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Britai isi ver? ė E "tona miestą
KOMUNISTAI PASISAKĖ PRIEŠ
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE

Komunistu suvažiavimas New Yorke
paskelbė mirtiną kovą prieš visus 
nekomunistus Amerikos lietuvius

Delegatų skelbė 312 nuo 186 
organizacijų, bet delegatų 
vardošaukio nebuvo. Ben
dra: atrodo, kad tie delega
tai yra išimtinai tik nuo 
Darbininkų Susivienijimo ir 
komunistų valdomos Litera
tūros Draugijos, dadedant 
dar kelias jų užkariautas 
draugijas. Tad, ‘delegacija 
buvo tik nuo dviejų komu
nistų valdomų organizacijų, 
o ne nuo visų Amerikos lie
tuvių.

Prie konferencijos užbai-

Gruodžio 18 d. Lietuvių 
Kliubo salėje, Brooklyne, 2 
vai. po pietų prasidėjo lie
tuvių komunistų konferenci
jos pirmoji sesija, kurioje 
dalyvavo apie 200 delegatų 
ir būrys svečių. Konferenci
joje nustatyta obalsis, kad 
toji jų konferencija yra is
torinė, atstovaujanti visus 
demokratiniai nusist a č i u- 
sius Amerikos lietuvius, o 
visi kiti lietuviai, kurie yra 
tautininkai, sendar i e č i a i, 
katalikei ir socialistai, yra 
visi lygūs fašistai agentai 
tarnaujanti Hitleriui. Dele
gatė Waterburietė Stan'slo- 
veitienė pastebėjo, kad ne
reikia visus fašistais vadin
ti, nes jų tarpe randasi ir 
gerų žmonių, kurie gali atei
ti veikti pas komunistus. 
Sako, geriaus juos vadinki
me reakcijonieriais. Bet 
Stanislovaitienės pasiūlymas 
praleistas be atodairos ir 
visoje konferencijos e:goje 
nekomunistai lietuviai buvo 
vadinami fašistais.

Nutarė visais galimiau- 
siais būdais remti Rus:jos 
raudonąją armiją, kad ji su
mušus vokiečius išlaisvintų 
Lietuvą kaipo sovietinę res
publiką ją prijungiant prie 
Rusijos. Ir visoje konferen
cijos eigoje koncentravosi 
mintis tik apie Rusijos rė
mimą.

Pasiuntė rezoliuciją Ame
rikos šalpos administrato
riui į Washingtoną nurody
dami, kad adv. Ol's, adv. 
Grišius ir kun. J. Baikūnas, 
kurie lankėsi Washingtone 
Lietuvos žmonių šelpimo 
reikale, kad jie yra “veid
mainiai ir neturinti jokio 
noro ir pasiryžimo Lietuvos 
žmones gelbėti.”

Amerikos Lietuvių Tary
bą išvadino ‘‘Hitlerio agen
tais” ir “propagandistais 
Vokietijos naudai.”

Pasiuntė rezoliuciją Ame
rikos valdžiai reikalaudami, 
kad Lietuvos atstovas Žadei 
kis ir konsulai nebūtų skai
tomi jokiais Lietuvos atsto
vais.

Pasiuntė pasveikinimo re
zoliucijas ji Maskvą Palec
kiui ir raudonarmiečiams 
linkėdami, kad jie greičiau 
pribūtų į Lietuvą ir ją pri
jungtų prie Rusijos ir kad 
su Paleckio page’ba ir tar
pininkavimu Lietuvos būtų 
atsteigtos mokyklos.

Aukų konferencijai prisių 
sta ir joje sudėta $5,141.82.

GELEŽINKELIEČIŲ REIKALE

Kad išvengus geležinkelių darbininkų streiko, kuris turis prasidėti gruodžio 30 d., 
prezidentas Rooseveltas pakvietė konferencijon penkių geležinkelių darbininkų unijų

, viršininkus. Iš kairės į dešinę: T. C. Cashen, prezidentas AFL Switchmen’s Unicn; H. 
gos, A. Bimba kalbėjo to- W. Fraser, prez. Order of Railway Conductors; A. F. Whitney, prez. Brotherhood of
kioje dvasioje, kad jis yra Railway Trainmen; Alvanley Johnston, viršininkas Brotherhood of Locomotive Fire- 
tartumei Amerikos valdovas men and Engineers. (Acme-Draugas telephoto) 
rr 
kad 
bus 
bus 
tas 
lietuvius 
bus naudojamos visos prie
monės prieš juos.

Andriulis kalbėdamas pa
brėžė, kad Grigaič:ai, Bal- 
kūnai, Žadeikiai, Prunskiai, 
Laučkos ir kiti, turės atsa
kyti už savo darbus ■ ' v 
teismą arba prieš liaudį.

Neparaginta ir neparduo
ta nė vienas Amerikos Karo 
Bonas. Nė doler:s neaukota 
Amerikos Raud. Kryžiui.

(Apie suvažiavimo eigą, 
delegatų išreikštas keršto 
kalbas ir priimtus nutari- 

I mus bus pranešta vėliau). |

pabrėžiančiai pareiškė, 
po šios J 
paskelbtas ofensyvas, į 

atidarytas antras fron- 
prieš visus Amerikos 

nekonrunistus ir

“±s Bolivija žada toliau
- gelbėti sąjungininkams

WASHINGTON, gruod. 21 
—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull sakė Amerika kol 
kas nepripažins naujos Bo
livijos vyriausybės, kol ne
paaiškės padėtis tam krašte.

Ieško būdu sutaikyti 
lenkus ir rusus
LONDONAS, gruod. 21.— 

Britų užsienių sekretorius 
Eden -r lenkų Premjeras 
Mikolaiczyk, užsienių minis
teris Rommer bei Ambasa
dorius Anglijai Raczynski 
vakar tarėsi dėl priemonių 
išrišimui pain-os lenku-rusų 
santykių problemos. Nesiti
kima greitu laiku sulaukti 
konkrečių rezultatų, nors 
reikalas skubus, kadangi 
rusai artinasi prie Lenkijos.

Lenku manymu rusai turi 
užvesti kalbas, o rusai ma
no. k->d Lenkiia turi pradėti 
by kokias derybas.

NACIAI DAR SMARKIAI PRIEŠINASI
Amerikiečiai užėmė Spinuccio kalną
ALŽYRAS, gruod. 21. — 

Vėliausiu pranešimu, britų 
aštuntoji armija jau įsiver
žė į Ortona miestą, ir dabar 
kovoja prieš nacius to mies
to gatvėse. Adrijatikos fron
to centre britai stumiasi į 
Tolio. Vokiečių opozicija di
dėja.

Penktosios armijos ameri
kiečiai kareiviai, kurie be 
paliovos kelias dienas puolė 
priešo pozicijas, pasivarė į

Spinuccio kalno viršūnę, 2VĮj 
mylias į- vakarus nuo Lago- 
ne. Visi kalnai šioje apylin
kėje nukloti sniegu. Kitose 
penktos armijos fronto daly
se vyksta tik patrolių veiks
mai.

Amerikos torpediniai lai
vai susidėjo su brKų laivais 
ir gruodžio 18 naktį kovojo 
su dviem nacių destrojeriais, 
kuriuos, manoma, torpedo
mis sužalojo.

artinasi prie Zagrebo
LONDONAS, gruod. 21.— 

Jugoslavų partizanų kariuo
menės pranešimu, ji jau pa
sivarė į apylinkę netoli nuo 
Zagrebo. Kroatijos sostinės. 
Partizanai strategai Alex- 
andrijoj suėjo su aukštais 
Amerikos ir Anglijos kari
ninkais ir “pilnai susitarė” 
dėl mi Ii tarinės kampanijos 
Jugoslavijoje.

Anot biuletenio, vokiečiai 
rytinėj Bosnijoj sunkiai nu
kenčia, o Slavonijoj ir kito
se fronto dalyse jugoslavai 
praveda ofensyvą, naudoda
mi didelius kiekius sąjungi
ninkų iš Italijos pristatomų 
reikmenų.

Japonai traukiasi iš Partizanų kariuomenė 
Bougainville salos 

pietinio
WASHINGTON, gruod. 21 

—Laivyno sekretorius Knox 
šiandien sakė atrodo, jog 
japonai traukiasi iš p etinės 
Bougainville ir koncentruo
ja savo jėgas šiauriniam tos 
salos gale. Anot Knox, nė 
vienas priešo aerodromas 
toje saloje nebevartojamas.

N. GVINĖJA, gruod. 21.— 
Australiečiai Huon pusiau- 
saly vartojo durtuvus pava
ryti japonus anapus Masa- 
wang upės. N. Britanijoj, 
amerikiečiai, užimdami Ara- 
we aerodromą, pasivarė pir
myn tris mylias.

Sąjungininkų lėktuvai sek 
madieny numetė 414 tonus 
bombų ant japonų bazės ir 
aerodromo prie Cape Glou- 
cester.

Bombos padegė Frankforto miestą
Aliantai prarado suvirš 90 lėktuvų

LONDONAS, gruod. 21.— nuo Atėnų; bombomis apmė-

Šimtai britų bomberių va
kar naktį padarė milžinišką 
at3ką ant Frankfurto, kur 

į numetė 2,000 tonų bombų 
j ant to vokiečių chemikalų ir 
ginklų centro. Bombos sukė
lė didelius gaisrus.

Per praeitas 24 valandas 
sąjungininkų lėktuvai: ata
kavo Mannheim-Ludwigsha- 
feną, vakarinę Vokietiją ir 
Belgiją, ir numetė 
priešo valdomuose vande- buoti miestai. Didelė dalis 
nyse; bombavo Bremeną, na- Frankforto gyventojų, dėl 41 
cių submarinų centrą; puo- sąjungininkų atakos ant jų —Prez. Roosevelt 
lė Bulgarijos sostinę Sofiją, miesto, buvo priversti kraus pareiškė laikraštinink a m s 
ir Elevsis aerodromą netoli tytis kitur.

LA PAZ, Bolivija, gruod. 
prieš 21.—Victor Paz Estenssoro, 

naujas finansų ministeris, 
kuris vadovavo Bolivijos 
perversmui, šiand:en pareiš
kė, kad Bolivija gerbs ir pa
laikys Atlanto Čarterj ir 
kitus pasižadėjimus ir nau
joji vyriausybė nebandys 
pakeisti savo statuso kaipo 
jungtinių tautų šalininkė.

Kareiviai saugo Bolivijos 
kasyklas, iš kurių Bolivija 
siunčia reikalingą rudį jung
tinėm tautom. Naujoji vy
riausybė žadėjo -•'r toliau 
siųsti rudį jungtinėm tau
tom.

tė taikinius šiaurinėj Pran- 
cūzijoje.

Visose operacijose sąjun
gininkai prarado suvirš 90 
lėktuvų.

Vakar nakties atakoje ant 
Frankforto dalyvavo apie 
800 didelių lėktuvų. Jų pa
daryti nuostoliai pastatė 
Frankfortą toj pačioj kate
gorijoj kaip Berlynas, Koel- 
nas, Hamburgas ir KasseI,

minų Vokietijos dažniausiai bom- 
vande- buoti miestai.

Kareiviai turi gauti 
balsavimo teisę: FDR
WASHINGTON. gruod. 21 

šiandien

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Gaisras ištiko didelę 
danu ginklu dirbtuvę 
STOKHOLMAS, gruod. 21 

—Pranešima- iš Kopenhage- 
no sakė gaisrus argadino 
Riffel sindikato fabriką, Da
nijos didžiausią ginklų dirb
tuvę. kurioje daromi auto
matiniai kulkosvaidžiai vo
kiečiu kariuomenei. Manoma 
tai buvo sabotažninkų dar
bas.

IŠ ALŽYRO — Iš to, kad 
naciai evakuoja tam tikras 
dalis Romos miesto, spėja
ma, kad jie ruošiasi jas 
sprogdinti ir padegti.

IŠ PEARL HARBOR 
Amerikos lėktuvai nušovė 7 
japonų naikintuvus, 
buvo 
bėrių 
salų.

IŠ
Gelžkelių Darbininkų unijos 
atmetė Prezidento pasiūlytą 
kompromisą dėl algų pakė
limo, ir žada pravesti savo 
streiką.

iš-

I

kone 
pakilę priešintis bom- 
atakai ant Marshall

WASHINGTONO

Cenzūruos visas kalbas
LONDONAS, gruod. 21.— 

Šiandien duota suprasti, kad 
britai ir amerikiečiai cen
zoriai pasiruošę sulaikyti 
spausdinimą ar per radio 
skelbimą visų spėjimų apie 
antro fronto atidarymą.

kad jo nusistatymas dėl ka
reivių balsavimo yra tas. 
kad kiekvienas karys turi 
gauti progą rinkimuose bal
suoti. Prezidentas sakė jis 
manąs, kad tokiam balsavi
mui yra reikalingas federa
linis aparatas. Senato užgir- 
tas bylius tuo reikalu grą
žina problemą pačioms val
stybėms

RUSAI 20 MYLIŲ NUO VITEBSKO
LONDONAS, gruod. 21.—( 

Rusų kariuomenė šiaurėje 
pasistūmėjo rvtine Nevebo- 
Vitebsko geležinkelio puse 
iki 20 mvliu nuo Vitebsko. 
Tai būtu 15 mvliu pasivary
mas. ;r rusai dabar stovi ne
pilnai 50 mvliu nuo Lenki
jos ir Latvijos sienų.

Dniepro užlenkimo apvlin- 
kėie, vokiečiai sakė jie iš
vaikę arba užmušę rusus.

Pranešimai seko rusei da
bar smarkia-' snaudžia Kiro- 
vogrradą, o pirmoii Ukrainos 
armiia vakar grižo i Koroe- 
teni, kur atmušė eilę kontra- 

[ takų. •

SKAITYTOJU DĖMBIUI
Rytoj {dėsime svarbų 

straipsnį apie LIETUVOS 
TREMTINIU KRYŽIAUS 
KELIES. Ne tik patys jį 
perskaitykite, bet ir kitiems 
apie baisius lietuvių vargus 
Sibire papasakokite.

Fašistai pradeda suiminėti
BERNAS, gruod. 21. — 

Fašistų policija rado Gen. 
Mario Caraccioli di Ferole- 
to, kuris Florencijoj vadova
vo karinėms pro-Badoglio 
jėgoms, vienam vienuolyne 
Tuskanijos provincijoj, ir 
suareštavo jį ir vienuolyno 
viršininką, šios žin’os dar 
labiau įkiršino ir tai a įtem
pus santyk us tarpe katali
kų ir fašistų.

Kiti kraštutiniai fašistai 
reikalauja daryti kratas vi
suose vienuolynuose, saky
dami ten slapstosi buvę fa
šistai viršininkai. Šiuo laiku

labai 
anot fa- 
partiza-

Vis dar tariasi dėl 
gelžkelių darbininku 

algų pakėlimo
WASHINGTON, gruod. 21 

—Tuoj po Prezidento pareiš 
kimo, kad geriausia Kalėdi
nė dovana Amerikos žmo
nėms būtų užtikrinimas^ jog 
neįvyks bendras transporta- 
cijos streikas, Baltuose Rū
muose ir vėl įvyko kitas pa
sitarimas išr šimui geležin
kelių darbininkų algų pakė
limo reikalo, ir išvengimui 
numatyto streiko. Darbinin
kų unijos streikui nustatė 
gruodžio 30 d. šiandien uni
jų atstovai vėl kalbėjosi su 
Prez. Rooseveltu dėl jo pa
siūti j imo pridėti 4 centų va
landai pakėlimą už perviršį 

i išdirbto laiko prie karo dar
bo tarybos siūlymo 4 centų 
pakėlimo.

Roberto

Italijos fašistai areštuoja kunigus 
fašistai suareštuoja 
daug kunigų, kurie, 
šistų šelpia italus 
nūs.

Fašistų vadas
Farinacci šiuo Laiku karštai 
puola Kardnolą Salotti. Fa
rinacci sakosi jis turįs Kar
dinolo laišką, kuriame d va
nos vadas nusižengęs dėl 
diktatūros nuvertimo ir lais- 
ro režimo sugrįžimo.

Visoj nacių okupuotoj Ita 
fijoj šiuo laiku saučla tero
rizmas. Vėliausiu laiku ne
žinomi užpuolikai nužudė 
Aldo Resega, fašistų parti- 

I jos provincijos sekretorių.

Prem. Churchill jau 
reikalauja dienraščiu 
LONDONAS, gruod. 21.—

Vienas nemedikalių įrody- 
jog Premjeras Church-11 
baigia sveikti, yra tai, 
jis reikalauja dienraš- 
Lėktuvai kasdien pri-

mų, 
jau 
kad 
čių.
stato jąm laikraščius rytuo
se, kur jis dabar randasi.

ORAS
Giedra, šalčiau.
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10 METŲ NUO MIRTIES RAŠYT. KAN. P. ŽADEIKIO

(LKFSB) Prieš dešimtį 
metų, 1933 m. gruodžio 16 
d. mirė rašytojas ir vertė
jas kanaunininkas Pranciš
kus Žadeikis, brolis dabar
tinio Lietuvos ministerio 
Vcšingtone. Kan. Pr. žadei
kis buvo kunigu Kamajuose, 
Braslave, Panevėžyje. Vėliau 
persikėlęs į Kauną ėjo Šv. 
Kazimiero dr-jos sekreto-, 
riaus pareigas, uoliai daly
vaudamas anų dienų visuo
meniniame veikime ir daug 
p?dėdamas lietuviškai kny
gai plėstis Lietuvos kaime. 
Jis pats yra išleidęs įdomius 
“Didžiojo Karo Užrašus’’, 
kuriuose vaizdžiai nusakoma 
pirmojo pasaulinio karo pra
džia, ž’auri vokiečių okupa
cija. Tada kun. žadeikis bu
vo klebonu Pašušvyje ir, ka
ro metu, buvo perkeltas de
kanu į Skuodą. Būdamas į- 
takingas ir gerai mokėda
mas vokiečių kalbą jisai uo
liai gynė Lietuvos liaudį 
prieš vokiečius, 
mas ne

jados” vertėjui J. Raliui, iš
vertė antrąją pusę to gar
saus graikų veikalo į 
vių kalbą.

Jam mirus, broliai 
Las ir Jonas, o tapgi 
rys Ona ir Julė rinko rastus 
darbus ir medžiagą biogra
fijai, kuri turėjo būti išleis
ta šiemet.
daugiausia pas seserį Julę 
Varniuose. Bolševikų okupa
cijos metu jos namas sude
ga. Neturime žinių, ar žuvo 
visa surinktoji medžiaga, 
ne.

Povi-
sese-

Medžiaga buvo

išg žibėda
vau?, m ne tik gy

vulius, turtą, bet net ir gy- 
v'stį. Raštijoje jis ypač pa
sižymėjo tuo, kad mirus “Hi-

Naciai steigia savo 
bankus Lietuvoje

(LKFSB) Kaune įsteigtas 
Vokiečių Darbo Banko sky-1 
rius su 50,000,000 markių 
kapitalu. To banko vyriau
sia vadovybė yra Berlyne. 
Banko Šerų nominalinė ver
tė — 1,000 markių. Prakti
koje gal tai tik bus dar vie
na vokiečių įstaiga išnaudo
ti Lietuvą.

IŠ VFASHINGTONO. — 
Kongresas baigė šių metų 
darbą ir nariai išvažinėjo Į 
namus šventėm. Sekanti po
sėdžiai prasidės sausio 10 d.

PIRKITE KARO BONUS!

AGNE LAURIENE
Gyveno 3328 S. Ūme Avė.
Mirė gruodžio 2<; d., 12:30 

vai. ryto, 1943 in. sulaukus 
pusės amž. Gimus Panevėžio 
mieste. Amerikoj išgyveno 40 
metų.

Paliko nuliūdę vyras Juoza
pas. sūnus Jonas V/alkavicins, 
duktė Helen ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje. 3354 South 
Halsted St. Laidotuvės jvyks 
ketvirtad., gruodžio 23 d., 8:30 
vai. ryto iš koplyčios j šv, 
Jurgio parap. bažnyčią., o po 
gedulingų pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agnės Laukienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus, 
Duktė ir Giminės.

Laidot. direkt. P. J. Ridikas. 
Tel. YARDS 1419.

S

Trečiadienis,'gruod. 2*2, 1943

Būkit Malonūs
SAVO AKIMSI

lietu

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS..

PLANUOJA GRĮŽIMĄ, KAIP TIK GINKLAI NUSTOS ŽVANGĖJĘ

g

PIRKITE KARO BONUS!
ji

j

Pasitraukdami vo 
kiečiai deginsią

(LKFSB) Iš Londono pra
neša mūsų korespondentas, 
kad pasitraukdami vokiečiai 
iš Sovietijos nepalieka nei 
namų, nei gyventojų. Jei su
skumba, gyventojus išsiga
bena, o namus sudegina. Iš 
Kievo likęs vien mirusis griū 
vėsių miestas. Esą, tą jie pa
sirengę daryti ir Lietuvoje, 
jei tektų trauktis. Vokiečiai 
tikisi, jog po karo, nors ii 
būtų jie pralaimėję, patys 
pirmieji atsistatys ir savo t
pramonę ir miestus. PIRKITE KARG BONUS!

TDr vien, por* aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami iše«- 
x*mlnuotl ja* moderniškiausia 
metodą, kuri* r«g4jimo mokslas 
gali suteikti.

M METAI PATYRIMO 
yeMaktm. akinių, kurie praiall- 

■* viaų aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* lS-toa 
Telefonas i CANAL 0528, Chicago

OFISO VALANDOS:
»;|0 a. m. Iki <:>0 p. m. 

Tredlad. Ir MeStad. 1:10 a. m.
 Iki T:00 p. m.

nuo iVienuoliai pranciškonai, repatriantai, šio uis dienomis grįžę į Ameriką. Visi jie 
pradžios karo buvo japonų internuoti įvairiose vietose. Susirinkę rodo ir pasakoja vieni 
kitiems vietas, kur darbavosi ir buvo suimt. Karui sustojus, visi pasiryžę vėl grįžti į tas 

t vietas darbuotis tarp stabmeldžių. (NCWC-Draugas photo) Į.

Kasmet gruodžio mėnesį 
ypatingai prieš Kalėdas, Ti
kėjimui Platinti Draugija 
darbuojasi sukėlimu fondo 
kovai su raupsais ten, kur 
tik toji baisi liga s aučia. 
Atvaizde matome vianą to
kių nelaimingų raupsuotojų 

, (NCV/C-Draugas photo)

i
i

F ar to r y Representatlve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANMSE MAKT
For appointment call —

RĖPI BI.IC 6051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

and SONS

Mirtis kelyje
Bloomington, EI. — Joe

Copley 23 metų amžiaus, iš 
-r-,---- ---i---------------) uįmUŠ-

Vilniuje užminuoti 
svarbieji pastatai

(LKFSB) Londone gauta Farmer City, buvo 
žinių, kad Vilniaus geležin- tas. ir Eugene O’Neal, 26 
kelis esąs užgrūstas trauki- metų, taip pat Farmer City, 
niais. Daug vokiečių iš Ry- buvo sunkiai sužeistas po to, 
tų vežami su manta į vaka
rus nuo Vilniaus. Vilniaus 
geležinkelių stotyje matomi 
traukiniai su rusais civiliais 
gyvent c jais nuo Oralo ir ki
tų sričių. Jie gabenami į Vo
kietiją. Daug karinių trau
kinių negali numatytu laiku 
prasiskverbti front3n ir tas 
dar padidina netvarką. Vil
niuje ir kituose miestuose 
padėtos minos po stambes
niais namais, rūmais.

kai trokas, kuriame jie va
žiavo, buvo sutrenktas Ab
rakam Lincoln keleivinio 
trauiknio.

mAPGlJTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS |

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

WHFC -160 kilos.!
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo ]

9:30 vai. vakare.

Didžiausia Lietuviu

Jewelry Krautuvė

H
'MODERN 

.COMPLETE
* 

f U>» aNCED photcgrafhy

U>W£ST FOSSIKLE PRIVES

»’HONE LAFAYETTE 2813-

VVOLK STUDIO
19^5 West 35* Street k

I
___

l

lies. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tet GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

EXTRA PROGRAMAS Penk- M 
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. £

iii MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. Westem Avė., Chicago, III. (į

Telefonas — GROvehill 2242 ■ g
SS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Aki* 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8461 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Dd 8 

8akxnadicnjrjo pagal —

!

Geriausia dovana, ir viena kuria jūsų 
giminės ar draugai tikrai įvertins per 

visus 1944 m., tai "Draugo" prenumeratas.

i

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PELENĄ-.
MIA U SI AS • 
KAINAS.

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

I
I

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

JOHN A. KASS
JEMELRY — W4TCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Pliene: LAFAYETTE 8617

v

t t

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUEGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office Tei. YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

'.1

TeL

t

- * ■ t; c.

’--------------------

TX JĮ TY g p Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—AULUW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI? SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

Uį

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114 

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

APEOKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI S A LES MAN AI 

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

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

REMKITB
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviška*
Žyduką*

MONABCH LIQUOR 
3529 So Halsted SL 

Phone YARDS 8054
T*—•*-*

I

"—I
jI į

PASKOLOSDAROMOS AnTpIRMŲ MORGICIŲ <1
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

TeL CAN’al 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 Mest 66th Place
Tel. REPnblic 7868

»

TeL CAN’al 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 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL YARds 3146

DR. V. A. RIMKUS •
GI D! TUJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

I
DR. CHARLES SEGAL •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tro3 lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popieįir nuo T iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

/r

n*F'*i EaiHiNc.

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 (!)
PANAUDOKITE PROGĄ DAHARTINB16S 8EMOMB ||

NUOŠIMČIO RATOlfiA M

TAPKITE FINAN8TNIAI 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.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI ĮSTAIG'

KEISTUTO SAVINGS md LOAN ASSOCIATION
TM. CAICMTT Jo. M Moierta. S^y. S2M SO. HALSTED ST

Ofiso Tel..........VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

B

V ♦ ♦

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, TreZisHieniai.

ir Šeštadieniais 
Valandon: 3—8 popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai 0d 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.
I

Tikėjimas ir dora žmogui

duoda gyvenime stiprybę ir 
jėgą.

Split by PDF Splitter
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HELP WANTFD — MOTERYS
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Moterų Karo LABDARYBĖ
%

SVARBUS PRANEŠIMAS
Waj Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi Įsigyti Pa- 
UiiosaUmo Raitą (statement of 
avallability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
pouer Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persitikrinkit ar Jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vtmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo Įstaigoms daug laiko.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų jdomių karo darbų 
moderninėj dirbtuvėj. Atsišaukite 
asmeniškai.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Ave.

MERGINA 
REIKALINGA 

ABELNIEMS OFISO DARBAMS
Turi mokėt aršoma mašinėle.

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

SASGEN DERRICK CO.
3103 W. Grand Ave.

Darbininkių
APIE

HELP VANTF.D — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
STICKER HANDS

IR FEEDERS
Prie moldingų. Užtenkamai viršlaikio

WM. YUENGER MFG. CO.
5215 S. Keeler

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvėje darbų.

FEDERAL 
PURE FOOD CO.

4864 S. Halsted St.
(Rear Bldg. — 3rd Floor) <

— . .-------- ---------
MOTERŲ IR MERGINŲ

PILNAM AR DALINIAM LAIKUI
100% KARO DARBAI

Su užtikrinta po karo ateičia. 
Gera pradinė mokestis ir algos 
Dakėlimas reguliariais ir dažnais 
laikotarpiais. Darbas yra lengvas 
assemblv ir prie mašinų darbai. 
Poilsio laikotarpiai ir kavos dy
kai. Lvgi proga visiems įsidirbi- 
mui. Pilno laiko darbininkams 48 
valandas į savaitę.

ATSIŠAUKIT ASMENIŠKAI

4301 W. KINZIE
8 RYTO IKI 7 VAK.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c j 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
REIKIA VYRO

Prie abelnų pieninėje darbų. Pasto
vūs darbai, gera mokestis. Proga 
jsidirbimui. Atsišaukite į — 1910 S. 
ASHLAND.

200 DARBŲ 
PATYRUSIOMS AR NE 

DIRBTUVĖS DARBININKĖM

PRIE
MAŠINŲ 

BENCH DARBŲ 
INSPEKTAVIMO

1
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

I

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.f Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

$41.48
UŽ 54 VAL. SAV.

NAKTIM VVASHUP VYRUI
Darbas apvalymas presų nuo 4:30 

pp. iki 2 vai. ryto. Patyrimo 
nereikia. Atsišaukite į

TRANSO ENVELOPE CO. 
3542 N. Kimball Ave.

REIKIA 
COUNTER MERGINOS 

CAFETERIJOJE
PATYRIMO NEREIKIA 

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

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

REPUBLIC 10457 t

Assemblers
VYRŲ

BULK PLANT LOADERS 
GREASER — MASHER 

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 
1445 W. 37th STREET

Ir Solderers

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.

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

VYRAI LR MOTERYS

i

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

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

EDGEWATER BEAęH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA 
LUNCHVVAGON SERVERS 

AMŽIAUS 18 IKI 50
Valgis ir uniformos duodama.

TEL BAYPORT 1234—EXT. 11 
KLAUSKIT MR. GALLIMORE 

CROTTY BROS. COMMISSARY

co.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

★

★

★

★

★

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

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE

TEK—RANDOLPH 9488

LUHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM 

★★★★★★★★★

I

l

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

I • • ‘ ———
PIRKITE KARO BONUS! Skelbkitės Dien. “Drauge”

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis
Darbas Dienomis
Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO
3501 W. POTOMAC

I

Kad būtum sveikas, su- I 
tvarkyk laiką darbui, poil- Į 
siui ir miegui.
PLATINKITE “DRAUGĄ* {

★ ★ ★

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų 
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers
★ ★

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

★ 
MERIT DIRBTUVĖ

Gabumų Įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos jsidirbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

. ★
Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina. 

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

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

Labdarių sveikinimas
Lietuvių R. K. Labdarių 

Sąjungos centro valdyba nuo 
širdžiai sveikina su Šv. Ka
lėdomis ir Naujais Metais 
visus labdarių veikėjus, gar
bės narius, aukotojus, kuo
pas ir jų valdybas, kunigus 
klebonus, profesionalus ir 
biznierius! Taipgi sveikina 
ir dienraštį “Draugą”, ku
ris mums, labdariams, labai 
daug padeda. .

Praėjusiais metais Labda
rių Sąjunga daug gražių dar 
bų nudirbo, žymią pažangą 
padarė prie senelių prieglau
dos namo statymo. Tai at
likta ačiū centro valdybos, 
kuopų ir visų narių darbštu
mui ir nuoširdžiai visuome
nės paramai. Kūdikėlis Jė
zus teatlygina visiems savo 
gausiomis malonėmis.

Anastazas Valančius,
pirmininkas

I

I

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ

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

2742 W. 36th PLACE

PARDAVIMUI

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

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

Gen. Eisenhowerio 
laiškas lietuviams

VIENAM MIRUS, KITAS 
PRADĖJO PAREIGAS

S.

rengėjos dėkoja visiems au
kotojams. ypač J. Bielesiui, 
kuris aukojo seimo pietums 
visas daržoves. Ačiū jam už 
šią didelę auką ir aukas pra
eityje, nes jis visuomet yra 
duosnus labdarybės reika
lams. Taip pat duosni auko
toja yra Balčienė. Čeledinie- 
nė yra ne tik'gera aukotoja, 
bet ji ir gardžius pietus pa
gamino. Taip jau ačiū Pet
kienei ir Aleknienei už au
kas. Ačiū ir Jokantams, au
kojusiems alaus bačkutę. 
Kuopa dėkoja ir dienraščiui 
“Draugui”, kuris plačiai gar 
sino visus mūsų kuopos pa* 
rengimus ir visus reikalus, i 
Linkime, kad “Draugas” lan 
kytų visų lietuvių namus.

N.

Biznieriai įstojo 
garbės nariais

Plačiai žinomos rakandų 
krautuvės — Roosevelt Fur
niture Co* savininkai M. Jo- 
varauskas ir J. Bertulis įtei
kė per A. Valančių $100.00 
čekį Labdarių Sąjungos sta
tomai lietuvių senelių prieg
laudai.

Šie du 
visuomet 
daringus 
dėl ir savo biznyje turi gra
žų pasisekimą.

t

lietuviai biznieriai 
paremia gerus, lab 
mūsų darbus, to-

(LKFSB) Philadelphijoje 
leidžiamas lietuviškas laik
raštis “Lietuvių Naujienos”, 
viename savo numeryje įdė
jo anglišką ir lietuvišką ei
lėraštį gen. Eisenhowerio 
garbei, parašytą K. Vidikaus 
ko. Vienas laikraščio nume
ris buvo pasiųstas pačiam 
gen. Ei9enhoweriui. Genero
las buvo tiek malonus, kad 
laikraščiui atsiuntė padėkos 
laiškelį su savo autografu. 
Laiške gen. Eisenhoweris 
pažymi, kad buvo gautas ta
sai laikraščio numeris, dėko
ja eilėraščio autoriui. Pabai
goje pabrėžia, kad “mūsų 
tikslas gali būti pasiektas 
tik nuolatinėmis pastango 
mis ir pasia ūkavimu žmo
nių, pasilikusių namuose, ir 
didele bei kieta kova kau
tynių laukuose”. Laiško vir
šuje — spausdintas štam
pas : ‘ ‘ Allied Force Head- 
ųuarters. Office of the Com- 
mander-in-Chief”.

i Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos 8 kuopos, Brigh
ton Park, susirinkimas bu
vo gruodžio 12 d., parapijos 
salėj. Daug svarbių reikalų 
apsvarstyta.

Kuopa džiaugiasi Labda
rių Sąjungos 24 seimo pasi
sekimu. Kuopos sudarytoji 
seimo rengimo komisija ra 
portavo, kad viskas tvarkin
gai ir gerai pavyko. Pietų

Labdarių 1 kuopos 
darbai

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos prieš- 
metinis susirinkimas įyyko 
gruodžio 12 d. Sus-mas bu
vo skaitlingas. Pirm. Elena 
Gedvilienė pranešė, kad Ig
nacas ir Uršulė Panavai taps 
amžini nariai.

Seimo raportą išdavė pir
mininkė E. Gedvilienė ir P. 
Dorša. Pranešė, kad seimą 
sveikino su $35.00 — $25.00 
iš iždo, o $10.00 paaukojo 
Domicėlė Bartkienė. Nutarė 
turėti kugelio vakarienę su 
programa ir bus įteikta dip
lomai amžiniems nariams. Į 
komisiją apsiėmė pirm. E. 
Gedvilienė, Jonienė, O. Lan- 
dienė, B. Norbutienė, O. Mas 
lauskienė, S. Bartkienė, O. 
Vaznienė, J. Ragauskienė, P. 
Dorša, B. Cicienienė. Tikie- 
tai bus po 55c. Vakarienei 
aukojo po $1.00: J. Ragaus
kienė, B. Cicienienė; po 50c: 
B. Norbutienė, Dorša, Jonie
nė. S. Bartkienė žadėjo la
šinių. Landienė bulvių. Ged
vilienė ir kitos. Taipgi na
rės platina knygutes. Bus 3

Kun. James T. Kerr (že
miau). Navy kapelionui, iš 
St. Augustine diecezijos, Fla. 
mirus, gauta žinia, kad veik 
tą pačią dieną vyriausybės 
paruoštas kapeliono parei
goms kitas tos diecezijos 
kun. R. E. Philbin (viršui). 
Kun. J. T. Kerr buvo pirmo
jo pasaulinio karo veteranas 
ir paliuosuotas iš kariuome
nės pasiryžo tapti kunigu.

(NCWC-Draugas photo)

gražios dovanos. Knygų re
vizija. įvyks sausio 8 d. pas 
ižd. Oną Vaznienę. Komisi- 
jon išrinkti B. Norbutienė 
ir Dorša. Pirmininkė prane
šė, kad serga narės S. Šim
kienė ir O. Kalvaitienė. Na
rės apsiėmė jas aplankyti.

Valdyba 1944 metams li
ko ta pati. Dvasios vadas 
kun. A. Linkus, pirm. Elena 
Gedvilienė, vice pirm. Juo
zapa Ragauskienė, nut. rašt. 
Beneta Cicienienė, fin. rašt. 
Petronėlė Turskienė, ižd. O- 
na Vaznienė, iždo globėjos 
Ona Landienė ir Stefanija 
Bartkienė.

Labdarių 1 kuopa gerai 
gyvuoja, turėdama darbščią 
valdybą ir gerų narių.

Labdarys

THEY TALKED
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Atmetami rusu reikalavimui
Užvakar gauta iš Londono žinia, kuri aiškiai kalba, 

kad Sovietų Rusija ne tik neatsisako savo pretenzijų 
prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bet dar padidina spau
dimą, kad Didžioji Britanija ir Jungtinės Valstybės tuo
jau pritartų jos imperialistiniams siekimams po šio ka- 

• ro pasiglemžti tas valstybes, kurios joms nepriklauso.
Londone yra organizuojama visa eilė tarptautinių ko

misijų pokariniam planavimui. Viena tokių komisijų 
steigiama karo kriminalistams teisti ir bausti. Ir, štai, 
Rusija užsispyrusi reikalauja, kad j tą komisiją įeitų 
ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kaipo sovietinių respub
likų atstovai, šis klausimas buvo iškeltas dar prieš 
Maskvos konferenciją. Stalinas pasiūlęs net septynias 
“savo respublikas”, kurių tarpe buvo ir Baltijos val
stybės. Vadinas, tuo Stalinas norėjo priversti anglus ir 
amerikiečius pasisakyti prieš Baltijos tautų laisvės ir 
nepriklausomybės idėją. Bet santarvininkai Stalino pa
siūlymą atmetė.

Toje pačioje žinioje pasakyta ir tai. kad būk Didžioji 
Britanija jau nebepripažįstanti Baltijos valstybių, kai
po nepriklausomų, tačiau Jungtinės Valstybės pripažįs
tančios.

Taigi, bolševikų suvažiavimas New Yorke buv-o ne 
kas kita, kaip tik jų eilinis pademonstravimas išdavi
kiško nusistatymo ir pabrėžimas lietuvių bolševikų no
ro pražudyti Lietuvą ir lietuvių tautą, atiduodant ją 
Rusijai.

LIETUVIŲ VISUOMENES NESUVILIOJO
Vis tik yra džiugu, kad mūsų organizuotoji lietuvių 

visuomenė pasirodė tiek subrendus1, kad ji (nė maža 
jos dalelė) nesidavė savęs suvedžioti, nesiuntė savo de
legatų į tautžudžių suvažiavimą, nes nujautė, kad jame 
bus pravesti priešlietuviški nutarimai. Suvažiavime da
lyvavo tik komunistiškų draugijų atstovai.
IR AMERIKIEČIAI JUOS PAŽINO

Taip pat džiugu, kad komunistams nepavyko pasi
slėpti po demokratybės skrąiste Amerikos visuomenės 
akivaizdoje. Kiek New Yorko, tiek Chicagos, tiek Va
šingtono ir kitų miestų plačioji visuomenė sužinojo, 
kad “demokratiniai nusistačiusių lietuvių” suvažiavi
mas tai nebuvo demokratinių elementų suvažiavimas, 
bet a’škių komunistų, siekiančių dirbti ne Lietuvai, ne 
Amerikai, bet Sovietų Rusijai. Amerikos visuomenė 
sužinojo ir tai, kad suvažiavimas Amerikos lietuvių vi
suomenės neatstovavo. Jis kalbėjo tik nedidelės grupe
lės mūsų tautos atmatų vardu. Mat, kaip teisingai prie
žodis sako, ylos maiše nepaslėpsi.
★

Generolą Galvydi-Bikauska į kapus palydėjus
Iš Lietuvos mus pasiekė liūdna žinia apie mirtį ge

nerolo Galvydžio-BIkausko. Smulkmenų nepranešama. 
Lietuvos kūrimosi metu gen. Galvydis-Bikauskas nuvei
kė svarbius darbas. Besiformuojant pirmajam Lietuvos 
kariuomenės pulkui, pulko kūrimosi vietą nukėlus į A- 
lytų, pulko vadu buvo paskirtas pulk. Galvydis-Bikaus
kas. Toliau jam buvo pavestas kitas labai svarbus už
davinys — besikuriančiai Lietuvos kariuomenei sku
biai paruošti reikiamą karininkų kadrą. Jis buvo pas
kirtas Karo Mokyklos viršininku. Mokslas joje prasi
dėjo 1919 m. kovo 10 dieną, mokinių buvo priimta 124, 
kurių tarpe net buvo dvasinių seminarijų auklėtinių, 
savu noru stojusių ginti Lietuvos. Mokyklos viršinin
kas gen. Galvydis-Bikauskas ypatingai pabrėždavo rei
kalą dorovinio išsiauklėjimo, būdo tvirtumo. Pažymėti
na. kad jau pirmame kariuomenės įsakyme, kurs buvo 
išleistas 1918 m. lapkr. 23 d., figūruoja Galvydžio-Bi
kausko vardas, jam buvo pavesta suorganizuoti pirmą 
pėstininkų pulką. 1920 metais jisai buvo jau visos Lie
tuvos kariuomenės vadu. Karo mokyklos viršininku 
gen. Galvydis-Bikauskas buvo dar ir 1926 metais. Pas
kutiniu laikotarpiu jisai buvo atsargoje, bet gyvai se
kė viešąjį gyvenimą ir tarptautinius įvykius. Dažnai 

< lankydavosi “XX Amžiaus” redakcijoje ir aktyviai da
lyvaudavo katalikų suvažiavimuose Kaune. Bolševikų 
okupacijos metu buvo areštuotas ir laikomas kalėjime, 
bet jo išvežti į Rusiją nesuspėjo.

Šias žinias mums patiekė LKFSB.

TIK KAULAI ODA APTRAUKTI

Viena iš daugelio šiurpių scenų Calcutta, Indijoj: vaikutis ir jo draugas — šunelis 
sykiu kritę nuo bado. Apskaitoma, kad per spalių ir lapkričio mėnesius, kaip badas bu
vo pasiekęs aukščiausį laipsnį, krito virš vienas milionas žmonių. (Acme-Draugas tele
photo)
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Kas liečia Anglijos nusistatymą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atžvilgiu — ar ji jas pripažįsta nepriklau
somomis, ar ne, niekur oficialiai nėra pareikšta. Mūsų 
manymu, kokio nusistatymo laikysis Jungtinių Valsty
bių vyriausybė, tam pritars ir Anglija. Jungtinių Val
stybių vyriausybė, kaip aiškiai žinom, stovi už laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos atstatymą. Kitaip ir negali 
būti, nes jungtinių tautų karo tiksluose, įrašytuose į 
Atlanto Čarterį, yra griežtai pasisakyta už visų tautų 
nepriklausomybę, nedarant išimčių nė Baltijos tautoms.
★

Ylos maiše nepaslėpsi
IŠ KOMUNISTŲ SUVAŽIAVIMO

Mūsų skaitytojai pirmame dienraščio puslapyje ras 
mūsų specialaus korespondento raportažą iš New Yor
ke buvusio lietuvių komunistų suvažiav.mo.

To suvažiavimo nutarimuose nerasite nieko gero, nie
ko šviesaus, nieko lietuviško. Tuos “nutarimus” per
skaičius jums susidarys įspūd's, kad suvažiavime da
lyvavo ne lietuviai, bet aršūs Lietuvos ir lietuvių prie
šai.

Ne kitaip ir yra.
Visoje konferencijos eigoje visi lietuviai, kurie tik 

nėra komunistai, buvo pravardžiuojami fašistais ir net 
pro-naciais. x | 1 \
JUDOšlšKI NUTARIMAI

Komunistų suvažiavimo nutarimuose randame tikrai 
biaurių, išdavikiškų ir judošiškų nutarimų.

Pasisakyta už Lietuvos prijungimą prie Sovietų Ru
sijos.

Pasiųstas skundas Jungtinių Valstybių vyriausybei 
prieš tuos žmones ir tas organizacijas, kurie yra susi
rūpinę nuo karo nukentėjus ų lietuvių šelpimu.

Šio krašto vyriausybei pasiųsta rezoliucija, reikalau
jant panaikinti Lietuvos pasiuntinybę ir konsulatus.

Pasiųstas pasveikinimas j Maskvą kvizlingui Palec
kiui. linkint jam greičiau atvykti Lietuvon ir greičiau 
Lietuvą prie Rusijos prijungti. _________ t ..

’ SPAUDOS APŽVALGA j 
y 1 - - t'
Komunistu suvažiavimas ir amerikiečių spauda

Vakar Chicago Tribūne įdėjo savo specialaus kores
pondento iš New Yorko raportažą apie lietuvių komu
nistų suvažiavimą. Rašiniui davė tokias antraštes: 
“Lithuanian Red Rally Supports Rule by Russia”; 
“Sends Greetings to Soviet Stooge in Moscow”.

Raportažo pirmame paragrafe atpasakojamas visas 
to suvažiavimo tikslas: “Justui Paleckiui, sovietų paskir
tam Lietuvos prezidentui ir premierui, kuris dabar gy
vena Maskvoje, pasiųstame sveikinime išreikšta viltis, 
kad Lietuva pasiliks Sovietų Sąjungos dalimi. Bolše
vikų suvažiavimui raporteris davė teisingą vardą, bū
tent — “a self labeled convention”.

Rapovtaže teisingai pasakoma, kad, Rusijos armijai 
įsiveržus į Lietuvą 1940 m., Paleckis buvo Maskvos iš
keltas “prezidentu”, kuomet premiero Merkio vyriau
sybė buvo prievarta likviduota.

Toliau nurodoma^ kas per vieni buvo to suvažiavimo 
organizatoriai ir jo vedėjai. Suminimi Bimbos, Mizaros. 
Andru'io ir kitų komunistų vardau Suminimas ir ko
munisto dr. Kaškevičiaus vardas, kuris dabar sėdi ka
lėjime.

Pranešama, kad apie komunistų suvažiavimą nera
šė nė vienas New Yorko anglų laikraštis, išskyrus, ži
noma, “Daily Worker”, oficialų komunistų partijos or
ganą.

Taigi, ir iš to aišku, Andruliams. Mizaroms ir Bim
boms (kurie prieš 1941 m. birželio mėn. buvo aiškūs 
pro-naciai) nepavyko prigauti nei lietuvių, nei Ameri
kos plačiosios visuomenės. Aišku, kad nepavyko pri
gauti ir Jungtinių Valstybių vyriausybės, kuriai pa
siuntė visą eilę šmeižtų ir melagysčių prieš nekomu- 
nistus lietuvių veikėjus ir prieš Lietuvos laisvę ir ne- 
griklausoniybj.

(LKFSB) Vienas iš stip
resniųjų jaunosios kartos 
poetų — kun. A. Arminas — 
šiuo metu gyvena Brazilijo
je, dirbdamas tarp lietuvių 
išeivių. Jisai yra gimęs 1908 
m. gruodžio 2 d., taigi šie
met švenčia 35 m. amžiaus 
sukaktį. Jo gimtinė — Ož
kabaliai. Vilkaviškio apskr. 
Mokėsi jisai Vilkaviškio “Ži 
būrio” gimnazijoje Vilkaviš
kyje ir ją baigęs 1927 m. 
įstojo į Vilkaviškio kunigų 
seminariją, kurią baigęs ku
nigu buvo įšvęstas 1931 m. 
Buvo vikaru Keturvalakiuo
se 5 metus ir vienerius me
tus Alytuje. Išvykstant ku
nigui Ragažinskui darbuotis 
tarp išeivių lietuvių į Bra
ziliją ir jisai panoro, ir nuo 
1937 metų darbuojasi Sao 
Paulo mieste.

Jau būdamas moksleiviu 
jisai buvo veiklus ateitinin
kų, skautų, vėliau — šaulių, 
pavasarininkų narys. Jisai 
yra nemažas mėgėjas mate
matikos. fizikos ir gamtos 
mokslų. Daug dirbo su kun. 
Ragažinsku beredaguodamas 
Pietų Amerikoje leistą “Švie 
są”. Pr'aš pat šį karą Kau
ne išėjo iš spaudos jo poezi
jos rinkinys “Sao Benio Var 
pai”, pasirašytas slapyvar
džiu — Venancijus ALIŠAS. 
Specialistų tas jo lyrikos 
rinkinys buvo aukštai verti
namas. Tikrai, čia yra daug 
vaizdžios poezijos. Pav., ei
lėraštyje “Lyjant” jis ri
muoja:

Numirę lapai krinta ant 
stogų.

Geltonas lūpas glaudžia 
prie skardos...

Tarytum, skirtus du senti 
draugu

Trukšmingam uoste kur 
ant visados...

Jautriai jisai apdainuoja 
savo atsiskyrimą su Lietu
va:

— Sudie, sud:e... krante 
gimtasai lizdo...

— Sudie, sudie... užgęstan
tis dangau... —

Į vėją ėmė ašaros man 
kristi:

Su jomis vienas mariose 
likau.

Jo poezijoj netrūksta nė 
gilios minties. Pavz., eilėraš
tyje “Pre menamų vers
mių”, skaitome:

Be poilsio žengi, geiduo- 
janti dvasia!

O laimė širdyje — kaip 
takas vandeny:

Tik troškuliui sukelt, bet 
jo nenumarint,

Ant lūpų dykumoj užkri
tusi rasa.

Atsiskyrimas nuo tėvynės 
ir ten paliktų artimų žmo
nių, suprantama, poetui at
nešė nemažai širdgėlos. Dėl 
to jo eilėraščiuose nemažai 
ir sielvartėlių; net jo “Dai
noj gyvenimui” aptinkame 
toki posmą:

Gyvent — ak žinau! Vis į 
kančią skandinti

Ir širdį ir mintį kas brėkš
tantį rytą.

Vos naujas pasaulis krū
tinėje švinta

Krauju ant jos aukuro 
plytų.

Ypač, kad tą jo asmeniš
ką sopulį padidina bendra 
tautos kančia. Atvirai jisai 
pasisako eilėrašty “O. Bro
liai Mano! ”:

Matau pavasario žydėjimą
Pro peleną akių...
O, brolia’! Prieblandų spin 

dėjime
Aš su jumis verkiu.
Apskritai, tame pirmame 

jo eilėraščių rinkiny poezi
ja tauri, gili, skoninga. Vi
są jos grožį pajunta kiek di
desni išsilavinimo skaityto
jas. Lauksime daugiau

150 metų "Aukso 
Altoriui"

(LKFSB) Lietuviškų kny
gų augimas prasidėjo nuo 
tikybinių veikalų. Maldakny
gės dar per ilgą laiką buvo 
vartojamos ne tik bažnyčio
je. bet ir kaip vadovėliai iš
mokimui skaityti, šiemet su
ėjo 150 metų nuo to, kaip 
buvo išleista viena iš tokių 
pačių geriausių lietuviškų 
maldaknygių — “Aukso Al
torius’

Kiek pavogta gazolino 
kuponu

Washington. D. C.—Ches
ter Bowles, kainų administ
racijos viršininkas, pareiškė 
savo savaitinėje radio ap
žvalgoje pereito antradienio 
vakare, jog 1943 metais bu
vo pavogta iš 173-ių vietos 
racionavimo boardų raciona
vimo kuponų už 138 milijo
nus galonų gazolino ir par
duota juodoje rinkoje (black 
market,.

Nėra pasaulyje didesnio 
pasitenkinimo bei laimės, 
kaip padaryti kam nors ge
ra. sumažinti vargus, užgy
dyti kentėjimus, padaryti 
kam nors malonumą.

Skelbkitės Dien. “Drauge”

Arawc apylinkės pakraštyje Amerikos kariuomenė lai
veliais išsodinama New Britain saloje. Priešakyje karei
viai stebi japonų lėktuvus, kurie už sekundės pradėjo ata-
kuati mūsiškių pastangas. 
Draugas telephoto) .

(Signal Corps photo; Acmę-
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Sąjungietės veikia

Marąuette Park. — Nors 
daug metų Moterų Sąjungos 
67 kp. čia gyvuoja, bet na
rėmis nėra taip skaitlinga, 
kaip kad kitos moterų drau
gijos. Gal dėlto, kad mokes
čiai kur kas aukštesni, vie
nok ir tas nedidelis būrelis 
daug ką nuveikia.

Praėjusioj parapijos me
tinėj vakarienėj sąjungietės 
gamino valgius. Čia pasidar
bavo U. Kadzewick, Ona Biut 
kienė, A. Menalgienė, A. Ža- 
gūnienė, I. Aldonienė, A. A-. 
leksiūnienė, H. Daunorienė 
ir M. šrupšienė.

Ant rytojaus per pietus 
tos pačios narės paruošė pie
tus visiems mokyklos vai
kučiams.

Šiomis dienomis mūsų fin. 
rašt. Albinos Poškienės tė
velis mirė. Liūdesio valan- 
doj visos reiškią užuojautos.

Dovydo Motina

Ugnegesiy kapitonas 
nusilaužė koją

----------------- w-------------------  
iigatvio. išlipo ir privertė ją 
įeiti į jo automobilį.

Chicagos vaikai pirko 
už $7,681,640 bonų

kurios
Argen-

reiškia-padėką

A.

ALEKSAS CHAPKALSKAS
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A

Antano B. 
1410 So.

Felix ir 
draugų ir

ir Mary 
Marga rot. 

Loretta ir

DOMICĖLĖ
Gyv.: 2240

40 m. 
nuliūdime 

Paulinų, po tėvais Sta- 
sūnai PFC. Adolfų U.S. 
ir SGT. Antanų U. S.

21 d. 1913 
, smaukus

L. O’CONNOR 
2342 VV. 22nd Place.

Mirė Gruodžio 21 d. 1943, 
5 vai. ryte, sulaukęs pusės 
Amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Kauno 
parapijos, 
38 metus, 
nuliūdime: 
(po tėvais 

dukteris: 
jos vyrą

19 d.. 1943 m..

I

A

I

i
2ĮJ

M

m

Neišmeskite savo senų UdSvžtų rakau, 
dų, bet paveskite mums juos perdiris 
tl mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėj*. 
Pirmiau dirbome naujus rakandu*, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa*

4146 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516

o*“811'“ rasiu

seserims, 
tolimoje

Chicagos viešų mokyklų 
vaikai pirko už $7.681,640.70 
vertės karo bonų ir štampų 
per pirmus vienuoliką mėne
sių 1943 metų. Apie tai pra
nešė Illinois karo finansų 
komitetas pereitą ketvirta
dienį.

Nuoširdžiai dėkojame
Šv. Kazimiero Akademijos 

rėmėjoms už suruoštą, bun- 
co party, kuri labai gražiai 
pavyko. Visą pelną šios pra
mogos, rėmėjos paskyrė Šv. 
Kazimiero 
darbuojasi 
finoje.

Giliausią
me rengimo komisijai: E. 
Andreliūnienei, K. Garuckai- 
tei, E. Jurkštienei, V. Trust. 
J. Urbienei, ir O. Žilienei už 
tikrai energingą darbavimą- 
si ir gražias pasekmes.

Labai dėkojame visoms 
rėmėjoms už platinimą bi
lietų ir suteiktas dovanas 
dėl bunco party.

Į pardavimą įskaitoma 
$3,731,665.70 vertės karo 
štampų ir $3,449,975 vertės 
bonų.

Auklėjimo boardas prane
ša, jog tuo pačiu periodu iš 

.mokytojų- ir kitų tarnauto
jų pagal algų planą gauta už 
$4.778.000 vertės karo bonų.

Albany Park policija 
reitą pirmadienį ieškojo 
puoliko. Septyniolikos metų 
mergaitė nusiskundė, jog ją 
buvo užpuolęs šeštadienį vy
ras. kuris ją su ginklu pri
vertė įeiti į savo automobi
li-

Mergaitė pasakė policijai 
jog ji ėjo Troy gatve, netoli 
Waveland ave.. kai vyras su
stojo su automobiliu prie ša-

pe- 
už- NEW j ORKAS, gruod. 19 

— Vengrų MTI agentūros 
pranešimu, Bu'garijos vy- 

. riausybės narys pareiškęs 
t laikraštininkams, kad Buk 
j garijos užsienio politika 
“nepasikeitusi”

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
BRONISLAVA RIMKIENE

(po tėvais Kupraitė)
Gyveno 6702 So. Clyde

Mirė Gruodžio : 
11:30 vai. ryte, 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoj, 
tingos apskričio, 
sielyje. •

Amerikoj išgyveno 31 metus.

Kilo iš Kre- 
Pulangos mie-

Telefonas CICERO 2109
6812 So. Western Ave., Chicago

Telefonas GROvehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Capt. Michael Reidy, 56 
metų amžiaus, 17-tojo bata- 
lijono, nusilaužė dešinę ko
ją pereitą pirmadienį, kai 
jis nukrito po gaisro inžino 
tekiniu. Nelaimė įvyko, kai 
jis važiavo į inžinų namą, 
11940 Peoria str.

Dėkui visiems ir visoms 
už nuoširdų atsilankymą ir 
parėmimą brangaus tikslo. 
Jūsų auka bus nusiųsta se
selėms į Argentiną, kaipo 
Kalėdų dovana nuo gerašir
džių mūsų rėmėjų ir gera
darių. ši dovanėlė, ne tik. 
kad suteiks seselėms džiaug
smo, bet padės bent vieną 
kitą reikalingiausią reikalą! 
aprūpinti.

siusime karštas 
Aukščiausiąjį pra- 
Jums gausaus at-. 
Bet ypatingai Ka

Skelbkitės Dien. “Drauge”

Drauge su seselėmis Ar
gentinoje 
maldas į 
šydamos 
lyginimo,
ledų rytmetį prašysime Die
viškąjį Vaikelį, kad Jis iš
tiesęs Savo visagalinčią ran
kelę laimintų jūsų darbus

Šv. Kazimiero Seserys, 
Motina M. Juozapa

DVIEJŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTUVES

■į- A
KAZLMIEKAS PEPEKAS

jau sukako dveji metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų Jarpo mylimą vyrą ir 
tėvelį, Kazimierą I’eperą.

Netekom savo mylimo Gruo
džio 21 d. 1941 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmir
šti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžinų, atilsį.

Mes atmindami jo liūdnų 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias Ketvirtadienį, Gruodžio 
23 d. 1943 m., šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. Kazimiero sielą.

Nuliūdę: — Moteris. Sūnai, 
I>ukterys, Žentas, Antikai ir 

Giminės.

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 
Matijošaitė): 2 sūnus Antaną
ir Joną: dukterj Stelia ir žen
tą Boleslovą Kadžius: 
kilj giminių, draugų ir 
tanių. Lietuvoje paliko 
Agotą ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie 
tučio Pašelpos kiitityo.

Kūnas pašarvotas namuose: 
723 VVest 1 »U1 St.

Laidotuvės vyks penktadienį 
gruodžio 24 d. Iš nam-ų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią 
kurioje įvyks gedulingos 
maldos už velionio sielą, 
pamaldų bus nulydėtas j 
Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamu* 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę:— Moteris. Sūnai, 
Duktė, ZcntM ir Giminės.

ir daug 
pažjs- 
seserj

pa-
Pv 
ŠT

Laidotuvių direktorius J. F.
Rudžius, tel. Canal 6174.

apskričio. Vilkijos 
Amerikoje išgyveno

Paliko dideliame 
moterį Marcijoną 
Brazauskaitė ); dvi 
Anna Drangelis ir 
Kazimierų ir jų. šeimą ir duk
terį Eleanorą. Tris sūnus: Be
nediktą. Charles ir 
daug kitų giminių, 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 
Petkaus koplyčioje, 
50th Ave., Ciceroje.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį. Gruodžio 24 d. 1943 m. Iš 
koplyčios 8:30 ąal. ryto bus 
atlydėtas j šv. Antano parapi
jos bažnyčią. kurioje įvjks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldi; bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnūs. 
Dukterys ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telef. Cicero 2109.

JOHN
Gyveno

Mirė Gruodžio 20 d. 1943 m., 
5:30 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Chicago. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Anne (po tėvais Bart- 
kaitė); dukreles Rita ir I’hyl- 
lis; tėvus Patrick 
O’Connor; seseris 
Mrs. J. F. Casey,
Regina, uošvius Antaną ir Oną 
Bartkus: švogerį Petrą ir jo 
moterį Bronislavą Bartkus., 
daug kitų giminių, ’ draugų 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas tėvų 
muose. 2727 XV. Flournoy

Laidotuvės įvyks penkiadie
nį. Gruodžio 24 d. 1943 m. Iš 
namų 9:30 vai. ryto bus atly
dėtas -į Aušros Vartų parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys. 
Tėvai, Seserys. Uošviai, švo- 
geris ir Giminės.
Dėl platesnių informacijų 

pašaukit—-Kedzie 9096.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Juozapų; 4 dukteris An
taniną, Stanislavų. Eleną ir 
Valeria: sūnų Antaną ir mar
čią Helen; 4 žentus Vincent 
VVirth, Michael Brent, Peter 
Brent ir VValter Razminas; 5 
anukus; seserį Petronėlę Raz- 
minienę ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 10756 So. Micnigan Ave.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, Gruodžio 24 d. 1943 m. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Visų šventų parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Vyras. Dukterys. 
Sūnus. žentai. Anūkai. Sesuo 
ir Giminė

Laido*. direktorius 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

KBEIPKHES PRIE MUS K 
TIESIOG IR SUTAUPY U 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ 200 P A M IN K L Ų 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Meti?
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

MARTINAS VAITKUS
Mirė Gruod. 19, 1943, 40:30
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių apskr. Surviliškio pa
rap., Užupių kaimo.

A rnerikoje išgyveno 
Paliko dideliame 

moterį 
šys, 2 
Army 
Army, dukterį Elzbietą Rich- 
lick ir žentą Stanislovą ir dvi 
anūkes, pusbrolį Antanų Vait
kevičius, pusseserę Salomiją 
Janušauskas ir daug kitų gi
minių

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

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
Gruod. 23 d., iš narnų 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
Šventų parap. bažnyčių, 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, Sūriai
Duktė, Žentas. Anūkės, Pus
brolis, Pusesetyė ir kiti Gimi
nės.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

ŠLEINIENE
VV. 23rd Place.

VENETIAN

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C08T!
PAKT1CULAK PEOPLE PREFEK PACHANKIS PKODUOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

'A

Mirė gruod.
4:45 vai. popiet, sulaukus pu
sės 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 Lachawicz 
koplyčioj, 2314 W. 23rd Place.

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

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

Nuliūdę:— Dukterys, žentai, 
Sūnai. Marčios. Anūkai. Scsits 
Duktė ir visos kitos Giminės.

Laid. direktoriai Lachawicz 
ir Sūnai. tel. 2515.

MONUMENT CO.Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6162

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

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

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

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YAJRDS 0781

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolu*. Turime didelį pasirinkimą vi, 

. . . - •_ _• “ -----------

1V

tokių spalvų Ir nulinių gptrauldmul materiolų,
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jū* galit* lžmainytl savo Benu* ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Diena ir Naktį

MO6-T7 BOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS ^8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak 

U stotie* WGES (1390). su Povilu šaltimieru.

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1138—39

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

Phones: CANAL
COMMODORE

PULLMAN

L. BUKAUSKAS
B>821 SO. MICHIGAN AVE

2515
5765
1270

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

Split by PDF Splitter



0 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Lietuviai kariai kovoje už U. S 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

Lietuvis muzikas Dėdes Šamo

kariuomeneje

Cpl. Antanas Giedraitis, Į 
sūnus Povilo ir Agotos Gied
raičių, 2806 West 58th St., 
Chicago, Illinois, jau beveik 
du metai kaip tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėje, ei
damas pareigas kaipo visos 
kempės vargonininkas, gro
damas ne tik katalikų Šv. 
Mišiose ir pamaldose, bet ir 
protestonams, metodistams 
ir kitų tikybų pamaldose. 
Šalia to rengia psogramus 
dėl ŪSO. ir su savo grupe 
vietinėje radio programoje 
puikius programus atlieka. 
Prieš Kalėdas Cpl. Antanas 
rengiasi pakartot savo per
nai parašytą ir jau statytą 
Kantatą — “The Story of 
Christmas”, kurią giedos 
choras susidedąs iš vietinių

“Į Tėvynę”, “Mamytei”, ša
lia dainų, kurias girdėjom 
dainuojant per radiją ir sce
noje Genovaitės, Edwardo ir 
Antano Giedraičių. Antanas 
ketina ir toliau vargonin- 
kauti ir muzikos ir dainos 
idėjas platinti lietuviuose, 
kai grįš iš kariuomenės.

POILSIO VALANDĖLĖ DŽIUNGLĖSE

Žuvę kareiviai karo Į 
frontuose

I

I

Cpl. Antanas Giedraitis

X # £ J f? «>

VVashington. D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį pranešė 197 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie žuvo Azijos, Centralinio 
Pacifiko. Europos, Vidurže
mio, Vidurio Vakarų, Paci- 

j fiko ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių 
žuvusiųjų 
vyrai yra 
jos, penki
Iowa, trylika iš Michigan 
trys iš Wisconsin.

karo frontuose, 
skaičiuje penki 
iš Illinois valsti- 

iš Indiana, du 1S

ir

kareivių, slaugių ir civilių 
merginų. Antanas Giedraitis 
pirm įstosiant į kariuomenę 
vargoninkavo Providence, R. 
I., ir Rytuose dirigavo jung
tinius chorus Brocton Fair. 
Lawrence, Mass. ir Lietuvių 
Dienoje Marianapolis. Conn. 
Mokinosi muzikos prie Fa- 
ther Masse, muzikos aukso 
medalio laimėtojo, kuris da
vė Antanui gerą pradžią. 
Vėliau mokinos American 
Conservatory ir DePaul U., 
baigdamas Rytuose Pope 
Pius XI Liturgical School of 
Music. Laisvu laiku Antanas 
parašė “Dainuok. Nepasen
si”, “Grabe dėl Moteriškės”,

Gaisras lietuviu kope- 
ratyve, Waukegane

Pereitą pirmadienį lietu
vių koperatyve. 901 8th str., 
Waukegan, buvo kilęs gais
ras. Sakoma, jog gaisras su
kėlė $3.000 nuostolių. Ugne- 
gesiai Anthony Miks ir John 
C. Wendt, Waukegan< 
kentėjo nuo dūmų.

nu-

Apvogė moterį
Du negrai buvo ieškomi 

pereito pirmadienio vakare 
nusiskundus Mrs. Petronėlei 
Miller. 4825 Lake avė., kad 
ji buvo “nukidniapinta” sa
vo automobilyje. Ji pranešė, 
jog ji buvo “nukidniapinta” 
savo automobilyje 56-toje 
gatvėje ir Cornell avė. Pa
vogė jos piniginę ir $636 
prieš paleidžiant ją 49-toje 
gatvėje ir Dorchester avė.

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

Telefonas SEELEY 8760

TR 
AUKŠ
ČIAU

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

Trečiadienis, gruod. 22, 1943

Skaudi tragedija

Mergaitę pasakoja apie savo sapną 
kurio metu mačiusi vagi

Kun. Paul J. Redmond, O. P.. Navy kapelionas (kairėj) 
ir Lieut. Ccl. James Roosevelt, sūnus prezidento Roosevel- 
to, vienoj Pacifiko salų. Nuotrauka padaryta poilsio me
tu po trijų dienų intensyvių manevrų džiunglėse. Kapelio-į 
nas dėvi helmetą, kuris apsaugo kaklą nuo įkyrių vabz
džių. (NCWC-Draugas photo)

Pavyzdys kitiems

Gen. Eisenhower meldės Betlejuje
Tarp pirmųjų karių, kurie 

meldės Betlejuje laike Kalė
dų mėnesio, buvo generolas 
Dwight D. Eisenhower„

Kai tik generolas Eisen- 
hower atvyko į Jeruzalę iš 
Teherano konferencijos, jis 
pasakė:

“Mano didžiausias troški
mas nuvykti j Betlejų”.

Aukščiausias sąjunginin-

kų vadas, šiaurės Afrikos 
fronte, generolas Eisenho- 
wer, aplankė visas šventas 
vietas Jeruzalės mieste ir 
karštai meldės Jėzaus Kris
taus užgimimo koplyčioje 
(grotto).

žymus karo vadas duoda 
mums pavyzdį, jog neturi
me apleisti maldos.

Burtington, Ky.— Slender 
Joan Kiger, 16 metų am
žiaus, pereitą pirmadienį pa
pasakojo jury, jog ji rugpiū
čio 17 dieną turėjo sapną, 
kai penkiolika šūvių paleido 
iš trijų revolverių ir buvo 
nušautas jos tėvas ir brolis. 
Ji prisipažino, jog šovė iš 
trijų ginklų, bet ji pasakė, 
jog tai buvo sapne ir ji ma
niusi, jog buvo vagis.

Joan yra Boone kauntės 
apylinkės teisme, kur kalti
nama nužudyme. Ji ir jos 
motina, Mrs. Jennie Kiger, 
buvo įtarta kartu dvie
jų nužudyme, bet Joan pir
miausia kaltinama brolio, 
Jerry, 6 metų, nužudyme. 
Jos tėvas, Carl C. Kiger, bu
vo mayoro padėjėjas Co- 
vingtone, Ky. ir politiškas 
bosas. Jos motina irgi buvo 
sužeista.

Naktį, kai Kiger vasaros 
name įvyko šūviai, netrukus 
 •

po vidurnakčio, Joan paliu
dijo- jog ji maniusi, kad 
esanti pažadinta šūvio garso 
ir mačiusi vyro figūrą savo 

(tėvų kambaryje.
Joan pasakė, jog ji nuėjo 

žemyn, kad gauti du pistole
tus ir įėjusi į kambarį. Ji 
maniusi, jog ten mačiusi va
gį kovojant su jos tėvu lo
voje. Po paleidimo šūvio į 

I figūrą, ji pasakė, paėmusi iš 
po tėvo pagalvio ginklą ir 
vėl šovusi, ir vėliau šovusi į I iškėlė 
Jerry’s kambarį.

“Ar tu neturėjai, intenci
jos sužeisti Jerry?” — pa
klausė advokatas Smith.

“Ne, pone”, — atsakė 
Joan, ir ji sukando savo 
lupas.

j
Valstybės advokatas Ray- 

mond L. Vincent pareiškė, 
jog nakties sapno istorija 
yra kaipo neįtikėtinas daly- 
'kas.

X Prof. K. Pakštas, Car- 
leton College, Northfield, 
Minn., rašo, kad sausio pir
momis dienomis manąs at
vykti į Chicago. Sveikina 
visus bičiulius ir veikėjus. 
Neužilgo pradės “Drauge” 
eiti jo ilgas raštas “Kodėl 
Lietuva turi būti nepriklau
soma”.

Ieškant pėdsakų Edward 
J. Ross, Chicagos brangak
menių vagies, nužudyme, pe
reitą pirmadienį buvo areš
tuotas kitas žinomas bran
genybių banditas, kuris bu
vo ieškomas policijos, kad 
galėtų jo apklausinėti dėl 
pirmiau įvykusios vagystės. 
Toje vagystėje buvo pavog
ta už $30.000 vertės brang
akmenių iš Mrs. Frederick 
L. Man dėl Jr.

Į Jis yra Louis Arnold, 40 
metų amžiaus, kuris žino
mas kaipo buvęs Ross drau
gas. Bet Louis Arnold pareiš
kė, jog jis nieko bendro ne
turi su Ross nužudymu, ku
ris įvyko pereitą penktadie
nį apartamente, 444 St. 
James pi.

Sheffield avė. policijos ka
pitonas John I. Howe pa
liškė, jog Arnold, kaip ir 
Ross, buvo “gerokai įtarti- 
įi” brangakmenių vagystė- 
e, kurioje Mrs. Mandel bu
žo apvogta Ambassador 
Zast viešbutyje.

Arnold buvo areštuotas 
javo nuosaviame aparta men -

te. No. 404, 1538 Pratt blvd.
Arnold pasakojimas pa

tvirtino tai, ką jau policija 
žinojo: Ross buvo be pinigų, 
desperatiškai bandė gauti 
pinigų, kad galėtų apmokėti 
skolininkus. Jis pareiškė, jog 
Ross pinigų fondai buvo iš- 
sisėmę paskutiniu laiku, ka
dangi jis daug pralaimėjo 
arklių laižybose (bets).

Ross buvo karštas gemb- 
leris. Jis turėjo, pažintį su 
keliom moterims.

*------------------------------------------

Dingę kareiviai karo i 
frontuose i

I

Ir tokių dalykų pasitaiko

Žmona buvo "pafupdžiusi" vyrą Į ka 
įėjimą, kai jis grižo iš nelaisvės

Palyginant su japonų in
ternavimo (belaisvių) sto
vykla, Cook kauntės kalėji
mas yra “gražiausia” vieta 
gyventi, pareiškė Dr. Myron 
Gersh, 50 metų amžiaus, tei
sėjo Joseph Sabath kamero
je, pereitą pirmadienį.

Dr. Myron Gersh buvo iš
keistas Japonijoje ir atvyko 
į Ameriką su Gripsholm lai
vu.

Dr. Gersh praleido naktį 
kalėjime, kai jo žmona Ma
ry, 40 metų, 1543 Milard 
avė., kaltino, kad jis pabėgo 
paimdamas jos $1,500 pini
gų, po dviejų savaičių jų 
vedybų, rugpiučio 26 d., 1939 

■ metų.
“Kauntės kalėjimas yra 

gražus”, pasakė Dr. Gersh 
teisėjui. “Viską duoda, taip 
pat vitaminų piliulių”, ir iš
tiesęs rankas parodė piliu
les, 

j “Japonai mums nieko ne
davė, bet tik ryžių ir trupu
tį vandens. Aš galiu gyventi 
10 metų jūsų kalėjime.”

Dr. Gersh, kuris gyvena

3114 W. 16th str., praleido 
beveik du metus japonų be
laisvių kempėje po to, kai jis 
buvo areštuotas Maniloje, 
balandžio 20 d., 1942 metų. 
Laike pirmųjų dienų jis bu
vo uždarytas kalėjime kur 
buvo kaltinamas šnipavime. 
Japonai jo rankas pririšo 
prie lubų ir mušė kiekvieną 
dieną iki japonai įsitikino, 
jog jis nėra šnipas, — pa
reiškė Dr. Gersh.

5

Gersh buvo paleistas už 
$1.000 bond, kurį padėjo 
Gabriel Goldberg, jo advo
katas ir sesers vaikas (ne- 
phew).

Trumpiausia diena
Šiandien yra trumpiausia 

diena metuose. Tai yra die
na, kai žemė savo metinėje 
kelionėje aplink saulę chi- 

. cagiečiams duos devynias 
valandas ir septynias minu
tes dienos šviesos. Saulė pa
kilo 8:16 vai. prieš piet ir 
nueis į lovą vėl 5:23 vai. po 
pietų.

Vagys pabūgo mirties
Lester Smith, Humboldt 

Cartage kompanijos troko 
vairuotojas, pranešė pereitą 
pirmadienį policijai, kad jo 
trokas buvo pavogtas iš 
fronto 217 North Dės Plai- 
nes str. Troke buvo krovi
nys ir keletas dėžių rūbų 
laidotuvėms. Racine avenue 
policija vėliau rado troką. 
Vagys pastūmė laidotuvių 
rūbus į šalį ir paėmė kitus 
vertingus daiktus.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 273 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie yra dingę Azijos, Euro
pos, Viduržemio, Pacifiko ir
pietvakarių Pacifiko* apylin- i 
kių karo frontuose. Dingu
siųjų skaičiuje 23 vyrai yra 
iš Illinois valstijos.

Dingusiųjų karo frontuose 
skaičiuje devyni vyrai yra 
iš Indiana valstijos, trys iš 
Iowa, keturiolika iš Michi
gan ir keturi iš Wisconsin.

Paėmęs nuodu krito į 
žmonos rankas

j

1 žuvo, 2 sužeisti
Vienas vyras buvo užmuš

tas ir du sunkiai sužeisti 
pereito pirmadienio rytą, 
kai jų automobilis susidau
žė į Fulton ir Halsted gat
vių briauną (abutment). Au
tomobilis apvirto ir jie bu
vo viduje pagauti nelaimės.

Robert E. Fury, 27 metų 
amžiaus, pereitą sekmadienį, 
artėdamas prie savo namų 
laiptų, 5206 Belle Plaine av., 
kai jis buvo paėmęs nuodų, 
susvyravo ir įkrito į žmonos 
June, 27 metų amžiaus, ran
kas. Jis mirė po dviejų va
landų vėliau švedų ligoninė
je. Jo tėvas Robert J. Fury 
pareiškė policijai, jog jis 
buvo nusiminęs, kad nedirbo 
ir grįžo į namus negavęs 
Kalėdų eglaitės dėl savo vai
kų: Jimmie, 2 metų, ir Eil- 
len, šešių mėnesių.

Tai yra skaudus gyvenimo 
įvykis. Reikia gyvenime tu
rėti kantrybės ir ištvermės.

Washington D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
pirmadienį pranešė Jungti
nių Amerikos Valstybių lai
vyno jūrininkų (įskaitant 
navy, marine corps ir coast 
guard) sąrašą, kuriame pa
žymėta, jog šeši jurininkai 
žuvo (mirė), septyniolika 
buvo sužeistų ir dvidešimt 
aštuoni dingę.

Pavogė paltą
Kailių paltas už $115, 

laikrodžiai už $28 
cash buvo paimta 
John Kurek šamo, 
Washtenaw avė. 
įvyko sekmadienį.

du 
ir $120 

vagių iš 
4338 So. 
Vagystė

X Liet. Vyčių Chicago aps 
kritis praeitam susirinkime 

apskrities istorijos 
klausimą, į kurį inimama 
dainos meno, dramos ir spor 
to sekcijos. Klausimą reali
zavus, išeitų tikrai įdomus 
dalykas. Chicago Vyčių veik
la praeityje buvo tikrai di
delė ir reikšminga.

X Vytautas Beliajus, Fair 
hope, Ala., rašo, kad jį pra
deda kankinti džiovos baci
las. Vytautas yra žinovas 
įvairių tautų 
Yra išleidęs 
pie liaudies 
spausdinama 
of Lithuania”.
Ameriką jis pirmas pradėjo 
populerizuoti lietuvių tauti
nius šokius. V. Belįajus yra 
nuoširdus lietuvis-katalikas.

X Kun. A. Sandys, MIC., 
“Laivo” redaktorius, daly
vaudamas praeitą sekmaūie- 0 
nį L. Vyčių Chic. apskrities 
skaitlingam nusirinkime pri
davė susirinkusiems daug e- 
nergijos darbuotis atgaivini
mui ir sustiprinimui Chica
goj kuopų, kurios apmirė dėl 
pašaukimo daug narių į ka
riuomenę.

X Helen Kadzewick na
muose, Marąuette Pk., gruo
džio 15 d. įvyko LRKSA 
“Feminine Fancies” kuopos 
priešmetinis susirinkimas ir 
Christmas Party. Elenutės 
mamytė ne tik iškepė pecan £
cake, bet buvo ir Kalėdų 
Dėduko “grab bag’ ’. Kadze- 
wick yra veiklūs LRKSA 163

į
kuopos nariai.

X Šv. Kryžiaus parap. šv. 
Vardo draugijos pastarame 
biuletine dedami atsiliepimai 
draugijos narių karinėj tar
nyboj. Ir kur jų nėra. Štai: 
Bruno Šamas — Kinijoj, J. 
Kinčinas — Indijoj, J. Vis- 
kant — Alaskoj, F. Jagmi- 
nas — Indijoj, J. Landis — "

, Hawaii, P. Gendrimas —• 
Trinldad, C. Mociejūnas — 
Italijoj, S. Jesulaitis — Aus
tralijoj, V. Mikalauskas — 
Aleutians. S. Dauteris — Bri 
tanijoj. O kiek jų įvairiose 
Pacifiko salose ir kitur.

liaudies šokių, 
dvi knygas a- 
šokius. Dabar 
knyga “Dance 

Atvažiavęs į

X Paul Jocis, Aušros Var
tų parapijos choristas, tar
naująs kariuomenėj, rašo, 
kad pastaruoju laiku jis per
keltas arčiau Chicago: į 
Michigan vai. Kariuomenėj 
jis yra policininku. Džiau
giasi, kad kasdieniniu drau
gu esti jam “Draugas”. Sa
ko. namie būdamas negali 
net įsivaizduot5, kaip bran
gus laikraštis, kurs prane
ša. kas gimtajam mieste de
dasi.
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