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mieste
STREIKUOJA PLIENO DARBININKAI EKSTRA!

Išsibaigė sutartis, neduoda atnaujinti
PITTSBURGH, gruod. 26 i--------------------------------—

— Plieno industrijai šian- jpV3ZIjOS aMIUOS
dien gręsia krizė. Jau suvirš!
50,000 darbininkų sustrei
kavo ir manoma dar daug 
tūkstančjų sustreikuos. Dar
bininkai, kurie priklauso 
prie United Steelworkers u- 
nijos (C.I.O.) sustojo dirbę;

' dėlto, kad karo darbo ta
ryba nedavė leidimo pratęs
ti sutartį, kuri išsibaigė 
šeštadienio ryte.

Daug kur dar neskaito
ma, kad darbininkai strei
kuoja, kadangi fabrikai per 
Kalėdų šventes nedirbo, bet 
manoma, kad iki ryt ryto ir 
jie paskelbs streiką.

bus U. S. kariai
WASHINGTON, gruod. 26 

— Senato militarinių reika
lų komiteto narys Edwin C. 
Johnson sakė jis sužinojęs 

■ iš patikimų šaltinių, jog 73 
nuošimčiai kariuomenės, ku
ri darys Europos invaziją, 
bus amerikiečiai, o likę 27 
nuošimčiai bus britai. Anot 
Senatoriaus, tokia proporci
ja pateisina išrinkimą ame
rikiečio — Gen. Dwight D. 
Eisenhower — vadovauti tai 
invazijai.

Iš kitų šaltinių sužinota, 
kad britai neturi pakanka
mai rezervų, kad galėtų Eu
ropos invazijai vartoti dide- 
l:us skaičius kareivių.

Japonai mini naują 
amerikiečių išlipimą

Japonai mini naują amer:.k
new yorkas, gruod Karalius įspėja apie

26 — Iš to, kad japonų ra
dio pranešimas sakė japo
nų lėktuvai atakavę “prie
šo pozicijas” Cape GLcuces- 
ter apylinkėje, daroma iš
vadų, kad ten šiomis dieno
mis įvyko naujas amerikie
čių išlipimas. Cape Glouces
ter randasi kaip tik kitoj 
Naujos Britanijos pusėje 
nuo amerikiečių Arawe po
zicijų.

Nėr? jokio patvirtinimo 
tai žin;ai iš sąjungininkų, ir 
japonų pranešimas visai 
skiriasi nuo aliantų prane
šimo apie kovas pietvakarių 
Pacifike.

ateities sunkias kovas
LONDONAS, gruod. 26— 

Anglijos ką ralius George 
VI, savo šeštoj Kalėdinėj 
kalboj į britų imperijos žmo
nes. atsišaukė į juos pasi
tikėti, kad iš šio karo kils 
nauja brolija. Anot kara
liaus, nors matoma šviesi 
ateitis, neturima iliuzijų a- 
pie sunkias kovas ir didelį 

a-darbą, kuris žiūri mus į 
kis.

Atakavo japonų Nauru Į 
ir Wot je salas
PEARL HARBOR, gruod. 

26 — Laivyno vidutinieji 
bomberiai Kalėdų išvakarėse 
atakavo * japonų laikomą 
Nauru salą, o armijos bom
beriai sukibo su japonų lėk
tuvais virš Marshall ir Gil- 
bert salynų. Nauru sak)j į 
bombos padegė priešo įren
gimus. Virš Wotje, Marsha-į 
lluose, numušta trys priešo i 
lėktuvai.

Nuskandino nacių karo 
laivą "Schamhorsf
LONDONAS, gruod. 26— 

Laivynas šiandien pranešė, 
kad britų karo laivai vie
nam fiorde prie šiaurinio 
Norvegijos galo nuskandino 
vokiečių 29,000 tonų karo 
laivą Scharnhorst.

Lebanonas ir Sirija 
gaus savyvaldą

ALŽYRAS, gruod. 26 
Prancūzų tautinio išsilais
vinimo komiteto vakar die
nos pranešimu, Lebanonas 
ir Syrija sausio 1 gaus sa- 
vyvaldą. Pranešimas sakė 
tų valstybių atstovai trečia
dieny 
orges 
narys 
tartis 
jungos mandato, po kuriuo 
prancūzai vadovauja, tų val
stybių vyriausybėms.

susitarė su Gen. Gs- 
Catroux. Komiteto 

pareiškė, kad ta su- 
nepanaikina tautų są-

RUSAI STUMIA VOKIEČIUS IKI PABALTIJO

Sov. Rusijos pirmoji Pabaltijo armija, prieš pora die
nų, naujausiais pranešimais, buvo tiktai už 12 mylių nuo 
Vitebsko ir už 20 mylių nuo Polotsko. Šiandie frontas jau 
bus vienaip, ar kitaip pasikeitęs. (Acme-Draugas telepho
to)

t

Rusai perkirto Vitebsko vieškeli
Stumia vokiečius

LONDONAS, gruod. 26— 
Gen. Bagramyano vadovau
jama rusų kariuomenė va
kar apėjo Vitebską iš vaka
rų pusės, perkirto vieškelį

Nori konstitucijos 
priedo kareivių 
balsavimo reikalu
WASHINGTON, gruod. 26 

— Wyoming Senatorius 
O’Mahoney vakar siūlė pri
imti bendrą rezoliuciją, ku
ria Kongresas, konstitucijos j 
priedu, galėtų aprūpinti ka
reivius balsavimo teise 1944 
metų rinkimams. Jo planas 
numato, kad valstybės su
skaitytų tuos kareivių balo
tus. Senatorių manymu, per 
vieną mėnesi būtų galima; 
gauti reikalingą 36 valsty-

Į bių ratifikaciją tam kons
titucijos pataisymui.

Vyskupas pasakoja 
apie japonu žiaurumus

CHANGTEH, Kinija, gr.
26 — J. E. Geraldo Herre-
ro, apaštališkas vikaras 
Changteh diocezijai, šian
dien sakė kuomet japonai einantį į Polotską ir spau- 
buvo užėmę šį miestą jų džia tą nacių tvirtovę iš 
kareiviai jį sumušė ‘keturis šiaurės ir šiaurryčių. Mas- 
kartus ir apdaužė ispanę k vos pranešimas sakė ru- 
vienuolę. Vyskupas taipgi sa:, varydamiesi į pietus 
sakė japonai išvogė visas pagal Nevelio geležinkelį iš 
brangenybes ir maistą iš Gorodoko, užėmė Zalučye 
Šv. Augustino draugijos už- geležinkelio stotį. Kitas da- 
laikomos katalikų misijos.

Naciai siunčia rezervus tebsko. 

prieš jugoslavus
LONDONAS, gruod.

Partizanų biuletenis

linys užėmė Kūrino ir Nov- 
ka, 14 ir 17 mylių nuo Vi-

atgal Kievo sektory
Į pietvakarius nuo žiobi- 

no, 155 mylias nuo Vitebsko, 
rusai atmušė nacių tankų ir 
pėstininkų atakas. Naciai 
ten desperatiškai kovoja, 
kad palaikyti sau pabėgimo 
kelią.

Nors irisai sakė veiksmai 
kituose frantuose susidėjo 
tik iš patrulių ir artilerijos 
dvikovų, vokiečių praneši
mas sakė rusai pradėję dide
lę ataką į rytus nuo Žito
miro, svarbaus susisiekimo 
centro 80 mylių į vakarus 
nuo Kievo.

26— 
sakė 

partizanai šiuo laiku kovo
ja prieš 14 vokiečių divizi
jų (150,000 iki 200,000 ka
re’vių), Bosnijos, Herzego- 
vinos, Dalmatijos ir Kroa
tuos provincijose. Anot pra
nešimo, naciai siunčia nau-

K

jus rezervus prieš partiza
nus, bet jie visur atmušami, 
ir partizanai kituose sekto- 

j riuose varosi pirmyn.

I

Churchill eina stipryn
LONDONAS, gruod. 26— 

šios dienos biuletenis sa
ko Ministrų Pirmininkas 
Churchill nuolat eina geryn 
ir jau pradeda stiprėti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Amečkiečiai išrado 
naujas ''bombas"
PIETŲ PACIFIKO ŠTA

BAS, gruod. 26 — Ameri
kos lakūnai Solomonuose iš
rado naują būdą sunaikinti 
vieną svarbių japonų stočių 
rytiniam Eougainville kraš
te. Vienas dalinys numetė 
tankus p:lnus gazolino ant 

.priešo laikomo Tiaraka mie
stelio. Kitas dalinys, peršau
damas pa degančiom kulkom 
juos padegė.

Valdžia ruošiasi perimti geležinkelius
Kol kas nenumatoma, kad greit susitars
WASHINGTON, gruod. 26'

— Geležinkelių savininkų ir 
darbininkų unijų atstovams 
padarius pertrauką Kalėdi
nėms šventėms, ir kadangi 
iki šiol nesimato, kad būtų 
prieita prie greito susitari
mo algų pakėlimo reikalu,

1 numatoma, kad Amerikos
vyriausybei gali priseiti per- kas, bet duos pirm to įsa- 
imti visus geležinkelius, kad 
išvengti transporto streiko,! peruoti šio krašto geležin- 
kuris šaukiamas gruodžio kelius.

I

30 dienai.
Kitų streikų reikalu vy

riausybė laukdavo kol sus
todavo darbas ir tuomet per
imdavo įmonę. Tačiau, gele
žinkelių transportas toks 
svarbus karo metu, jog ne
manoma, kad Prez. Roose
veltas lauks kol įvyks strei-

ORAS
Šalčiau. Gal bus sniego.

kymą valdžiai perimti ir o

j

IŠ NEW YORKO - 1 -
ponų imperatorius Hirohita 
pareiškė savo žmonėms, jog 
dabartinė “karo padėtis e- 
santi labai rimta ir reika
lauja didžiausio pasiaukoji
mo iš kiekvieno japono.’’

IŠ ALŽYRO — Penktoji 
armija užėmė pakalnę neto
li nacių laikomo San Vito- 
re miesto. Ortona mieste 
vokiečiai vis dar laikosi 
prieš aštuntos armijos puo
limą.

IŠ MASKVOS — Rusų 
pranešimas sakė hi pirmoji 
Ukrainos armim pasivarė 
pirmyn 25 mylias Kievo sek
tory. Rusai taipgi pralaužė 
nacių linijas šiauriniam 
fronte.

Sakoma britai užėmė tą miestą
Amerikiečiai užėmė dar 2 Italijos kalnus

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Alžyre, gruod. 26 — 
Aštuntos armijos kanadie
čiai kareiviai vartoja ”Mo- 
lotov” eoektails” — bonkas 
pripildytas gazolinu — prieš 
nac’us šiaurvakariniam Or
tona miesto kampe. Cairo 
radio pranešimas sakė są- ! 
jungininkai jau užėmė Or- > 
tona, iš kur dabar galės va
rytis į. Pescara uostą. Apart 
tų “koktėlių,” kanadiečiai 
naudoja granatas ir ką tik 
pagriebia, kad iškrapštyti 

‘ vokiečius iš stipriai šarvuo- 
j tų rūsių.

Už Ortona-Orsogna vieš
kelio aštuntoji armija pa
sivarė pirmyn, o prie Vilią 

i Grande sutko didelę epo-

Kiniečiai varo japonus 
iš Kungang miesto 
CHUNGKING, gruod. 26

— Šios dienos raportas sa
ko kiniečiai pasiekė Kung
ang miesto pakraščius, kur 
dabar aštriai kovoja prieš 
japonus. Rytiniam Sungtze 
upės krante kiniečiai pri
baigia užsilikusius japonus, 
o anam upės krante kiniečiai 
vejasi paskui bėgančius ja
ponus.

——————
Lenku premjeras tarsis 

su Prez. Rooseveltu I

LONDONAS, gruod. 26.— 
Vakar pranešta, jog Lenki
jos ministrų pirmininkas 
Stanislaw M:kolajczyk išvy
kęs Amerikon pasitarimui 
su Prez. Rooseveltu.

ziciją. Pačiam Ortona mies
te naciai įleidžia tankus i 
namų rūsius ir naudoja juos 
kaipo tvirtoves.

Vakarinėj pusėj, penktoji 
armija puolė ir užėmė dar 
du kalnus nacių žieminėj li
nijoj, dvi mylias į rytus nuo 
Acąuafondola. Didelis lietus 
kliudo penktosios armijos 
judėjimui.

Dėl lietaus ir didelių de
besų, lėktuvai negauna daug 
progų pulti priešo pozicijas, 
nors Amerikos Marauder 
lėktuvai -oombavo susisieki
mo linijas prie Celina, ir 
gal sunaikino tiltą ir padarė 
nuostolių geležinkelių cent
re.

Torpedo laivai puolė 
vokiečių kreiserį

SĄJUNGININKŲ ŠTA 
BAS Alžyre, gruod. 26 — 
Štabo pranešimas sakė są
jungininkų torpediniai lai
vai sutorpedavo vokiečių 
kreiserį Dalmaciją. kurį na
ciai buvo atėmę iš jugosla-i 
vų.

I

.WILDWOOD, N. J., gruod. 
26 — Didelis gaisras vakar 
sunaikino tris teatrus, du 
viešbučius, 25 krautuves, ii 
9 namus šiame kurortiniam 
mieste. Spėjama nuostoliai 
sieks suvirš miFoną dolerių.

NUMUŠĖ 30 JAPONŲ LĖKTUVŲ
Nuskandino laivą, bombavo Rabaul bazę

NAUJA GVINĖJA, gr. 26 
— Gen. MacArthur prane
šimas sakė amerikiečiai la
kūnai numetė 50 tonų bom
bų ant japonų aerodromo 
Rabaul bazėj, ir numušė 30 
japonų lėktuvų, kurie paki
lo jiems priešintis. Nors ja
ponai sakė jie sunaik’nę 53 
amerikiečių lėktuvus, štabo 
biuletenis sakė prarasta tik 
4 naikintuvai.

Prie Gasmata, Boston a- 
takos lėktuvas puolė ir nus
kandino pakraščių laivą, ku
ris buvo pilnas japonų ka
reivių.

|

Keturios atakos buvo pa
darytos ant Cape Gloucester 
apylinkės.

Arawe apylinkėj, N. Bri
tanijoj, 8 japonų bomberiai 
ketvirtadienio naktį numetė 
51 toną bombų. Anot biule
tenio, ataka buvusi “neefek
tyvi.”

Empress Augusta įlankoj, 
Bougainvlle saloje, štabas 
sakė amerikiečių patrolės 
ketvirtadieny rado didelę o- 
poziciją, ir artilerija buvo 
partraukta, kad nutildyti 
vieną priešo kanuolių bate
riją.

Rytinės valstybės laukė 
priešo lėktuvu atakos 
NEW YORKAS, gruod.

25 — Rytinių valstybių ap
sigynimo komanda vakar 
įspėjo visas militarines ir 
civilines agentūras būti pa
siruošusioms ir pranešė, kad 
jai buvo pranešta, kad prie
šas galįs bandyti pasalingą 
ataką Kalėdų dieną.

Anksčiau tą dieną New 
Yorko Mayoras per radio 
buvo davęs newyorkiečiams 
įspėjimą, jog priešas nežiū
ri švenčių.

Gandai būk prie Atlanto 
kranto buvo matyti du lėk
tuvnešiai ir kad bombos kri
to Naujoj Anglijoj iššaukė 
iš laivyno pareiškimą, kad 
“nėra komentaro.”

Karalienė mato pergalę
LONDONAS, gruod. 26— 

Olandijos karalienė Wilhel- 
nvna. kalbėdama į savo 
žmones okupuotoj Olandi
joj, sakė šios Kalėdos dar 
tamsios, bet per tamsą jau 
matosi šviesesnė ateitis. 
Karalienė taipgi sakė jau 
matosi daug ženklų ateinan
čios pergalės.

MANĖ TRŪKS EGLAIČIŲ 
PASIDARĖ PERTEKLIUS

CHICAGO, gruod. 26 — 
Kalėdnių eglaičių pirkliai, 
manydami, jog šiais metais 
bus mažai eglaičių ir aukš
tos kainos, prisivežė tiek 
medžių, kad iki Kūčių va
karo negalėjo jų parduoti 
nė už 5 centus vieną. Vie
tomis jas padega, o kitur 
palieka ant vietos žmonėms 
pasiimti. Pardavėjai kalti
na neužsnigtus kelius už to
kius didelius eglaičių kie
kius. Prie 75th ir Western 
gatvių iki šiai dienai stovi 
keli traukinių vagonai pil
ni eglaičių, kurias nė nesi
rūpina išrišti.
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Jei tik paliesčiau Jo lopšelį
Išblyškusi žiemos saulutė 

metė silpną spindulėlį ant 
Trepėkų stogo, kai Trspėkie- 
nė su visa lova pritraukė 
prie lango savo penkiolikos 
metų Viktutę, kuri inkstų 
ligos kamuojama jau antrų 
Kalėdų laukė lovoje. Nors 
tėvai jau daug pinigų buvo 
išleidę gydytojams ir vais
tams, tačiau Viktutė vis 
menkėjo, su lėtai slenkančio
ms dienomis ji vyto kai nu
plautas žalias šienas. Moti
na pasodino, kaldromis ir 
pagalvėmis paramsti, drung
nu vandeniu apšluostė men
kutį veidelį, paglostė baltuo
jančius lyg linų pluoštą plau 
kus ir pasitraukė trūstis ap
link pečių. Viktutė spaksojo 
neatitraukdama akių nuo 
lango. Kaimo prieškalėdinė 
nuotaika pagyvėjus, vyrai 
ritinėja bačkas, kubilus alui 
daryti, kaiminkos zuja pas 
kitą tai skerstuvėmis dali
nasi, tai mieles alui bei py
ragams skolinasi, ta’ siuvi
nius bei papuošaLus gabena
si rišuliais, kai kur girdisi 
spiegimai piaunamų gyvulių, 
gagenimai žąsų. Labiausiai 
Viktutę masino tokio pat 
amžiaus kaip ji neūžaugų jau anksti visais vieškeliais 
būrys, kurie prieblandai ar
tėjant kul vartomis čiuožė 
nuo didelių pusnių sušalusio 
sniego pakluonėje palei tvo
ras. Vieni šliaužė rogutėmis, 
kiti sėdomis, vieni kitus už 
kojų nutraukdami žąsis. Tre- 
pėkas tuo tarpu įžengė stu- 
bon grįžęs iš turgaus su mai
šu kalėdinių pirkinių. Apsi
šluostęs apšerkšnojusius ū- 
sus, traukė iš maišo gėrybes 
— čia m’ltų maišelis, čia 
arbatos pakelis. syrupo vied- 
relis, cukrus, silkės ir kiti 
dalykai. Viktutei gi didelė 
virtinė barankų.

— Kur gi man vaistai te
veli, ar jau nebeparvežei, ar 
aš n’.ekada nebeišgysiu ir su 
tais vaikais nebečiaužysiu 
ant tų sniego kalnų? — liūd
nai klausinėjo Viktutė.

— Ką gi, vaikeli... kad vais 
tai negelbsti... Prašykime ge
rojo Dievulio, jei Jis pano
rės, tai išgydys.

— Kunigėlį reikia parvež
ti mergaitei. Su Dievuliu bus

• linksmiau Kalėdas švęsti — 
pratarė motina tvarkydama 
pirkinius.

♦ * Ą

Rytojaus d’eną į Trepėkų 
kiemą įslinko bėrio traukia
mos šlajukės, kuriose sėdė
jo senas klebonas ir parve
žė Kalėdų džiaugsmą — šven 
čiausiąjį. Jackianė skubiai 
pribėgusi prie bal1 ai apties
to, kaspinais papuošto sta
lo, uždegė dvi vašk nes žva
kes. Jackus 
suspaudęs 
dengdamas 
čios vėjo 
tarpduryje, 
Švenčiausią. Moterys rikia
vosi priemenėje mėgindamos 
balsus. Pirma žengė vežikas 
odinę tsrbą pasikab nęs ant 
pečių, kurią greitai padėjo 
ant suolo. Paskui įėjo kle
bonas ir užsidarė duris. Prie
menėje jau sklido garsai — 
“Prieš taip didį Sakramen
tą”.

Senelis klebonas, aprūpi
nęs ligonę pastiprinančiu

fili

maistu, sveikinosi su kai
miečiais, sasirinkiisiais jo 
sutikti. Vaikai vienas pro 
kitą pra s’stumdami, lindo 
arčiau kunigo. Ir kaip nelys, 
jie gavo ne tik šventų pa
veikslėlių, bet ir saldainių.

Atlikęs reikalus ir pažin
tis,, kunigas priėjęs atsisvei- 
k no ligonę, palinkėjęs lai
mingo išgijimo, priminė 
žiūrėk.
gytum, kad Kalėdose maty
čiau bažnyčioje. Jei pati ne
galėsi ateiti, tėvelis teatve
ža su ratukais. Viktutė be-
v’ltiškai palinksėjo galvelę.) 
Tačiau troškimas Kalėdų ry
tą važiuoti į bažnyčią 
didėjo. Ji tarė sau — jei 
pasupčiau Kūdikėlį Jėzų, 
tik paliesčiau Jo lopšelį 
išgyčiau.

* * *

Naktis prieš Kuč as atši
ls, gi kūčių rytą pasipylė 
lietus. Staiga iš žiemių atū
žęs šaltis, sidabruotu ledu 
apliejo visą apylinkę. Debe
sėlis pūkiniu sniegu apkl-o- 

nep? prastai parėdė 
ypač mišką.*

Taip pat patiesdamas ir ge
rą kelią. Tad, Kalėdų rytą _ . . • . v, ,

kad ligi Kalėdų iš-

pasprukęs kepsnys kalėdų stalui

VIS 
tik

damas, 
ka’mo medžius,

rinkoje taip pat 
vaškinę delnu 
nuo be3iveržian- 
s rovės, stovėjo 

kad pasitikti

čios širdies. Prieš Grabny- # 
čias sekmadienį, Viktutė jau 
savo kojomis artinosi prie 
prakariėlės, vėl supo, vėl bu
čiavo paauksuotą kaspiną ir 
padėkos maldas siuntė už 
savo laimę. Laisvutė

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora aklų visam ryvenl- 
tnul. Saugokite jas leisdami Išeg
zaminuoti ja* moderniškiausia 
metodą, kurių ragBjimo mokslas 
gali autalkU.

M MJETAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų (tempimų.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* 18-to*
Telefoną*: CANAL 052S, Chicago 

OFISO VALANDO8:
»a*dl.n >;80 a. m. Iki 1:80 p. m. 

Trečiad. Ir lettad. 8:80 a m.
iki T:00 p. m.

Amerikos marinas šiaurės Irlandijoj stovykloj užkopęs 
ant kupetas šieno bandė paduoti turkę Kalėdoms, tačiau, 
kaip matome, jis paspruko iš jo rankų. (Marine Corps 
photo; Acm;-Draugas telephoto)

—
* 7Į!* !

Ištikrųjų, Kūdikėl's Jėzus 
neapvylė nužemintai prašan-

matęs ratukuose jau pažįs
tamą veidelį, nubėrė ant jos 
švento vandens lašus tarda
mas: ‘‘Dievas tebūna su ta
vimi. ”

ir kele’iais kaimiečiai pėsti 
ir važiuot' skubėjo bažny
čion. Viktutė jau nuo pus 
nakčio nemiegojus taip pat 
veržėsi važiuoti. Motina nu
rodinėjo galimus pavojus 
daugiau susirgti. Tėvas vi
suomet būdavo greitas pa
tenkinti savo v enturtės pra
šymus. Ir šį kartą pats s a- ■ 
ve ir žmoną vertė ištęsėti. 
Tad, ab” Trepėkai taisė šla- 
jose minkštą patalą ir pa
guldę Viktutę apklojo šiltai, 
pririšę ratukus prie šlajų, 
pasileido per eglyną tiesia 
lin ja į bažnyčią. Atvykę čia. 
jou rado pilną žmonių. Prie 
prakartėlės kelios eilės slin
ko keliais jaunų, senų ir vai 
kų. Vi ai bučiavo nuo lopše 
lio nuleistą paauksuotą kas
piną pasupdami Kūdikėlįi. Gi 
skambut s savo balseliu kiek 
vienam atsakė lyg išreikš 
damas padėką. Trepėkai į- 
stūmė bažnyčion ratukuos 
sėdinčią Viktutę. Tėvas ve 
žė, motina parėmusi pagal
vę laikė. ŽSnonės grūdosi vie
ni murmėjo, kad čia ligo
niams ne vieta, kiti užjavs- 
dam‘ praskyrė taką, kuriuo- 
mi tėvai privežė ligonę prb. 
prakartėlės. Viktutė stvėrė
si auksuoto kaspino, bučia
vo, prie širdies spaudė, sj 
po rasotas akis pakeldama 
į mažylį Jėzulėli kažką šnabž 
dėjo ir vėl supo, bučiavo, 
kalbėjo. Meldėsi ji, meldėsi 
ašarom apsipylę tėvai ii 
svetimieji arčiau klūpantiep 
už jaunuolės sveikatą.

Senasis klebonas prieš šv 
Mišias atėjęs apšlakstė švęs 
tu vandeniu prakartėlę. Pa-

i J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Į

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. j Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtu v8 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki I 

Bakmadkayjs pagal sutartį.

DABAR

»

T**.

Didžiausia Lietuviu

Jewelry Krautuvė

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

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

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

1

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

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

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! 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

IVRITE

HIMa£
t įįf/rfĮ

/ TODAY

¥

■fJĮ

PIRKITE KARO BONUS!

fe-

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

and SONS

=====

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of

Furniture

ALESAUSKAS

(■actory Representative

SHOVVROOMS IN 
HERCHANDISE MART

For appolntment call —
REPUBUC 6051

II

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjime, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 

, so trumparegystę ir toliregystę. 
į Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
I se atsitikimuose egzaminavimas da- 
■ romas su elektra parodančia ma- 
i žiausias klaidas. Specialė atyda at- 
Į kreipiama į mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

; vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
kėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

lies. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehfll 0617

Į Offiee TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4-L

EXTRA1 EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

M. KANTER, aav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 6034

rDAPGUTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 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.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Ave., Chicago, III. I
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 Dd 4 ir nuo 6 iki 8 vai." 
| Nedėlioniis pagal sutartį
Offiee TeL YARds 4787
Namų TeL PROspect 1930

i

TeL YAKds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRgmia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriv 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 Archer Avenue 
Ofleo vnL: 1—3 tr 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARd s 5921
Eea.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS

gi13

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—S v, ▼. 
SekmacL, Trečiad. ir šeštadienio 

▼akarals ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

S241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 

•VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.
6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
•TD ŽIOJAS IR CHIRURGAS £

IR ARINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kūną uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

i PASKOLOS DAROMOS AnF PIRMI) MORGIČIŲ 3
STATYBAI — REMONTAVTMUI ABBA REFINANSAVIMUI

& ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų $i ! i 
I §

I

• l'?PAL EAHNINGS

i

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOM&

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.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIG 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TFl. FAT UMTT «11« Jm. m. Mozerla. Sec’y. «2M SO. HALSTED 81

Telefonai:
Ofiso—HEMloek 5849
Rezid.—HEMloek 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel...........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
7*rečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted SL, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Be*- TeL: MIDway 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai M 9:30 vV 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas ir dora žmogui 

duoda gyvenime stiprybę ir 

jėgą.

Split by PDF Splitter
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“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP AVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 91SS-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statenient of 
availability) nuo dabartinės dar- . 
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
rimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

! 
I

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGETCATER BEACH HOTEL 
5349. Sheridan Rd.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ
PAPRASTIEMS DARBAMS

MOTERŲ 
PRIE LENGVŲ MAŠINOS 
IR ASSEMBLY DARBŲ

Patyrimo nereikia, laikas ir pusė 
virš 40 valandų. 

(Atsišaukit prie Paulina St. vartų)

APPLETON ELECTRIC CO 
1713 W. Wellington

VYRŲ
MOTERŲ

Visokio amžiaus lengviems 
dirbtuvės darbams.

SVARBI PRAMONE
Dalinio laiko darbininkų taipgi 
reikia. Geros darbo sąlygos, pas
tovūs darbai, laikas ir pusė virš 
40 vai.

STANDARD BRANDS, INC.
(Chase & Sanbom Coffee Plaut)

2133 W. PERSHING RD.
REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERSį

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. 3Gth PLACE

HELP WANTED — MOTERYS

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

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Ave.

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DĖL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT 

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palutsis

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

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Rd.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ITJLTNOTS

Nacių šnipo tėvai ir 
artimieji kalėjime

šeši chicagiečiai kaltina
mi išdavyste, teikiant pagal
bą Herbert Hauptui, nacių 
šnipui, kurio šiame pasau
lyje jau nebėra antras Ka
lėdas praleido kauntės kalė
jime.

Trys vyrai buvo pasmerk
ti mirti, ir trys moterys, jų 
žmonos, buvo nuteistos kiek
viena po 25 metus kalėj i- 
man, bet apeliacinis teismas 
peržiūrėjo bylą ir paskirta 
byla naujam svarstymui.

Tie kaliniai yra Mr ir Mrs. 
Hans Haupt. tėvai vokiečių 
šnipo; Mr. ir Mrs. Walter 

^Froeling. dėdė ir tetulė šni- 
★ ★ ★ ★ ★ ★ :po, ir Mr. ir Mrs. Richard
★

48

MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

AMŽIUS 18 IKI 45 
SVARBIOJ PR AMONĖJE

Karo ir civiliniai darbai. 
Pradinė mokestis $26 j sav. 
vai. darbo sav., pastovus darbai.

E. L. MANSURE CO. 
1605 S. Indiana Ave.

MOTERŲ — MERGINŲ 
Prie lengvų dirbtuvėje darbų.

FEDERAL 
PURE FOOD CO. 
4864 S. Halsted St.

(Rear Bldg. — 3rd Floor)

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

Wergui, draugai Haupt 
mos.

----------- ------ —

Automobilio
★

★

★

★

- ADVERTISE-
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM 

★★★★★★★★★

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

V • sei-

ženklelis
Miesto leidimo ženkleliai 

automobiliams galima šian- 
I dien gauti Ludwig D. 
Schreiler, miesto klerkas, 
pranešė pereitą trečiadienį. 
Jis atkreipė dėmesį, jog nau
ja taisyklė reikalauja, 
jog visi apliakntai dėl 
ženklelių turi turėti 1944 
metų valstijos leidimo nu
merį sąraše dėl aplikanto 
automobilio.

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

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.

Iš Tėvų Marijonų 
Rėmėjų veiklos

Marąuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 
skyriaus priešmetinis susi
rinkimas buvo sekmadienį, 
gruodžio 19 d., parapijos sa
lėj. Susirinkimas buvo skait
lingas ir, be to, trys nauji 
nariai įsirašė: Teresė ir Jo
nas Šeibai ir Petronėlė Žič- 
kienė. Tai ženklas, kad 5-tas 
skyrius gerai gyvuoja.

Komisijos pirm. Ona Vili
mienė išdavė raportą iš bu
vusios metinės vakarienės.

Pasirodė, pelno liko $140. 
Jos raportas tikrai nustebi
no susirinkusius, kurie ir 
nesigailėjo rankomis paploti. 
Ištikrųjų, tai buvo didelis 
pasidarbavimas komisijos. 
Ona Vilimienė pardavė ti- 
kietų už $45. Adolfina Ri- . 
midaitė — už $76. Petras 
Gailius prie bufeto padarė 
$17.57 ir tikietų pardavė už 
$5. Be to, suteikta pramogai 
visokių dovanų. T. Petroše- 
vičienė pagamino tikietus 
savo lėšomis.

Pelnas skiriamas pusiau 
su parapija, o pusė Tėvų Ma
rijonų vienuolynui.

Susirinkimas įgaliojo Oną 
Kazragienę pasveikinti Tė
vus Marijonus per jubilieji
nę vakarienę ir įteikti sky
riaus auką $70.00.

Valdybon 1944 metams į- 
ėjo: dvasios vadas kun. A. 
Zakarauskas, pirm. Ona Kaz 
rag;enė, vice pirm. Salomė
ja šaučiuvienė, rašt. J. Pur- 
tokas, ižd. P. Gailius, finan
sų: rašt. Barbora Lazdaus- 
kienė, iždo globėja, Al. Pu- 
kelienė.

Laimingų Naujų Metų!
Koresp

GELEŽINKELIEČIŲ UNIJŲ VADAI, PASAKĖ ‘ NO!”

Po trijų dienų konferencijos su prez. Rooseveltu išvengimui generalinio streiko ir ne
sutikę su prezidento pasiūlymais, >n:jų atstovai išeina iš Baltųjų Rūmų. Yra tačiau 
vilties, kad bus prieita prie vienakio ar kitokio kompromiso ir išvengta žalingo karo 
pastangoms streiko. (Acme-Draugas telephoto)

Situacija ilgame rusų fro
nte reikalauja paaiškinimo. 
Bus aiškiau, jeigu bus pripa
žinta, kad vyksta trys dide
li mūšiai. Einant nuo šiau
rės į pietus: Baltrusijos ko
va verda iš šiaurvakarių nuo 
Gomelio link žlobino, ir į 
pietvakarius nuo Gomelio 
pagal Pripetės upę: kova už 
Kievą ant linijos į rytus nuo 
Korosteno ir žitomiro; ir 
Dniepro KHpos kova, kuri 
dabar padalinta į du sekto
rius: mūšis už Čerkasų a- 
vangardo pozicijas į šiaur
vakarius nuo Kremenčugo, 
ir mūšis už svarbiausią ge
ležinkelių punktą Znamenką, 
į pietvakarius nuo Kremen- 

I Čugo.
Viso^ tos trys kovos pa

teko į. blogiausį metų laiko
tarpį oro atžvilgiu. Purvas, 
atodrėkis ir besiartinančios

I

rosteną, ir Odesos-Krokuvos 
geležinkelį, einantį. į pietus.

Dvišakė Rusijos ataka ko
voje už Dniepro kilpą taiko
ma per čerkasus į geležin
kelių mazgų punktą Smelą 
ir per Kremenčugą į Zna- 
menką. geležinkelių kontro
lės punktą į rytus nuo Dnie-

audros trukdo karo veiks
mus daugumoje aktyvių sek
torių ir tiktai pietuose už 
Kremenčugo abi pusės gali 
pavartoti svarbią oro para
mą.

Visos šitos kovos yra ve
damos rytų-vakarų komuni- propetrovsko; į šiaurvaka- 
kac’jų linijoje. Raudonoji Ar 
mija kovoja stengdamosi a- 
timti iš priešo kontrolę jo 
svarbiausias tiekimo linijas 
per Lenkiją. Tiek rumunai, 
tiek vokiečiai atkakliai1 kau- 
ja.si tas linijas išlaikyti. Bus 
prisiminta, kad rusų prasi
laužimas prie Kievo kelias 
dienas gras’no sutriuškinti 
visas vokiečių komunikaci
jas centraliniame fronte. 
Von Mannsteino didžiulė 
kontrofsnsyva buvo rimtas 
bandymas išvengti tos nelai
mės naciams. Vokiečiai, te
beturėdami jų svariausias 
lygumų komunikacijas, ku
rių rusams trūksta, turi prieš 
rusus šiose kovose pirmeny
bę. Nes rusai yra priversti 
gabentis išteklius trokais ir 
arklių traukiamais vežimais 
per visiškai išnaikintas te
ritorijas. Pranešimai iš Lon
dono nurodo, kad dešimtys 
tūkstančių kareivių ir civi
lių užimti su kirviais, plūk
ia is ir lopetomis pravalyti 
kelius tankams ir kulkosvai
džiams. Bet iš k:tos pusės 
vokiečiai turi prieš save Ru
sijos žiemos perspektyvą, ir 
ypatingai baisių staigių šal
čių. prieš du metus juos už- 

įkluDusių, atmintį, kur:e jų 
pačiu žvgiavimą link Mask
vos žiauriai sustabdė. Prie 
tokiu aulinkvbiu nei viena 
pusė nedrįsta sustoti.

Kovos vyksta už komuni
kacijos mazgus: šiaurėje 
Baltrusiios kovoje gen. Ro- 
kossovskv armija kaujasi 
dėl Žlobino, ant geležinkelio 
i Minską dėl išsprukimo 
nunkto ketvirtadaliui vokie
čių. bėgančiu iš Gomelio. 
Tuo pat metu Rokossovsky 
kairysis ir vakarinis sparnas 
indą Pripetės uuės link į 
Mozvra. esanti ant Odessa- 
Leningrad geležinkelio. Cen
tre. kovoie už Kievą. vokie
čiai bando išlaikyti dvi sto
tis Žitomirą ir Korosteną 
kurios aūsaugo dvi didžiau
sias ir lemiančias rytų-va
karu linijas, Kievo-Varsų vos 

. geležinkelį, einantį per Ko-
•

rius į Ž'tomirą ir į vakarus 
ir pietus link Krivoi Rog, 
Nikolajev ir Odessą.

Baltrusijoj ir Dniepro kil
poje visi vokiečių laikomi 
punktai yra. arti pražūt'es. 
Vokiečiai laikosi stipriau
siai svarbiausiame iš visų 
komunikacijas atžvilgiu, Kl
evo, fronte, kur dužiosios 
liniios eina į rytus ir kur 
pabaiga dar neišspręsta. 
Feldmaršalas Mannsteinas, 
gral būt yra sulaikęs rusus, 
bet dar lieka pamatyti, ar 
io ekstravagancija, su kuria 
iis išmetė 800 tankų, bus 
nateisinama. Jeigu, kai 
kurie reiškiniai rodo, Rusi
jos karo vadovybė ugdo to
limesnius ofensyvos planus, 
ime^ant naujas jėeras įi ko
vos išvargintus laukus prieš 
susilnnėjusi priešą, tada vo
kiečiai apg-ailšs tas kelias 
mylias, laimėtas Ukrainoje 
ir atgautas tokia aukšta kai- 
na. Nacia4. galbūt, tiktai pra 
ilgino kova. bet. galutinai, 
netiktai neišga7ėio apeinti 
savo dvieiu didžiųjų linijų 
i rvtus, bet mirtinai susilp
nino save vėFau ateisian
čioms kovoms rytuose. OWI

V

Everybody ravės about your 
salads, Peg.Whaf s the secret?

GERA MOKESTIS

Nežiūrint kokia klacifikaciją jūs turite iš Draft Board, 
visvien pašaukit mus

PLATINKITE “DRAUGĄ’Iki šiol dar niekur nėra 
užrekorduota, kad būtų kur 
perkūnija trenkusi į orlaivį.

PASTOVUS DARBAI

»

Mėnesiniai Bonai

HELP 1VANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

DARBININKŲ FOUNDReJE 
MAINTENANCE VYRŲ 

Chippers ir Grinders 
Su ar Be Patyrimo

DARBAI ĮVAIRIUOSE DEPARTAMENTUOSE 
Valandinės ar Piece work ratos geriausios mieste.

LABAI GERA
PO KARO ATEITIS

THE WESTERN FOUNDRY CO
3634 S. Kedzie Ave

MIRACLE WHIP! 
Its”different” flavor 
alv/ays makes a hit.

MILLIONS AGREE—Miracle Whip does work u-onders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite saled dressing. •
*******««***-** **★ *-*

PIRKITE KARO BONUS!

ASSEMBLERS
IR SOLDERERS

Su radio patyrimu prie 100% ka
ro darbų. Uždirbsit iki $36 j sa
vaitę.

Jei nesate patyrusios mes mo
kėsime jums laike mokinimo, šva
rūs, lengvi assembly darbai prie 
mažų dalių.

VVORNER ELEC. DEVICES
848 N. Noble

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

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis
• t

Darbas Dienomis

SHOTWELL MFG. CO
3501 W. POTOMAC

i

Flve year old Jean Mlchele Ounne, 
of Fluahing, Long Island, estimatea 
how long lt will be before her 
mother savęs enough used kitchen 
fat to fili the can. Jean will take 
the full can to the meat dealer and 
claim extra ration points, now ai. 
Iowed by OPA.

Skelbkitės Dien. “Drauge”
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2334 South Oakley Avė. Chicago, HHnois
Published Daily, escept 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:

Lietuvos tremtinių kryžiaus keliai
Kq papasakojo apie Lietuvos 
tremtinius lenkų armijos kapitonas

Metams ........  $7.00
Pusei metų ..................................................._................  4.00
Trims mėnesiams ............................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.50
Vienam mėnesiui .........................................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams •..................................   $6.00
Pusei metų ....................................   3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ........................ ....................;.........................75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir 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. Korespopdentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

(Tęsinys)

UTĖLIŲ, BLAKIŲ SU
KRAMTYTI, ŠAŠUOTI 
IR SUTINĘ...

‘ Apie kalendorių ir datas 
prašau neklausti — neatsi
menu. Jokių naujienų iš nie
kur negaudavome. Kai snie
gas iškrito ir surakino šal
čiai, kalinių načalnikas pa
sakė. kad tai rugsėjo 15. Bu
vo pora nedarbo dienų, kaž
kokios šventės. Kai boicai 
apie tai pranešė, džiaugėmės 
gausią progos pailsėti. Bet 
apsirikome. Nedarbo dieno
mis mus visus išvarė lau-

varstus. Vyresnysis boicas 
kirviu iškirsdavo ženklus 
medžiuose, atžymėdavo dar
bo zoną, — “kas ją pereis, 
tam pulia, v lob”. Dirbdavo 
mažiausiai 12 valandų į pa
rą. Boicai turėdavo su sa
vim dešros, lašinių, sūrio, 
susikurdavo laužą ir valgy
davo, bet kaliniai dirbo bt 
maisto. “Mane ligi šiol stebi
na tie sargai-robotai. Per 
visą pusmetį jie niekad ne
prakalbino nei vieno kalinio. 
Tai atskiras kluodas, kuris 
su “liaudies priešais” nega
lėjo nieko bendra turėti. 
Viens kito saugojosi.

VADOVAVO PERVERSMUI

Victor Paz Estenssoro, Bo 
Ii vi jos sukilėlių vadas, kurs 
nuvertė buvusią Enriąue Pe- 
nerande vyriausybę. (Acme- 
Draugas telephoto)

Rakietieriams gręsia 
didelės bausmės
NEW YORKAS, gruod. 23 

—Septyni rakietieriai, šeši 
jų iš Chicagos, šiandien bu
vo rasti kalti ir teisėjas pa
skyrė gruodžio 30 d. jų nu
teisimui. Kaltinamieji: Louis 

velnias, visvien, bet kuris 
velnias būtų geresnis kaip 
Budiono paliktieji velniai...

(Daugiau bus)

J

Entered as second-Cla*a Matter March 31, 1916 at Chicago, Iii. 
Under the Act of March 3, 1879.

Vis dar neišsižada imperializmo
Po visų svarbiųjų konferencijų Maskvoj, Kairo ir Te

herane rusai bolševikai, rodos, jau bent kiek kitaip tu
rėtų atsiliepti apie mažesniųjų tautų ateities klausimą 
Bet, atrodo, kad jie vis dar seną, nudėvėtą giesmelę te- 
begieda. Pavyzdžiui, Maskvoj išeinąs laikraštis “Karas 
ir Dirbančioji Klasė” gruodžio 22 d. laidoje rašo, kad 
Baltijos valstybės priklausančios ne kam kitam, bet 
sovietams. Esą “reakcionieriai” planuoja arba daro są
mokslus, kad “ būtų pripažintos buvusios fašistiškos vy
riausybės Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj.”

Kas nežino, kad Maskvos pretenzijos j Baltijos val
stybes neturi nė mažiausio pagrindo. Jas siekiama 
pasigrobti dėlto, kad rusai bolševikai tebeserga sena 
rusų carų imperializmo liga iš vienos pusės, o iš 
kitos — kerta kelius bolševizmo ekspansijai į Europos 
vakarus.
TAUTŲ VALIOS LAUŽYTOJAI

Maskvos laikraščių teigimas, kad kažin kokie “reak
cionieriai” nori grąžinti į Lietuvą, Latviją ir Estiją 
fašistinius režimus, yra gryniausia melagystė. Visas 
pasaulis žino, kad Baltijos valstybių žmonės nenori 
nei naciškos, nei fašistiškos nei bolševikiškos valdžios. 
Jie nori būti laisvi ir nepriklausomi. Mes, kurie sten
giamės padėti atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, ne
peršame ir ne piršime Lietuvai jokių izmų. Mes norime 
padėti Lietuvos žmonėms išsikovoti sau teisę išsirinkti 
į nepriklausomos valstybės valdžią tokius žmones, ku- 
rože jų daugumai geriausiai patiks. Jei kas, tai Maskva 
ir jos nelaimingi agentai — pakalikai siekia sulaužyti 
Baltijos tautų valią, piršdami joms bolševikišką-sovie
tinę santvarką, kurios tų tautų žmonės bijo lyg kokios 
baisios ligos ar maro.
★

Dėl rusu-čekiį sutarties
Yra žinių, kad kai kurie aukšti valdžios pareigūnai 

Vašingtone privačiuose pasikalbėjimuose reiškia ne
pasitenkinimo sutartimi, kuri pastaruoju laiku padary
ta ir pasirašyta tarp Sovietų Rusijos ir Čekoslovakijos.

Kai kurie pareigūnai būtų linkę manyti, kad tokia 
sutartis tuo tarpu visai buvo nereikalinga, nes tai yra 
taip vadinamo jėgų balanso arba jėgos sistemos pada
rinys, kuris gali sukelti įtarinėjimų, nepasitikėjimų ir 
vesti prie to, kad ir kitos valstybės gali pradėti gru
puotis.

Kaip žinome, Prezidentas Rooseveltas, sekretorius 
Cordell Hull ir kiti (be to, ir kongresas savo priimtoj 
pokarinio bendradarbiavimo rezoliucijoj) rūpinasi su
organizuoti tarptautinę organizaciją taikai atsteigti ir 
palaikyti. Rodos, kad ir užsienių reikalų ministrų kon
ferencijoj Maskvoje buvo aiškiai pasisakyta prieš at
skirų valstybių sąjungas, kurios labai dažnai yra karų 
priežastimi.

Tadgi. rusų-Čekų sutartyje slepiasi kas tai neaiškaus 
Būt gera, kad Vašingtonas ir Londonas paprašytų Mask
vos ir čekų vyriausybės Londone duoti patenkinantį, pa
aiškinimą, kokiais sumetimais jie tokią atskirą sutartį 
yra sudarę. %
★
Juo daugiau pirksime U. S. karo bonų. juo greičiau 

susilauksime pergalės, kuri ir mūsų tėvų kraštui atneš 
laisvę ir nepriklausomybę. •

kan ir liepė sėdėti ant že
mės. dideliam šalty. Boicai 
gi tuo metu ardė ir plėšė 
lentas barakuose, tikrinda
mi ar neturime kokių pas
lapčių. Po kelių valandų ša
limo,x vėl visus varė vidun, 
bet pavien'ui, ilgai klausi
nėdami prie durų. Pradžio
je vyrai prausdavosi — bu
vo apgriuvęs šulinys kieme. 
Bet kai sušalo, niekas ne
norėjo ledais praustis. Visi 
gyveno be iokios vilties a-Į 
teičiai, utėlių ir blakių su-1, 
kramtyti, šašuoti ir sutinę. 
Kai batai nusidėvėjo, kojas 
raišiojome maišais — keis
tai atrodė, ir Lietuvos uni
formų likučiais aprėdyti ka
rininkai su umaišais ant ko
jų... Kai aš išvykau, visų 
kojos buvo sutinę — durk 
pirštu, versi kaip į vatą... 
Aš nustojau 40 kilogramų 
svorio, ir apskaičiavau ne
turįs ilgiau kaip § ar 8 sa- i 
vaitas gyventi. Dar poimoje 
žmonės mirė — kas rytą at
važiuodavo vežimai ir išvež
davo lavonus. Gi Bolšoje 
Riečkoje prie manęs iš tos 
šimtinės mirė bent 10 vy
rų”.

NEŽMONIŠKOS DARBO 
SĄLYGOS

3-4 gnkluoti boicai vary
davo kalinius dirbti 8-10

Reikėdavo tiesti vadina- 
mus “ledo kelius”. Reikėjo 
nutiesti lygų kelią, 11 met
rų pločio. Medžiai — beržai, 
milžiniškos pušys, kedrai ir 
“laorches”. Reikėjo medžius 
kirsti ir piauti, gi kelmus 
išrauti ir suskaldyti — mal
kos turėjo būti pusantro 
metro ilgio. Sukirstas mal
kas reikėdavo nešti ar vilk
ti į krūvas — kai nešėjas 
pa įgriūdavo, kas dažnai at
sitikdavo su šilingu, sargy-; 
ba tyčiodavosi, neleisdama 
kitiems padėti kritusiam. 
Man mėginusiam šilingui 
padėti, pasipildavo sargybes 
šlykščiausi keiksmai ir gra
sinimai... Duobes arba žemu
mas reikėjo užpilti, užlygin
ti. Dažnai tekdavo taigos 
raistuose dirbti — reikėjo 
prikirsti plonų stiebų ir nu
tiesti silpną kelią šlapumą, 
kad tik rogės galėtų rąstus 
tempti.

i

IŠVEŽDAVO NEŽINIA 
KUR. ' -

Keliais atvejais naktį at
vykdavo sunkvežimis, įeida
vo GPU boicas, iššaukdavo 
pavarde ir “Zabirai viešei ”i 
(imkis daiktus) — išvežda
vo nežinia kur. Vieną naktį, 
vėliau sužinojau, kad tai bti- 
vo prieš pat Kalėdas 1941 
m., iššaukė ir išvežė Stul-'

SPAUDOS APŽVALGA I
Rusų-čekų sutarties proga

ginskį,. Taipgi išvežė kava
lerijos majorą Pac-Pamar- 
nackį, iš viso apie 10 vyrų.

Vieną naktį iššaukė ir ma
ne. Išvedė į raštinę kitoje 
pusėje spygliuotų vielų tvo
ros, išrengė pliką, iščiupinė
jo drapanas ir daiktus, vėl 
leido apsirengti. Po to vy
resnysis boicas pranešė, “E- 
si laisvas pilietis, nes drau
gas Stalinas specialiu pa
tvarkymu bausmę dovano
jo” (nors niekad nebuvau 
teistas ir než nia kuo nusi
kaltęs). “Tas dar nereiškia, 
kad gali bet kur gyventi. Ga
li pasirinkti kolchozą Kazak- 
stane arba Uzbekstane”. Ka
dangi Uzbekstanas yra ar
čiausiai užsienių, pasirinkau 
tą nežinomą man kraštą. 
STULGINSKAS PRAŠĖ 
PRANEŠTI...

Išdavė du popiergaliu. Vie 
name buvo mano atvaizdas 
ir pažymėta, kad einant to
kiais tais įstatymais drau
gas Stalinas padarė mane 
“svobodnyj graždanin” su 
teise apsigyventi Uzbeksta
ne. “Krasnyj Oktiabr” kol
choze. Kitame liudijime NK 
VD įsako išduoti b:lietą ke
lionei. Davėdu kepaliuku duo 
nos, 100 rublių pinigais ir 
“Eik į stotį, apie 150 vars
tų, viso keliausi dvi savai
tes”. Faktinai, keliavau a- 
pie 6 savaites — kur pės
čias, kur traukiniu, o kur 
ir pavėžytas. Neleido su nie
ku atsisveikinti. Taigi nega
lėjau pasiimti popiergalių su 
kalinių pavardėmis (paiše
lius atėmė dar suimant). At
simena, kad Stulginskas pra-

Kaufman, Loouis Campag- 
na, Paul De Lucia, Charles 
Gioe, Frank Maritote, Phil 
D’Andrea, ir John Roselli, 
buvo kaltinami išgavimu 
$1,000,000 iš judžių firmų, 
darbininkų unijų streikų 
grąsinimais. Jiems prieš akis 
dabar stovi bausmės iki 10 
metų kalėti, $25,000 pinigi
nė pabauda, ar abi kartu.

PIRKITE KARO BONUS!
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LIETUVIŠKI REKORDAI
gaunami pas Budriką

★ ★ ★
Orkestrą

507 Muzikantų Polka

14066
Brooklyno Polka
Nepamiršk Mane ..........
Ruduo

14065 Vyrai Cžkim

16239
Paskutinis Sekmadienis
Tykiai, Tykiai
Dzeidukas .... .........................  Vyrų16082 Lietuviškas Kadrilius

16169
Polka Klumpakojis __
Kur Tas Šaltinėlis Lietuvių Tautška

500
Prirodino Seni Žmonės . .............. T>Cikagiečių Polka
Stasytės Polka

501 Mylėjau Mergelę 
Močiutė Mane Barė

502 Plaukia Mano Laivelis 
Jaunoji Mergele _ .

503 Gegutes Polka

504
Vestuvių Polka ..........

Man Pasakė Karveliukas 
Noriu Miego . . .

505

506

Armonikos Polka 
Radio Polka . . .
Pas Darželį 1 rys Mergelės 
Lietuviška Polka

ir Ork.

ir Ork.

Oktetas

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

500

Orkestrą

Puslapių Rekordų Katalogas Duodamas Dykai. 
„ Kas nori gauti per pašta, prašome prisiųsti 15c 
stampomis. Viso pasaulio muziką ant rekordų 
galima gauti pas JOS. F. BUDRIKĄ.

RUSIŠKI REKORDAI:
7696

6366

6330

In 1 he Moonlit Meadotvs
Kalinka ................. ................
Strolling Home

lf{>w * h< K V ........................... Chorus and Accompaniment
If War Breaks Out To-Morrow
Tachanka .............................  ..........
Along The Valės And Hills...........
My Own, My Beloved Field
The Young Birch Tree
Snow-Storm ...........................................
Sport March

..................................................................................... -Choras Life Is Better
į.,.° fo“^h Vs....Red Army S.nger and Balalaika Orch.
rhe Blue Night

«« t I Jy'ng C1°u5*s ................... .. .................. Red Army Choras
9338 The Lingenng Echoes

į5llo"s. ' “haruess The Horses .... Orchestra and Chorus 
9o48. Holy \\ar

In Te Fight

U.S.S.R Ensemble

“ Amerika” rašo:
“Gruodžio 12 d. Sovietai pasižadėjo pagelbėti če- 

koslovakijaii, jei po karo ji vėl būtų vokiečių puolama. 
Pažadėta ir nesikišti į Čekoslovakijos vidaus reikalus.

Tokie pat pažadai, beveik žodis žodin, buvo duoti 
ir Lietuvai 1939 m. spalių 10 d. Bet kas iš jų liko? 
J’e neverti ir to popieriaus, kuriame Sovietų parei
gūnai pasirašė.

Maskva buvo žadėjusi nesikišti į Lietuvos vidaus 
reikalus. 1940 m. birželio 15 d. įvykiai vaizdžiausiai 
šneka, ką reiškė Molotovo pažadai.

O gal Maskva pasikeitė ’
Niekas kitas Maskvos duoto žodžio pildymo taip 

nelaukia, kaip Rusijos vakarų kaimynai. Bet to vis 
nėra ir nėra.

Rusijos šiaurėje ir kituose užkampiuose skursta ir 
miršta kel’asdešimt tūkstančių geriausių Lietuvos 
žmonių. Jiems pagelbėti nori ir siekia Amerikos lie
tuviai. Bet siūloma parama neįsileidžiama.

Maskvoje tebesišvaisto grupė raudonų kvizlingų, 
kurie buvo rusų imperializmo įrankiais Lietuvai pa
glemžti, lietuvių tautos gyvybei pažeisti.

Turėdami tai širdyje ir mintyje, Amerikos lietu
viai laukia, kada gi Maskvos veidas bus toks, koks 
jis šiand'e mėginamas parodyti plačiajai Amerikos 
visuomenei.”

šė pranešti, jei kam nors 
pavyktų laisvę išvysti, lie
tuviškam laikraščiui Ame
rikoje, kurio redaktorius y- 
ra, jo geras draugas, buvęs 
šerno narys, ir kažkokiam 
artimajam kongregacijoje 
Romoje.

Jau “laisvu piliečiu” gy
venau kolchoze — betgi 
“laisvam” nevalia eiti už 
kolchozo ribų, ir visus “lais
vuosius” kolchozo tovariš- 
čius saugo 8 GPU vyrai, 
ginkluot' kulkosvaid ž i ai s 
šautuvais ir revolveriais. 
Vietiniai žmonės uzbekai 
baisiai nekenčia maršalo Bu- 
diono, kuris prieš kelis me
tus ten malšino ir išdraskė 
kelias dešimtis tūkstančių 
šeimų. Kai kurie uzbekai tei
raudavosi kaip toli “tas vel
nias Hitleris”. Man, nuste
bintam lenkui, atsakydavo, 
kad jie nežiną kas tai per

U.S.S.R. Ensemble

U.S.S.R. Ensemble5949
U.S.S.R. Tnsemble5660

9316

9332

The Fatherland. .. .Military Chorus & Orch.

BUDRIKO Krautuvėje rasite geriausius deimon- 
tus. laikrodėlius, rekordus, rakandus, parlor setus, 
ir geriausius rakandus visiems namams.

Visi departmentai patalpinti viename 
baltame name.

Jos F. Budrik
INCORPORATED

3241 So, Halsted St.
CHICAGO 8. ILLINOIS 

Telefonas — Calumet 7237^

l-INK'-'H ŠVENCII BĮ DKIKA*. I.ISKAIA 
KI.A1 RYTOJAMS PER RADIO: VISIEMS SAVO

•‘••‘’O’Hc’s Sedėlfc* vakare. t:3o valanda
U.H.Į-.C., 1450 kilocycku, Keti ergo vakare, 7:( 0 valandą.
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rrDraugo" koncerte bus lietuviškos
vestuves

Taip pat grieš kelis kontestus laimėjęs
orkestras

Taip, būsimas dienraščio 
“Draugo” koncertas bus tuo 
nepaprastas, kad jame ma
tysime lietuviškas vestuves.

Gražiai užsirekomendavęs 
publikai Sodalic:jos choras 
iš Brighton Park jau dabar 
repetuoja sceną iš “Katriu
tės gintarai”, kurioj vaiz
duojama lietuviškos vestu
vės. Dalyvaujantieji koncer
te ne tik prisimins vestuves 
Lietuvoje, bet žiūrėdami jau
sis lyg kad patys jose daly
vauja. Tos lietuviškos 
tuvės bus Sokol salėje, 
šio 16 d., 1944 metais.

ves- 
sau-

G. GIEDRAITIENĖ 
NEDALYVAUS

Kaip buvo rašyta, solistas 
A. Kaminskas, kuris praei
tų metų koncerte operetėje 
“Lietuvaitė” visiems labai 
patiko, jau ruošia naują 
šiam koncertui repertuarą. 
Užtikriname, kad ir šįmet 
jis visiems patiks savo dai
navimu.
KONTESTUS LAIMĖJĘS 
ORKESTRAS

I

kitųDėl ligos šeimoje ir 
šeimyninių priežasčių žino
ma solistė G. Giedraitienė, 
kaip anksčiau, buvo pasiža
dėjus, nedalyvaus koncerte. 
Jos vieton programoje pa 
kviesta kita solistė.

Be to, “Draugo” koncerte 
dalyvaus kelis kontestus lai
mėjęs Šv. Kazimiero Aka
demijos orkestras, kuris kon 
certe patieks naujų kūrinių r 
žymiausių kompozitorių.

Koncerte bus dar ir dau
giau surprizų, kuriuos vė
liau paskelbsime.

Dėlto iš anksto visi pra
šomi įsidėmėti dieną ir ją 
rezervuoti “Draugo” koncer-! 
tui. Toji diena — sausio 16. 
Vieta — Sokol Hali.

Surpryzininkas

JUGOSLAVIJOS PARTIZANŲ LYDERIS '

Maršalas Tito, Jugoslavijos partizanų vadas, sako kal
bą savo pasekėjams, stovėdamas tarpe Amerikos vėliavos 
ir Union Jack. Sąjungininkai deda pastangų, kad Tito ir 
senosios vyriausybės ištrėmime šalininkai prieitų kom
promiso — liautus kovoję tarp savęs, bet bendromis jė
gomis pultų priešą — nacius. (Acme-Draugas telephoto)

Iš Šv. Vardo dr-jos 
veiklos

Marąuette Park. — ši vy
rų draugija bene bus didžiau 
šia mūsų kolonijoj. Gruodžio 
12 d. per šv. Mišias 8 vai. 
ėjo prie šv. Komunijos 122 
vyrai, ir taip apie tiek da
lyvauja kas mėnuo. Po pa
maldų buvo pusryčiai, po to 
susirinkimas.

1

Pereito susirinkimo pus
ryčiai paruošti pastangomis 
biznieriaus Vinco Ferovich 
— nuo 71 gatvės.

Raportą iš turėto vakaro 
išdavė S. Malac. Liko gra
žaus pelno.

Iš įvykusio Labdarių Są- 
gos seimo raportą išdavė S. 
Cibulskis ir Vilkišius.

Metiniam susirinkime die
cezijos Šv. Vardo draugijų
centro turėtame Palm e r Marąuette Pk. V. Strakalai- 
Hcuse dalyvavo G. King, F. čio? Visi trys buvę “prie

šai” baseball srityje, gi šian
dien broliai-veikėjai.

Sekantis susirinkimas į-

Antanas Kaminskas. Tai vie 
nintėlis lietuvis įėjęs valdy
bom

Šių metų valdyioą sudaro: 
pirm. Antanas Kaminskas, 
vice pirm. Antanas Law- 
rence ir Vrhcas Strakalaitis, 
rašt. S. Cibulskis ir F. Vait
kus, ižd. Adomas Oškeliū- 
nas.

Čia norisi pastebėti, kad 
visi valdybos nariai, išsky
rus iždininką, yra čia augę, 
gražiai vartoja lietuvių kai 
bą ir yra uolūs parapijos 
veikėjai. Tai bene bus nuo
pelnas Vyčių organizacijos. 
Visi trys: pirmininkas ir a- 
bu vice pirmininkai yra bu
vę žymūs baseball lošėjai 
Vyčių Chicago apskrities 
Lygoje. Ir kurie vyčių na
riai bei rėmėjai neatsimena 
No. Side A. Kaminsko, 18- 
tos kolonijos Laurynaičio ir

So. Chicago žinutės
Lankėsi pas tėvelius. Crp 

A. Baltuška, sūnus mūsų pa- 
rapijonų, buvo parvykęs iš 
Kentucky pas tėvelius pavie
šėti. Karys Albinas yra daug 
pergyvenęs šiam kare, nes 
ilgą laiką buvo Icelande ii 
kitur. Jis yra brolis mūsų 
sodalietės ižd. A. Chepul.

Vaikas žuvo žvyro 
duobėje

Salt Lake City. — Devy- j 
nių metų amžiaus Ronald j 
Bishop ir jo brolis Robert, 
11 metų amžiaus, bėgiojo 
palei mokyklą, einant nusi- i 
kirpti plaukus ir gauti nau- ■ 
jų batų prieš Kalėdas.

Jie sustojo pažaisti palei 
didele žvyro duobe, žvyras 
atskilo ir nuslydo.

Ronald greitai nulipo, kad 
išgelbėti savo brolį, bet Ro
bert buvo dingęs 
Gelbėtojai vėliau 
lavoną.

Apie tai buvo 
gruodžio 21 dieną.

Susimušus 5 vežimams, 
18 asmenų sužeista 
OKMULGEE, Okla., gruo

džio 26 — Automobiliui pas-
■ lydus ant ledo, į jį atsimušė 
sunkvežimis. Ant jų tuomet 
užvažiavo trys autobusai 
Aštuoniolika asmenų buvo 
sužeista, didžiuma jų auto
busų pasažierai.

5

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

j

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Rankose I

po žvyru, 
iškasė jo

sužinota
A

i

81 Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CC8T! 
PARTICILAR PEOPLE PREFEB PACHANKIS PRODL'OTIONS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

Mumis
Rekordas—

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meiliški, Vertingi
PAMINKLAI

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
\

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

i

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

MONUMENT CO.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

i jo savaitėje 1944 metais, kad 
išpildyti naujas kvotas, nu
matytas armijos ir laivyno, 
pranešė pereitą ketvirtadie
nį Raudonojo Kryžiaus 
kraujo aukotojų pareigūnai. 
tUJtCKl liii KAKO BO1NUS1 |

Sodalicijos apdovanota. — 
Sodalicijos narės nepamiršo 
per Kalėdų šventes apdova•• į 
noti mūsų mylimą kleboną j 
ir dvasios vadą kun. V. čer 
nauską, taipgi seselių mo
kytojų : Leonardos ir Consu- 
matos ir buvusios pirm. A. 
Snarskienės, kaipo padėkos 
dovaną už pasidarbavimą, j 
Visas dovanas įtekė atsilan
kęs “Santa Claus”.

Vaišnora, S. Cibulskis ir A. 
Kaminskas. Centro rezoliu
cijų komisijon pakviestas

6,000 pančių kraujo 
savaitėje Chicagoje

Chicagiečiai turi duoti še
šis tūkstančius pančių krau-

A
VINCENTAS 

ŠERPATAUSK1S
Gyveno 3429 S. Morgan St.

Mirė gruodžio 25. 1943. 5 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amž.

Kilo iš Tauragės apskr.. Ši
lalės parap., Traksėdžių kai
mo.

Paliko dideliam* nuliūdime 
2 seseris: Amlliją Vaitekūnie- 
nę. jos šeimą ir Veroniką Mit
chell ir jos šeimą Dės Moi- 
nes, Iowa; pusseserę Marijoną 
Bačanskienę ir šeimą, pusbro
li Augustiną šerpatauskj In
diana Harbor. Ind.. ir kitas 
gimines, draugus ir pažįsta
mus, o Lietuvoje: sūnų Anta
ną, 2 dukteris: Kazimierą
Baublienę ir Aleną Krušienę, 
•ešerį Marijoną Gailienę ir jų 
šeimas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 3319 S. 
Avė.

Laidotuvės įvyks 
ny. gruodžio 29 d.
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 
j šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapin<s.

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

Nuliūdę; Seserys, Pussese
rė. Pusbrolis Ir kiti Gimhiės.

Laidotuvėmis rūpinasi sesuo 
Am i Ii Ja Vaitekūnienė, 942 W. 
34th St.

laidotuvių Direktoriai Ma
žeika — Evanauskas, Telefo
nai YA.Rds 1138-9.

t. A. A

vyks sausio 10 d. 8 vai. ryto 
Pusryčius parūpins pats kle
bonas kun. A. Baltutis.

Dovydo Motina

25 Metų Mirties Sukaktuvės

Mateikos 
Lituanica.

treėiadie- 
Iš koply-

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ (j] pj

<<

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6102

GI
I]

ANTANAS 
LAURINAVIČIUS

Gyveno 4524 S. Marshfield Av. 

Mirė gruod. 24. 1943. fi:30 vai. 
ryte, sulaukę*: pusės amž.

Gimė Lietuvoj''. Panevėžio 
apskr.. Rokiškio parap. •

Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylima moterį Elzbietą, po 
tėvais Bartušaitę). dukterį Ele- 
aner v*>u*w jr žentą Sgt. Pe- 
ter P. Veltus, IT. S. Army, 2 
pusbrolius: loną ir Juozapą
Bagdonus ir jų šeimas; švo- 
gerį Mvkola Pecutevlč. jo mo- 
»er| Agotą ir jtJ dukterį Pau
line, ir daug kitų giminių, 
dmum ir pažstamy, o Lietu- 

-U 2 seseris.
4605 So.

ir daug
ir I ' - ..

voje motinėlę ir 2
Kūmus pašai volas 

Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks 

ny. gruodžio 28 d. 
Eu-ieikio koplyčios 
ryto bus atlydėtas į 
žiaus parap. bažnyčią. I:_. 
jvyks gedulingos pamaldos 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus i- pažįsta
mus dalyvauti laidotuvės*-.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, 
Žentas. Pusbroliai, švogeris ir 
kiti Giminės.

Prašoma nesiųsti gėlių.

laidotuvių juitkforius J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

antradie- 
Iš J, F. 
8:3fr vai.
Sv. Kry- 

kurtoj*
< už

AA
HONORATA 

ZDANEVICIENfi
Gimė Pasvalio parapijoje, 

gyveno Krinčino miestelyje, 

mirė Žadeikių vienkiemyje.

I Buvo našlė 22 mėn. po tėvo 

I mirties. Užaugino penkis šei- 

I mos narius: keturias dukte- 

1 ris: Oną, Bogumilą, Emiliją 

I ir Konstanciją ir sūnų Petrą.

Atminties 25 metų mirties 

brangios motinos, užprašiau 

Dievo Apvaizdos bažnyčioje 

1944 m., Sausio 3 d. caluna- 

vas šv. Mišias, 7 vai. ir 7:45 

su egzekvijomis. Grigorinės 

šv. Mišias prasidės nuo nau

jų metų pirmos pas Tėvus 

Marijonus.

T Bogumilą žuvo pasauliniam 

kare. Už Bogumilos sielą už

prašiau sumą per Nanjus 

Metus ir 10 šv. Mišių pas 

Tėvus Marijonus.

Už brangią motinėlę ir 

mylimą seselę.

Ona Zdanevičaitė

S

/

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

‘į

1K0T
AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

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

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

Telephone YARDS 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 46th ST. ]Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL
COMMODORE 

PULLMAN

2515
5765
1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITIANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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793 orderiai Bažnyčioje

Lietuvis gydytojas dalyvavo Tarawa 

salos paėmime
Gauta žinia nuo daktaro 

Palutsio, kad jisai dalyvavo 
su kitais marinais Tarawa 
salos kruvinuose mujiuose 
ir išliko be jokio sužeidimo. 
Dabar keliauja su sužeistais 
kareiviais į Honolulu poil
siui. . į

_ i
Leitenantas Palutsis, susi

pratęs ir patriotingas lietu
vis, liuosnoriai įstojęs į lai
vyną vasario 22, 1943 ir bu
vo paskirtas aptarnauti li
goninėje, San Diego, Calif.

Bet, neiškęsdamas nepri
sidėjęs tiesioginiai kovoti 
priešą, paprašė viršininkus 
perkelti jį į Marinus.

Leitenantas Palutsis išpil-

skirtas prie 2nd division 
marine corps. kur taip gar
bingai pasirodė paėmimu 
Tarawa salos.

Leitenantas Palutsis gy
veno Ciceroje su savo ma
myte Kotrina ir sesute Albi
na, antrašu 1625 South 50th 
Avenue, Cicero, Illinois.

Pilotas iššoko, lėktu
vas skrido 70 mailių, 
ir vienas nusileido

Ą

• DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DIREKTORIAI GEDIMINAS BUILDING AND LOAN BENDROVĖS MINI ĮVYKĮ,
KADA TURTU PASIEKĖ $500,000.00

vatikanas.— šventoji vie
nuolių kongregacija paskel
bė leidinį, kuriame parodo
ma kiek yra pasaulyje vie
nuolių. Iš viso yra 61-na vie
nuolių bendruomenė vyrams, 
ir 732 kongregacijos sese
rims. Vyrų vienuolių ben
druomenės turi 109.656 na
rius, ir seserys vienuolės tu
ri 586.646 nares.

Tarp vyrų vienuolių ben
druomenių daugiausia narių 
turi jėzuitų ordinas (Society 
of Jėzus). Visame pasaulyje 
yra 26,303 jėzuitai vienuo
liai. 1.631 namuose ir 76 no- 
vicijatuose. Didžiausia vie-

nuolių moterų bendruomenė 
yra Daughters of charity 
of St. Vincent de Paul, iš vi
so pasaulyje turi 43,525 na
res. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse iš visu yra 79 

1 vienuoliškos bendruomenės 
moterims.

Yankton, S. D. — Iowa 
valstijos sargybinis (patrol- 
man) rado laivyno lavinimo 
lėktuvą netoli Odebolt, Iowa,

Į ne taip seniai. Lėktuvas 
skrido 70 mailių ir tame lai- 
kortarpyje jis neturėjo kon
trolės.

Pilotas iš Yankton laivy
no bazės iššoko, kai lėktuvą 
pagavo ugnis trijų tūkstan
čių pėdų aukštumoje. Pilo
tas pasakė, jog buvo padė
tas automatiškas pilotas.

Pareigūnai pareiškė, jog 
lėktuvas buvo mažai sužalo
tas. Lėktuvas beveik tobulai 
nusileido po to, kai aliejus 
išsibaigė. Ugnis, — jie pasa
kė, atrodo, jog pati užgeso.

Iš kairės į dešinę — 1-moj eilėj: Adv. K. Gugis, V. Paukštis, kas.; A. Lukošius, 
(mas vice prez.; Z. Kūkalis, prez.; Ch. Zekas, sek.; J. P. Varkala, acct.

Antroje eilėje — J. Žakas, S. Norgaila, 2-tras vice prez.; Jur. Lukas, P. Kvietkus, 
jCh. Vertelka. Trečioje eilėje — J. Žiauberis — Spulkos seniausias direktorius ir crga- 
inizatorius, A. Enčius, J. Klapatauskas.

Auditorius bendrovės, J. P. Varkala ir advokatas bendrovės K. P. Gugis, mėnesi- 
: niuose susirinkimuose direktorių visą lai ką ragino direktorius auginti bendrovę saky
dami: “Vyrai, kada jūs pasieksite turtą $500,000.00, tai mes pastatysim bačkutę alaus.’

Taigi, su pabaiga lapkričio mėnesio turtas Gediminas Building and Loan Association 
■ viršijo $505,000.00. Atžymėjimui šio įvykio lėšomis auditoriaus J. P. Varkalos ir advo
kato K. P. Gugio aukščiau atvaizduotas sąstatas direktorių Gedimino B and L Ass’n 
turėjo linksmus pietus Chicago Lietuvių Auditorium gruodžio 22 d., 1943 metų.

1-

Marinas Lt. S. R. Palutsis,
Cicero gydytojas, dalyvavo

Tarawa salos mūšiuose

dė visus kovoti lavinimus, 
kur yra reikalinga marinui 
dėl susikibimo su Japonu ir 
buvo išsiųstas į New Zea- 
land, pereito gegužio pabai
goje laukti galutino paskyri
mo.

Jis tarnauja užjūryje virš 
šešis mėnesius ir dabar pa-

Apgalėjo banditą
“Aš esu boksininko Levin- 

: skio giminaitis”, — pareiškė 
Sol Krakow, 1440 So. St. 
Louis avė., kai jis pasakojo 
kaip apgalėjo banditą rūbų 
krautuvėję, 1313 S. Union 
avė. Banditas, kuris buvo 
apsiginklavęs peiliu, pasisa
kė esąs Louis Škoda, 8050 
Saginaw avė.
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žinoti
BITĖS

Pasižvalgius po Chicaga

Skaudūs gyvenimo atsitikimai
Kad pagaminus vieną sva-« 

rą medaus, bitės turi aplan
kyti 6.000,000 žiedų, turinčių 
nektaro.

* * *

35,000 BRIEDŽIŲ
Alaskos indėnai ir 

mai per metus užmuša apie 
35,000 briedžių, iš kurių jie 
turi maistą ir apsirengimą.

* * *
VOVERAITĖS UODEGA

eski

Paprastai vadinami “ca- 
mels hair” šepetukai yra 
daromi iš voveraitės uode-# 
gos plaukų.

DRAUGO”
METINIS t

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d.,

■vo namie, kas tai įėjo į jų 
(apartamentą ir pavogė už 
$1.500 vertės sidabrinių la- , . ._

Sibiro ištrėmime ir 
bolševikų kalėjime

Kun. J. Prunskis parašė 
įdomią knygą, kuri pavadin
ta: “Sibiro ištrėmime ir bol
ševikų kalėjime“. Toje kny
gelėje rašoma apie lietuvius 
kunigus, kurie bolševikų bu
vo ištremti į Sibirą. Toje 
knygelėje rašoma kaip lie
tuviai buvo vežami į Sibirą 
ir koks yra ten gyvenimas.

Verta įsigyti ir persakity- 
minimą knygelę.ti

Katalikų istorikų 
suvažiavimas

New York. — Dvidešimt 
ketvirtą metinį suvažiavimą

Rasta negyva 

moteris
Mrs. Mary Maier, 35 metų !t”eril!OS kataliku

amžiaus. 553 West 103rd st., 
buvo rasta pereitos savaitės 
viduryje negyva pažįstamo
jo asmens, Ernest Kauff- 
man, 27 metų amžiaus, 6235 
Ingleside avė., apartamente. 
Šalia jos buvo .32 caliber au
tomatiškas pistoletas, kuris 
jai priklausė. —- pareiškė 
policija. Kauffman pasakė 
policijai, jog jis išėjo iš sa
vo apartmento vakare trum- 

'pam laikui, palikdamas ten
Mrs. Maier. ir kai grįžo, ra
do ją negyvą. Policija pa
reiškė, jog ji buvo divorsuo- 
ta.

ir už $700 rusiško lūšio pal
tą, priklausantį Virginijai, 
ir perlų. Savo skubėjime, jos 
pasakė, jog vagis numetė 
laikrodį ir žiedą.

❖ * v

Peršovė krautuvėje 

žmogų

1944

SOKOL SALĖJ
Bus

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Groja

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
PRYZINIS ORKESTRAS

* * *

Brangūs paltai
Kay ir Virginia Kaywood. 

seserys, abi modelistės. pa
reiškė Sheffield avė. polici
jai pereito trečiadienio va
kare, jog jos buvo apvogtos 
Park Lane viešbutyje, 2842 
Sheridan road. Kai jų nebu-

James Heidenreich, 78 me
tų amžiaus. 4036 Johnson 
str., Western Springs, buvo 
peršautas ir sunkiai sužeis
tas po septintos valandos 
vakare pereito ketvirtadie
nio vakare. Trys banditai 
įėjo į bučernę ir įsakė iškel
ti rankas aukštyn, bet Hei
denreich iš palengvo kėlė 
rankas, todėl banditai jį per
šovė bučernėj, 1321 West 
Roosevelt rd.

Maxwell str. policija pa
reiškė, jog trys banditai pa
ėmė $350.

f   . — .X.—.■■     --------------------------- - ,

Racionavimo Kalendorius
Gruodžio 31 dieną baigia

si data dėl ketvirtojo ketver- 
čix> “TT knygelės turėtojų.

Sausio 1 dieną baigiasi da
ta dėl L, M. N, P ir Q ru
dųjų štampų.

‘ Sausio 3 diena yra pasku
tinė diena naudoti pirmojo 
periodo kuro aliejaus kupo
nus. vienetas geras dešim
čiai galionų.

Sausio 15 dieną baigiasi 
data dėl stamp No. 29, ket- 

j virtoje racionavimo knyge
lėje, gerą, dėl penkių svarų 
cukraus.

Sausio 20 diena yra pa
skutinė diena naudoti D, E 

i ir F žalias štampas.

Nepasisekė pasprukti
Vagis buvo užbėgęs ant 

krautuvės stogo, 1113 N. La 
Šalie. Vagis nušoko norėda
mas pabėgti, kai policinin
kas prie jo artinos. Jis be
veik įšoko į policininko Pat- 
rick Fitzgerald rankas. Jis 
pasakė, jog esąs John New- 
man, 277 amžiaus,
1318 N. La Šalie str. Sugau
tasis pasakė, jog norėjęs ap
vogti krautuvę. Prieš tai 
jau du kartus buvo tai pa
daręs.

draugija pradės gruodžio 29 
dieną, Barnard kolegijoje, 
New York. Amerikos istori
kų draugija ir prie jos pri
jungtos draugijos, turės 
dviejų dienų suvažiavimą.

Pasižvalgius po
■

žemės 
grąžino

Geros valios taryba
St. PauL — Kunigas Dr. 

Fran J. Gilligan, St. Paul se
minarijos moralinės teologi
jos profesorius, yra tarptau
tinės tarybos vedėjas. Į tą 

i tarybą gubernatorius yra 
paskyręs 14 asmenų, kad jie 
veiktų didessiam susiprati
mui tarp religinių grupių 
Minnesotoje.

i 7 mus
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X Marijona Jonienė ir Ag
nietė Smagurienė, pasižymė
jusios Bridgeport darbuoto
jos, pastaruoju laiku nuvei
kė gražų darbą Labd. Sąjun
gos naudai: baigiamai įreng
ti prieglaudai įtaisė 15 pa
galvių. Viską atliko pačios: 
plunksnas supešiojo, inpilus 
nupirko ir pasiuvo. Pagalvės 
jau perduotos prieglaudos 
vadovybei. Tai didelė Labd. 
Sąjungai auka, už kurią abi 
užsipelno didelės padėkos.

Sausio 21 diena yra pa
skutinė diena naudoti gazo
lino kuponus No. 9, “A” kny
gelėse.

Vasario 7 diena yra pa
skutinė diena naudoti antro
jo periodo kuro aliejaus ku
ponus.

Vasario 28 diena yra pa
skutinė diena ketvirtame pe
riodiniame automobilių pa
dangų apžiūrėjime, kurių sa
vininkai turi “B” ir 
korteles.

“C”

X Pranas ir Ieva Kava
liauskai, savininkai drabu
žių siuvyklos, taip pat dra
bužių taisymo, valymo ir 
prosijimo įmonės, 2653 W. 
43rd St., prieš Kalėdas vi
suomet susilaukia daug svei
kinimų ir linkėjimų, varda
dienio ir gimtadienio proga, 
nuo visų skaitlingų savo kos 
tumerių.

gyvenimą
Protestas prieš 

nacių žiaurumus
Stockholm, Švedija.—Pra

nešama, jog Lennart von 
Post, žymus Stockholm uni
versiteto profesorius geolo- 
gistas (pasižymėjęs 
iškasinėjimuose),
garbės doktorato laipsnį, ku
rį buvo gavęs prieš du me
tus iš Koenigsberg universi
teto, Vokietijoje.

Profesorius Lennart von 
Post grąžino mokslo laipsnį 
naciams kaipo protesto var
dan, kad buvo nacių įkalinti 
ir išvežti Oslo (Norvegijoje) 
universiteto studentai.

Apie tai gauta žinia prieš 
Kalėdas.

* ♦ *

Kalėdinis paštas
8-toji Armija Italijoje. — 

Daugiau kaip 20,000 maišų 
Kalėdinio pašto atėjo į Ita
liją. į fronto linijas, kai bu
vo pradėta siųsti Kalėdų 
paštas prieš keturias savai
tes, apie tai pranešė pereitą 
trečiadienį 5-toe armijos 
pašto ofiso komanda.

Paskutiniu laiku kasdien 
buvo gaunama 5,000 maišai 
pašto, ir dvi Skrajojančios 
Tvirtovės (Flying Fort- 
resses) buvo naudojamos 
pašto iš vežiojimui.

Į
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Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

X Kun. dr. K. Gečys, kun. 
B. Urbos lydimas, lankėsi 
mūsų redakcijoj. Gerb. sve
čias rašo knygą anglų- kal
ba apie katalikiškąją Lietu
vą. Sąryšy su tuo ir Chica- 
gon porai dienų buvo atvy
kęs iš Shenandoah, Pa., kur 
dabar jis gyvena ir darbuo
jasi.

X Kun. J. Prunskis, mūs 
dienraščio bendradarbis, Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga, vietoj kortelės, savo bi
čiuliams pasiuntė jo paties 
parašytą ir A. Gilienės iš
leistą brošiūrėlę “Sibiro iš
trėmime ir bolševikų kalė- 

i jime”.
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