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TRYS AMERIKIEČIŲ IŠLIPIMAI 
JAPONŲ LAIKOMOSE SALOSE 
Atnaujino atakas ant japonų bazių

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj , gruod. 27. — 
Amerikos marinai vakar pa
darė du naujus išlipimus 
Cape Gloucestery, vakari
niam Naujos Britanijos kran 
te. Abu išlipimai buvo pada
ryti tuo pat metu. Bėgyje 
dviejų valandų po tų išlipi
mų, Gen. MacArthur štabo 
pranešimas sakė abi pozic;- 
jos tvirtai įsteigtos ir ne
prarasta nė vienas amerikie
tis.

Kartu su išlipimu vyko ir 
didelis lėktuvų ir laivų, bom
bardavimas. Operacijose pra 
rasta vienas laivas ir trys jų 
sužaloti. Taipgi buvo sunai
kinta 7 lėktuvai. Japonai, 
tačiau, prarado 36 bombe- 
rius ir 25 na’kintuvus. ku
rie bandė invaziją sulaikyti.

Naujuoju laimėjimu sąjun 
gininkai įgijo pirmą pozici
ją šiauriniam Naujos Brita
nijos krante, ir duoda jiems 
dominuoti Vitiaz prataką 
tarpe Naujos Britanijos ir 
Naujos Gvinėjos.

Išlipdinimas buvo padary
tas arti nuolat bombuoto 
Target kalno, apie 6 mylias 
i rytus nuo Cape Gloucester 
ir jo aerodromo. Tuo pat 
metu kitas marinų dalinys 
išlipo ant kranto kelias my
lias į pietvakarius nuo Glou
cester. *

I

Amerikiečiai taipgi oku
pavo Long salą Vitiaz pra
takoj.

Raportai iš Gen. Rupertus 
štabo sakė amerikiečiai, di
džiuma jų Guadalcanalo ve
teranai, sistematiškai stu
miasi per džiungles į Cape 
Gloucester.

Anksti Kalėdų rytą lėktu
vai -š lėktuvnešių skrido virš 
Kavieng uosto, svarbiosios 
japonų New Ireland bazės, 
ir nuskandino naikintuvą ir 
du didelius transporto lai
vus. Jie taipgi apgadino ki
tą na;kintuvą, patrolės laivą 
ir kelis mažesnius laivelius, 
ir apšaudė aštuonis lėktu- 

j vus.
Liberator bomberiai penk

tadieny ir Kalėdų dieną pra
vedė naujas atakas ant di
džiosios japonų Rabaul ba
zės, 160 mylių į p:etryčius, 
kur puolė du aerodromus.

■ Penkiolika Amerikos lėktu- 
• vų prarasta.

Sąjungininkų laivai penk
tadieny užtiko daug priešo 
laivelių Cape Hoskins uoste 
ir atakoje sunaikino arba 
sužalojo keturiolika jų. Mū
sų kreiseriai ir naikintuvai 
renktadieny priplaukė prie 
šiaurinio Boueainville kran
to ir iš kanuoFų paleido 7.- 
500 šovinių į japonų Bonis- 
Buka pozicijas.

NUSKANDINTAS JURŲ MILŽINAS

Vokiečių 26,000 tonų karo laivas “Scharnhorst”, kurį britų karo laivai nuskandino 
Norvsgijos pakraščiuose. (Acme-Draugas telephoto)

Užkirto kelią darbininkų streikui
Streikas turėjo prasidėti gruodžio 30 d.

WASHINGTON, gruod. 27 — Prez. Rooseveltas šian
dien pasirašė aktą, kuriuo karo sekretoriui Stimsonui įsa
koma perimti šio krašto geležinkelius.

Dar dvi unijos nubalsavo nestreikuoti, bet trys unijos 
vis dar laikėsi savo pirmesnio nutarimo gruodžio 30 d. pra
dėti streiką. Iki šiol dar neišrištas geležinkelių darbinin
kų algų pakėlimo reikalas.

Kiniečiai skuba toliau 
iš atsiimto Kungan 
CHUNGKING. gruod. 27.

—Aukštos komandos prane
šimas sako kin ečiai karei
viai iš atsiimto Kungan 
miesto varosi pirmyn, norė
dami pasiekti Hutu upės 
krantą. Hutu upė sujungia 
Tungting ežerą su Yangtze 
upe.

Kin-’ečiai atsiėmė Kungan 
po didelių kovų Kalėdų die
noje, ir Gen. Chiang Kai- 
shek armijos jau atsiėmė 
keturis penktadalius žemių, 
kurias japonai buvo užėmę 
centrinėj Kinijoj.
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Laimėsime Europos karą 1944 metais" Scharnhorst netekimas

Užsidarė plieno fabrikai septyniose 

valstybėse, 135,000 streikuoja
WASHINGTON, gruod. 27 Į 

—Karo darbo tarybos pirmi- 
n’nkas William H. Davis 
šiandien sakė WLB yra, pa
siruošusi iš naujo pasiūdyti 
savo propoziciją skaityti al
gų pakėlimą nuo senos su
tarties išsibaigmo dienos.' 
Šiuo laiku 135,000 darbinin
kų septyniose valstybėse 
streikuoja, ir Prez. Roęse- 
veltas nutraukė švenčių mi-

nėjimą, kad rūpintis pJreno 
ir geležinkelių darbininkų 
streiko reikalu.

Prezidentas pasiuntė tele
gramas CIO prezidentui Phi- 
lip Murray ir plieno fabrikų 
savininkams. Jose jis prime
na jiems prižadą nestrei
kuoti, ir ragina firmas ir 
darbininkus nenutraukti plie 
no išdirbimą, nors sutartys 
jau išsibaigė.

labai sukrėtė nacius

ALŽYRAS, gr. 27.—Kal
bėdamas į spaudos atstovus 
pirm negu išvyks Anglijor 
vadovauti sąjungininkų in
vazijai Hitlerio Europon, 
Gen. Dwight D. Eisenhower 
pareiškė, jog “mes laimėsi
me Europos karą 1944 me
tais.” Eisenhower sakė vie
nintelis dalykas reikalingas 
tokiam laimėjimu-’ yra kiek
vienam vyrui ir moteriai, 
nuo pat fronto linijų iki to-

Sakoma britai gavo 
Jutlandijos planus
STOKHOLMAS, gruod. 27. į 

—Danų spaudos agentūros 
pranešimas sakė manoma, 
jog britai gavę detalius vo
kiečių tvirtovių Jutlandijoj 
planus. Pranešimas sakė Geš 
tapo dabar invest:guoja tūlo 
dano leitenanto pabėgimą, i 
kadangi tas leitenantas neva 
lėktuvu nuvežęs tuos planus 

i Londonan.

I

Neapoly siaučia ligos, 
draudžia kareiviams 

eiti į miestą
NEAPOLIS, gruod. 27.— 

Penktos armijos kareiviams 
uždrausta eiti į Neapolį, ka
dangi ten šiuo laiku plinta 
šiltinė. Sąjungininkai šiuo 
laiku ima žygius apsaugoti 
miesto civilius gyventojus.

Manoma, kad prie epide
mijos prisidėjo susigrūdi
mas dėl namų sunaikinimo, 
ir tai, kad naciai išgadino 
vandentekių sistemą ir išvo
gė visus medikamentus.

LONDONAS, gruod. 27.— 
Britų karo laivai vakar nak
tį nuskandino pajėgingą, 
26,000 tonų vokiečių kovos 
laivą Scharnhorst, matomai 
po to, ka:p jis buvo išplau
kęs iš slėptuvės atakuoti są
jungininkų konvojų plau-

Ūmiausių mūsų kraštų mies 
tel:ų, kuogeriausiai atlikti 
savo užduotį.

Atsakydamas į paklausi
mą ar jis patenkintas są
jungininkų 1943 metais pa
darytu progresu, Generolas
sakė geriausias būdas tą kiantį Murmanskan. Tas nu- 
klausimą atsakyti yra kiek- skandinimas beveik pribai 
vienam 
ninku poz:ciją 1942 m. spa
lių mėnesy su šių dienų po
zicija.

L

Mano prašys Roosevelt 
sutaikyti lenkus-rusus

LONDONAS, gruod. 27.— 
Norėdamas sutaikyti savo 
kraštą su Rusija, lenkų vy
riausybės ištrėmime Prem
jeras Stanislaw Mikola j czyk 

Amerikon 
Rooseveltu

ir, gal, prašyti jį būti tarpi
ninku. Britų užsienių sekre
torius Eden išdavė Mikolaj- 
czykui raportą apie Tehera
ne įvykusią konferenc:ją, ir 
Rusijos sąlygas atsteigimui

Nacių baimė: invazija 
dar šių savaitę 
STOKHOLMAS, gruod. 27 

—Kai kurie Berlyno milita- 
riniai komentatoriai, nervuo 
dam:esi dėl sąjungininkų in
vazijos, šiandien spėjo, jog 
invazija galinti įvykti 
šią savaitę. Raportai išBer-^

palyginti sąjungi- gia Hitlerio laivyną, kadan
gi vokieč:ai dabar teturi du 
kovos laivus—didįjį Tirpitz, 
ir Gneisenau.

Scharnhorst buvo nuskan
dintas Barento jūroje, -prie 
North Cape, Norvegijos šiau I di divizijos daliniai, kurie 
rinio galo. Laivyno praneši- po Italijos pasidavimo susi
mas nepadavė smulkmenų, dėjo su partizanais, padėjo 
bet Berlyno radijo sakė jugoslavams atakoje, kurios 
Scharnhorst nuskendo po to, metu buvo suimta radio sto- 
kaip sunaudojo visą savo tis ir dideli kiekiai 
amuniciją “herojiškoj ko
voj” prieš didelius britų 
laivų dalinius. Vokiečiai sa
kė kova ilgai) užsitęsusi, ir 
dideli nuostoliai padaryti 
konvojaus ir britų kovos 
laivams.

Vis daugiau cenzūruos 
žinias apie invaziją 
LONDONAS, gruod. 27.—

Į Galima tikėtis vis didesnio 
cenzūra vimo karo žinių iš i 
Anglijos, Amerikos ir Angli
jos kariuomenėms besiruo
šiant Europos invazijai. Tai 
spėjama iš to, kad Capt. Eu
gene F. Nute pranešė, kad 
bus didinimas militarines

: cenzūros biuras.

I

Slavai sunaikino nacių 
Goritza lėktuvų bazę
LONDONAS, gruod. 27.— 

Maršalo Josip Broz štabo 
pranešimas sakė jugoslavai 
partizanai įsiveržė į Zagre- 

į bo apylinkę ir sunaikino Ve-
lika-Goritza lėktuvų bazę, sakoma vyksta 
nepilnai 10 mylių į pietry-. tartis su Prez. 
čius nuo Kroatijos sostinės. 
Komunikatas sakė kitas par
tizanų dalinys atmušęs vo
kiečių bandymą okupuoti 
neišvardintą salą prie Kroa
tijos kranto.

Montenegre, tarpe Plevlie diplomatinių santykių, kurie 
ir Bjelopolje, italų Garibal- ^Uvo nutraukti praeitą ba

landžio mėnesį, kuomet len
kai kaltino rusus užmušimu 
10,000 lenkų netoli Smolens
ko.

Sunday Dispatch, prana
šaudamas, jog Lenkija tuoj 
prisidėsianti prie nesenai

karo

Rusai apsupa nacius prie Žitomiro
t

Vis labiau spaudžia vokiečius Vitebske
lios nuo tos didelės vokiečių 
bazės.

Abudu rasų pasistūmėji
mai didėja. Je:gu jiems pa
siseks šiuose sektoriuose 
pralaužti nacių linijas, ru
sai galės visu greitumu va
rytis tolyn. Rusų ofensyva 
Ukrainoj padarė vieną di- 
dž:ausių apsikeitimų Rusi
jos ilgam fronte, kadangi, 
anksti lapkričio mėnesy vo- 

I kiečiai vartojo aštuonias tan 
kų divizijas ir didelę pėsti
ninkų jėgą Fkviduoti rusų 
pozicijas vakarinėj Dniepro 
pusėj, o rasai dabar pasuko 
nacių ofensyvą ir spaudžia 
nacius.

gruod. 27. — 
raportas sako 
ž:emos ofensy- 
jau perkirto

Civiliams ateinančiais 
metais mažiau mėsos
WASHINGTON, gruod. 27 

—Valdžios maisto ir kainų 
oficialai šiandien pranešė, 
kad kol kas numatoma, jog 
1944 metais civiliai gaus po 
132 svarus mėsos—apie 11 
svarų mažiau negu šiemet.

i

reikmenų.
Kroatijoj, traukinys buvo pasirašytos _ čekų-rusų su- 

nu vers tas nuo
Okucani, o Banat apylinkėj, 
prie Vengrijos sienos parti
zanų ataka sunaikino didelę 
dalį sukrautų kviečių.

bėgių

MASKVA,
Šios dienos

I ...rusų naujoji 
va Ukrainoj
Kievo-Žitomiro vieškelį, tuo 
apsupdama didelę vokiečių 
tankų ir pėstininkų jėgą. 
Gen. Vatutin vadovaujama 

t armija varosi į vakarus abie
i jose š:o kelio pusėse, ir jau 

lįio sakė' tas~ spėjimas _da- dasivarė 20 
romas dėl neperstojančiu žitomiro. 
sąjungininkų lėktuvų atakų 
ant vok:ečių pozicijų prie 
kanalo krantų. Anot prane
šimų, komentatoriai pabrė
žia. jog Vokietija pasiruo
šusi by kokiam puolimui.

Toliau šiaurėje, rusai vis 
grūdžiasi pirmyn per Viteb
sko tvirtovių zoną, apeida
mi tą miestą iš šiaurvaka
rių, rytų ir pietryčių pusių. 

| Vietom rusai yra tik 8 my-;

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS — Trys ru

sų daliniai vis smarkiau 
spaudžia Vitebską iš trijų 
pusių.

IŠ VVASHINGTONO. - 
Plieno darbininkų streikas 
labiausiai paveikė Ohio val
stybę, kur apie 80,000 dar- 
ninkų streikuoja. Kol kas 
neįvyko jokių mūšių ryšium 
su vedamu streiku.

Iš ALŽYRO — Lietas ir 
sniegas kliudo sąjungininkų 
kariuomenėms Italijos fron
te. Lėktuvai visvien atakuo
ja priešo pozicijas.

ie tarties, sakė Rusija statanti 
tokias sąlygas: Rusija pasi
ruošusi grąžinti didesnę da- 

t lį rytinės Lenkijos, bet pasi
laikys pietinę lenkų Ukrai
ną, įimant Lvovą. Lenk ja 
už tai gautų dabartinę vokie 
čių Rytprusiją ir dalį Silezi
jos. Sakoma taipgi, kad Mas 
kva reikalauja atstatydini
mą Generolo Kazmierz Sos- 
nkowski, Lenkijos karinių 
jėgų vado, teigdama, jog jis 
esąs antirušisko nusistaty
mo.

Anot to laikraščio, lenkai 
atsakę, kad jie negalį priim
ti jėga padarytus nutari
mus, ir siūlė, kad sienų klau 
simas būtų paliktas iki po 
karo. Lenkai taipgi ats’sakę 
atleisti Sosnkowski.

prie

INDĖNAI UŽĖMĖ VILIĄ GRANDE
Ortona mieste tebeeina aršios kovos
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Alžyre, gruod. 27.—Penktos 
armijos kareiviai puolė ir 
užėmė dar du Italijos kal
nus. Kalėdų dienos kovose. 
amerikiečia: kareiviai pava
rė vokiečius nuo strateginio 
kalno dominuojančio laukus 
vedančius į Romą.

Pranešimas sakė tie du 
ka!nai randasi pakeliu: į Cas 
sino, o vienas jų dominuoja 
San Vittore miestelį. Kovos 
už antrą, Samucro kalną, 
dar tebeina.

Rytiniam fronto gale aš
tuntoji armija dar turi smar 
kia: kovoti prieš nacius Or-! 

’ tona mieste, kur reikia vo
kiečius pavaryti iš gatvės į 
gatvę. Indėnai kareiviai už
ėmė Vilią Grande, toliau nuo ORAS
kranto. į Dalinai ūkanota, šalčiau.

Kiti britų daliniai, kovo
dami už Orioną - Orsogna 
vieškelio, užėmė Crecchio, 
apie 6 mylias nuo Adrijati- 
kos kranto, ir okupavo Ari- 
ella, 2 mylias į pietvakarius 
nuo Orioną.

Britų naikintuvai bombar
davo Drvenik miestą Dalma
tijos krante, į 
Split uosto.

Vidutinieji bomberiai, ne
žiūrint prasto oro, bombavo 
Prato ir P:stoia geležinkelių 
suėjimus Florencijos apy
linkėj, ir svarbius punktus 
prie Emnoli. Naikintuvai 
skrido virš fronto, apšaudy
dami vež inus ir transporto 
laiva prie San Benedetto, 
žemiau Ancona.

v —

šiaurę nuo i
1

I
Nepripažins vyriausybės
WASHINGTON, gruod. 27 

—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull šiandien pranešė, 
kad J. A. Valstybės nepripa
žins jokios jėga sudarytos 
valstybės kol nepasitars su 
kitom Amerikos valstybėm. 
Manoma tuo pasakoma, jog 
kol kas nepripažins naujos 

į Bolivijos vyriausybės.

!
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Lietuvių komunistų konferencija
(Mūsų korespondento)

SESIJA PIRMA į Pirmininkas Michelsonas
Pirmą sesiją atidarė adv. Paduoda dienotyarkėn svars

K. Michelsonas 1:30 vai. po V“ _Amerikos kar° P“*“' 
pntų gruodžio J8 d.. Lietu- SS. .... ... oon Andriulis. Jeigu Amerikosvių Piliečių klubo saleje, 280 & _. i i ky sekančiu rrezidemu butų įs- Umon Avė., Bfiooklyn, N. Y., J . *. , , . rinktas kad ir demokratassugiedant Amerikos himną. .® , kaip Farley arba kuris res-Po įžangines Michelsono \ J .. „ ° . publkonas, tai Amerikojekalbos nurodant, kad bus F • S, .. _ , r., . X- ne tik prasidėtų antisovieti-daug sunkių darbų atlikti, . /. - -v • a L. • nis veikimas, bet prasidėtųnominuota ir išrinkta į pre- , , , - . o. . : bedarbe ir santykiai su So-z_diumą 12 asmenų, kurie’ 
tuojau ant estrados pasita
rė ir vietomis pasidalino. 
Pirmai sesijai pirmininkau
ti paskirtas Michelsonas.

Kalba Piliečių Klubo pir
mininkas Kreivėnas. Jis svėi 
kiną konferenciją linkėda
mas jai pasekmių ir paste
bi, kad klūbe priklauso vi
sokių pažiūrų žmonės, bet 
komunistai klubui vadovau
ja >

Dr. Baltrušaitienė sveiki
na suvažiavimą ir linki pa
sekmių.

Kalba dr. Graičiūnas pa
reikšdamas, kad per 50 me
tų jis Amerikoje dirbo die
na iš dienos lietuvių išlais
vinimui ir kad dabar prieš čiuosi ant abiejų kojų. Lie- 
juos stovi du svarbūs klau- tuviškas fašizmas už viską 
simai: pirmas, tai vaikų a- daugiau kenkia, negu kas 
tidavimas kanuolių pašarui kitas. Man nėra žinoma 

kad Mass. fašistai bent kur 
būtų pr’sidėję prie labdarin
gų darbų ir karo 
mo. Reikia susidėti 
rikonais radikalais 
ralais ir sudaryti 
amžinai sunaikinti 
ką fašizmą Amerikoje, kad 
kun. Prunskis ir Smetona 
nejkeltų kojos į Lietuvą, bet 
kur kitur galą gautų.

Kalba visa eilė delegatų 
duodami kolonijų raportus, 
kiek pundelių pasiuntė Rusi
jos armijai, k’ek svederių, 
pančiaką arba šalikų numez
gė. Kiti primena, kiek karo 
bonų ją kolonijoje lietuviai 
nupirko ir kiek ambulansų 
nupirko. Chicagietės mote-; 
rys nurodo, kad jos net 20,- 
000 valandų darbo davė dirb 
damos rusų armijos parė
mimui. Mizara kalbėdamas 
brooklyniačių vardu nurodo,

Andriulis. Jeigu Amerikos

vietų Sąjunga nutrūktų. A- 
merikoje turi būti tokia tvar 
ka, kuri kooperuos su Sov. 
Sąj. Europos atstatyme ir 
kad Rusijai būtų laisvas vis 
ko gavimas. Sandariečiai so
cialistai ir katalikai rems 
tok’us kandidatus, kurie 
priešingi Sovietų Sąjungai. 
Čia nustatoma mintis, kad 
sandariečiai, tautininkai, ka
talikai ir socialistai visi y- 
ra fašistais.

Prof. dr. B. F. Kubilius 
(jį taip titulavo): Atvykęs 
į šį klubą jaučiausi labai 
prastai. Dr. Graičiūnas pa

barė man nueiti pr’e baro J 
ką ir padariau ir dabar jau-

ir antras, tai L’etuvos liki
mas turi būti nutartas ir į- 
vykdytas.

Mizara įteikia pirmininkui 
iš Cievelando atvežtą ku- 
juką pastebėdamas, kad tas 
kujufcas bus padėtas sovieti
nės Lietuvos muziejuj, arba 
laisvos Lietuvos tvarkos da
bojimui bus naudojamas.

Michelsonas priimdamas 
kujuką pastebi, kad jis sun
kus ir nenorėtų jo naudoti 
šiame suvažiavime.

Mizara pastebi, kad reikia 
išrinkti rezoliucijų komisi
ją, nes nutarimai bus priim
ti rezoliucijų formoje. Taip
gi reikia nominacijų komi
sijos, kuri nustatys ateities 
veikimą. Išrenkama ir man
datų komisija. Sako, remda
mi demokratiją turime pa
rodyti, kad patys demokra
tiškai elgiamės.

MAŽIAUSIA KARIUOMENES KOPLYTĖLĖ

Mažiausia kariuomenės katalikų koplytėlė randasi Camp 
Callan, California valstybėj. Pastatyta iš paprasto medžio 
Laužo. Joj vietų (suolų) tėra tiktai astuoniems žmonėms. 
Bet stačių susispaudus gali tilpti iki dvidešimts. (NCWC- 
Draugas photo^ . - ,

V. Andriulis pakviestas 
padaryti kalbų sutrauką ir 
išvadas. • Jis atkreipia domę 
į Hartfordo, Conn., delega
to pasakymą, kad po Pitts- 
burgho konferencijos vieti
niame amerikonų laikrašty- 

lietuvis kunigas

tu. Tokiuose atsitikimuose £ 
Andriulis mokina delegatus 
protestuoti. Jis nurodo, kad 
pasirodžius nepageidauja- 
mems pranešimams tuojau 
reikia rašyti t3m Laikraščiui 
laiškus ir jų daug rašyti, ne 
vieną. Laikraštis gavęs daug 
laiškų turės nors vieną pa
skelbti ir bus užginčyta. Ne- 
reika pasitenkinti vien tik 
mezgimais, bet reikia eiti į 
Raudonąjį Kryžių, į Trea- 
sursr departamentą ir visur 
kitur.

Kaip Amerikai pagelbėti 
karo pastangose tuomi dis
kusijos r baigtos.

Skaitoma pasveikinimai 
fu aukomis. Aukų sudėta a- 
pie $1,500.00. •

Kalba Grikštas. Visi lat
rai jau plaunasi lūpas ir ren
giasi mumis bučiuoti. Angli
jos kalėjimuose yra kalinių, 
prie kurių nieko neprileidžia. 
Dabartinių laiku negalima 
griauti. Anglijos imperializ-| 
mo. Paaukoja $50.00. '

Sesija baigta 7:05 vakare
(Bus daugiau) .

- -r :..t------------------------------

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

and SONS

• *

SvSv

laimėj i- 
su ame- 
ir libe- 
aparatą 
lietuviš-

kad šv. Jurgio draugijos i- 
niciatyva nupirktas Raudo
najam Kryžiui ambulansas 
yra komunistų nuopelnas. 
Kalbose delegatai visus ne-- 
komunistus Amerikos lietu
vius vadina, fašistais. Water-
burietė Stanislcvaitienė pa- je vietos 
stebi, kad negerai visus va- buvo pagarsintas kaipo toje 
dinti fašistais, nes yra ir konferencijoje buvęs delegar 
gerų žmonių, kur e galės ir 
pas juos ateiti ir veikti. Bet 
jos pastabą niekas nepriėmė 
ir visoje konferencijos eigo
je nekomunistai buvo vadi
nami fašistais ir Hitlerio 
tarnais.

Dr. Graičiūnas pastebi, 
kad nereikia sakyti Rusija, 
nes Rusija jlugo sykiu su 
caru ir dabar yra tik Sovie
tų Sąjunga.

Į

j Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

PIRKITE KARO BONUS.'

Būkit Malonūs

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MlAUSIASt 
KAINAS.
Turime didelį 

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

SAVO AKIMS1
Tik viena pora aklų visam gryvenl- 
tnul. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią rogšjimo mokslas 
rali sutsiktl.

M METAI PATYRIMO 
petįlaktma airtnlų, kurio prašau

na Tloą aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-tos 
VMonut CANAL 05SS, Chlcaco 

OFISO VALANDOS:
EaadUn »:«• a m. iki l:S0 p. m. 

TrvClad. ir isštad. »:»0 a. m.

I

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

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Bes. TeL GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

<5 metų patyrimas
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių DlrbtuvS 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valsados nuo 10 iki 4; nuo 6 iki B 

letanadkayje sutartį.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pink: LAFAYETTE 8617

............ .. '
Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite Į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta
ta} ir ankštą rūšį LENTŲ—MDLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viską, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink perstatymo namų.

Factory Representatlve.

SHOH ROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

For appoiatmeHt call — 
REPUBLIC 6051

FAPGITIJ
įq VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
$ RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo

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

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

►jį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL va lr 

p Nedaliomis pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787
Namų TeL PROspect 1930

Td.

I 

i

I

EXTRA1
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

■ iarat T.i i FT rTV?.*. ?Z.

EXTRAl

B

i EauNiHC'

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKI. CAI.rMKT 4118 Jo«. M. Mnerta. 8«c’y MM 80. HALSTED 83

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai gk>bo 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan Id 
surance Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai išmoks 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LOCTUVTŲ FINANSINE J8TAIG- 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavtm® 1 —
IROOKLYN.'N.Y.—“lt** a aertoua butines* thi» u»ed fat ulvaųe," 
)*y» Robert Eaton, ahip’s oook, 1«t cl*M, a* be pour* Inedible eooklng 
bt.lnto a Mlvage can at the Brooklyn Navy Yard Reeeiving Barrack*. 
tnna McCąnnell, Speciali* 3rS ctaac, and H. X Sevler, Chlaf Comnris- 
■ry etewwr8, rtrM by ta heam hew to nvt u«rt Tat for vatuabl* 
yyėerk.oiused įų thj Byuutfactkic of-smailioji* ar.d mediciną!*.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITIVINAS, 

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 vaL ryto iki 5:30 valandos popiet

i-/

Lletuvižkaa 
žydukas

MONARCH LIQLOR 
3529 So Halsted St. 

Phone YARDS M54

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ
STATYBAI - REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų
PANAUDOKITE PROGĄ DABABHNBM8 ŽEMOMS

NUO6IMC1O BATOM&

S u r* 
0/

i

YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

<187 Arcber Avenue 
OflK vaL: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trefla^fienfeds pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bea: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
__756 VVest 35th Street

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
• REZIDE^O'dJA.

3241 West 66th Place 
Tel. REPuMic 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

dr. v. a. jimkus
SIUITOJAS IB CHIRURGAS 

IR AKINTOS 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.—HEMlock 2324

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Te!.........VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4201 Archer Avenue

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. TcL: 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— 
Saukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 Iki t:30 vnk. 
Šeštad. 6 vaL fld 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas ir dora žmogui 

duoda gyvenime stiprybę ir 
jėgą.

Split by PDF Splitter
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CANVAS DIRBTUVĖJE
SIUVĖJU — FLOOR VYRŲ 

SPLICERS — TRUCKERS 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

Pradžioje 70c į valandą.
Piece work rata iki $1.00 j vai. 
AMERICAN CANVAS CO. 

3812 S. Babash Ave.

SVARBUS PRANEŠIMAS
War ManpowfT Commission nu

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

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoJph 9488-9489

MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

AMŽIUS 18 IKI 45 
SVARBIOJ PRAMONĖJE

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

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

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvėje darbų.

FEDERAL1 
PURE FOOD CO. 
4864 S. Halsted St.

(Rear Bldg. — 3rd Floor)

Atlikit Savo Dalį 
Dirbant prie 

100% Karo Darbų I

VYRAI TR 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

Daug Darbų Dabar Atdara 
Gera Proga Dėl 

Aukštų, Stiprių Moterų 
Puikios Darbo Sąlygos

Laikas ir Pusė virš 40 Vai.!
10% NAKTIMIS BONAI

FOOTE BROS. GEAR 
& MACHINE CORP.

Employment Ofisas:

5219 S. WESTERN AVE
Atdara Kasdien 

8:30 ryto iki 5 pp..

Bolivijos ministras nori 
veikti su aliantais
BUENOS AIRES, gruod. 

27.—Naujos Bolivijos vy
riausybės finansų ministras, 
Victor Paz Estenssoro, sako
ma pareiškęs vyriausybės 
intenciją nacionalizuoti vi
sas ašies biznio įstaigas. Ra
portai iš La Paz sako jis pa
reiškęs norą sudaryti sutar
tis dėl J. A. Valstybių) karo 
reikmenų, ir pilnai koope
ruoti su Anglija.

---------------------------------------------------------------------- .

Naciai sako užmušę 
Commando dalini
LONDONAS, gruod. 27.— 

Vokietijos aukštos koman
dos vakar dienos pranešimas 
sakė vokiečiai užmušę visus 
britus-prancūzus ‘ ‘commul 
do” kareivius, kurie Kalėdų 
išvakarėse bandė atakuoti 
vokiečių pozicijas prie An
glijos kanalo. Pranešimas 
sakė jie buvę pastebėti besi- 
art:nant prie vielių ir tuomet 
buvę užmušti.

Naujas Alytaus 
viršininkas

(LKFSB) Nauju Alytaus 
apskrities viršininku esąs 
paskirtas Bronius Pečiulis.

Karo lėktuvo katastrofoj Atlante vienas įgulos narių 
išsigelbti pagrobdamas numestą jam virvę iš atskubė
jusio pakraščių sargybos laivo. Lėktuvo lakūnas tačiau 
žuvo. (Acme-Draugas telephoto)

VYRŲ
MOTERŲ

Visokio amžiaus lengviems 
dirbtuvės/darbams.

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

STANDARD BRANDŠ, INC.
(Cha«e & Sanborn Coffee Plaut)

2133 W. PERSHING RD.

MERGINŲ
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

Uždraudė nakčia 
plaukyti Nemunu

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

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

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

niais ar naktiniais šiftais.
ATSIŠAUKIT 

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 4211d PLACE

PARDAVIMUI

HELP WANTF.D — 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 mėneej. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6849 Sheridan Rd.

ASSEMBLERS 
IR SOLDERERS

ka
sa-

kantieji 6 karo bonai po 
$25.00 teko sekantiems as
menims: Raubai iš Cicero, 
III., J. Steponaičiui iš Wa- 
terbury. Conn., A: F. Žadei
kių’. iš Kenosha. Wi.s., Mrs. 
G. Valeckai ir Mrs. J. Jasper 
iš Chicago ir Mrs. Anna 
Shortz iš Plymouth, Pa.

Po šių dovanų trauki
mo į susirinkusius svečius, 
seminariios profesorius ir 
auklėtinius prabilo naujas 
Marijonu provincijolas kun. 
J. Jančius. Jisai trumpoje, 
turiningoje kalboje padėkojo 
seminarijos vadovybei už 
suruošimą š;os Kalėdų pra
mogos. ralinkėjo visiems 
linksmų Kalėdų švenčių ir 
dėkojo už p?sveikinimus gau 
tus perimant provinciiolo 
pareigas taipgi ir už sve’ki- 
nimus prisiųstus Šv. Kalėdų 
proga.

“Tik toks darnus ir vie
ningas darbas, tarp Marijo
nu bendradarbiu ir nrie teliu 
ir Marijonu vienuolvno, da
vė tokius puikius rezultatus, 
kuriuos mes patvs matome. 
Šioie vietoje, kur anksčiau 
tik kukurūzai vien augo, da
bar jū«u vieningumo ir pa
sišventimo dėka stovi rūmą’, 
kuriuose mokosi dešimtys 
jaunuoliu.

Šie jaunuoliai turi galimv-i 
be eiti mokslus kad vėliau 
galėtu tarnau+i Dievu1 ir ap
rūpinti dvasinius reikalus ne 
tik lietuviu e=”nčiu Ameri
koje. bet no karo galės pa-j 
ge^Lofi

Ners karo salwn<? ir re
le5 d žia.
paminėti 30 metu Marijonu 
veikimo Amerikoje e-rikoV+p- 
ves. bet. tvraiis TTalėdv džiau- 
lyęsmn. kuris viečn-ofauia. mū- 

esant vienvbėie
su Dievu mums niekas ne
gali i’o atimti.”

TT7H0 jcTTic mpn'np nropra- 

m/ia Hali kalBėin Vnn dr TT 

PSVlaiKą kurią Hcroą jra.- 
<3itroo1Vė nuo nrovineHoln na-į 

reio-iT Amerikoje Bet prairo 

■nacVirrima nuo Vvr ATariin- 

nn Tarvboą Pomnie Būti de. 

n°ralin +o« 'T'arvBną Vizitafo- 
rium Am°r’1^nie Irarn lajlru

TTun Hr. TŲ Relrlaitia. p-i- 

airinlmciorną r*a'na«''lrnio L 

dnmin taktu kaip tuo laiku 

kai buvo rvninamasi c«amL 

nariios! afeiof’mu TTi^cHollTr-io 

i ta re'kala žiūrėto Vvr. Ma

rijonų Taryba Romoje, nes

jis kaip tik tuo laiku buvo 
tos Tarybos narys. Tenai bu
vo manoma, kad seminariją 
steigti nėra visiškai įmano
ma, nes neturime ne tik pa
talpų, bet ir mokytojų, ku
rie galėtų tai seminarijai va
dovauti.

Kun. Kulikauskas, kuris 
tuo laiku taip karštai rūpi
nosi. kad seminariia būtu 
įsteigta, savo laiškais galų 
gale itikino Vyr. Tarybą, 
kuri davė savo sutikimą.

įdomus yra faktas, kad 
seminariia. kuri buvo Įkur
ta iš Lietuvos atvažiavusiu 
Marijonu, kurie gal ir savo 
gvvvbe prarado pirm laiko 
rūpindamiesi ios reikalais, 
dabar ta pa+i seminariia 
ruošia jaunuolius, kurie gal 
būt. turės važiuoti i Lietuva, 
kad tenai pagelbėti, nuken- 
tėiusiems po karo.

Prieš pat Kardas, ka5 kun. 
dr. Rėklaitis kartu 
vinciiolu kun. J. 
buvo atsilankė ras
arkivvskima Samuel Stritch. 
turis labai susirūpinės. kad 
lietuviai taipgi ruoštus! pa
siusti misiionierius po karo 
i nnVeptėiusia Lietuva, kaip 
kad kitos tautos kad ruošia
si siusti i įvp kraštus. Ir 
š:uo atveiu s rt i vyskupas ma 
no. k^d Marijonu vienuoli
jai teks, didelis uždavinvs, 
kad šie reikalino-i darbinin
kai būtu neruošti ir nasūis- 
t’ kaip tile bus galimvhė. To
dėl pageid.aui’ma.. kad kuo 
(Touorian jaunuoliu turinčiu 
psšaptima stotu i Marijams 
vienuolija, ta/1 nriaidė^i prie 
šio tikrai didingo darbo.

Kalėdų Šventės Marijonu Seminarijoj
Gruodžio 26 d., Šv. Kalė- mėti, kad trims iš sudainuo- 

dų antrą dieną, susirinko tų dalykėlių, buvo ne tik 
gausus būrys svečių ne tik muzika, bet ir žodžiai para- 
iš Chicago, bet ir iš kitų syti kunigo A. B. C. Jagmi- 
vietų.

Pirmu kart seminarijos 
vadovybė buvo pakvietusi ir 
pasaulinių svečių pasigerė
ti seminarijos auklėtinių iš
pildoma programa.

Šį kartą svečiai buvo dar 
ir daugiau kuo susirūpinę, 
nes laike programos vykdy
mo įvyko traukimas bilietų, 
kad sužinoti kam teks karo 
bonų laimėjimas.

Dar gerokai prieš Kalėdų 
šventes, seminarijos vadovy
bė buvo išsiuntinėiusi Ma
rijonų rėmėjams ir priete
liams dovanų bilietų kny
gutes, už kurias pinigus, kar 
tu su bilietu šaknelėmis rei
kėjo gražinti dar prieš Ka
lėdas. kad galėtu dalyvauti 
karo bonų laimėjimuose.

va-(LKFSB) SS brigados 
das ir policijos generalinis 
majoras paskelbė, kad griež
tai draudžiama bet kokiais 
civiliniais laivais plaukti Ne 
raunu, apačia gelžkelio tilto 
nuo sutemos iki aušros. Iš
imtis tik reguliaraus susi
siekimo laivams. Nepaklau
santieji šio įsakymo būsią 
nušauti jiems beplaukiant. 
Matyt naciai jaučia lietuvių 
neprielankumą ir bijosi, 
neišsprogdintų tilto.

kad

no, kuris yra ne tik gabus 
seminarijos vadovas, bet 
geras muzikas.

Kalbos Įterptos tarp 
meno programos punktu

ir
ir Lietuvai.

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

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

Trūksta darbininku 
Lietuvoje

į

I

Su radio patyrimu prie 100% 
ro darbų. Uždirbsit iki $36 i 
vaitę.

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

VVORNER ELEC. DEVICES
848 N. Noble

Iki šiol dar niekur nėra 
užrekorduota, kad būtų kur 
perkūnija trenkusi Į orlaivį.

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

(LKFSB) Vokiečių kon
troliuojamoje spaudoje skel
biami pranešimai, kuriais 
paieškoma darbininkų įvai
rioms pramonės įstaigoms, 
pvz., batų fabrikui. Skelbi-i 
muose pažymima, kad esąs 
didelis darbo jėgų trūkumas. 
Kaip nebus, kad n/aciai tiek 
žmonių iš Lietuvos išgabeno 
į Vokietiją ir kitus kraštus.

********* 
★

★
★
★
*
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Kun. J. Petrauskas, MIC., 
atidarydamas šią pramogą 
pasidžiaugė, kad toks gau
sus būrys svečių dalyvauja 
pirmu kart, nes kitais me- 

i tais, dalyvaudavo tik semi
naruos klierikai, vienuolvno 
broliukai ir Marijonų ūkio 
darbininkai.

Klierikų choras, kurį mo
ko seminariios rektorius ku
nigas A. B. C. Jagminas, 
jam pačiam diriguojant tik
rai meniškai iŠDildė giesme 
“Malda Mariiai” — Sasnaus
ko ir 8 dainas. Reikia pažy-

nuims iškilmingiau

Pirmas kalbėjo Hmsdale 
Marijonu namu viršininkas 
kun. J. Mačiulionis, MIC. Ji- į sni čirdvse 
sai savo kalboje prisiminė 
tuos vargingus, bet kartu ir 
malonius laikus, kaip buvo 
pradėta kurti Marijos Kal
neliu (Marian Hills) kolegi
ja. kuri vėliau, kolegijai iš
sikėlus į MarianaDoli,' ,ner 
neįprastas a. a. kun. Ku
likausko ir a. a. kun. Kud;r- 
kos pastangas, padedant Ma
rijonu rėmėjams išaugo į 
Kunigu Seminariia. Toliau 
savo kalboie dėkoio sve
čiams už -°t«ilankvina i pa
rengimą ir visiems gerada
riams už gausu nirkima pa
siustu bilietu knygučių. Ti
kimasi. kad iš šios karo bo
nų laimės seminariia turės 
grvnu įplaukų anie 81.700. 
Toliau vyko pat dovanų 
traukimas. Ant scęnos bu-1 
vo nakvie^+i iš ten dalyvau
jančiu svečiu 5 vaikučiai, ku
rie ir ištraukė dovanų 
numerius. *

Pirma dovana — $50.00 
karo bonas. teko Miss J. Me
melis iš Springfield. III. Se-

Po kun. dr TŲ
Volhoą ciiąirnn V-iciaii hlJVO 
■noIrvnAcH ’ co»n’nai"’nci top- 
Ivšis kur Vllaviku eborir ra„ 
viedoius ’R’nlodii o-iesmas. Bil 
t’n cnfpivtnc; r*? to įminimas 
šv Sakramentu.

Visas vakaras praėjo la
bai jaukioje nuotaikoje. Sve
čiai išsivežė iš šios šventės 
kuo geriausius įspūdžius.

Būtų gera, kad seminari
jos vadovybė, ateityje ruoš
dama panašias iškilmes duo
tų jomis pasigerėti ir plates
nei visuomenei. A. D.

K:ekviena meilė yra žmo
gaus šventenybė, bet didžiau 
šia šventenybė — tėvynės 
meilė. V. Hugo

HELEN HAYES BRINGS HOME THE BACON

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS. KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE’’

Naujos vokiečių 
mokyklos Lietuvoje

(LKFSB) Kėdainių aps
krityje vokiečiai steigia tris 
naujas vokiškas mokyklas.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

MILLIONS AOtlI—Miracle Whip does work uonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite saled dressing. •
t *-*-* t,***,*.* *'* *.jk^*-«<*

ČIA RASITE 'TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

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

MIRACLE WHIP! 
Ils "different” flavor 
alvvays makes a hit.

America’s leading actress, Helen Hayes, who ha a been conscientiously 
aaving all used fat in her houaehold for war ūse, vvelcomes the de- 
cision of OPA to allow extra meat ration points for used kitehen fat.1 
tHere on her regular weekly trip to market, she turns in her used, 

h..na r  ---- ----------- --------------------------------------~-4

Split by PDF Splitter



■■

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, gruod. 28, 1943

DRAUGAS
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2334 South Oakley Avė. Chicago, Dlinois
Published Daily, except Sundays, 

by the x
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
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$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

“Kiekvienos tautos, didelės ar mažos, teisė turi 
būti gerbiama ir saugojama tokiu pat skrupulingumu, 
kaip kiekvieno asmens teisės mūsų respublikoje”.

Šiuo Prezidento pareiškimu, be abejonės, džiaug
sis ne tik mažųjų tautų žmonės, bet visi tie, kurie dar
buojasi ir kovoja, kad pasaulyje gyvuotų po šio karo 
teisinga ir pastovi taika. Taip kalbėdamas, Preziden
tas. aišku, turi galvoje ir Lietuvos nepriklausomybės 
atsteigimą.

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. 4.50
Trims mėnesiams ............................................................. '. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.1 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisi>mik*ma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig, savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos Taikraštin nededamos.

Entered as second-Clasa Matter March 31, 1916 at Chicago, Ui. 
Under the Aet of March 3, 1879.

Šauni Popiežiaus kalba
Jo Šventenybė popiežius Pijus XII Kalėdų švenčių 

proga, pasakė šaunią kalbą, kurioje lietė pačius svar
biausius šių dienų pasaulio reikalus. Išreiškęs viltį, kad 
šios Kalėdos bus paskutinės karo Kalėdos, šventasis 
Tėvas, reiškė gilią užuojautą kiek karo belaisviams, 
tiek visiems nuo karo nukentėjusiems žmonėms. Jis 
nurodo šiandienines krikščionių pareigas, pabrėžiant, 
kad, einant tas pareigas, negalima eiti j jokius kom
promisus. Kiekvienas bailumo aktas ir suabejojimas 
dėl skirtumo tarp tiesos ir klaidos vedant krikščionišką 
gyvenimą, auklėjant vaikus, tvarkant šeimos reikalus, 
daug prisidėjo ir prisideda prie sudarymo pasaulyje 
tos padėties, kokią šiandien turime. Jo Šventenybė 
karštai ragina tikinčiuosius į darbą. “Nenustokite drą
sos! Nepasidarykite bejėgiai atsiradę tarp griuvėsių! 
Tešviečia jums toji žvaigždė, kuri vedė Magi prie Jė
zaus! Dvasia, kuri paeina nuo Jo, nėra praradusi savo 
jėgos ir galės gydyti nupuolusią žmoniją” — kalbėjo 
Popiežius, pareikšdamas gilų įsitikinimą, kad Jo dva
sia, nugalėjus! pagonizmą praeityje, ir vėl triumfuos.

Šventasis Tėvas, padaręs šių dienų gyvenimo aktua- 
lųjų klausimų plačią apžvalgą, gana daug kalbėjo apie 
taiką.

‘ Tikroji taika, tai nėra jėgų proporcijos matema
tiška išdava, bet tai yra moralinio ir teisiško proce
so paskutinė ir giliausia reikšmė... Taika, f ak tinai, 
nėra pasiekiama be panaudojimo jėgos ir pati jos 
egzistencija reikalauja normalaus jėgos kiekio. Bet 
tikras jėgos vaidmuo, jei tai gali būti moraliai pa
teisinama, turi būti naudojama saugojimui ir gyni
mui, bet ne mažinimui ir slopinimui teisių... Nerei
kalauk nė vienos, bet kurios žmonijos šeimos (tau
tos), nepaisant kaip maža ir silpna ji būtų, tokio iš
sižadėjimo substancionalinių teisių ar gyvybiškų reik
menų, kurių tu pats, jei tai būtų pareikalauta iš tavo 
žmonių, laikytum nepraktiška išsižadėti.”

Tai Šventojo Tėvo žodžiai, iš kurių aišku, kaip stip
riai Jo Šventenybė stovi už mažųjų tautų teises ir, aps
kritai, už teisingą ir pastovią taiką. Anot Jo, taika ne
gali būti sutepta atlyginant neteisingumus didesniais 
neteisingumais. “Tik vienas Kristus tegali išvaryti klai
dų ir nuodėmės baisias dvasias”, kurios privedė žmo
niją prie pasižeminimo tarnauti Uranijai.

Savo istoriškąją ir šaunią kalbą Popiežius baigė, reikš
damas užuojautą visiems nuo karo nukentėjusiems žmo
nėms ir siųsdamas apaštališkąjį palaiminimą ir paguo
dą. Laimina Jo Šventenybė ir tuos, kurie bet kokiu bū
du parodys gailestingumo ir sušelps nelaiminguosius 
ir tuos, kurie, turėdami savo rankose tautų likimą, sten
giasi grąžinti visoms tautoms taiką ir gerovę.
★

Svarbieji Prez. Roosevelto pareiškimai
Prezidentas Rooseveltas savo kalėdinėj kalboj prai-

nešė. kad šiuo metu Jungtinių Valstybių karių užsie
niuose jau yra 3,800,000. Iki 1944 m. liepos mėnesio 
būsią išsiųsta į užsienius dafr virš milijonas vyrų, pa
didinant tą skaič’ų iki penkių milijonų karių.

Pažymėtina, kad Prezidentas Rooseveltas, raportuo
damas apie Kairo ir Teherano konferencijas toje pa
čioje savo kalėdinėj kalboj, pasakė labai reikšmingus
žodžius, būtent —

Savo svarb’ą kalbą Prez. Rooseveltas užbaigė krikš
čioniškai, prašydamas kariams, jų motinoms ir tėvams 
Dievo palaimos, taip pat visiems šio krašto žmonėms. 
“Mažiau negu prieš mėnesį, aš skridau lėktuvu virš ma
žo Betliejaus miestelio, Palestinoj... šį vakarą, Kalėdų 
išvakarėse, visi vyrai ir moterys visur kur, kurie myli 
Kalėdas, galvoja apie tą senovės miestelį ir tikėjimo 
žvaigždę, kuri švietė daugiau kai prieš devyniolika šim
tų metų... šiandien Amerikos vyrai kariauja sniegu ap
klotuose kalnuose, maliariškose džiunglėse, karštuose 
tyriose. Jie kariauja plačiose jūrose ir debesyse. Ir da
lykas, dėl kurio jie grumiasi, aš manau, yra geriausiai 
išreikštas žinioje, kuri kilo iš Betliejaus”.

Savo kalbos pradžioj Prez. Rooseveltas pasakė žo
džius, kurijose yra daug vilties ir pasitikėjimo. Štai 
jie:

“Bet. šių metų Kalėdų išvakarėse aš galiu pasa
kyti, kad mes bent žiūrėti į ateitį galime su tikru, 
pa.ka.nka.mti pasitikėjimu, kad, nepaisant kiek tai kai
nuotų, ‘taika žemėje geros valios žmonėms’ gali būti
ir bus realizuota ir užtikrinta.”...

Kai mūsų vadas su tokiu pasitikėjimu ne tik kalba, 
bet ir dirba; kai jis savo darbams pasiprašo Dievo pa
galbos, apie pergalės laimėjimą ir teisingos taikos at
statymą ir kalbos būti negali.
★

Gen. Eisenhower ir naujieji karo žygiai
Prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas Kalėdų išvaka

rėse ginkluotoms U. S. jėgoms ir visiems Jungtinių Val
stybių žmonėms, tarp kitų labai svarbių dalykų, pra
nešė, kad vyriausiu jungtinių tautų karo jėgų vadu 
puolimui Vokietijos iš Vakarų yra paskirtas gen. Eisen- 
hower. Tai reiškia, kad netrukus bus pradėta didžioji 
ir lemiamoji invazija iš vakarui, o gal tuo pačiu kartu 
ir iš kitų šonų. Paskyrimas toms pareigoms Eisenho- 
werio yra sveikintinas dalykas, nes šis vyras jau pa
rodė nepaprastus savo gabumus kaipo karo vadas ir 
strategas. Daug vertingos praktikos jis įgijo vadovau
damas jungtinių tautų armijoms Šiaurės Afrikos žy
giuose, Sicilijoj ir dabar Italijoj. Visi jo vadovaujami 
žygiai buvo sėkmingi. Kaip Prezidentas, taip ir mes 
visi neabejojame, kad šie didieji žygiai, kuriems jis 
paskirtas vadovauti, bus labai sėkmingi.

Geriausių sėkmių!
★

Kandidatu beieškant
Politinės partijos vis dar “tebeieško” kandidatų į pre

zidentus 1944 metų rinkimams. Demokratai ligšiol ma
žiausiai tuo rūpinosi, nes buvo tikri, kad Prezidentas 
Rooseveltas kandidatuos ketvirtam terminui. Tačiau 
šiomis dienomis ir juose sukelta abejonių. Prezidentas 
Rooseveltas aną dieną pasakė, kad jis ir pats nežinąs, 
ar jis kandidatuos, ar ne.

Anot New Yorke leidžiamo žurnalo “Newsweek”, bu- 
vusis demokratų partijos vadas J. Farley sakąs, kad 
p. Rooseveltas nekandidatuos ketvirtam terminui ir dėl 
to demokratai esą turėtų nusistatyti už generolo Mar
shall kandidatūrą.

John Hamilton, vienas iš respublikonų vadų, tvirti
nąs, kad tinkamiausiu respublikonų partijos kandidatu 
būtų ,New Yorko gubernatorius Dewey. Atrodo, kad 
Willkie šansai mažėja.

Mums atrodo, kad, kaip vienos, taip kitos partijos 
kandidatų į prezidentus parinkimui daug įtakos turės 
karo eiga.
★

1/ Ii «v| ■ • • J- • • •Krikščioniškieji dėsniai ir demokratija
Vysk. J. C. McGu'gan, kalbėdamas Kanados Sociali

nės Akcijos vyskupų komiteto vardu, pareiškė, kad ir 
Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje tikybinių vadų po- 
puliarizuojami teisingos taikos dėsniai daro daug gra
žios įtakos.

“Bažnyčia reikalauja žodžio teisės ir noriai siūlo sa
vo pagalbą atstatyti naują pokarinį pasaulį” — sako 
vysk. McGuigan. Toliau jis labai stipriai pabrėžė, kad 
“krikščioniškieji principai, kuriems mes esame skolin
gi už viską, ką geriausio turime savo civilizacijoj” jo
kiu būdu neturi būti paneigti, nes “be jų negali išsi
laikyti nei laisvė nei demokratija.”
★
“Newsweek'’ v s tik dar neatitaisė savo bendradar

bio Raymond Moley melagysčių. Ar tik nereiks organi
zuotai pareikalauti, kad būtų atšaukta mūsų tautos 
šmeižimas ir skleidžiamos prieš ją melagystės.

VAIZDAS MONO SAL OS UŽĖMIMO METU

Vienatinė nuotrauka iš Mono salos, centre Solomons salyne, kuri po smarkaus karo 
laivyno bombardavimo amerikiečių buvo užimta praeitą spalių mėnesį. Vienas mūsų 
kareivių kritęs ant salos kranto, o kiti puola ieškoti pabėgusių ir pasislėpusių japonų. 
(Acme-Draugas telephoto)

Lietuvos tremtinių kryžiaus keliai
Ka papasakojo apie Lietuvos 

tremtinius lenkų armijos kapitonas 
(Tęsinys)

AR PERDUOSI ŽINIA
STULGINSKIO NURO
DYTIEMS ASMENIMS”?

Vasario mėn. 1942 m. GP 
U pasišaukė mane ir kitą 
lenką, pasodino ant kupra
nugario, išleido į lenkų ar
miją. Po įvairių pergyveni
mų ir barnių su komisarais, 
staiga gauname bolševikų Iš
sakymą (pas juos viskas tu
ri būti atliekama dramatiš
kai, griežtai, skubiai nakti
mis) “per 48 valandas divi
zija su kariškomis šeimomis 
turi apleisti SSSR teritori
ją”. Balandžio 1 d. praplau- 
kėm Kaspijos jūrą ir atsidū
rėm maskolių okupuotoje 
Persijoje. Po to Egiptas, ap
link Afriką ir, pagaliau, A- 
merika.”

Mano pasakotojas mėgino 
būti linksmas, bet keliais 
atvejais verkė. Verkiantį vy
rą, seną kelių karų vetera
ną, stebėti — nėra lengva.

Dar paklausiau — apie ką 
jūs ten kalbėdavote? Jis dau 
giausia dirbo su šilingu. Šis 
pasakotojas aukštas, šilin
gas mažas. “Kai smarkiau 
pielą patrauki — šilingas 
atsimuša į stiebą. Kalbėda
vome apie teises — Romėnų 
tęsę, lygindavome Lietuvos 
ir Lenkijos įstatymus, ir t. 
t.”

Atsisveikindamas, jis pa
klausė: “Ar Tamsta papa
sakosi kam reikia, ar par
duosi žinią Stulginskio nuro
dytiems asmenims? Ar aš 
galiu jaustis pateis nęs savo 
nelaimės draugų viltis, nors 
jų. greičiausiai, jau nebėra 
gyvųjų pasaulyje.”

“Girdėjau, kad mano tė
vai mirę. Kas su kitais šei
mos nariais atsitiko — ne- 
žnau. Vokiečiai praretino 
mūsų eiles, nežmoniškai spau 
džia, bet mūsų tauta yra 
gausingesnė ir yra šiokios 
tokios vilties. Bet jūsų tau
tiečių maskoliai išvežė virš 
100.000 — jums bus didelė 
spraga, nes mažai ką išgel
bėsite.”

“Beje, eks-policijos virši
ninkas buvo Bolšoje RieČko-

je pristatytas skalbti NKV 
D personalui. Jam pavyko 
nuo jų nuslėpti kelias smul
kutes bulves. Jis jas iškepė 
prose — supranti, Tamsta, 
ant anglių prose — ir man 
kelias davė. Tai buvo vie
nintelis sykis, kad ragavau 
ten keptų bulvių.”

Vokiečiai baudžia 
mirtimi lietuvius

(LKFSB) Kauno vokiško
jo teismo prokuratūros pra
nešimu mirties bausmė įvyk
dyta šiems Lietuvos žmo
nėms: žemės ūkio darbinin
kui Stasiui Viganauskui ir 
jo žmonai Teresei iš Radvi- 
liukų, Kėdainių apskr., už 
neteisėtą ginklų laikymą; 
Jonui Lazauskui iš Varviš- 
kės, Kapčiamiesčio valse., 
Lazdijų apskr. ir Juozui Vit
kui iš Kauno už nelegalų 
ginklų laikymą ir plėšimą; 
Broniui Gūžiai ir Viktorui 
Kulviečiui, abu Kauno gy
ventojai, už plėšikavimą ant 
kelių, žinant nacių klastin
gumą nevisada galima būti 
tikrais ar jie nužudyti iš tik
ro už tuos nusikaltimus, ką 
viešai paskelbia.

<

Žodyno autoriaus - 
Lalio - sukaktis

(LKFSB) Vargiai ar kuri 
kita knyga yra tiek pasitar
navusi USA lietuviams, kaip 
didysis A. Lalio anglų-lietu
vių kalbos žodynas. Didelis 
dalykas — išleisti šitokį ka
pitalinį veikalą 1915 metais 
kada lietuvių kalba dar bu 
vo labai nenusistovėjusi, nes 
būnant vergijoje lietuviams 
nebuvo sąlygų kalbos moks
lą išvystyti. Tą darbą atli- 
kusis A. Lalis vertas pagar
bos. Prieš kiek metų jis per- i 
sikėlė gyventi į Lietuvą. Ne
turime žinių, ar jisai dar 
tebėra gyvas. A. Lalis buvo 
gimęs 1868 metais, taigi šie 
met būtų jo 75 metų am
žiaus sukaktis.

Lietuvos žmonių 
byla Karaliaučiuje

(LKFSB) Karaliaučiaus
teisme buvo byla, kurioje 
buvo kaltinami 23 asmenys, 
jų tarpe 11 lietuvių, 11 vo
kiečių ir vienas rusas. To £ 
sambūrio vadovai — lietu
viai K. Pieža ir P. Gudaus
kas — už prekybą juodojo
je rinkoje ir už nelegalų pi
nigų- gabenimą į Lietuvą nu
bausti mirtimi. Kiti asmens 
gavo kalėjimo bausmę.

PIRKITE KARO BONUS!

NAUJOS INVAZIJOS EUROPON VADAS

Gen. Dwight Eisenhovver, kurs čia. vaizduojamas deko
ruojant leitenantą gen. Carl Spaaz, U.S. Prezidento pas 
kirtas vadu naujos aliantų invazijos Europon,

(Acme-Draugas telephoto).
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ROŽANČIŲ KlfKVIENA VAKARĄ KALBAME... I
(Iš kareivio Pfc, Edw. J. Srubo laiško tėvams) 

padaryti surprizą. Bet atsi
tiko kitaip.

“Prašau melstis už mane, 
kad galėčiau sugrįžti namo. 
Nusipirkau tabako ir pypkę 
ir sau traukiu Jums rašyda
mas. Reikės mokytis hindus- 
tanų kalbos, tai galėsiu bū- 

’] ti interpretorium kapitonui.
( nori mokytis is

panų kalbos, taigi man pri- 
seis jis mokyti.

“O yes, ant laivo groju 
vargonais ir turime sudarę 
didelį chorą. Ant laivo kata
liko kapeliono neturime. Ro
žančių kiekvieną vakarą kal
bame. Bombay būsime...

“Jūs mylintis sūnus,

“Brangūs mano tėveliai:— 
‘‘Nuoširdžiai sveikinu Jus 

ir linkiu palaimos nuo Die
vo. Rašydamas šį laišką, 
mintimis kreipiuosi į Jus: 
kaip iki šiol gyvenate, kaip 
sveikata, kaip viskas namuo
se? Man gaila, kad negalė
jau Jus dar sykį pamatyti X 
prieš mus tokią ilgą kelio- r 
nę. Niekados nemaniau, kad 
taip toli nuo gimtinės etsi- į 
rasiu.

‘ ‘Šiuo laiškeliu noriu per-' 
statyti Kazimierą Jesukaiti. 
Šis vaikinukas žadėjo Jus 
nuo manęs aplankyti ir pa
pasakoti apie šią kelionę. 
Perstatė man jį kitas lietu
vis, kuris randasi mūs kom
panijoj. Taigi susipažinome 
ir draugaudavau, kada ga
lėjome. Jis — brolis lietuvis.

“Mes iš Camp Sutton sep
tynias dienas važiavom trau
kiniu. Matėme ir Mormon 
bažnyčią ir klausėmės dide-; 
lių vargonų, kurių seniau 
klausydavom per radio. Taip 
gi buvom prie Royal Gorge. 
Prašau Albertą nueiti į kny
gyną ir gauti paveikslus šių Į 
kalnų ir pamatyti jų gro
žybę. Po to atvažiavom u 
Pittsburgh, Calif., netoli San1 
Francisco, į Camp Stoneman. 
Čia išbuvom kelias dienas. 
Iš čia į prieplauką ir į dide*- ; 
lį transportinį laivą. Rytme
tyje išplaukėm iš gimtinės. 
Baugu iš syk buvo, bet pas
kui pripratome.

“Esu sveikas. Mano dar
bas bus lengvas, nes esu prie 
kapitono kaipo klerkas. Ga
vęs progos rašysiu Jums 
kiek galėsiu. Prašau nesirū
pinti, nes žinau — viskas 
bus gerai — pavojaus nema
tysiu. Su Dievo pagalba, gal, 
gausiu progos lankyti spe- 
cialę mokyklą ir tapti kari
ninku. Tokiu būdu galėsiu 
parvažiuoti į Statės. Būnant 
Camp Sutton rengėsi mane 
siųsti į Special Training 
School, bet atėjo įsakymas 
ir ‘frože aii.’ Nesakiau apie 
tai nieko Jums, nes norėjau

Sriubai yra seni No. Side 
gyventojai ir žinomi veikė
jai. Kariuomenėj turi dar ir 
kitą sūnų, kuris, kaip ir Ed
vardas, yra baigęs universi
tetą. Pastarasis Chicagoj už
ima atsakomingą vietą vie
nam štabe ir gyvena pas tė 
vus. Abu sūnūs puikiai 

ir rašo lietuviškai.

U. S. MEDIKALĖ PAGALBA NUKERTĖJUSIEMS
CIVILIAMS

Ašarotomis akimis senyva italė prašo Amerikos kariuo
menės leitenanto teikti medikalę pagalbą jcs vyrui, kurį 
nacių kareiviai žiauriai sumušę už tai, kad jis protesta
vęs prieš sprogdinimą jų namo. Sumuštas italas perkel
tas į Amerikos karo ligoninę. (Acme-Draugas telephoto)

Navickienė, o Labdarių 
gos — J. Armonas.

Susirinkime įsirašė 
nauji nariai: Marijona Jezu- j 
kevičienė, Emilija Malinaus- j 
kienė, Pranciška Uksienė, 
Barbora Kudienė, Kybartie- I 
nė, Petronėlė Venskienė, Pet ; 
ronėlė Milašienė, Rszalja 
Tuskienė, N. Širvinskai, J. 
Dovidauskienė, Julija Bal
sienė, Mikalina Meškauskie
nė, Domicėlė Gud’eckienė, 
M. Petkienė, Petras Sleso- 
raitis. Viso 16 naujų narių.

Valdybon 1944 m. išrink
ta: pirm. J. Armonas, vice 
pirm. M. Petkienė, rašt. Ona 
Jasperas, ižd. T. Atroškienė, 
iždo globėjos M. Navickienė 
ir S. Visockienė.

Rašt. Ona Jasperas

Są-

kai-

PIRKITE KARO BONUS!

ba

buvoTrys buvę kaliniai 
suimti policijos pereito ket
virtadienio vakare, kai jie 
bandė pavogti $65.000 jš 
Willett Co. seifų.. 700 
Desplaines st. Suimtieji 
reitą pirmadienį turėjo 
sirodyti teisme.

I

Policininkas pereitą sek
madienį iš 
išgelbėjo šunį. Kai policinin
kas šunį ištraukė iš 
šuo jam įkando.

r

PHOTOGRAPHY

WOLK STUDIO 
1945 ^pst 35* Street

JOyeaii
i'MODERN

UOMPLETE

ADVANCED

j l.oHEST POSS2KI f.
PHONE LAFAYETTE 2M3

16 naujų narių'
Brighton Park. — TT. Ma 

Michigan ežero rijonų Bendradarbių 35 sky-' 
rius laikė priešmetinį susi- 

ežero, rinkimą gruodžio 19 d. Su
sirinkimą vedė J. Armonas.

------- Centro raportą išdavė M i
šo. 
pe- 
pa-

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA* 
TEKIOLAS NATEEAUM G CM 
SPALVOS DANTę FLEITOMS.

KSS’Velvafone^
$12.50

IKI $89*50 Už KIEKVIENĄ

Darome pi ei tau įspausta* lr Į Į gautas tik iš iatonlnotą dentlstg Į 

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2n<l Fl. Mon. 9251 
Atdara noo • Iki g. AeAtad. no. » Ud <, 
______ KAI.BA.ME IJKTI V IŠKAJ

3945 w. 2«th St. 2nd Fl. Lhw 2008
30 N. Dear born Rni. 80«, Sla. 964® 
Vldurmle^lo vai. »—«. Aotrad.enl lr 

ketvtrtadienj nuo 9 iki 7.

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

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
... - - -■v

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

PIRKITE KARO BONUS!

A. A
VINCENTAS

PETRLT-EVIČIUS

Mirė Gruodžio 26 d. 1943m.. 
12:45 vai. ryte, sulaukęs 61 
metą amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskričio, Telšių parapijos, 
Telfii.v miesto. Amerikoje išgy
veno 45

Paliko 
2 sūnus 
dukteris 
anukus Itorothea Jean, Micha
liną Oną ir Tomą, ir daug kitų 
giminių,

Kūnas 
Petkaus 
VVest ern 
ketvirtadienį. 
1943 m. "" ‘ 
ryto 
šv. : 
kurioje jvyks 
maldas už velionio 
pamaldų bus 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:—Vaikai.
- Laidot. direktorius Antanas 

B. Petkus. Tel. Grovehill 0142.

draugų ir pažįstamų, 
pašarvotas Antano B. 
koplyčioje, 6812 So. 
Avė. Laidotuvės įvyks 

Gruodžio 30 d.. 
Iš koplyčios 8:30 vai.

■ bus atly lėtas į Gimimo 
Panelės parapijos bažnyčią, 

gedulingas pa
sietą. Po 

nulydėtas j Šv.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

SankMe!

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL CC8T! 
PARTICLLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PROD1CTIONS 

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 Commerce

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

Brighton Park. — Federa
cijos 19 skyriaus mėnesinis 
labai svarbus susirinkimas 
įvyks šį vakarą, gruodžio 28 
d., 7:30 vai. vakare parapi
jos mokyklos kambaryje.

Valdyba

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITO RIL'S

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuve: i

VENETIAN

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

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

metus.
dideliame nuliūdime:
Vladą, ir Mykolą; 2
Josephine ir Eleną; 3

MONUMENT CO.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

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 vai.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas k Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6102 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

\

vi

ir
draugų ir

Antano M
330" So.

GARY, ES DIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

»
f

A
PETRAS PŪRELIS

Mirė Gruodžio 27 d. 1943ni„ 
sulaukęs 53 metą amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio. Žvilgių parap. 
Labkasės kaimo. Amerikoje 
išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
seserį Marijoną Janeliūnienę ir 
jos sūnų .Jurg, ir tnarčią Ma
riem: 3 brolius Antaną. Juoza
pą ir jo šeimą. Jurgį ir bro
lienę Valeriją ir jų šeimą, 
daug kitų giminių, 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 
ITiillips koplyčioje, 
Lituanica Avė. laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį. Gruodžio 30 d..
1943 m. Iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: se-.uo. Sr-rr Sūnus 
ir Marti. Broliai. Brolienė ir 
Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
M. Phillips. Telet. Yards 4908.

1

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse1■0F

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

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

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

f

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

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

- Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3397 LfTUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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Nepaprastas įvykis

Buvo perskeltas vaiko ausies Bubnelis; 
gydytojai stebisi pagijimu

Erie, Pa. — Trys žymūs 
Erie akių, ausų ir nosies 
specialistai • stebisi nepa
prastu jauno paciento ausies 
pagijimu. Pagijimas ausies 
sekė po to, kai buvo pridė
ta Šv. Judo Apaštalo relik
vija prie vaiko ausies. Re
likviją prie valko ausies 
pridėjo kunigas Vitus J. 
Reiser, Šv. Širdies bažnyčios 
klebonas. 4-

Louis Mayer, 7 metų am
žiaus, įdėjo į ausį trinamos 
gumos ir bijojo sakyti apie 
tai kurį laiką, šeimos gydy
tojas ištraukė gumos dalis 
iš ausies ir patarė kreiptis 
pas specialistą gydytoją. 
Kadangi vaikas jautė didelį 
skausmą, jis buvo pirmiau
sia nugabentas pas kunigą 
Reiser, kuris pridėjo Šv. Ju-

do relikviją, spalių 19 die
ną.

Specialistas gydytojas die
ną ištraukė dar penkis šmo
telius trinamos gumos, bet 
uždraudė lankyti mokyklą, 
res buvo ausies bubnelis 
perskeltas. Sekantį pirma
dienį egzaminavimas paro
dė jog ausies bubnelis buvo 
sveikas. Dr . G. William 

' Schlindwein, specialistas, ir 
du kiti gydytojai ištyrę ne
rado jokio skylutės ženklo 
bubnelyje. Bubnelis taip už
gijo, kad lig nebūtų buvę 
bubnelio sužeidimo.

KAREIVIAI PERKA DOVANAS SAVIŠKIAMS

Amerikos kareiviai, stovintieji Neapoly, Italijoj, gatvė
je perka religinius dalykėlius, kad juos parsiuntus namo 
kaipo dovaną Kalėdų proga. (Acme-Draugas telephoto)

I

Buvęs muzulmonas apsikrikštijo 
Jordano upėje

Garsus chemijos inžinierius priėmė 
katalikų tikėjimą Jeruzalėje

į krikščio- 
atsitikimas 

fanatiško

dieną suteikė Sutvirtinimo 
Sakramentą.

Apie tai praneša “The Re- 
gister”, gruodžio 26 d., 1943 
metų.

I

L / mut

Mirė lietuvis
Teof. Juknis, 120 E. Ken- 

sington, Roselando koloni
joje, smarkiai nudegė koją 
basmente prie pečiaus. Ne
laimė įvyko Kalėdų dieną. 
Tuojau buvo nugabentas į 
Roseland Ccmmunity ligo
ninę ir greit į ligoninę bu
vo pakviestas kun. J. Paš- 
kauskas, kuris ligonį aprūpi
no Šventais Sakramentais.

Teofilis Juknis mirė sek
madienį.

Theofilius Juknis, 72 metų 
amžiaus, paliko žmoną Eleo
norą ir 12 vaikų, iš kurių 
trys yra Dėdės Šamo kariuo
menėje.

Herojui skaitlinė 13 
yra laiminga

Pvt. Stanley J. Kras, 2312 
So. 49th avė., Cicero, skait
linė trylika nėra nelaiminga. 
Jis pereitą sekmadienį buvo 
apdovanotas pasižymėjimo 
ženklu, Camp Campbell, Ky.

Kras ir draugas savano
riais stojo į karštą kovą, 
kad galėtų pasitraukti jų da
linys Guadalcanale.

Vyrai neatidengė ugnies 
iki japonai nebuvo nuo jų už 
dešimties pėdų. Kitas ♦karei
vis žuvo, bet Kras nušovė 
tryliką japonų, iš puolančio 
būrio. Jis pasiliko savo pos
te iki aušros, kada dar 
turis užmušė.

I

lI
I

ke

Dvasinė nuotaika

I ________ ______ ________________________

| Trumpos žinutės

Įvairūs gyvenimo atsitikimai
Laimėjo

Oshkosh, Wis. — James 
Fielding nusipirko antį už 
dolerį. Antis buvo ruošiama 
sekmadienio pietums, jai 
buvo perplauta gūžys (gurk
lys), ir anties gūžyje buvo 
rasta danties auksinė karū
nėlė. Toji auksinė danties 
karūnėlė kaštuoja $1.50. 
Taigi Fieldui antis kaštavo 
tik penkiasdešimt centų.

❖ * ❖

6 žmonių miestas

Kalbės
Joseph C. Grew, buvęs 

ambasadorius Japonijai, kal
bės 90-tame metiniame Uli- 
nois Education Assn. suva
žiavime, ateinantį trečiadie
nį.

Visų šventųjų lietuvių 
rapijoje, Roselande, Kučio- 
se ir Kalėdose buvo labai 
daug žmonių prie išpažin
ties. Per visas šv. Mišias 
žmonės labai gausiai ėjo 
prie Šv. Komunijos.

Kalėdose surinkta $2,000. 
Kalėdose labai gražiai gie

dojo choras.

pa-

Noble, Ohio. — šis mies
tas susideda iš vieno namo, 
turi šešis gyventojus. Tai 
yra mažiausias pasaulyje 

‘ miestas.
Tame vieninteliame name 

yra pašto ofisas ir šeši pi
liečiai: pašto viršininkas ir 
jo šeimos nariai. Ofisas jau 
veikia 70 metų ir Noble var
das yra Ohio žėmėlapiuose.

Nežiūrint, kad ir mažas 
ofisas, bet per metus pada
ro tūkstančius dolerių apy-)

iiDRAUGO”
METINIS *

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d.,

■ vartos, daugiausia money 
orders.

# * #

Gerai baigės
Guymon, Okla. — C. E. 

Matės, kareivis iš Garden 
City, Kas., išlipo iš po savo 
apvirtusio automobilio, ir 
jis stropiai kažko ieškojo. 
Liudininkai atbėgo ir klau
sė jo ko jis ieško. Jis grei
tai pareiškė, jog jis ieško 
savo draugės Louise Wisley, 
taip pat iš Garden City, ji 
buvo dingusi, ji buvo suras
ta — ji buvo užmesta ant 
viršutinio porčiaus, netoli
mame name, ir ji sėdėjo be
veik nesužeista.

Jeruzalė. — Nors šventoje 
žemėje yra 125,000 krikščio
nių arabų, bet atsivertimai 
tarp muzolmonų 
nybę yra retas 
dėl muzolmonų 
nusiteikimo.

Garsus Persijos mahome
tonas (Mahometo tikėjimo 
išpažinėjas) Joseph Peter 
Assadallah Modabber buvo 
priimtas į Katalikų Bažny
čią. Peter Assadallah Moda
bber yra garsus chepiijos in
žinierius. Jį į katalikų tikė
jimą priėmė Kanados pran
ciškonas kunigas, kuris gy
vena prie Švento Karsto.

Modabber buvo pakrikšty
tas tradiciniu Jėzaus Kris
taus būdu Jordano upėje. Jis 
Šventą Komuniją priėmė 
mažoje Jeruzalės koplyčioje. 
Jeruzalės patriarkas naujam 
konvertitui (atsivertėliui į 
katalikų tikėjimą) sekančią

Trys sužeisti
Trys marinai, kurie daly

vavo Guadalcanal kovoje 
prieš japonus, buvo sužeisti 
anksti pirmadienio rytą au
tomobilio ir gatvėkario susi- 
daužyme, 75-toje ir South 
Shore.

i

į armiją
Žmona ir septyni vaikai, 

vyriausias 13 metų amžiaus, 
pasakys savo tėvui šiandien 
sudiev kai Nicholas Vange
lis, 725 W. 17th, išeis į ar
miją. Jis buvo pašauktas 
gruodžio 7 dieną.

I

Tai ne Kalėdų senelis
Tai nebuvo Kalėdų senelis, 

kuris aplankė Kalėdose Mr. 
ir Mrs. Louis Rasmussen, 
1330 Bryn Mawr, namus.

Rasmussen, taverno savi
ninkas, pranešė Summerdale 
policijai, jog buvo po lova 
$3,000. Vagis tuos pinigus 
paėmė ir išdūlino. Vagis iš
ėjo pro miegamojo kamba
rio langą. Kai Rasmussen 
grįžo namo iš Kalėdų vai
šių, kurias turėjo su drau
gais ir giminėmis, neberado 
pinigų.

Gražus pavyzdys

16,129 Jungi. Am. Valstybių šeimos 
pasižadėjo kalbėti kasdien rožančių
Casco, Wis. — Daugiau 

kaip 16,129 šeimos Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
pasižadėjo kalbėti šventą 
rožančių kasdien kol karas 
tęsis. Pasižadėjimai kalbėti 
rožančių buvo gauti kunigo 
Rudolph James Hodik, šven
tos Trejybės bažnyčios kle
bono, Casco, Wisc., rūpesčiu 
ir pastangomis. Tai buvo 
pasiekta per septynis mėne
sius. Kunigas Hodik pareiš
kė, jog tai yra jo laimingiau
si metai kunigaujant.

Jis kalbėjo įvairioms pro
goms, kad žmonės kalbėtų 
rožančių.

Švento Juozapo aukštes
nės mokyklos, Green Bay, 
Wisc., mokiniai gavo iš 700 
šeimų pasižadėjimus kalbėti

J
Ikasdien šv. rožančių.

Tenka pastebėti, jog ka
riuomenėje irgi yra šv. ro
žančiaus klubai, kur karei-i 
viai vakarais kalba rožas- 
čių.

1944

SOKOL SALĖJ

Du gaisrai Hammonde
Du gaisrai savaitės pabai

goje Hammonde sukėlė 
$205,000 nuostolių, ugnege- 
sių departamento pareigū
nai pareiškė pereitą pirma
dienį. Cigarietė yra kaltina- 

,-ma, kai kilo gaisras šokių 
salėje, sename Hammond 
Statė teatro name. Ugnis 
Riverdale Products Co. su
kėlė už $175,000 nuostolių.

I

Skaudi nelaimė
Trys jauni chicagiečiai bu

vo užmušti pereitą sekma
dienį 4:30 prieš pietus, kai 
jų automobilis, kuriuo jie 
grįžo iš Kalėdų vaišių, buvo 
sutrenktas prekinio trauki
nio. prie llth st. ir Cicero 
avė. Traukinys buvo pri
krautas dinamito. Eksplozi
jos neįvyko. Tame automo
bilyje važiavo du vyriškiai 
ir viena panelė.

X Kalėdos šįmet nors ne
buvo baltos, vietomis net ly
nojo. tačiau visur buvo dva
siniai reikšmingos. Bažny
čios, ypatingai Kūčių naktį 
buvo pilnos žmonių. Klausy
dami gražaus chorų giedoji
mo tūkstančiai buvo minti
mis susijungę su savaisiais 
kariuomenėje — arti, toli 
užjūryje.

X ‘Pamestieji”. Tokiu 
vardu, po Naujų Metų pra
dėsime leisti per “Draugą” 
romaną, kuris labai įdomus. 
Skaitytojai, kurių prenume
ratos baigias, prašomi jas 
atnaujinti, nepraleisti įdo
maus skaitymo. Ateinančiais 
metais redakcija mano duo
ti “Draugo” skaitytojams 
net keletą labai patrauklių 
romanų.

X Po Kalėdų ir Naujų Me 
tų didelė šventė bus — dnr. 
“Draugo” metinis koncertas. 
Jis įvyks jau visiems žino
moje Šok olų salėj, sausio 16 
d. Kaip praeitais metais, taip 
ir šįmet atsilankę įi “Drau
go'’ koncertą programa ne
bus apvilti.

X Ciceroj masinis lietu
vių mitingas. Ketvirtadienia 
gruodžio 30 d. vakare, Šv. 
Antano parapijos salėj įvyks 
visų Cicero lietuvių patrio
tų masinis susirinkimas Lie
tuvos reikalais. Visi kviečia
mi atsilankyti. Kalbės žy
mūs svečiai kalbėtojai.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos studentės Naujų Me
tu dieną, sausio 1, dalyvaus 
“Kid Commentator” progra
moje iš radio stoties WJJD, 
11:30 vai. ryto. Šios progra
mos skiriamos aukštesniųjų 
mokyklų reikalams ir kiek
viena sykį dalyvauja kitos 
aukštesnės mokyklos studen- 
tai-studentės.

Bus

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Groja

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
PRYZINIS ORKESTRAS

Keturi užouolė
Andrew Mooshey, 58 metų 

amžiaus, lėkščių mazgoto
jas, kuris gyvena 1525 N. 
La Šalie str., buvo sunkiai 
sužeistas šeštadienį, kai jis 
priešinos keturiems
rams, kurie bandė jį apvog
ti, Oak ir Wells strs. Po su
mušimo jie pavogė iš jo $25. 
Jis buvo nugabentas į ligo
ninę.

Sumušta banditu
Miss Lola Janos, 24 metų 

amžiaus, pardavėja, buvo už
pulta anksti pereitą sekma
dienį dviejų banditų jos na
mo prieangyje. 2442 West 63 
str., ir pavogė $65.

neg-
Širdies ataka

Louis Grūsti, 51 metų am
žiaus, 814 N. Homan avė., 
džianitorius, mirė nuo šir
dies atakos pereitą sekma
dienį, kai važiavo traukiniu 
mieste.■* * »

lakūnas 
Kenneth Williams ir Char- 
lotte, N. C., per vieną bom
bardavimą Vokietijos mies-' 
tų, lėktuvą pašovus, paim
tas į nelaisvę. Gautomis ži
niomis naciai grąsina nužu
dymu vien dėlto, kad ant jo 
lėktuvo buvo išrašyta “Mur- 
der, Ine.” (Acme-Draugas 
telephoto)

Ašies nelaisvėje
VVashington D. C. — Lai

vyno departamentas pereitą 
sekmadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių lai
vyno asmenų sąrašą, kuria
me pažymėta 53 asmenys, 
kurie yra karo nelaisviais. 
Japonų nelaisvėje yra pen
kiasdešimt vienas vyras, ir 
du nacių belaisvėje.

Nelaisvių skaičiuje du vy
rai yra iš Illinois, du iš In
diana, du iš Iowa, ir penki 

i iš Michigan.

X A. če’kis, Chicago jau
nimo veikėjas, iš kur nors 
Anglijoj V... — laišku at
siuntė “Draugui” įdomų svei 
kinimą. Laiške nupiešta mil
žiniška krentanti iš lėktuvų 
formacijos bomba ir ant jos 
tok? parašas: “4000 pounds 
of C h r i s t m e s Greetings 
mixed with best wishes for 
1944 timed to explode upon 
reaching you”.

į X Jack Juozaitis, žinomas 
Chicago lietuvių, ypatingai 
jaunimo tarpe veikėjas, da
bar kariuomenėj, prašo re
dakcijos pasveikinti visus 
draugus, pažįstamus. Sako, 
kad, jei Dievas duos laimin
gai grižti, vėl svkiu po seno
vei darbuosimės.

X Dr. Steponas Biežis Ir 
Steponas Lakavičius Kalėdų 
antrą dieną turėjo daug sve
čių, kurie etsilankė pasvei
kinti juos vardadienio pro
ga.

X Bene Vančytė. gabi sce
nos vaidintoja ir DKK na
rė, susirgusi šalčiu gavo 
plaučiu uždegimą ir dabar 
randasi Bethanv ligoninėje, 
3420 
yra 

, vice

W. Van Buren St. JI 
Ateitininkų draugovės 
pirm.
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