Marijonai, 
kurie nori tarti viešai Jums 
padėkos ir meilės žodį už jū-I 
sų pasišventimą ir gražius 

‘ darbus.

IŠIMAMAS SUŽEISTAS BOMBERIO ĮGULOS NARYS

Įžanga

su-

Gaisrai siaučia

Kiek ugnis sukėlė nuostolių tik 
keturiose gaisro vietose

F^

1 Bę 1Hkv i

Po sėkmingo bombardavimo japonų bazės Rabaul, iš 
sugrįžusių bomberių ant lėktuvnešio Saratoga iškeliamas 
priešo sužeistas vienas bomberio šaulys (gunner). Helme- 
tą užsidėjęs yra Įeit. Julie Bascoss, buvęs AlbAmerican 
futbolo žaidėjas Southern California universitete. (Acme- 
Draugas telephoto)

$65,000 nuostolių
Pereitą trečiadienį, 10 vai. 

vakare, Gary Country klube, 
pietuose už Gary miesto ri
bų, kilo gaisras, ir gaisri
ninkai su ugnimi kovojo 
daugiau kaip dvi valandas. 
Sakoma, jog gaisras sukėlė 
$65.000 nuostolių.

* * *

$50,000 nuostolių
Ugnis perėjo per dviejų 

aukštų namo krautuvę ir 
ofisą, Roosevelt rd. ir Avers 
avė., pereitą trečiadienį. Su
stabdė Roosevelt rd. gatvė- 
karių judėjimą ir sakoma, 
jog ugnis sukėlė $50,000 
nuostolių.

nerį explozijos beveik 
naikino H. Stanley Johnson 
namą, 745 Sheridan road, 
Winnetka. Jis yra Chicago 
furniture manufacturing fir
mos prezidentas. Trys ug
niagesiai buvo sužeisti, še
šias valandas buvo kovota 
su liepsnomis.

Winnetka ugniagesių de
partamento viršininkas pa
reiškė, jog gaisras 
$100,000 nuostolių.

Gaisrą pastebėjo 
išnešiotojas. Namas 
trijų aukštų.

❖ * ❖

sukėlė

laiškų 
buvo

Ugnis teatre

Donald Klemm, 13 metų ko iš namų, neužilgo Donald 
amžiaus nusižudė su savo pasiuntė savo jaunesnę se- 
tėvo drambliniu ginklu vėlai 
trečiadienio vakare. Tas vai
kas turėjo Warren Town- 
ship aukštesnės mokyklos 
keturis dolerius.

X Serga Ona Reikauskie- 
nė, cicerietė, motina kun. J. 
Reikausko, -karo kapeliono, 
kurs šiuo metu randasi ‘‘o- 
verseas”. Ji yra ilgametė 
ARD centro vice pirminin
kė ir žinoma darbuotoja. Rei 
kaiuskai gyvena adresu 1226 
So. 49th Avė.

X L. Vyčių Chicago aps
krities priešmetinis susirin
kimas šaukiamas rytoj, ŠV. 
Antano parapijos mokykloj, 
Cicero. Tikimasi, kad susi
rinkime dalyvaus skaitlingai 
ne tik kuopų atstovai, bet 
ir visi buvę ir dabartiniai 
veikėjai.

X Cpl. Bernice Norkus, iš 
Town of Lake, N. Carolina 
valstybėje susitiko su vienu 
iš save kolonijos marinu — 
Cpl. A. Drukteniu, kuris 
Pearl Harbor užpuolimo me
tu buvo Oklahoma laive ir 
buvo sužeistas. A. Drukte- 
nis apdovanotas Purpurinės 
Širdies ordinu.

Anksti pereitą ketvirta
dienį ugnis sunaikino Chica
gos miesto seniausia teatrą 
The Wabash, 1836 Sc. Wa- 
bash. Pietinėje miesto daly
je elevatorių ir požpminio 
traukinio tarnyba buvo su
laikyta dvi ir pusę valandos, 
kai gaisrininkai kovojo su 
ugnimi.

Apie 50 asmenų buvo pri
versti išbėgti į gatvę iš 
krautuvės ir ofiso.

Gaisras, kuris prasidėjo 
______________ Lakeview Furniture Co.

Washington, D. C. — Ka- krautu''ėje, 3837 W. Roose- 
ro departamentas pereitą velt rd - ‘«sės dau8iau kaiP 
penktadienį paskelbė 435 tns vaIandas* 
Jungtinių Amerikos Valsty- _ 
bių kareivių pavardes, kurie Trys sužeisti 
yra dingę karo frontuose. 
Dingusiųjų skaičiuje septy
ni vyrai yra iš Chicagos ir 
jos apylinkės.

Dingę kareiviai karo į 
frontuose

<

sutę į kaimyno namą. Tada 
jis rado amunicijos ir užtai
sė ginklą. Ir įvyko baisus 
dalykas — savižudystė. Do
nald paliko raštelį: “Aš sko
lingas mokyklai keturis do
lerius, sudiev, tėve!” Donald 
kūnas buvo rastas klūpančio 
pozicijoje. Jis šautuvo vamz
dį įdėjo į burną ir paspaudė 
gaiduką.

Donald buvo vienas iš sep
tynių vaikų. Jo brolis yra 
parašiutistas armijoje, jo 
sesuo yra WAC seržante, jo 
tėvas yra North Chicago 
fabrike darbininkų prižiūrė
tojas.

Manoma, jog 13 metų am
žiaus vaikas nutraukė sau 
gyvybės siūlą dėl tų pinigų.

Donald’o tėvai. Mr. ir Mrs. Į 
Arthur H. Klemm, Rogers 
avė., Gurnee, nuėjo į Wo- 
man’s Auxialiary of the 
American Legion mitingą 
trečiadienio vakare. Donald 
prašė tėvo keturių dolerių, 
bet tėvas norėjo, kad vaikas 
pats užsidirbtų, ir atsisakė 
duoti prašomos sumos.

Jis nežinojo, jog E. W. 
Thompson, aukštesnės mo
kyklos superintendentas, 
daugel atvejų reikalavo pi- 

Pereitą ketvirtadienį poli- nigų iš Donald, ir paskutinį 
cija ieškojo penkių vyrų va- kartą įspėjo jį, kad sumokė- sian avė., siuvėjas 
gių gengės 
luoti vyrai 
pietvakarių 
je keturias 
pabėgo su $320.

Sakoma, jog ugnis kilusi 
pereitą trečiadienį po pietų 
dėl aliejaus šildytuvo (bur-

Sakoma, jog ugnis sukėlė 
$50,000 nuostolių.

Namas buvo statytas 1900 
metais.

Mirė siuvėjas
Anton Raczkowski, 66 me

tų amžiaus, 1503 N. Arte- 
pereito 

po to, kai gink- tų skolą. Donald turėjo tą trečiadienio vakare mirė Šv. 
apvogė pietų ir skolą už tikietus, kurie bu- Elžbietos ligoninėje nuo su- 
Chicagos daly- vo jam duoti parduoti gruo- žeidimo, kurį gavo kai jį pa- 
biznio vietas ir džio 2 ir 3 dieną.

Kai tėvas ir motina išvy-

Pavogė trokę ir svaiga
lu už $4,000

Išvežiojimo trokas, turin
tis degtinės ir vyno už ketu
ris tūkstančius dolerių ver
tės, dingo pereitą trečiadie-5 
nį iš parkinimo vietos, fron
te 2024 So. Western avenue. 

‘James Catura, 2430 S. Eme- 
rald, Gold Seal Liąuor Co. 
vairuotojas pranešė apie tai 
Marąuette policijai. Trokas 
taip pat turėjo seifą, kuria-

Į

me buvo dedami iškolektuo- 
ti pinigai. Nežinoma koks 
skaičius pinigų buvo seife.

Nesityčiokite iš meilės, nes...

Jaunuolis, 18 metų, besityčiodamas iš 
meilės pateko kalėjiman

X E. Samienė, žinoma vei
kėja ir Federacijos Chicago 
apskr. sekretore, šiom s die
nomis gavo laišką nuo sū
naus Alfonso, kuris džiau
giasi Kalėdų proga aplankęs 
Betliejų ir Jeruzalę. Kariuo
menėj jis yra transportinių 
lėktuvų radio operatorius.

I

lietė automobilis prie North 
ir Western avė. Pirkite karo bonus.

Kansas City, Kan. — Tho
mas Robertson, 18 metų am
žiaus jaunuolis, kuris per še
šis mėnesius vedė tris mo
teris, buvo nuteistas kalėji
man pereitą 
daugpatystę

Robertson 
si jaudinimo, 
sprendimas
žmona No. 3 verkė, kai jis 
buvo grąžintas į kalėjimą. 
Ji ir žmona No. 2 iškėlė by
lą daugpatystės kaltinime.

penktadienį už 
(bigamiją). 
mažai rodė su
kai buvo jury 

išneštas, bet
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Robertson papasakojo ju
ry apie savo vedybas. Žmo
ną No. 1, Mrs. Katherine 
Norris Robertson, 20 metų, 
jis sutiko plaukiojimo party, 
Corpus Christ, Tex., pereitą 
gegužės mėnesį, — jis pasa
kė, — neužilgo jie apsivedė. 
Jie abu kartu gyveno tris 
savaites ir paskui ji paliko 
jį ir sugrįžo į jos namus, 
Kansas City.

Robertson nuvyko į Kan
sas City ir jis sutiko žmoną 
No. 2, Mrs. Lucille Emily 
Miller Robertson 17 metų, 
kuri dirbo vaistinėje. Ro
bertson pasakė, kad kai jis 
įėjo į vaistinę nusipirkti vi
taminų, ir jie įkrito į meilę 
iš pirmo pamatymo. Jie ap
sivedė spalių 21 d., Olathe, 
Kans.

Neužilgo jis vedė žmoną 
No. 3, Mrs. Anna Frances 
Pugh Robertson. 17 metų 
amžiaus.

Tai jau yra daugiau negu 
pasityčiota iš meilės ir mo- 

i terystės.

X Bruno Šamas, sūnus 
buv. Town of Lake biznie
rių, šiuo metu randasi Kini
joj. Rašo, kas esąs sveikas 
ir labai norėtų Kalėdų šven
tes prale’sti su tėvais ir su 
Šv. Vardo draugija Kalėdų 
rytą dalyvauti bendroje ko
munijoj.

X Brightonparkiečiai Ži
liai šiomis dienomis džiau
giasi gavę per Amerikos R. 
Kryžių žinią apie savo sūnų 
Liudviką, kuris randasi ja
ponų nelaisvėj Filipinuose. 
Rišo, kad sveikata gera, bet 
yra slaugomas. Žiliai dar du 
sūnus turi kariuomenėj: Jo
nas randasi Ft. Sheridan, o 
Pranas — California vai.

X Lillian Gasilonis, savi
ninkė Cicero Tavern, 1247 
So. Cicero Avė., kviečia vi
sus Cicero biznierius, drau
gus ir pažįstamus pasinau
doti gera proga, be pointų 
pasivaišinti 18 ir 19 gruo
džio, skania briediena.

X Geradaris E. K. šv. 
Kryžiaus bažnyčiai nupirko 
naują smilkylą (kodilą), ku
ris bus pirmą sykį vartoja
mas Kalėdų dieną.
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