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RUSAI ARTINASI PRIE PABALČIO VALSTYBIŲ
OKUPAVO ARAWE AERODROMĄ

Atnaujino atakas ant japonų bazių
MELBOURNE, gruood. 21 

— Vėliausias pranešimas sa
ko Amerikos šeštos armijos 
daliniai baigė išvaryti japo
nus ir užėmė Arawe aero
dromą.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, gruod. 20. — 
Amerikiečiai Naujoj Britą-1 
nijoj šiuo laiku artinasi prie 
Arawe aerodromo, 6 mylias 
į šiaurę nuo pusiausalio ga
lo. Anot pranešimo, tas ae
rodromas jau gali būti už
imtas. Užėmę tą aerodromą, 
amerikiečiai turėtų dar vie
ną bazę iš kurios jų lėktu
vai galėtų pulti didžiulę Ra
baul bazę.

Amerikiečiai ir taip ata
kavo Rabaul iš Solomono 
bazių, kadangi 80 mūsų lėk
tuvų penktadieny puolė tą 
bazę. Gen. MacArthur pra
nešimas sakė dalis tų lėktu
vų pakilo iš naujos aikštės 
Bougainville saloj, prie Em- 
press Augusta įlankos. ' 

Adm. Halsey štabas sakė 
ataka atlikusi savo tikslą— 
ne apšaudyti priešo pozici-i atolius, kur sunaikino šešis 
jas, bet kad iššaukti priešo 
lėktuvus. Keturiasdešimt Ze-

ro lėktuvų pakilo priešintis, 
šeši jų buvo nušauti, ir du 
amerikiečių lėktuvai dingo. 

Japonai lakūnai vis dar 
bando kaip norint praskris
ti per sąjungininkų lėktuvų 
apsaugą, ir atakuoti naujas 
amerikiečių pozicijas Nau
joj Britanijoj. Ketvirtadieny 
ir penktadieny mūsų lakūnai 
nušovė du priešo lėktuvus, o 
pa trolių lėktuvai penktadie
nio pavakary nušovė japonų 
bomberį.

Tebespaudžia japonus
Mūsų lakūnai atakavo 

priešo aerodromus prie Cape 
Gloucester, kur numetė 190 
tonų bombų, ir prie Cape 

. Hoskins, kur padegė ant že- 
i mės esantį lėktuvą.

Bougainville saloj ameri
kiečiai, su artilerijos pagel- 

. ba. tebespaudžia japonus 

. prie kalnų netoli savo 8 my- 
; lių pločio pozicijos.

Centriniam Pacifike, armi 
jos ir laivyno lakūnai ata
kavo Marshall salyno Mik, 
Kvvajalein, Jaluiti ir Ebon

Premjerui Churchill 
praėjo ligos pavojus 
LONDONAS, gruod. 20.— 

Šios dienos biuletenis sako 
Premjero Churchill tempe
ratūra jau normali, ir kad 
plaučių uždegimas dėl kurio 
jam prisėjo gulti lovon jau 
nyksta.

Vėliausiam pranešime nie
ko nesakoma apie pulso ne
reguliarumą, kaip kad buvo 
minėta šeštadieny. Ta. žinia 
buvo sukėlusi susirūpinimo, 
kadangi 69 metų amžiaus 
M nistras Pirmininkas yra 
gydomas širdies ligų- speci
alisto.

SVEIKINAME LAIMINGAI GRĮŽUSĮ

Kcngresmonai Joseph Martin, Jr., Sol Bloom (viduryje) 
ir slaptosios policijos narys, sveikina prez. Rooseveltą, 
laimingai grįžusį iš istorinių konferencijų ir kelionių Si-

t

Zero lėktuvus ir gal nuskan
dino du mažus transportus.

ivnyu uauai jau

"apsigynima" karas
NEW YORKAS, gruod.

20.—Tokyo radio šiandien 
pranešė Japonijos gyvento
jams, kad Japonijos karas
pasikeitęs iš karo už Į cilijon, Malton ir k. Mūs prezidentas, kaip iš atvaizdo ma-
tenciją į apsigynimo karą. I tome, po tų kelionių, rodos, nei kiek nepavargęs. (Acme- 
Pranešimas sakė priešas, 
nežiūrėdamas didelių nuos-

amerik'ečiai Naujoj Britą- Pro-naciai Bolivijoj nuvertė aliantams 
nijoj smarkiai kovoja prieš
“mūsų narsųjį garnizoną.”

Draugas telephoto)

i NACIAI PASITRAUKIA 1$ KERZONO
Rusai sakosi užmušę 20,000 vokiečių
NEW YORKAS, gruod.

20.—Britų radio pranešimu, 
rasai grąsia didžiąjai nacių 
Vitebsko bazei apsupimu. 
Pranešimas sakė vienas ra
sų dalinys dabar 
toli j vakaras nuo 
kiečių tvirtovės ir 
nacius iš užpakal o.

randasi 
tos vo- 
grąsina

pra-

LONDONAS, gruod. 20.— 
Rusų didžioji žiemos ofen- 
syva dviejose vietose 
laužė nacių' linijas . Stip
riems rusų daliniams varan- 

I tis per vokiečių linijas Ne
vėlo sektory, šiaurėje, vo
kiečiai prisipažino, kad jie 
pasitraukia iš savo Kerzono 
pozicijos prie žemutinės 
Dniepro upės. Nacių linija. 
pietuose sukosi ap'e Kerzo- 
ną.

Rusų laimėjimai prie Ne- 
velio davė jiems dasivaryti 
iki 52 mylių nuo Latvijos 
rubežiaus. Berlynas spėja,

kad rusai toje ofensyvoje 
vartoja 250,000 kareivių. 
Jau šešta diena kaip rasai 
čia spaudžia nacius, ir jau 
užėmė 500 kaimų ir mieste
lių. Rusų tankai, kavalerija 
ir pėstininkai dabar veržiasi 
į Polotską, strateginį gele
žinkelių suėjimą netoli nuo 
Lenkijos ir Latvijos sienų. 
Rusų komunikatai sako jie 
užmušę 20,000 ir suėmę 2,000 
vokiečių karių.

Praradimas Kerzono pali
ko vokiečius be gerų apsi
gynimo prospektų iki pat 
Bugo upės, 30 mylių į užpa
kalį, pakeliui į Odessą. Vo
kiečių pranešimas sakė sėk
mingai persikelta per Dniep 
rą, nežiūrint didelių ledų.

Vokiečiai taipgi sakė ra
sai atakuoja prie Nikopolio, 
kur, anot jų, jie sunaikino 
64 rusų tankus, ir į pietva
karius nuo Dnepropetrovs- 
ko, Dniepro upės užlenkime.

Sako japonai evakuos 
svarbiuosius miestus Vengri-

Rusai Ukrainoj užmušė 
nacių geštapo viršilą

LONDONAS, gruod. 20.— 
žinia iš Chungking sakė ja
ponų vyriausybė įsakiusi vi
siems c vilią ms evakuoti Ja
ponijos svarbiuosius mies
tus, matomai bijodami są
jungininkų orinių atakų. 
Anot pranešimo, to įsakymo 
nepildymas bus baudžiamas 
pagal karinius įstatymus.

Tokyo radio šiandien pri
pažino, kad dėl pakartotinų 
atakų ant to miesto “tam 
tikras skaičius” civilių eva
kuota iš Hanoi, prancūzų 
Indo-Kinijos.

Sako rusai siunčia 
jugoslavams lėktuvu
LONDONAS, gruod. 20.— 

Stokholme gautas praneši
mas iš Budapešto, kuriuo 
sakoma, kad 300 lėktuvų, 
“manoma iš Rusijos,” skri
do per Bulgariją iš šiaurės 
į pietus, lyg duoda suprasti, 
kad tie rasų karinių lėktu
vai buvo pasiųsti 
vams partizanams, 
nešimo, lėktuvai 
tad reik:a manyti,
nusileidę partizanų laikomoj 
teritorijoj.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO 

jos radio pranešimas sakė
sąjungininkų lėktuvai dar 
kartą bombavę Bulgarijos 
sostinę Sofiją.

IŠ MASKVOS — Rusų 
kariuomenės randasi nepil
nai 50 mylių nuo Latvijos 
sienos.

IŠ WASHINGTONO. — (
Iždo sekretorius Morgenthau 
pareiškė, kad 2 bilionų do
lerių taksų bylius bus taip 
pat, kaip visai nebūtų pra
vesta taksų bylius.

IŠ LONDONO — Šiandien 
įvyko dar dvi dieninės ata
kos ant nacių Europos. Ber
lyno ir Vichy radio sustojo 
transliavę, kas nurodo, kad 
sąjungininkai veikiausiai da
ro naktines atakas ant Vo
kietijos ir Prancūzijos.

LA PAZ, Bolivia. gruod.
20.—Šiandien buvo nuvers-I
ta pro-aliantiška Bolivijos 

NEW YORKAS, gruod. vyriausybė po Prezidentu
20.—Britų radio pranešimu, Enriąue Penaranda. Tą per- 
Dr. Alfred Funk, vokiečių versmą įvykdė nacionalistų 
geštapo viršininkas Ukrai- revoliucijonierių sąj u d ž i o 
no j buvo rusų partizanų už- vadai, kurie, sakoma, stip- 
muštas Rovno mieste. Vo- riai priešinasi Jungtinių 
kiečiai už tai išžudė 100 Amerikos Valstybių politi- 
Rovno gyventojų ir daug jų kai.
išsiuntė į koncentracijos A . v. „, . J Anot pranešimo, Prsz.

i stovy as. Penaranda; Gen. Miguel Can
------------------------ - j ------------------------ ---------------

dia, Įcaro ministeris; Gen. 
Antenor Ichazo, karinių jė
gų viršininkas; valdžios mi
nisteris Pedro Aroe Zilvetti 
ir kiti vyriausybės vadai 
areštuoti.

Nacionalistų organizacija 
yra sudaryta iš Bolivijos 
armijos elementų ir jaunimo 
organizacijų. Perversmas į- 
vyko po apsišaudymo 3 vai. 
ryte. Radio pranešimas sakė 
keli asmenys buvo užmušti 
ir sužeisti.

Maršalas Petain sako 
jis neatsistatydins
LONDONAS, gruod. 20.— 

Maršalas Henri Petain, Pran 
cūzijos galva, šiandien už
gynė gandus būk jis planuo
ja atsistatydinti iš savo pa
reigų. Anot Šveicarijos ra
dio pranešimo, j's taip pa
reiškė delegacijai kuri jį 
aplankė Vichy mieste.

Vokiečiai Prancūzijoje Sujungė amerikiečiu 
suėmė 4,000 asmenų) britu aviacijos 
LONDONAS, gruod. 20.—

Nacių pranešimas per Pary
žiaus radio sakė, kad per 
praeitas dvi savaites Pran
cūzijoje suareštuota suvirš 
4,000 asmenų, “jų tarpe ban 
dita', teroristai, komunistai 
ir paprasti kriminalai.”

dalinius Azijoje
NEW DELHI, gruod. 20. 

—Visi britų ir amerikiečių 
karo aviacijos daliniai piet
rytinėj Azijoj buvo sujungti 
į vieną dalinį, kuriam vado
vaus maršalas Sir Richard 
Peirse.

Amerikiečiai pasivarė pirmyn dvij 
mylias Italijos kalnuose

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS
Alžyre, gruod. 20.—Vakari
niam Italijos fronte penkto
ji armija pasivarė pirmyn,

Rusai Kharkove pakorė 
keturis karo kriminalus

KHARKOVAS, gruod. 20. 
—Maždaug 50,000 vyrų, mo
terų ir vaikų plojo kuomet 
šio miesto aikštėje buvo pa
karti trys vokiečiai karinin
kai ir vienas rusas parsida
vėlis. Jie buvo karo tribu
nolo nuteisti mirti už žmo
nių kankinimą ir žudymą 
nacių okupacijos metu. Visi 
keturi buvo prisipažinę kal
ti.

Įsakė spaustuvininkams 
grįžti prie darbu
WASHINGTON. gruod. 20 

—Karo darbo taryba šian
dien įsakė Washingtono laik 
raščių spaustuvių darbinn- 
kams tuoj grįžti prie darbų, 
ir šaukė susirinkimą apta
rimui algų pakėlimo reikalo 
tam popiečiui. Darbininkai 
vakar naktį atsisakė eiti į 
darbus ir dėlto keturi Wa- 
shingtono laikraščiai šian- 

> dien neišėjo.

Vokiečiai sušaudė 10
NEW YORKAS, gruod. 

20.—Vokiečių kontroliuoja
mas Romo3 radio šiandien 
pranešė, kad dešimts Milano 
gyventojų buvo sušaudyti 
dėl Milano fašistų komisio- 
nieriaus nužudymo.

Studijuoja koncesijas 
geležinkeliečiams 
WASHINGTON, gruod. 20 

—Šiandien studijuojama kon 
cesijos geležinkelių darbi
ninkams vietoj reikalaujamų 
algų pakėlimų, kad išvengti 
streiko, kuris turi prasidėti 
gruodžio 30 d.

Arbitracijos konferencija 
vakar dieną prasidėjo prie 
Prez. Roosevelt rašomojo 
stalo, vėliau nusikėlė į Bal
tųjų Rūmų kabineto kamba
rį, ir baigė posėdį po penkių 
valandų nepasiekusi “galu
tino susitarimo.” Konferen
cijos dalyviai planavo šian
dien toliau tęsti diskusijas.

I

PUOLĖ AUGSBURGĄ IR INNSBRUCKĄ
LONDONAS, gruod. 20.— Komunikatas sakė daug 

Amerikos didieji bomberiai bombų buvo taikliai numes- 
dienos metu šiandien ataka- ta ant Innsbracko geležin- 
vo šiaurvakarinę Vokietiją kelių, 
iš vakarų pusės, sekdami

LINCOLN, III., gruod. 20. 
—Gaisras vakar sunaikino 
Lihco’n Foundry Co. dirbtu
vę. Ketvirtadienio naktį ug
niagesiai išgesino mažą gai
srą toje pačioje dirbtuvėje

šešiolika sąjung'ninkų lėk 
vakar dienos atiką iš Vidur- tuvų negrįžo iš atakų, bet 
žemio bazių. ' spėjama, kad kiti jų nusilei-

----------- do draugiškoj teritorijoj.
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Vidutinieji bomberiai puo 

Alžyre, gruod. 20.—šios die- lė geležinkelių centras prie 
nos pranešimu, sąjunginių- Foligno, Peraca ir Arezzo, j
kų didieji lėktuvai bombavo centrinėj Italijoj, ir Terni 
Augsburgą, 20 mylių į šiaur geležinkelių suėjimą. Kitos 
vakarius nuo Miunčeno, Vo- atakos buvo išneštos prieš 
kiet joj, ir dar kartą puolė uostus ir laivus Adrijatikos 
Inssbrucką, į šiaurę nuo ir vakariniam Italijos kran- 
Brenerio perėjos, šių ir kitų te, jų tarpe Civ tavecchia, į 
atakų metu sąjungininkų šiaurvakarius nuo
lakūnai nušovė 43 priešo Pa.aman salos, Adrijatike, ir 
lėktuvus.

vo iki šiol amerikiečiams 
aršiausios.

Britų aštuntoji armija ry
tiniam krante taipgi pasiva
rė pirmyn. Britų tankai nu
kariavo vokiečių pozicijas ir 
suteikė naciams didelius 
smūgius. Komunikatas sakė 
kareiviai centriniam sekto
ry stumiasi pirmyn per la
bai nelygią žemę.

Radio France, Alžyre, sa
kė britai kareiviai jau įėję 
į Orsogna miestą.

Kongresas atidėjo algų 
pakėlimo reikalą iki 

ateinančių metų 
WASHINGTON, gruod. 20 

—Atstovų buto tarpvalsty
binės prekybos komitetas 
šiandien atsisakė balsuoti 
Senato užgirio byl aus gele
žinkelių darbininkų 
kėlimo reikalu, ir 
dabar turės laukti 

i čių metų.

Jugosla-
Anot pra
negrįžo, vieton net iki dviejų mylių, 

keliose kalnuotose vietose. 
Štfibo pranešimas sako kiti 
daliniai jau pasivarė už nau 
jai užimto San Pietro.

Amerikiečiai kareiviai už
ėmė San Pietro po kruvinų 
ir sunkių kovų, ir iš ten pa- I
sivarė į lygius laukus. Pra
nešimas sako tos kovos bu-i

3JW0PPM£ 
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jog jie

ORAS
Dalinai ūkanota. Nebus

didelės atmainos tempera
tūroje.

< hristtnas 
Še^t/s

Romos;

Jugoslavijos Split uosto.

algų pa- 
re i kalas 
ateinan-
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MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
Kukliai paminėta
50 m. kunigystės 
sukaktis

PraNewtown, Pa. — Ku. 
nas Vasiliauskas, kapelionas 
Juozapo Marijos Vilos aka
demijos, ir svainis mūsų gar 
saus kompozitoriaus, Juozo 
Žilevičiaus, šįmet mini ku
nigystės 50 metų sukaktį.

Jubiliatas gimė Lietuvoje, 
Gibaičių kaime iš tėvų Juo
zo ir Anastazijos Adomai
tytės-Vasiliauskų. 1893 m. 
buvo įšvęstas kunigu. Pra- 
dž oje, kaipo vikaras, dar
bavos tai 'vienoj, tai kitoj 
parapijoj Lietuvoje. Po to 
virš tris metus teko darbuo
tis tarp viengenčių ir Ško
tijoje. Sugrįžęs Lietuvon, 
klebono pareigas ėjo kelio
se parapijose. Be dvasinės 
darbuotės, kiek le do laikas 
ir aplinkybės, nsbesišalino 

i
T

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

Būkit Malonūs
ROMMEL — NACIŲ KARO VADAS

į ir nuo visuomeninės veiklos. 
1937 m. atvyko Amerikon 

atlankyki savo artimiausius 
gimines — šeimą Juozo ir 
Viktorjos Vasiliauskai tės-
žilevičių. Aplinkybėms susi
bėgus, jis iki šiol gyvena. 
Amerikoje.

Šiomis dienomis jubiliatas 
išleido d'doką savo raštų rin 
kini, pavadintą “Mano Sie
los Atgarsiai” (Neužilgo į- 
dėsime rašyt. A. Vaičiulai
čio atsiųstą šios knygos re
cenziją, “Draugę” red.).

Gruodžio 9 d. vilos koply 
čieje pam'nėjimui jubilie
jaus, buvo atlaikytos iškil
mingos (su asista) Mišios 
šv. Po visam vi’os seselės- 
vienuoiėš jubiliatui suruošė 
ir atitinkamas pagerbtuves 
ir vaišes svečiams.

Iškilmėse dalyvavo šešio
lika kunigų ir jubiliato sesuo 
Viktorija žilevičienė su sa
vo vyru ir dukterim.

Jubiliatui laikant iškilmin
gas Mišias šv., asistavo Phi 
įadelphia jaukesnieji Kuni
gai, o p amoKslą pasakė kun 
J. Simonaitis iš Elizabeth, 

i N. J. Akadsmikių choras la
bai gražiai ir įspūdingai gie
dojo.

i

p arduodame Laikrodžius, Laik- 
odėlius, Auksinius ir Deiman- 
oius Žiedus, Rašomas Plunks

nas ir kitus 
sdsokius auk- 
iinius daiktus 
iž PRLENA-
AlAUSIASi 
<AINAS.

Curime didelį 
a s i r nkimą

tuzikališkų Instrumntų, Muzi- 
■ališkų Knygų, Stygų, Rekor- 

ų ir kitų visokių mpzikalii. 
ūktų. .

> -
faisom Laikrodžius, Lšlkro 

euua, Žiedus, Rašomas Plunk- 
•as tr Muzikalius Instrumen- 

tus.

trenkė ir paskui au-

Aukščiausiu nacių karo vadu iki šiol buvo pats Hitleris. 
Dabar pati vokiečių žinių agentūra praneša, kad aukš
čiausia karo vadovybė perduota fieldmaršalui Rommeliui. 
Čia jis su gen. von Hannken žiūri vokiečių kariuomenės 
parado Kopenhagene, Danijos sostinėj. (Acme-Draugas te
lephoto)

Jezukevičius, organizatoriai Malsima kalvia 
A. Mis ūnaitė, S. Keliotis, | aidime KCiyjC 
atstovė į Federaciją A. Mi- Į Henry Sonnenberg, 65 me- 
siūnaitė, S. Keliotis, atstovai tų amžiaus, Cedar Lake, 
į tarybos skyrių: S. Kaspu- Ind., buvo užmuštas pereito 
eis, J. Šimėnas, B. Teliūnas, šeštadienio vakare už miesto 
dvasios vadas kun. K. Juo- ribų, kai automobilis jį su- 
zaitis.

Valo ba labai gražiai dar- tomobilio vairuotojas nuva- 
bavos šiais metais. Žiūrėjo žiavo. Sutrenktasis mirė Ii 
vienybės, meilės tarp narių, 
užprašė šv. Mišias už miru
sius kuopos narius, daug au 
ko jo parapijos reikalams ir 
kitiems geriems darbams. 
Kai kurie nariai norėjo pa- 
s trąukti iš valdybos, bet 
kuopa sulaikė pakeldama al
gas per pus.

Dabar 137 kuopa nutarė 
rengti našlių ir našliukų šo
kių vakarą sausio 9 d., 1944 
m. Komiai j on išrinkta: Cle- 

. va Balčitis, Paulina Misiū
nienė, Zofija Kačenienė. Ko- 
m sija žada dėti pastangų, 
kad vakaras pasisektų, kad 
bent kelios poros susipaži
nusios apsivestų.

goninėje. Paskui buvo areš
tuotas automobilio vairuo
tojas, kuris pareiškęs, kad 
jis nuvažiavo savo keliu, kai 
Sonnenberg buvo sutrenk
tas, nes nusigandęs dėl šio 
įvykio.

PIRKITE KARO BONUS!

’l

s

Sosto pas antinio, arkivysk.
A. G. Cicognani.

SAVO AKIMS!•
TUt vien* por* aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lSvg- 
zamlnuotl Ja* moderniškiausia 
metodą, kurią regSjimo mokai*, 
gali aut.lktl

M METAI PATYRIMO 
>oMnkime akini?, kurie prajali- 

■* via* akių {tempim*.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampam 18-to*
Telefonas i CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:»0 a. m. iki »:I0 p. m. 

Tračlad. ir tektad. »:X0 a. m.
£ iki 1:00 p. m.

PIRKITE KARO BONUS!

Pietus surengtus jubilia
to pagarbai, pradėjo kun. J. 
Čepukaitis, pakviesdamas 
patį jubiliatą sukalbėti mal
dą. Vėliau buvo kalbų, ku
rioms vadovavo kun. J. Si
monaitis. Kalbėjo visi sve
čiai, kuriems jubiliatas už 
cai padėkojo. Be to, gavo 
daug sveikinimų ir dovanų. 
Per pietus buvo labai graži, 
meniškai išpildyta akademi- 
xių. programa susidedanti iš 
ia nų ir deklamacijų. Tačiau 
gražiausiu iškilmių vainiku 
ouvo Šventojo Tėvo atsiųs- 
:.as palaiminimas jubiliatui 
sykiu ir pasveikinimas Šv.

Jubiliztas atrodo sveikas 
ir nežiūrint 72 m. amžiaus, 
gan judrus. Jo prietelis

torių užlaidų. Klebonas sa
kė neužmirš aukotojų savo 
maldoj.

Rockforde daug žmonių 
serga fliu. Sunki liga. Tris 
dienas pasirgęs negali paei
ti. Daktarų negalima prisi
šaukt’. Korespondentas

i RAPGUTiJ'
h VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
I RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1456 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

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

m 6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
!||| Telefonas

•#

GROvehill 2242 iDaleidžiama, kad tai bus 
didžiausias meteoritas, ku- 

Gruodžio 12 d. LRKSA 137 lis rastas Tanganyiko srity
je, Afrikoje, 1931 metais. Jis 
sveriąs net 80 tonų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
kuopos metiniame susirinki
me valdyba 1944 m. paliko 
toji pati: pirm. S. Varako- 

jj’.enė, vice pirm. J. Dubinąs, 
finansų rašt. S. Keliotis, nu- 

1 tarimų rašt. A. Misiūnaitė, 
ižd. L. Čepulis, iždp globėja 
N. Misevičienė, maršalka''J.I -I ' - i •J • - -

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
| Nedaliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787
Namų TeL PROspect 1930

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
" REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Mirga-marga iš 
Rockford, III.

Gruodžio 12 d. kun. K. Juo 
zaitis dėkojo visiems gera
dariams: aukotojams, fun
datoriams. J. Milašis ir C. 
Makauskas aukojo naujus 
ružavus arnotus. Tretininkių 
draugja aukojo naują, meg- 
stinę albą, kurią numezgė 
Marijona Bagdonienė iš 
Grandville, 1’1. Taipgi alto
rių užlaidų papuošimus pa
rūpino tretininkės ir Apaš
talystės Maldos draugija 
Trečias vardas atsakyta pa
skelbti. Dėkui Makauskienei 
už išvalymą ir apsiuvimą ai-

DR. G SERNER

kės. 6958 So. Talman Are. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANIMJ8
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

TeL 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.

Ofiso TeL VTRginia 0C36 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Areher Avenue 
OfiK vaL: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Tiefiacfienials pagal sutartį

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL 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.

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 viriminėtu 

antrašu.

j
i

%
DABAR EXTRA!EXTRAI

PIRKITE KABO BONUS

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuvis lea* 
žydukas

M. KANTER,

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
85 metų patyrimas

TeLi'Yards 1829
Pritaiko Akinius.

Kreivas Aki*
Ištaiso.

Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valando* nuo 10 Ud 4; nuo 6 Iki t 

Bekmadteayje p*8*l Mitartį.

jūsų parlor

Telefonas SEELEY 8769

2310 IVEST ROOSEVELT ROADt s

ubpai (AfiNiHC’

IR 
AUKŠ
ČIAU

I
)

^K.

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

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT V’ISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
ve!t Furniture Kompani; 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan 
galų.

• • •

2-jų

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ l!
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1$
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS m

NUOAIMCIO RATOM8. t'J

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoks 
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI Į8TAIG- 

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL CAT.TTMFT 411 g Jog, m. Morarin. Sec’y 82841 SO. HALSTED 87

JOHN A. KASS
VVELRY — WATCHMAKER

— MUSIC

■ ARCHER AVENUE
Kuone: LAFAYETTE 8617

WOLK STUDI1 
1945 West 35* Street

/4z

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

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

Atvykite i mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, visky, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITVINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

Permainytas 
vardas ir 
adresas

^]ų $ jS A
ŠMOTŲ £| g
Kainos ■v

Yo«
C*i 
B<
S U r* 
•f

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDTTUJAS BB CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel......... VTRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ftuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais
VaL: 10-12 ryta. 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted SL, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—R popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDvay 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Eez. 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. 

‘Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas ir dora žmogui

duoda gyvenime stiprybę ir
jėgą.

Split by PDF Splitter
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HELP VVANTED — VYRAI“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »188-»48«

X*

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpovrer Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
lluonvimo Raštą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo Kar Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuoea- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit j Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

ARC W FlLDERlŲ
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

VYRŲ
BULK PLANT 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
440 IKI $50 SAVAITĖJ 

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

VVESTERN BURLAP
1109 VV. 38th

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

Apmokamos

BAG CO.
St.

HELP VVANTED — MOTERYS

DUp^tA^ DRAUGAS, CKTCACO, IMHOIS
............... .2 -

• >• v .£» Į

HELP VVANTED — MOTERYS . • HF.LP VVANTED — MOTERYS

MERGINA 
REIKALINGA 

ABELNIEMS OFISO DARBAMS
Turi mokėt aršoma mašinėle. 

Gera Mokestis.
Turi būt gabi, prie visokių ofiso 
reikalų darbininkė. Atsišaukite į

SASGEN DERRICK CO.
3103 W. Grand Avė.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

Assemblers

Ir Solderers
šiftui.Radio dalykų. Dieniniam 

Lengvi, švarūs darbai, viršlaikio.
GERA MOKESTIS 

PATYRIMO NEREIKIA
Arti North side "L” gatvėkarių 

ir Subway.

Oak Mfg. Co.
1260 N. Clyboura

Moterų Karo

Iš SSSR išlaisvintieji tremtiniai, 
kilę iš Lietuvos

Vil-

Mu-

3/000 kariškių pašto 

darbe

1930,

1904,

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

- - - Laipshiškas Įsidirbimas

MAŠINISTO 
$70.00 IKI $87.50 

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL. WORKS

Kasdien: 8 iki 8 vakare
5757 h STREET

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
STICKER HANDS 

IR FEEDERS .,
Prie moldingų. Užtenkamai viršlaikio

WM. YUENGER MFG. CO.
5215 S. Keeler

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 įsidirbi- 
mni. Pilno laiko darbininkams 48 

Į valandas į savaitę.
ATSIŠĄUĮHT ASMENIŠKAI 

4301 V. KINZDE 
8 RYTO IKI 7 VAK.

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

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

niais ar naktiniais šlftais.
ATSIŠAUKIT 

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

Darbininkių
APIE

200 DARBŲ
PATYRUSIOMS AR NE

DIRBTUVES DARBININKĖM

PRIE
MAŠINŲ

BENCH DARBŲ
INSPEKTAVIMO

<

REIKIA
COUNTER MERGINOS 

CAFETERIJOJE
PATYRIMO NEREIKIA

Valandoms nuo vidurnakčio iki 
8:30 ryto. 6 dienos į savaitę. 

$24 į savaitę ir valgis.
Pašaukit tarp 10 ryto ir 5 pp.

REPUBLIC 10457

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 177 iki (80 i mėnesi. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
SWITCHMANŲ

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

Studentų — 21 iki 45 metų.

Aplikantai turi prisilaikyti WMC 
reguliacijų ir turi pristatyti State- 
ment of Availability.

štai proga prisidėti prie karo 
veikmės ir įsigyti darbą su labai 
gera po karo ateičia.

Atsišaukit asmeniškai į 
Division Superintendent’s Ofisą.

Chicago Rock Island
& Pacific Railway Co. 
127th and Prairie Sts.

Blue Island, UI.

★ ★★★★.★ * * * 
★

★

For Sale 1
For Help 1 
For RentI
For Service! 
For Results I

★

★

★

- ADVERTISE

Žmogaus būdą lengviau 
yra pažinti iš jo klaidų, ne-

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE**.

gu iš dorybių. Skelbkitės Dien. “Drauge”

HELP VVANTED —‘VYRAI HELP VVANTED — VYRAI—— - -....
VYRŲ

Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis

' 7‘

Darbas Dienomis

Mėnesiniai Bonai

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Nevvspaper

— ESTABLISHED 1900 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS i

SHOTWEll MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

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

PLATINKITE “DRAUGĄ*'

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininku 

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 įsidirbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tvarkom* Canteen pristato valgias kašto kaina. 

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

Danly Machine Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, I1L

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

Labai geras valgis ruošiamas 
mūsų Canteen.

Smolinska Bronė, 1902, 
Vileika — Persija.

Snarska Ona, 1913, 
niaus ap. — Persija.

Snarska Vanda, 1926,
sninkai, Vilnius — Persija.

Snarskis Juozas, 1936, 
Molodečno — Persija. 
' Snastin Liudvika, 1898, 

Vilniaus ap. — Persija.
Sobienievska Zdislova, 

1900, Suvalkai — Persija.
Sobieraiska Regina, 1926, 

Gardinas — Persija.
Sobieraiski Antanas, 1933, 

Gardinas — Persija.
Socha Danutė,’ 1928, Žu- 

jai, Vilnius — Afrika.
Solarska Danutė, 1935, 

Glębokie, Disna — Afrika.
Sadovska Eugenija, 1910, 

Vilnius — Persija.
Sadovska Elena,

Gardinas — Persija. 
Sadovska Marija,

Gardinas — Persija. 
Sadovskis Jonas,

Pastoviai — Persija.
Sadovskis Slavomir, 1930, 

Disna — Persija.
Saikovič Ona, 1883, Gira- 

nionys, Lyda — Persija.
Saikovič Stasė, 1916, Reš- 

kučionys, Ašmena — Persija
Sakovič Marija, 1921, Gar

dinas — Persija.
Samelko Ona. 1898, Ver-

I ■ • •• v —.celiškiai, Gardinas — Persija 
Samelko Pranas, 1927, i 

Gardinas — Persija.
Samelko Kazys, 1931, Gar

dinas — Persija.
Santocka Irena, 1925, La

počiai, Ašmena — Persija.

1906,

1935,

1936,

1894,

1881,

I

MATYKIT MR. DANICEK
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PARK "L” IKI DURŲ

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

Moterų
KARO DARBAMS

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
3 — ŠIFTAI — 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

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

Employment Ofisas atdaras Sekmad.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
LUNCHWAGON SERVERS

AMŽIAUS 18 IKI 50
Valgis ir uniformos duodama.

TEL BAYPORT 1234—EXT. 11. 
KLAUSKIT MR. GALLIMORE 

CROTTY BROS. COMMISSARY

t

REIKIA ALUMINUM
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS

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

2742 W. 36th PLACE
VYRŲ IR MOTERŲ

Dirbtuvės darbams
Pilnam ar daliniam laikui 

Gera mokestis
Atsišaukit

CARTON CRAFTSMEN
813 N. Franklin St.

PARDAVIMUI

Įslgykft mūsų veltui sąrašą tikrų 
bargenų. JOHN O. SYKORA, 2411 
8. 52nd Avė., Cicero 453.

PIRMIEMS MORGIČIAMS PASKO
LOS daromos už tiktai 2 nuošimtį. 
JOHN O. SYKORA, 2411 S. 52nd 
Avė.. Cicero 453.

Fort Sheridan ir Great 
Lakęs Laivyno lavinimo sto
ties pareigūnai pranešė pe
reitą ketvirtadienį, jog 3,000 
kariškų asmenų, pusė karei
vių ir kita pusė sailorų, dir
ba kiekvieną dieną Chicagos 
pašto centraliniame 
padedant 
paštą.

Kariški 
mo neima
tik pašto ofisas parūpino ke
lionės išlaidas ir du kartu 
valgį per dieną.

ofise,
išsiųsti Kalėdų

asmenys atlygini- 
už darbą pašte,

1937,

Santockis Tadas, 
Lapočiai — Persija.

Savickis Bronius, 
Vilnius — Persija.

Savickis Leonardas, 1920, 
yarnėnai, Vilnius — Persija

Savko Petras, 1898, Put- 
riškės, Gardinas-Persija.

Savostianik Marija, 1899, 
Gardinas — Persija.

Serbenska Stasė, 1907, Vil
nius — Persiją.

Sidorovlč Andrius, 
Pastoviai — Persija.

Sidorovič Teofilė, 
Ašmena — Persija.

Sielevič Vytautas,
Krivičiai, Vilnius — Persija.

Siemaško Friderikas, 1936 
Molodečno — Persija.

Sadovska Danutė, 1937, 
Gardinas — Persija.

Sankovska Barbora, 1932, 
Suvalkai — Afrika.

Sankovskis Boguslovas, 
1938, Suvalkai — Afrika.

Savicką Antonimą, 1887, 
Baranovičiai — Persija.

Senius Bronius, 
šėmai — Persija.

Sędzišov Leiba, 
nius — PPersija.

Sędziuk Stasys,
ranovičiai — Afrika.

Sinicka Eleonora, 
Ašmena — Persija.

Sinicka Liudvika, 
Disna — Persija.

Sinicka Nadzieja,
Plisa, Disna — Persija.

Sitek Tadas, 1930, Skura- 
tai, Baranovičiai — Persija.

Sivickis Pranas, 1927, Kri
vičiai — Persija.

Skadorva Jadvyga, 1926, 
Bambalai, Višniavas-Persija.

Skiba Marija, 
nius — Persija.

Skiba Stasys, 
nius — Persija.

Skinder Sofija, 
nius — Persija.

Skolska Mikalina,
Vilnius — Persija,

Skrzat Ona, 1907, 
na — Persija.

Skrzat Tadas, 1936, Ašme
na — Persija.

Skrzečkovska Elena, 1912, 
Ašmena — Persija.

Slaveckis Lech, 1940, Aš
mena. — Afrika.

Smolinskis Juozas, Edv., 
1937, Vilnius — Persija.

Snarska Marija, 1892, Dis
na — Persija.

Snarskis Jonas, 1934, Mo
lodečno — Persija.

Snastin Irena, 1924. 
nius — Persija.

Išsprogdino dirbtuvę
BERNAS, gruod. 19 — 

Prancūzai patriotai išsprog
dino didžiulę Schmidt-Roos 
halberingų dirbtuvę Annecy 
Prancūzijoje.

1931,

1936,

1910,

Prisipažino buvęs 
vokiečiu šnipu
NEW YORKAS, gruod. 

20.—Carlos Vejarano y Cas- 
sina šiandien federaliniam 
teisme sakėsi esąs kaltu šni
pinėjimu. Jis nebuvo užsi
registravęs kaipo nacių agen 
tas nuo lapkričio 22, 1940, 
iki sausio 20, 1941. Teisėjas 
paskyrė gruodžio 27 d. jo 
nuteisimui. Jis gali būti nu
baustas iki 10 metų kalėti, 
ir sumokėti $5,000 piniginę 
bausmę.

Al-

Vil-

Ba-

1897,

1925,

1896,

1935,

1930,

1922,

Vil-

Indų vadas Mahandas K. 
Gandhi, jei eina kur, visuo
met su savim nešas;! dirbti
nus dantis. Bet tik tada jis 
susideda juos bumon, kuo
met rengiasi valgyt.

Snastin Mečys, 1930, Aš
mena — Persija.

Sobieraiska Česlovą, 1928, 
Gardinas — Persija.

Sobieraiska Stasė,
Gardinas — Persija.

Sobieraiski Zigmas, 
Gardinas — Persija.

Socha Leokadija, 1926, Žu- 
jai, Vilnius — Afrika.

Solarska Raiša, 1910, Glę- 
bokie, Disna — Afrika.

(Bus daugiau)

1931,

1934,1

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

•><

VARTOJAMAS NAUJAS F1ASTIC MA. 
TKBIOLA8 NATCKAJUtS GUM 
SPALVOS DANTŲ PLK1TOMS,

"“^‘Velvalone.^s. 
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Vil-

Vii

1896.

Ašmė-

i

vu-

... ..... =—• .-■■■ 
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

Darome piettaa įspaustas Ir I 
Į gautas tik U lalanlnotų dectlstų [ 

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

17S4 8. Ashlsnd 2nd FL M»n, M51 

Atdara un > IH L Mtad. m • Ud A 
kalbam* mrrvvuMAi

IMS W. 2Sth St. 2nd Fl. Law. 2908 
SO N. Dearborn Rm. 8O«, Sta. SS4S 

VMurmlMMa vai »—«. Antradienį ir 
ketvirtadieni ooo * ih t.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

BEITAS EB MANDAGUS 
PATABNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretoriui
DABARTINI 
DTVIDKNTŲ 
RATA.............

P. KEZON 
far Iždininko

1751W. 47th Street

Split by PDF Splitter
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2334 South Oakley Ave. Chicago, Dlinois
Published Daily, except Sundays, 

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. *

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams  ................................................................. $7.00
Pusei metų  .................................... ............. 4.00
Trims mėnesiams ................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ................................................... 150
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 ........................................................ 250
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Skelbimų kainos prisiunčiamas pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo

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

Entered as gecond-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, I1L 
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvos laisvė ir jos priešai
BOLŠEVIKŲ SUVAŽIAVIMAS — TIKRA MIZERIJA

Iš pirmųjų pranešimų apie lietuvių komunistų suva
žiavimą New Yorke matome, kad tasai suvažiavimas ir 
savo delegatų skaičiumi, ir nuotaika, ir nutarimais bu
vo tikra mizerija. Dalyvavo tik komunistiškų draugijų 
ir jų visokių ratelių atstovai ir dėl to jie galėjo kalbėti 
tik komunistų vardu.
“BOLŠEVIKIŠKOJI LAISVĖ”

Vakar kai kuriuose angliškuose laikraščiuose buvo 
paskelbta, kad komunistų suvažiavimas New Yorke pri
ėmė rezoliuciją, kuria reikalauja “laisvos ir demokra
tiškos valdžios Lietuvoje.”

Bet ką lietuviai komunistai turi galvoje kalbėdami 
apie laisvę ir demokratiją, mes puikiai žinome. Jie sa
vo rezoliucijoj nekalba apie laisvos, demokratiškos Lie
tuvos respublikos atsteigimą, bet kalba tik apie “lais
vą ir demokratišką” valdžią Lietuvoje.

Jie kalba apie tokią laisvę, kokią į Lietuvą 1940 m. 
buvo atvežta iš Sovietų Rusijos su raudonarmiečių pa
galba. Toji sovietinė “laisvė” reiškia pasmaugimą Lie
tuvos nepriklausomybės, likvidavimą visų (politinių, 
kultūrinių, ekonominių ir net religinių) organizacijų, 
ištrėmimą į Sibirą dešimtimis tūkstančių Lietuvos žmo- 
nių ir panaikinimą spaudos laisvės.
‘ BOLŠEVIKIŠKOJI DEMOKRATIJA”

Z

Kuomet lietuviai komunistai kalba apie demokratiją, k ,
reikia suprasti, kad jie turi galvoje “komunistiškąją de
mokratiją”, kuri nėra demokratija, bet diktatūra, kuri 
nesiskiria nuo naciškosios ar fašistiškosios diktatūros.

Kokią demokratiją Lietuvon įvedė Maskva 1940 m., 
visi puikiai žinome. Sovietai, įsiveržę Lietuvon ginklų 
jėga, pravedė “rinkimus”, išstatydami tik vieną komu
nistišką kandidatų sąrašą ir policinėmis priemonėmis 
vertė už tą sąrašą balsuoti. Po tokių “demokratiškų rin
kimų” Maskva įsakė “atstovams” balsuoti už Lietu
vos prijungimą prie Sovietų Rusijos.

Visa ta bolševikų “rinkimų” komedija, visa jų pra
vesta Lietuvos “prijungimo” prie Rusijos procedūra, 
tai buvo skaudžiausias pasijuokimas iš lietuvių tautos 
teisių ir kruvinas pažeidimas Lietuvos žmonių valios.
SIEKIA GRĄŽINTI SOVIETUS

Amerikos lietuviai komunistai, susirinkę į savo mi
tingą New Yorke, reikalžtlija, kad ir vėl Lietuvai būtų 
grąžinta baisioji sovietinė santvarka arba kaip jie veid
mainingai ir apgavingai sako “laisva ir demokratiška 
valdžia”.

Kaip nepakeitė mūsų tautos nusistatymo stovėti už 
savo teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą viso
kiausios komun šių spaudos melagystės ir šmeižtai, taip 
nepakeis to nusistatymo ir komunistų mitingai, nepai
sant kaip jie mėgintų savo judošiškus tikslus pridengti.
MCSŲ PAREIGOS

Mes, Amerikos lietuviai, žinodami Lietuvos žmonių 
troškimus ir siekimus nusikratyti žiaurios nacių oku
pacijos ir, taip pat žinodami, kad jie nenori nė kitos 
okupac jos. ar ji būtų rusiška ar kitokia, turime iš vi
sų savo jėgų gelbėti jiems atsisteigti laisvą, nepriklau
somą ir demokratišką valstybę. Taip pat mūsų svarbi 
jaareiga yra buįėtĄ kad saujalę tautos judjį — lietu

viškų bolševikų kokiu nors būdu nesutrukdytų Lietu
vos žmonių norų ir pastingu būti savo krašto pilnais 
šeimininkais, atsisteigti nepriklausomą valstybę ir išsi
rinkti sau tokią valdžią, kokios norės krašto piliečių 
dauguma.
★

Tikroji laisvės prasmė
Daug kas šiandien deklamuoja apie tautų laisvę, žmo

nių laisvę, keturias laisves etc. Bet kas, ištikrųjų ,yra 
laisvė?

Vyskupas Miguel de Andrea, Argentinos hierarchijos 
narys, laisvės prasmę taip apsklembia:

“Laisvė nėra pardavimui; ji negali būti nupirkta 
dėl to, kad tai prigimta teisė, dieviška teisė, prieš ku
rią negali būti pastatyta žmogiškoji teisė. Laisvė yra 
žmogiškojo tobulėjimo sąlyga”.

Toliau tas pats vyskupas de Andrea dar aiškiau 
ap:e laisvės, sąvoką pasako:

Be laisvės negalima nei heroizmo nei kankinio šven
tumo dorybė. Ant jos krikščionybė yra įsteigta. Evan
gelija yra laisvės konstitucija.

‘ ‘Bažnyčios misijos tikslas yra įsteigti moralinę san
tvarką, ją saugoti nuo sugriuvimo ir dėl to ji yra to- 
kva institucija, kuri labai reikšmingai gynė ir gins 
laisvę visose aplinkybėse. Bažnyčia, gindama laisvę 
savo vaikų, išsklaidytų po visą pasaulį, tuo pačiu gi
na ir savo laisvę ”.
★
Įvairių miestų lietuvių veikėjai j>a.u turėtų pradėti 

planuoti, kaip geriau minėti Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį. 1944 m. vasario 16 d. sueis 26 
metai kai L:etuva buvo paskelbta laisva ir nepriklau
soma valstybė.

' SPAUDOS APŽVALGA ]
y~'"' - - . . <7
Rašo apie Baltijos tautas

Pulk. Conrad Lanza Chicagos Tribūne parašė du il
gokus straipsnius apie Baltijos valstybes. Pirmasis 
straipsnis buvo įdėtas sekmadienio laidoj, antrasis — 
pirmadienio.

Pirmame straipsnyje jis aprašo Baltijos valstybių 
santykius su Sovietų Rusija. Priminęs, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacija 1940 m. buvusi Stalino- 
Hitlerio susitarimo išdava, Lanza stebisi, kad tos tau
tos. nubalsavusios prisidėti prie Rusijos 1940 m. va
sarą, jau 1941 m. sukyla prieš okupantus. Bet kitoj vie
toj jis pasako, kad to “nubalsavimo’ paslaptis buvo 
tame, kad “balsavimas” ėjo tuo momentu, kuomet tie 
kraštai jau buvo okupuoti ir piliečiai apstatyti karei
viais ir policija. Pulk. Lanza rašo ir apie gyventojų iš
trėmimo Sibiran baisumus. Taip jau pabrėžia ir tą fak
tą, kad Baltijos kraštų žmonės jokiu būdu nenori, kad 
po šio karo būtų sugrąžintas atgal sovietų režimas.

Antrame straipsnyje p. Lanza daro išvedžiojimus, 
kad, susidarius ypatingai sunkioms gyvenimo sąly
goms ir bijant rusų grįžimo, Baltijos valstybės gali 
prisidėti! prie vokiečių gintis nuo rusų arba gali būti 
palikti vieni kariauti su rusais dėl savo likimo.

Šiuose p. Lanzos pareiškimuose yra daug netikslumų.
Kas liečia Lietuvą, mūsų spaudoj jau ne vieną kartą 

buvo pranešta, kad Lietuvos žmonės taip nekenčia vo
kiečių okupacijos, kaip nekentė ir rusų. Vokiečiai ke
liais atvejais mėgino sudaryti lietuviškus batalionus, 
bet tai jiems visai nepavyko. Kai norėjo tai padaryti 
prievarta, Lietuvos vyrai pasislėpė miškuose ir kovojo 
prieš nacius. Lietuvos žmonės nesidės su naciais kad 
ir blogiausiame atsitikime. Jie žino, kad naciai neša 
tautoms vergiją ir skausmus. Jie savo viltis būti lais
vais ir nepriklausomais žmonėmis yra sudėję į Ameri
kos ir Anglijos rankas ir tiki, kad jie nebus užvilti.
★

10 meti; "Studentų Žodžiui"
(LKFSB) Paskutiniu laikotarpiu, Vaičiulaičio reda

guojamas žurnalas “Studentų Žodis”, užsirekomendavo, 
kaip labai vertingas leidinys, sugebėjęs sutelkti geriau
sias išeivių lietuvių žurnalistines pajėgas, šiemet suei
na 10 metų, kaip pradėjo eiti “Studentų Žodis”. Tas 
vertingas žurnalas turi susilaukti reikiamo visuomenės 
susidomėjimo ir paramos, kad ir toliau galėtų taip sėk
mingai atlkti savo kultūrinę misiją išeivių lietuvių tar
pe, tuo labiau, kad į jo redaktorius jau yra pasisekę 
įtraukti vieną pačių gabiausių rašytojų mūsų išeivijoje 
— A. Vaičiulaitį.
★
Chicsgos arkidiecezijbs savaitraštis “The New World” 

šios savaitės laidoj įdėjo naujojo Amerikos provincijolo 
kun. Jono Jaučiaus, MIC., atvaizdą ir gražiai pažymėjo 
Tėvų Marijonų provincijos Amerikoje įsisteigimo 30 me- 
tiį sukaktį.

BADO AUKOS INDIJOJ

Vaizdas iš Calcutta miesto, Indijoj, kur siaučia badas. Gyvieji bežiūrėdami į kritu
sius nuo bado lavonus ir pridengtus jų pačių drabužiais, laukia vieno iš dviejų: maisto, 
arba tokia pat likimo. (Acme-Draugas telephoto)

Lietuvių suruoštoji 
"League of Nations" 

vakarienė Australijoje
(LKFSB) Brisbane lietu

viai rūgs. 25 d. buvo suruo
šę taip vadinamą “League 
of Nations’ ’ vakarienę. Šio 
parengimo tikslas buvo su
pažindinti australiečius su 
lietuviais ir užmegsti glau
desnius santykius. Iškilmės 
įvyko “Lietuvių Name”, Bri
sbane. Viskas buvo paruoš
ta P. Levonienės ir A. Levo- 
no sumanymu. Dalyviai su
sidėjo iš kelių tautybių, to
dėl ir buvo pavadinta “Lea
gue of Nations” vakarienė: 
buvo lietuvių, australiečių, 
amerikiečių, prancūzų, veng
rų. Visa vakarienė buvo pa
ruošta lietuviškame stiliuje. 
Lietuviškas “kugelis” ir lie
tuviški pyragaičiai kvepėjo 
ant stalo. Australiečiai tais 
valgiais ypatingai domėjosi 
ir džiaugėsi.

Programa susidėjo iš dai
nų, šokių ir kalbų. Buvo su
dainuota keletas lietuviškų 
dainelių. Gražus buvo M. Ma 
žonytės ir F. Senkienės due
tas “Leiskit į tėvynę” ir 
“Lakštutė sodely čiulbėjo”. 
Atsilygindami australiečiai 
padainavo keletą angliškų 
dainų. Gražus buvo Mrs. 
Wagner solo. Po dainų buvo 
pašokti lietuviški ir austra- 
liški šokiai. Su įdomumus 
australiečiai mokinosi klum
pakojį, suktinį ir “ragučių 
polką”. Buvo kelios kalbos. 
Kun. J. Tamulis padėkojo 
svečiams už atsilankymą ir 
pakvietimą j jų “sočiai ga- 
therings.”

Iš svečių tarpo vengras 
Aleso Baydoso savo kalboj 
pabrėžė nepaprastą lietuvių 
vaišingumą. Lietuviška vai
šingumo dvasia, — sakė j:s, 
— pastebima visame pasau
lyje: Amerikoje, Europoje. 
Australijoje. Vakaras buvo 
baigtas Lietuvos, Australi
jos ir Amerikos himnais.

Anglijoje gautos 
fotografijos slaptų 
Lietuvos laikraščių

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas praneša, kad 
tenai jau gautos fotostati
nės nuotraukos Lietuvoje 
leidžiamų slaptų laikraščių.

PIRKITE KARO BONUS!

"Didysis Ramybės 
Šaltinis"

(LKFSB) Su dideliu 
džiaugsmu sutinkame kiek
vieną lietuvišką knygą, tuo 
labiau taip gražiai išleistą, 
kaip tik ką iš spaudos išė
jusi maldaknygė “Didysis 
Ramybės Šaltinis’ ’. Ji. turi 
net 787 puslapius, bet atro
do nedidelė ir skoninga, kad 
papuošta ne tik lietuviškais 
paveikslais, kaip — Aušros 
Vartų Dievo Motinos, Kry
žių Kalno, Šv. Kazimiero ir 
kitų, bet taipgi ji pagražin
ta puošniomis, ornamentuo
tomis, lietuviško stiliaus di-• 
džiosiomis raidėmis. Ruo
šiant šią maldaknygę kalbą 
žiūrėjo net trys tame klau
sime nusimanantieji, redak
cijose dirbantieji žmonės. 
Savo turiniu leidinys taipgi 
vertas dėmesio: maldų rin
kinys labai pilnas; parinkta 
reto gražumo maldų, kaip 
pvz., malda į V. Jėzų laimin
gai mirčiai išprašyti. Atlai
dai pataisyti pagal naujau
sią šv. Tėvo patvarkymą. 
Atsižvelgiant į augantį litur
ginį sąjūdį — įdėtos lietu
viškai Mišių maldos, kurias 
kunigai kalba prie altoriaus 
lotyniškai. Įdėta visiškai nau 
jas dalykas — geri darbai 
už kuriuos galima laimėti at
laidus. Pabagoje — sekma
dienių ir šventadienių evan
gelijos. žodžiu, šis leidinys

0 Lietuvos, neuž- , 
miršk, lietuvi!

(LKFSB) Svarstomi nau
ji planai kaip pagyvinti su
kėlimą pinigų Lietuvos žmo
nių šelpimui ir Lietuvos va
davimo reikalams. Tačiau 
tie darbai taip svarbūs, kad 
jiems lėšų mobilizavimas ne
turi sustoti net ir vykstant 
persiorganizavimui. Taigi 
Katalikų Federacijos vado
vybė kreipiasi į visų katali
kiškų organizacijų narius, o 
taipgi ir į nepriklausančius 
prie organizacijų lietuvius: 
nepamiršti savo pareigos — 
nors po vieną dolerį kasmet 
Lietuvos reikalams kiekvie
nas turime skirti. Dar dides
nė padėka už gausesnes au
kas. Aukas įteikti Lietuvai 
Gelbėti Fondui, kurs yra re
gistruotas prie National Ca
tholic Welfare Conference. 
Kur nėra fondo skyrių, au
kas galima įteikti per vie
tinius Kat. Federacijos sky
rius, galės čia pagelbėti ir 
kat. organizacijų vadovybės, 
kunigai.

turi visą eilę vertingų nau
jumų, daug kuo pralenkda
mas iki šiol Amerikoj turė
tas maldaknyges. Kun. P. M. 
Jurui, kurs surinko ir išlei
do šią maldaknygę, daryda
mas viską, kad tik ji būtų 
kuo geriausia, tenka pelny
ta garbė.

Calcutta gyventoja, jauna moteris dengia savo brangų 
kūdikį mirusį nuo bado. Benamė, išbadėjusi pati laukia 
pagalbos arba mirties. (Acme-Draugas telephoto)
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Nupirkta už $20,000 
War Bonds

Brighton Park. — Praeitą 
metą kun. A. Briška, kle
bonas Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panos parapijos, pareiš
kė parapijonams, kad bėgyje 
karo kasmet stengsis iš pa
rapijos sutaupų pįrkti už 
$10,000.00 karo bonų.

Tas pareiškimas neliko 
bergždžias; jis įvykdytas 
perkant už žadėtą sumą ka
ro bonų.

Greitai atsiskubino 1943 
m., o dar greičiau slenka 
prie galo. Karas, kaip ėjęs, 
taip ir eina, todėl parapija 
šiomis dienomis savo iždo 
pinigais ir vėl pirko už $10,- 
000.00 War Bonds.

Taip tai Brighton Parko 
lietuviai ne žodžiais, bet dar 
bais remia šios šalies reika
lus. Brighton Parko lietu
viai ir visos šios šalies lie
tuviai, pilnai tiki, kad po šio 
karo Lietuva ir visos kitos 
tautos bus paiiuosuotos iš 
pavergėjų. Tiki, kad kiekvie
na tauta pati galės šeiminin
kauti savo krašte, taip ka p 
ji norės. Tiki, kad užmesti 
vergijos jungą bile kokiai 
tautai 
Mūsų 
gai ir 
timas
yra auka už laisvę ir nepri
klausomybę pavergtų tautų. 
Geri darbai kad ir eilinių pi
liečių nebus užmršti. Pilnai 
tikime į, pareiškimus mūs 
garbingo prezidento ir vado 
šios demokratiškos šalies, 
kad po šio karo ir Lietuva 
galės pati tvarkytis be už
grobėjų pagalbos.

Lietuvi?', kur jie nebūtų, 
atjaučia nelaimę pavergtų 
žmonių. Todėl šiandie visi 
įsijungę į tą darbą — per
galei. Ateiviai ir jaunimas 
šiandie dirba tam t’kslui. 
Net maži mokyklų vaikeliai 
taupo centus pirkimui War 
Stamps. Tas parodo, kad ir 
seni ir jauni atjaučia paverg
tųjų vargus ir jų nelaimę. 
Kada visų širdys plaka at- 
siekimui to kilnaus tikslo, 
tai, galima tikėti, kad jokia 
brutali jėga neįstengs panai
kinti Dievo duotų teisių tau
toms savo šalyje savaran
kiškai gyventi. Nežiūrint mū 
sų tautos priešus, kuris ge.-

laikas jau užsibaigė, 
jaunimas, mūsų pini- 
v’.sas mūsų pasišven- 
laimėjimui šio karo.

įvykc

4544 So.

seselėms
Po $1.00

Kalėdų dovanėlė •
Town of Lake, — Šv. Prar 

ciškaus Vienuolyno Rėmėja 
3 skyr. priešmetinis, skait
lingas susir likimas 
gruodžio 12 d.

Pirm. E. Gedvilienė pra
nešė, kad rėmėjų pramoga 
įvyks sausio 23 d., 1944 m.. 
Vaznių namuose, 
Paulina St.

Sus-me sudėta 
Kalėdų dovanėlė,
aukojo: E. Gedvilienė, O. 
Vaznienė, J. Ragauskienė, S. 
Bartkienė, P. Dorša, S. Šim
kienė, J. Bikienė, B. Cic’e-i 
nienė; 50c Maslauskienė, 25c 
B. Norbutienė.

Pirm. E. Gedvilienė pra
nešė, kad serga S. Šimkienė 
ir O. Kalvaitienė. Narės ža
dėjo ligones aplankyti.

Valdyba 1944 m. liko ta 
pati: kleb. kun. A. Linkus 
dvasios vadas, pirm. Elena 
Gedvilienė, vice pirm. Ona 
Vaznienė, nut. rašt. B. Ci
cienienė, fin. rašt. A. Snars
kienė, ižd. S. Šimkienė.

Rėmėja

ažia pražūties mūsų tautai 
ateis valanda, kada Lietu
vos klausimas bus sprendžia 
mas ne sulig noro mūsų prie 
šų, bet pagal nuveiktų dar
bų. Namiškis
—

Tikėjimas yra brangi Die
vo dovana amžinajam gyve
nimui laimėti. Bet žmogus 
praranda tikėjimą tik dėl to 
kad jo nebrangina.

Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimas 
ir jos veikla

Gruodžio 14 d., Aušros 
Vartų parap. salėje įvyko 
Vargdienių Seserų Gildos 
priešmetinis sus’rinkimas, į 
kurį susirinko labai gražus 
būrys gildos narių. Nors 
dvasios vadas kun. P. Mali
nauskas yra išvykęs poilsiui, 
vice pirm. A. Pukelienė ati
darė susirink’mą ir jam va
dovavo.

Visų pirma atsiklausta, ar 
randasi naujų narių, pasi
rodė, kad yra; jie užregis
truoti. Sekantieji nauji ir 
seni nariai įsiregistravo ir 
įmokėjo metinius mokesčius 
po vieną dolerį: Marei joną 
Dargelienė, Juozapa Sinkie- 
nė, Placidą Mažonienė, Kot- 
rina Alijošienė, Elena Šir- 
vinskienė, Pranas Vaičekaus 

. kas ir Emilija Kalinauskie
nė.

Toliau sekė raportas 
Town cf Lake parengimo, 
kurį patiekė J. Ragauskie
nė. Pranešė, kad gryno pel
no paliko $80.00, ir amžini 
nariai Petras ir Marijona 
Doršai įmokėjo $10.00 pra
džiai, o likusius sumokės per 

. seimą. Ač’.ū labai J. Ragaus- 
• kienei ir jos pagelbininkėms 

už gražų pa'sidarbavimą. A- 
čiū P. ir M. Dcršams už au
ką. Turiu priminti, kad Dor
šai yra žymūs aukotojai ir 
rėmėjai visų katalikiškų or
ganizacijų ir jų parengimų.

Kitas
raportas buvo

irgi labai svarbus 
tai metinė

I

AA
MARTINAS VAITKUS

Mirė Gruod. 19. 1943, 10

Ke
pa-

m.

30 
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
dainių apskr. Surviliškio 
rap., L'župii; kaimo.

Amerikoje išgyveno 40
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Pauliną, po tėvais S ta
šys, 2 sūnai PFC. Adolfą C.S. 
Army ir SGT. Antaną L'. S. 
Army, dukterį Elzbietą Rich- 
lick ir žentą Stanislovą ir dvi 
anūkes, pusbrolį Antaną Vait
kevičius, pusseserę Salomiją 
Janušauskas ir daug kiti? gi
minių

Kūnas pašarvotas namuose, 
10713 S. VVabash Ave. Narnų 
tel. Pullman 5465.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
Gruod. 23 d., iš namų »:30
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į- Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Sūnai
Duktč, žentas. Anūkės. Pus
brolis. Pusesenė ir kiti Gimi
nės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chawicz ir Sūnai. Tel. Canal 
2515 — Pul. 1270.

A A
DOMICĖLĖ
Gyv.: 2240

RUB1NIENĖ
W. 23rd Place.

19 d.. 1943 m.,Mirė gruod.
4:45 vai. popiet, sulaukus pu
ses amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr. ir parap., Vigon- 
tiškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
3 dukteris —- Petronėlę Norz, 
Josephine Mockus ir Stanisla
vą. Kubilius: 2 sūnus Joną ir 
Kazimieras: Žentus; Marčias; 
5 anūkus, sesers dukterį Do
micėlę Loizzi; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachavicz 
koplyčioj. 2314 VV. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks ketvirtad.. 
gruod. 23 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta i Aušros 
Vartų par. bažnyčią, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:— Dukterys. Žentai, 
Sūnai. Marčios, Anūkai. Sesers 
Duktė ir visos kitos Giminės,

Laid. direktoriai Lachawicz 
ir Sūnai. tel. 2515.t.A

PRANCIŠKUS MILERIS
Mirė gruod. 19 d.. 1943 m.,

5:45 vai. vak.. sulaukęs senat
vės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno apskr.. Gelgaudiškio 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijoną (po tėvais 
Mati jošaitė); sūnų Antaną; 
dukterį Stella ir žentą Boles
lovą Kadžius; ir daug kitų gi
minių. draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko seserį Agotą 
ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Keis
tučio Pa.šelpos kilimo.

Kūnas pašarvotas namuose: 
723 West 19th St.

Liiilot uvės vyks penktadieni 
gruodžio 24 <>. iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėtas j Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią 
kurioje įvyks gedulingos 
maldos už velionio sielą, 
pamaldų bus nulydėtas į 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus.
Duktė. Žentas ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Kadžius. teL Canal 6174.

pa-
Pv 
šv

3*

apžvalga, kiek Vargdienių Sekė vaidybos rinkimas: 
Seserų Gildą gero ir no.udos pirm. — Aieksandra Puke- 
padarė per pastaruosius me- lienė, I vice pirm. — Anas- 
tus. Pasirodė, kad pad ryta ,taz:ja Kilienė, II vie* pirm, 
laba da ug, ir nemaž i para-----Juozapina Ragauskienė,
ma suteikta Neka’to Prasi- iždininkė — Julija Pumpu- 
dajimo Šv. Panelės Marijos tienė, sekretorius — J. Ku- 
Seserų Kongregacijai.

5

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Varg-

J. K.

ALEX
ALESAUSKAS

and SONS

sekan-
pažan-

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call —

REPUBLIC 6051

Šiame susirinkime 
dienių Seserų Gildą. įplaukų

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

Rankom!

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:
I

VENETIAN REZIDENCIJA:MODERNI Išvidinė PARODA:

K •

į|
I

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

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

MONUMENT CO.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam? 
klientams pilną patenkinimą.

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas h* Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE.
(Netoli Grand Ave.) 

PHONE: SEELEY 6103

4535 VV. VVashington Blvd. 5919 Sonth Troy Street j

_ _ _

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CC8T! 
PARTICVLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Endurlng—Strongest—Best In The WorkL 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Pasitikėjimo 
Mumis

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

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

likauskas, dvasios vadas — 
kun. Petras Malinauskas.

Valdyba išrinkta labai ge
re ir t kimasi, kad 
čiais metas padarys 
gą visais atžvilgiais.

Sekė ir daugi? u pranešimų 
iš susirinkusiųjų, kad artė
jant Vargdienių Seserų Gil
dos seimui, kuris įvyks pas
kutinį sekmadienį, balandžio 
23 d., Aušros Vartų parapi
jos salėje. Nors dar laiko y- 
ra. bet būtų gražu, kad gil
dos nariai visose kokni jose turėjo viską bendrai sudė- 
šį-tą surengtų ir pilnai pasi- jus — $97.00. 
ruoštų seimui.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

ih pj
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

i

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

X

VISAS D ARB AS
IB MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertalsčm ,--------
vien tik geriausius materiolu*. Turime didelį pasirinkimą vt» 
tokių spalvų lr audinių aptrauklmul materiolu.
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

lr jūs galit* išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516

Neišmeskite savo senų I*dėv8tų rakau, 
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar M priežasties karo mes visą 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

I

I

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

*

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. 1

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone YAKDS 1138—M

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

Phones: CANAL 2515
COMMODORE 5765

PULLMAN 1276

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908
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Iš Karo fronto

Dingęs gausios šeimos lietuvis lakū
nas kovoje virš Vokietijos

MOTINA PAULINA BUDŽIENE GAVO PRANEŠIMĄ, 
JOG JOS SONUS DINGĘS KOVOJE. JOS KETURI 
SONUS YRA D£D£S ŠAMO KARIUOMENEJE.

Mrs. Paulina Būdžius, gy
venanti 3519 West 26th st., 
pereitą savaitę gavo telegra
mą iš karo departamento, 
kad jos sūnus staff seržan
tas Charles L. Būdžius, 20 
metų amžiaus, yra dingęs 
kovoje virš Vokietijos, nuo 
lapkričio 29 dienos. Jis buvo 
oro korpuso narys, ir buvo 
lėktuve inžinierius.

Charles Būdžius yra bai
gęs Dievo Apveizdos lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą ir Farragut aukštesnę 
mokyklą.

Charles Budžiaus trys 
broliai, Stanislovas, Juoza
pas ir Jurgis yra Dėdės Ša
mo kariuomenėje, o Leonar
das, 16 metų amžiaus, lanko 
Farragut aukštesnę mokyk
lą. Jo trys seserys, Lucija, 
Ona ir Valerija, gyvena Chi

cagoje. Valerija yra ištekė
jusi už William Jankausko.

Garbė motinai Paulinai Į 
Budžienei. jog išaugino 
tokią gausią šeimą ir davė 
keturis sūnus Dėdės Savo 
kariuomenei kovoti už šio 
krašto laisvę ir pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą.

Mirtis nuo sužeidimo
Mrs. Antoinette Nitti, 71 

metų amžiaus, 11406 Forest- 
ville av., našlė, mirė pereitą 
sekmadienį Roseland ligoni
nėje nuo sužeidimo, kurį ga
vo, kai buvo sutrenkta auto
mobilio prie 115-tos ir Front 
str. —
Pirkite Karo Bonus

VADOVAVĘS POLIMUI Skaudus atsitikimas

Tėvas tris asmenis išgelbėjo, bet žuvo
namo gaisre dėl šunelio

Lt. Gen. Walter Krueger 
iš San Antonio, Texas, kurs 
vadovavo šeštosios Ameri
kos Armijos sėkmingam puo 
lirnui ant Arawe, Naujoj Bri 
tani joj, japonų įsistiprinimo. 
(Acmė-Draugas telephoto)

Pavogė dovanas
Byron Root, 3141 East 

Dunes avė., iš Gary, nusi
skundė policijai pereitą sek
madienį, kad jo automobilis, 
pastatytas Wacker drive ir 
Clark str., buvo išlaužtas, ir 
pavogta Kalėdinių dovanų.

Pereitą sekmadienį apar
tamento trečiame aukšte, 
1957 Addison, dėl prakiuru
sio aliejaus pečiaus kilo 
gaisras.

Mr. Albert Fesl, 37 metų 
amžiaus, kai kilo ugnis išve
dė žmoną ir du savo vaikus, 
Albert. 12 metų, ir Mary 
Anne, 11 metų, į saugią vie
tą. Beveik buvo jie lauke, 
kai Mary sušuko:

“O, mes užmiršom šunelį 
Trizie.”

“Nesirūpink”, — atsakė 
tėvas, "šunelį gausite.”

Tėvas nuskubėjo atgal 
laiptais į namą. Gaisrisinkai 
pasakė, jog jis matyti, ieš
kojo šunelio gyvenamame 
kambaryje ir priešakyje 
miegamojo kambario, bet 
negalėjo rasti šunelio.I

Kai tėvas ėjo iš namo, jis 
pamatė, jog išėjimo kelias 
yra užkirstas liepsnų, ir jis 
pamanė, jog šimelis dingo.

Tėvas šoko pro miegamojo 
kambario langą, kad išgel
bėti savo gyvybę.

į Kai Albert Fesl šoko pro 
langą, jo galva sudavė į ša
ligatvį, ir mirė po valandos 
vėliau nuo pakaušio sudau
žymo. Taip pat prie gaisro 
susižeidė du ugniagesiai, kai 
jie paslydo ant ledo.

1 Kai liepsnos buvo numal
šintos, .ugniagesiai nuėjo į 

; apartamentą. Jie rado, jog 
miegamojo kambario prieša- 
kis mažai buvo sužalotas. 
Jei Fesl būtų ten palikęs, 
jis būtų buvęs saugus.

Po lova buvo rastas nusi
gandęs šunelis, kuris buvo 
šiek tiek nukentėjęs nuo du
rnų.

Nors vaikai turi šunelį, 
j kaipo Kalėdų dovaną, bet jie 
su liūdnais veidais laukia 
Kalėdų, nes jų tėvelio nebus 
per Kalėdų šventes.

SARATOGA KAPITONAS

John H. Cassidy, didelio 
U. S. lėktuvnešio Saratoga 
kapitonas, kurs spaudos kon 
ferencijoj, Washingtone, gy
vu žodžiu papasakojo apie 
kovas New Guinea. (Acme- 
Draugas telephoto)

NAUJAUSIAS, GRAŽIAUSIAS

PRAKTIŠKIAUSIAS

Kalėdoms Dovanas

Puošniausi Miegamojo Kambario Setai. Cedar Me
džio Dėžės, Lovų uždangalai, paveikslai, veidrodžiai, 
lempos, staliukai, Stovylėliai, “Plaąues” ir šimtai ki
tų dalykėlių.

Didžiausias Pasirinkinias: — Šimtai Naujausių ir 
gražiausių “Toys,” Gėmių, Vaikams rakandų, Krės- 
hukų, Staliukų ir taip toliau ir taip toliau.

Maži Rankpinigiai Rezervuoja Bile Pasirinktą Dalyką

Krautuve Atdara kas Vakarą
ir Sekmadieniais iki KALĖDŲ

3222-24-26 South Halsted Street
TEL. VICTORY 4226

Gaisros viešbutyje

Keturi vyrai žuvo gaisre
/

Keturi vyrai mirtinai ap
degė ir kitas sunkiai buvo 
sužeistas pereito sekmadie
nio rytą, 4:05 vai., kai ugnis 
kilo Adams viešbutyje, 1006- 
1010 W. Madison str. Pen
kiasdešimt asmenų pabėgo 
iš gaisro į gatvę pusiau ap
sirengę. Sakoma, jog gais
ras sukėlė $10.000 nuostolių.

Vienas nuomininkas, Pe- 
ter Delic, 53 metų amžiaus, 
iššoko iš trečiojo aukšto pro 
langą į stogą vieno aukšto 
namą, kuris buvo šalia vieš
bučio. Jis nusilaužė abi ko-

1 jas. Buvo nugabentas į ligo
ninę.

Daugiau kaip 1,000 asme
nų žiūrėjo, kai gaisrininkai 
kovojo su ugnimi.

Madison gatvėje gatvėka
rių judėjimas buvo sulaiky
tas daugiau kaip dviem va
landoms.

Vienas nuomininkas, aš
tuoniolikos metų amžiaus 
darbininkas, gaisrui kilus 
pabėgo iš ugnies nuogas pro 
užpakalinį išėjimą nuo gais
ro. Gaisrininkai davė jam 

i rūbus.

Gyvenimo vaizdelis

' Vogta degtinė sutrukdė vestuves
Pereitą šeštadienį Chica

goje turėjo įvykti dvidešimt 
septynių metų amžiaus vy
ro ir dvidešimt dviejų me
tų amžiaus merginos vestu
vės, bet jos neįvyko, nes jau- 
navedis buvo patekęs į ka
lėjimą. Jis pateko į kalėji
mą, “pasirūpino” su broliu 
dvi dėžes degtinės vestu
vėms.

Čia nieko ypatingo, kad 
' pasirūpino degtinės vestu- ( 
vėms, bet kad toji degtinė 
buvo pirmiau pavogta iš tro- 
ko. fronte 2024 S. Western 
avė., pereitą trečiadienį? Jau- 
navedis ir jo brolis tą degti
nę gavo iš garažo.

Kai policija nustatė, jog 
tai vogta degtinė, vieno as
mens namų garaže buvo pa
daryta krata, ir buvo rasta 
dar 35 dėžės degtinės.

Mergaitė, kuri laukė svar
baus gyvenimo momento, 
ašaromis aDsipylė iš skaus
mo.

Antradienis, gruod, 21, 1943

. į mus
X Tėvų Marijonų Ameri

koje įsikūrimo 30 metų su
kaktis praeitą sekmadienį 
Ciceroje tikrai šauniai buvo 
paminėta. Bankiete dalyva
vo arti keturių šimtų, vietos, 
iš toliau ir toli svečių. Tėvų 
Marijonų vedamoms įstai
goms palaikyti Bendradar
bių draugijos skyriai, orga
nizacijos ir pavienia asme
nys su pasveikinimais suau
kojo virš vienuolika šimtų 
dolerių. Meninę programą 
išpildė Aušros Vartų para
pijos choro ensamblis, veda
mas muz. J. Brazaičio.

X L. Vyčių Chicago apskr. 
susirinkime praeitą sekma
dienį į valdybą išrinkta: M. 
Daunytė (iš Cicero) pirm., 
J. Vilkišius ir V. Spirauskai-

"Geležinių plaučių" 
motina pagimdė 
sveiką kūdikį

Portland. Ore. — Mrs. Ca- 
rolyn Davis Wilson. 20 metų 
amžiaus, gruodžio 18 dieną 
(pereitą šeštadienį), pagim
dė sveiką kūdikį, sveriantį 
šešis svarus ir 10 V? uncijos. 
Motina buvo išimta iš “ge
ležinių plaučių” respirato
riaus, kad galėtų normaliai 
gimdyti kūdikį.

Gydytojai pasakė, jog 
atsparios jaunos motinos 
sveikatos padėtis buvo pa
kenčiama. Ji buvo grąžinta 
į resperotorių, kur ji išbuvo 
beveik tris savaites. Jos vy
ras Marvin Wilson, 21 metų 
amžiaus. Armijos oro jėgų 
korporalas, skrido pusę ke
lio aplink pasaulį iš Indijos, 
kad galėtų būti prie žmonos. 
Jis atvyko aplankyti sergan
čią žmoną.

Baisus ginčas
James Perrell, 45 metų 

amžiaus, negras. 628 West 
13th str., buvo mirtinai su
badytas su peiliu pereitą sek
madienį .susiginčijus su 
Mack Turner, negru, 38 me
tų amžiaus 4255 So. Sanga- 
mon str. Ginčas kilo vaisti
nėje. 920 Maxwell str. Poli
cija Turner areštavo.

te — vice pirm., A. Valaitė 
ir šleinytė — sekr., S. Šimu
lis — ižd., ir J. Brazauskas 
ir J. Misius — iždo globėjai 
Dvasios vadu Kunigų Vieny
bės bus prašoma užtvirtinti 
kun. J. Grinių.

X Adomui ir Ievai Bema- 
dišiams jų vardinių proga šį 
vakarą Cicero Vardinių klu
bas ruošia surprizą. Berną- 
dišiai yra pavyzdingi Cice
ro lietuviai katalikai, stam
būs rėmėjai parapijos, visų 
mūs kultūrinių ir švietimo 
įstaigų ir tautinių reikalų 
Adomas Bernadišius yra sa
vininkas didelio anglių san
dėlio, adresu 1546 So. 49 Ct., 
kuris kuru aprūpina veik vi
sus Cicero lietuvius ir taip 
pat daugelį ir Chicago lietu
vių. Šia proga ir ‘‘Draugas” 
sveikina žymius savo rėmė
jus -— Adomą ir Ievą.

X Kun. P. P. Cinikas, M. 
I.C., “Draugo” administra
torius, praeitą sekmadienį 
Knights of Columbus, vys
kupo Quigley vardo skyriu
je, gražiomis apeigomis pa
keltas į Trečio Laipsnio na
rius.

X $100 L. V. Chicago aps
kritis paaukojo savo organo 
“Vyties” palaikymui, praei
to sekmadienio susirinkime 
Be to, nutarta paskirti tam 
tikrą sumą iškilmingam baž
nytinėmis pamaldomis šv. 
Kazimiero dienos minėjimui

Pavogė iš taverno 
85 dėžes degtinės

Aštuoniasdešimt penkios 
dėžės degtinės už $4,500 ver
tės buvo pavogta pereitą 
šeštadienį iš Baldi’s restora
no ir taverno, Route 34, ne
toli Lawndale avė., Lyons 
Vagys įėjo pro duris. 
James Baldi’s, savininkas, 
pareiškė kauntės plačių ke
lių policijai, jog degtinė da
linai buvo apdrausta.

Skolą grąžino po 
18 metų

Pereitą šeštadienį North 
Westem geležinkelio kompa
nija gavo $31.60. Tie pinigai 
buvo atsiųsti laišku ir jame 
buvo parašyta: “Maždaug 
prieš 18 metų mano sūnus, 
kuris turėjo 6 metus am
žiaus, ir aš važiavau į Min- 
nesotą. Kadangi vaikas bu
vo mažas pagal savo am
žiaus, aš nepirkau jam bilie
to. Aš labai gailiuos, jog 
nesumokėjau pinigų ir pra
šau užmiršti tą neteisybę. 
Aš apskaičiavau, jog turiu 
sumokėti viso $31.60.” Laiš
kas nebuvo pasirašytas.

Areštuotas
1 Martin Miller. 54 metų 
amžiaus, roadhouse savinin
kas, 183rd str. ir Oak Park 
avė., Bloo Township, buvo 
areštuotas anksti pereitą 
sekmadienį kaltinant parda
vime degtinės jauname- 
čiams.

ir auka apskrities dvasios 
vadui kun. J. Griniui, kuriam 
pagerbti vardadienio proga 
ruošiamas vakaras.

X Tėvai Marijonai iš Hins 
dale, III., aukojo kviečių lie
tuviškoms kūčioms, kurios 
bus Šv. Jurgio parapijos sa
lėj gruodžio 24 d. Neturtin
giesiems — viskas dykai. Vi-

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

Rasta negyva
Mrs. Maude Stokes, 43 me

tų amžiaus, buvo rašta per
šauta mirtinai pereitą sek
madienį savo apartmente, 
6458 Eggleston avė. Revol
veris gulėjo prie jos šono. 
Mrs. Evelyn Heinze, namo 
vedėja, pareiškė policijai, 
kad Mrs. Stokes prieš šešis 
mėnesius atsiskyrė nuo savo 

[vyro. Į

si kiti turės mokėti įžangą. 
Tikietų galima gauti Gudo 
krautuvėj.

X Konsulas Daužvardis 
su žmona pakviesti sutiko 
dalyvauti lietuviškose netur
tėliams kūčiose šv. Jurgio 
parapijos salėje, Bridgepor
te, gruodžio 24 d. vakare, 6 
valandą.
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