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ARMIJA VALDO GELEŽINKELIUS
Kareiviai pasiruošę operuoti traukinius

KALĖDŲ DOVANOS INDĖNŲ VAIKAMS

WASHINGTON, gruod. 28 
—Karo departamentas sakė 
kareiviai operuos šio krašto 
geležinkelius, kuriuos val
džia perėmė, jeigu ketvirta
dieny įvyktų streikas. Karo 
sekretorius Stmson sakė 
Smith-Connally prieš-strei- 
kinio byliaus num a t y t o s 
bausmės būsiančios taiko
mos unijistam streikieriam.

Tik trys darbininkų uni
jos tebesilaiko nubalsuoto 
streiko ir jų vadai esą pa
šaukti tartis su Gen. Somer- 
vell, kuriam pavesta geležin
kelių judėjimas. Dėl nepasa
kytos priežasties jų pasita
rimas atidėtas iki ryt rytui.

Wash:Dgtone manoma jog

tos trys unijos atšauks savo 
įsakymą streikuoti pirm ket 
virtadienio ryto, kaip kad 
kitos 17 unijų jau anksčiau 
padarė.

Prezidento įsakymu, karo 
sekretorius perėmė geležin
kelius 7 valandą vakar nak
tį, ir tuoj paskyrė Gen. So- 
mervell rūpintis jų operavi- 
mu. Generolas tuoj paskyrė 
kelis žymius geležinkelių 
oficialus pulkininkais JAV 
armijoje ir padarė juos savo 
pagelbininkais.

Somervell sakė nebus jo
kios arbitracijos dėl darbi
ninkams mokamų algų. Anot 
jo, armijos darbas yra gele
žinkelių operavimas, o ne 
darbo tarybos darbas.

PLIENO DARBININKAI GRĮŽTA PRIE 
SAVO DARBĮJ FABRIKUOSE

WASHINGTON, gruod. 28 davė jiems užtikrinimą, jog

Kun. Bernard A. Cullen, iš New York, ge neralis direktorius Marąuette League var
do katalikų misijų tarp Amerikos indėnų, nusifotografavęs su dideliu kiekiu katalikų Į 
suaukotų dovanų Amerikos indėnų vaikams Šv. Kalėdų proga. (NCWC-Draugas photo) j

Anglijoje šiuo laiku vyksta dideli 
prisiruošimo manevrai

SU U. S. KARIAIS AN
GLIJOJ, gruod. 28.—Did
žiausiuose iki šiol karo ma
nevruose, tūkstančiai jaunų 
amerikiečių kareivių dieną 
ir naktį gauna praktišką: 
treiniravimą ateinančiai va
karinės Europos invazijai, 
kuriai vadovaus Generolas 
Eisenhower. Manevrai vyks
ta pakraščių dykumose ir iki 
kelių mylių nuo kranto. Juo
se dalyvauja visokie laivyno 
ir armijos daliniai.

Lavinimas yra' daug rim
tesnis negu Amerikoje. Kaip 
tikroj ’nvazijoj, kareiviai ir 
tankai leidžiasi Į, krantą, o 
juos apšaudo ir atakuoja 
pakraščių sargyba ir lėktu
vai. šiose operacijose nuken
čia ne vienas amerikietis, 
bet jie skaito tai dalimi pa-' 
ties karo.

Keli vyrai prigėrė, kuo
met 20 pėdų aukščio vilnys 
apvertė jų išlipdinimo laive
lį. Vilnys tokios aukštos, kad 
vandeninių vežimų va'ruoto- 
jai nemato, kur važiuoja kol 
nepakyla į viršų kartu su 
vilnimis.

Kareiviai pratinami prie' 
karo fronto sąlygų. Jie lavi
nami žygiuoti tamsoje, nak
voti ant šaltos, šlapios že
mės, maitintis ant paruošto 
maisto iš bis kinių, ir pralei
sti ilgesnį laiką nevalgius.

Jeeps ir sunkvežimiai su
sidaužo tamsoje, bet šimtai 
sunkvežimių konvojų atlieka. . 
savo užduotis. Karininkai 
dirbo per savaites, kad pa
ruošti planus šioms praty
boms. Kitose vietose ištisi 
Anglijos miesteliai turėjo 
būti evakuoti, kad padaryti 
vietos manevrams.

—Unijos įsakymas 150,000 
darbininkams grįžti prie sa
vo darbų pieno fabrikuose, 
ir karo darbo tarybos paža
das skaityti naujų sutarčių 
sąlygas nuo senų sutarčių 
išsibaigimo dienos šiandien 
užbaigė pavojų karinei plie
no gamybai.

CIO Prezidentas Phiip 
Murray telegramom pranešė 
unijos lokalams, kad jis įsa
kąs jiems raginti narius ne
nutraukti plieno produkci
jos, ir prisilaikyti unijos ne- 
streikavimo pažado.

Manoma darb:ninkai tuoj 
grįš prie savo darbų. WLB

kuomet bus sudarytos nau
jos sutartys, jų sąlygos skai 
tysis nuo senųjų sutarčių 
išsibaigimo dienos. Sutartys 
su 214 fabrikų išsibaigė Ku
čų vakarą, ir kitos išsibai
gia šiomis dienomis.

WLB praeitą savaitę atsi
sakė duoti unijoms tokį pa
žadą, ir darbininkai pradėjo 
apleisti savo darbus, saky
dami nedirbsią be sutarties. 
Prez. Rooseveltas tuomet pa 
žadėjo darbininkams taip 
vadinamą “back pay,” ir 
taryba kitoj sesijoj 8 balsais 
prieš 4 nubalsavo pakeisti 
savo pirmesnį nutarimą.

U.S. LAIVAS NUSKANDINTAS PRIE N. BRITANIJOS

Partizanai Kroatijoje 
supliekia vokiečius 
LONDONAS, gruod. 28.—

Partizanų komunikatas sako 
vokiečiai Kroatijoj turėję 
pas traukti prieš smarkų 
partizanų puolimą, o toliau 
į pietus, Livno-Duvno sek- 
tory vakarinėj Bosnijoj, vis 
didėjančiose kovose partiza
nai užmušę kelis šimtus na
cių.

Anot pranešimo, vokiečiai 
pas'untę dalinį kareivių į 
Glamoc miestą, 15 mylių nuo 
Livno, bet partizanai savo 
atakomis privertė juos trauk 
tis atgal į Livno. Taipgi sa
koma partizanai visur pra-

WASHINGTON, gruod. 28 Knox sakė abu laivai nusken veda ofensyvas.
—Laivyno sekretorius Knox do, bet vėlesnis laivyno pra- 
šiandien pranešė spaudos 
atstovams, jog išlipdinant 
marinus prie Cape Glouces- 
ter, vakariniam Naujos Bri
tanijos gale, japonų bombos 
nuskandino Amerikos naikin 
tuvą ir sužalojo mažą pak
raščių transporto laivelį.

Liepia evakuoti Italijos pakraščius
Naciai pradėjo vartoti liepsnosvaidžius
LONDONAS, gruod. 28.— 

Alžyro radio šiandien prane 
šė. jog nacių maršalas Kes- 
selring įsakęs Italijos pak
raščių miestų gyventojams 
per 24 valandas keltis toliau 
nuo krantų.

RUSAI KIEVO FRONTE PERKIRTO 
DVI GELEŽINKELIU LINIJAS

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, gruod. 28.—Praneša
ma jog vokiečiai dabar nau
doja liepsnasvaidžius prieš 
kanadiečius kareivius Orto- 
na mieste. Kanadiečiai dur
tuvais krapšto nacius iš to 
miesto gatvių,' o naciai des
peratiškai gina savo susisie
kimo linijas iš rytų pusės į 
Romą. Jau savaitė kaip ten 
kovojama.

Aštuntos armijos kanadie

dabar randasi 20 mylių nuo 
svarbaus Berdičevo miesto, 
per kurį savo kariuomenėms 
Ukrainoj siunčia reikmenis 
iš Lenkijos.

Antros rusų ofensyvos 
taikinys, Vitebskas, Baltru- 
sijoje, beveik izoliuotas po 
to. ka:p rusai perkirto Vi- 
tebsko-Polotsko geležinkelį. 
Vokiečiai Vitebske dabar tu 
ri tik vieną geležinkelį iš to 
miesto, į pietus Oršon. Vė
liausiu pranešimu, rusai da
bar tik penkios myl'os nuo 
Vitebsko, ir pasivaryme už
ėmė dar 30 mažų kaimų ir 
miestelių.

BOMBAVO VATIKANĄ 
buvo padarytas atsakant į 
Kalėdinius sveikinimus iš 
Kardinolų Kolegijos. Jame 
nepranešta kurios valstybės 
tas lėktuvas buvo.

Gen. Eisenhower savo lai
ku sakė jokie sąjungininkų 
lėktuvai tokios atakos nepa
darė. Berlyno propagandis
tai bandė kaltę už bombav> 
mą užmesti sąjungininkams.

pakeitimus įvairiose koman 
dose, jų tarpe Gen. Doolit- 
tle, kuris vadovavo lėktuvų 
atakai ant Tokyo, paskirtas 
komandieriu 8-to amerikie
čių aviacijos dalinio.

MASKVA, gruod. 28. — 
Gen. Vatutin pirmoji Ukrai
nos armija šiandien pasuko 
į pietvakarius nuo Kievo, 
naujam varymuisi į Rumu
niją ir Lenkiją, ir perkirto 
dvi geležinkelių l'nijas išvis 
mažėjančio skaičiaus nacių 
susisiekimų, tuo grąsindami 
priešo linijos galui prie že
mutinio Dniepro. Rusų grev 
tas pasistūmėjimas per An- 
druševkos miestą, 120 mylių 
nuo Rumunijos, sekė didelę 
artilerijos apšaudymą, ir pri 
vedė juos iki 15 mylių nuo 
Žtomiro-Odesos gelžkelio.

Užėmę Andruševką, rusai

POPIEŽIUS ŽINO KAS
NEW YORKAS, gruod. 

28.—Vatikano rad o paskel
bė šv. Tėvo pareiškimą, ku
riame Jo Šventenybė sakė 
lėktuvo ataka ant Vatikano 
buvusi “tiksliai suplanuota 
ir negarb:ngai beinevykusiai 
slepiama už lakūno asmens,” 
tuo įrodant, jog žinoma kie
no tas lėktuvas buvo.

Popiežiaus pareš k i m a s

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Amerikos submarinai nu
skandino dar dvylika japonų 
laivų Pacifike ir tolimų ry
tų vandenyse..

IŠ ALŽYRO — Bandyda
mi kaip norint sustabdyti 
sąjungininkų žygiavimą, na 
ciai Italijon pasiuntė dar 
vieną šviežią diviziją, tad iš 
viso ten randasi keturiolika 
vokiečių divizijų.

IŠ WASHINGTONO — 
Prez. Roosevelt pranešė apie

kiečiai evakuavę tą uostą. 
Anot Berlyno, dėl dideliij 

•priešo atakų vokiečiai pasi
traukę į naujas linijas tuoj 
į šiaurę nuo miesto.

Rapdrtas mnėjo padidė
jusią patrolių veiklą abie
juose, penktos ir aštuntos 
armijų, frontuose. Ameri- 
rikiecių patrolės, baigusios 
konsoliduoti savo Samucro 
pozicijas, pusantros mylios 
į rytus nuo San Vittore, pa- 
sile:do pietvakariniu šonu to, 
kalno, ir rado mieste1} tvir
tai laikomą vokiečių kariuo
menės.

Į pietvakarius nuo CasteJ 
San Vincenzo, Italijos fron
to centre, dabar vyksta aš
trios kovos už Catenella 
Degli Mainardi kalną. Są
jungininkai taipgi užėmė vie, 
ną viršūnę Monte Marrone 
kalnuose.

Jugoslavai padarė netikė- 
nešimas sakė transportas tą puolimą ant kito aerodro- 
buvo tik sužalotas. • mo Zagrebo * apylinkėje, ir 

Anot Knox, japonų radTo ten sunaikino trimotorinį 
pranešimas, kuris sakė japo- bomberį, suėmė 225 belais- čiai ir indėnai Ortonoje su- 
nai nuskandinę du didelius vius. jų tarpe nacių kapito- ėmė daug belaisvį, 
kreiserius ir du transportus. ir didelius kiekius karo Vokiečių Transocean žinių 
buvo, kaip paprastai, “fan- reikmenų. agentūra pranešė, jog vo-
tazija Turopolje išsprogdinta na- —————
-------------------------------- ------ cių stovykla ir Viltas. Velik- 
Nors iki šiol ant tos salos Goritza apylinkėj partizanai 
japona’ nerodo didelio pasi- nuvertė traukinį ir 3unaiki- 
priešinimo, jaučiama, kad no geležinkelių bėgius, 
jie ateltv darys dideles lėk
tuvų atikas 

gruod. 28. — pozic’jų.
Anot Berlyno radio, japo

nų laikraščiai rašo, kad Ja
ponija turi išlaikyti savo

f

Tankai skuba į Cape 

Gloucester aerodromu
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS

N. Gvinėjoj,
Amerikiečiams mar i n a m s 
bepleč’ant savo invazijos 
frontą dviejose pozicijose 
N. Britanijos saloje, jų tan
kai skuba į Cape Gloucester 
aerodromą. Marinai pavarė 
japonus nuo Target kalno, 
kuris buvo lėktuvų ir karo 
laivų bombarduojamas pirm 
negu įvyko išlipimas toj apy 
linkę j.

Artilerija pradėjo apšau
dyti Gloucester aerodromą
ir netolimą Borgen įlanką, maino- tempei a.uroje.

Tuoj siųs Brazilijos 
kareivius Europon
MONTEVIDEO, Urugva

jus, gruod. 28.—Pagal Bra
zilijos ambasadoriaus Uru
gvajuj Joao Baptistą Luzar 
do pranešimą, dvi divizijos 

j sausio 
gruod. 28.—Maršalas Jan C.l - i m° menesy vyks Europon.

ant amerikiečių p^g jUngjnjnkų
vadovauti tautu lygsi
PRETORIA, pietų Afrika, braziliečių kareivių

Rabaul bazę, nežiūrint kiek Smuts, ragindamas priimti 
tai jai kainuotų. Laikraštis dar griežtesnį įstatymą prieš 
Mainlchi rašė, jog Rabaul j 
praradimas turėtų labai di-; junga buvo pr’ėmus, 
dėlės reikšmės kovom visu o- dien 
se frontuose.

----------------

agresorius negu Tautų , Sv Vokiečiai sako japonai

Rusai Įspėja bulgarus 

pasitraukti iš karo 
MASKVA, zruod. 28. — 

Oficialiam komunistų parti
jos organe Pravda tilpo 
Georgy Dimitrov. buvusio 
Komintemo sekreto r i a u s 
straipsnis, kuriuo Bulgarija 
įspėjama pasitraukti iš ka
ro. Tarp kitko reikalaujama,1 
jog Bulgarija netarnautų 
Vokietijai, ir atimtų iš jos 
militarincs bazes, susisieki
mus ir k;*ą pagalbą, bei nu
trauktų karą prieš Angliją 
ir J. A. Valstybes ir par- 
traukimą bulgarų kareivių 
iš Jugoslavijos.

MADRIDAS, gruod. 28.— 
Pranešimas iš Vichy sakė 
18 metų žydas, iš Lenkijos, 
kurį naciai suareštavo už 
priešvalstybinę veiklą, buvo 
suplėšytas į šmotelius kartu 
su dv:em policininkais, kuo
met bomba sprogo jo kiše
nėje.

šian- ' ~

draftuos dar 2,000,000
_____ ______ __ o„ LONDONAS, gruod. 28.— 
nėms Tautoms, sudarytų rė-‘ Vokieč ų radio vakar prane- 
mus, kuriuose būtų galima šė jog 1944 metais Japonija 

Giedra. Nebus didelės at- karo sudaryti tarptautinę ims karinėn tarnybon dar 2,- 
organizaciją._______________000,000 vyrų.

ORAS

siūlė, kad
Amerika, Rusija ir Kinija, 
kurios vadovauja Jungti-
1
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Lietuvių komunistų konferencija
(Mūsų korespondento)

SESIJA ANTRA

I

Rusija į gilumą Rusijos iš
gabeno tūkstančius lietuvių? 
Delegatas Černiauskas iš 
Rochester, N. Y., pasmerkia 
Klevą už tokį klausimą. Ku
bilius kalba ir pareiškia; ra
portas yra tobuliausias, Ko
kį kada esu skaitęs. Jeigu 
kas mumis vadina Lietuvos 
pardavikais, tai tie patys 
pardavikai. Reik’a šį rapor
tą atspausdinti, atmintinai 
išmokti ir skelbti. Tegul ple
vėsuoja raudona vėliava ant 
Gedimino kalno!

Vienas delegatas protes
tuoja, kam minėti vėliavos 
spalvą. Grikštas nurodo, kad 
jis turįs tokią seną knygą, 
kurioje nurodoma, kad pir
moji Lietuvos vėliava buvo 
raudona. Uždaro diskusijas. 
Po diskusijų uždarymo kal
ba Mizara. Lietuvos vėlia
vos spalvą pasirūks patys 
Lietuvos žmonės, bet aš esu 
tikras, kad Lietuva bus so
vietinė respublika. Fašistų 
biznierių grupė siuntė į

Antroji sesija atidaryta 
Webster Hali, 4th Avė. ir E. 
llth St., Naw Yorke, gruo
džio 19 d., 1943 m. 10:15 v. j 
ryte.

Kubilius skaito rezol uciją 
Amerikos rėmimui karo pas
tangose. Rezoliucija ragina 
pirkti karo bonus ir aukoti 
Raudonajam Kryžiui. Loja- 
iia. dirbti karo pramonėse 
ir rašyti laiškus kareiviams 
pranešant, kas yra veikia
ma.

Delegatas Romanda siūlo 
prie rėzoliūcijos pridėti, kad 
ir RooseVeltui dr kongresui 
pranešti, jog Smetona, ka
talikai, tautininkai ir socia
listai eina su prezidento prie 
šais, kaip su senatorium ar 
kong. Reynolds, McCormicko 
ir Hearsto politika. Roese- 
veltas pradės veikti prieš 
tuos priešus, o mes remsime 
jo kandidatūrą.

Stanislovaitienė skaito se- 
įfctui siunčiamą telegramą, wa3hingtoną teisėją Zūrį va 
kuriame ragina senatą rem- r- - ..................tZlUVUi Į/U.J ]k/X i L U. V L

ti karo pastangas ir vyk- lauti> kad iš Rusijos būtų lais 
dyti kainų kontrolę.

Mizaros raportas. Jis pa
stebi, kad tekis suvažiavi
mas turėjęs būti sušauktas 
pirmiau. Jt;ę palaiko glau
džius ryšius su gimtu kraš
tą Lietuva. Visi dalyviai su
grįžę į namus privalo vyk
dyti nutarimus. Tūkstančiai 
lfetuv'ų; Vokietijoj prie dar
bų* ir kalėjimuose, tuomi vo
kiečiai pasiryžę išnaikinti 
lietuvių tautą. Lietuviai su 
vilČia žiūri į rytus ir laukia 
raudonosios armijos. Visi ži
no, kad raudonoji arm ja 
kits mirtiną smūgį. Lietuvai 
galime padėti tik remdami 
raudoną armiją ir kovoda
mi 8ū fašistais. Lietuvos žmo 
nės nūs'tarė, kad Lietuva 
būtų Sovietų Respublika ir 
Lietuvos žmonės nenorės 
grįžti į nepriklausomą gy
venimą ir Lietuva bus So
vietų Respublika. Prie Sov. 
Sąj. Lietuva vėl amžiams 
bus prijungta.

Delegatas Klevas iš Ph;- 
ladelphia paklausia, kodėl

• •

MERGINOS UŽIMA VARGONININKŲ VIETAS

i

Daugelį vargonininkų pašaukus į kariuomenę, parapi
jose pajusta stoka vargonininkų. Dėlto merginos pradėjo 
užimti jų vietas. Šv. Pranciškaus kolegijoj, Joliet, III., šio
mis dienomis įsteigtas net specialus vargonininkėms ruoš
ti kursas. Nuotraukoj dvi studentės prie vargonų prakti
kos metu. (NCWC-Draugas photo)

nijcse su veikiančiu komi- Jr 
tetų New Yorko apylinkėje, 
kuris teiks informacijas ir 
nurodymus veikimui.

Grikštas siūlo šiame rei
kale visiems delegatams bū
ti organizatoriais. Išnešioki
te šimtus tūkstančių atsišau 
kimų. Eikite į visų namus 
nežiūrint, ar ant tų namų 
durų kryž us ar velnias. Nu
tarė tarybą suorganizuoti su 
neaprubežiuoitu centralio ko
miteto narių skaičiumi.

Skaitoma pasveikinimai 
su aukomis. Viso aukų su
dėta $3,433.65.

Mandatų komisija pašauk
ta išduoti raportą. Iššaukus 
tik kelių kuopų vardus ir de- 
legatų vardus šaukimas su
laikytas ir tik pranešė, kad 
randasi 313 delegatų nuo 186 
organizacijų.

(Bus daugiau)

j! WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Kverything in the Une of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

and SONS
Fsctory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

For appointment cal] —
REPUBLIC 6051

Staniskvaitienė perskaito 
anglų kalba rezoliuciją pa
siųsti Amer kos labdarybės 
administratoriui nurodant, 
kad adv. Olis, adv. Grish ir 
kun. J. Balkūnas, kurie Lie- 

žiuoti pas prezidentą reika- tuvos žmonių šelpimo reika- 
_ __ ; lankėsi Wash.*ngtone,

sugrąžinti 6,000 lietuvių Lie jog jie nėra jokie reprezen- 
tuvon, kuriuos Hitleris bū- tantai, neturi jokio pasiry- 
tų sumėsinėjęs. Aš turiu laiš žimo, minties ir noro gelbė- 
kus, kad š Rusijos grįš vi
si lietuviai bu lietuviškais 
pulkais.

Kalba Bimba. Laiko stoka 
darbų atlikimui. Lietuvos iš
laisvinimas, tai pagalba so
vietų armijai. Jau pasiun
tėme sovietų armijai pagal-, 
bos už $100,000 vertės pun
deliais, drabužių ir cigaretų 
bei tabako ir pypkių. Turi
me lietuvių vaikų padėką, 
kur jie pasako, kad su gra
žiausia meile ir priežiūra 
jie tenai mokinas . Perskai
to rezoliuciją raginančią re
mti sovietų armiją ir per 
ją Lietuvą. Paramą reikia 
padidinti šimteriopai suor
ganizuojant aparatą su sky
riais visose kolonijose.

Priimta rezoliucija susi
siekti su Paleckiu ir jo val- 
dža po karo Lietuvoje at- 
steigimui mokyklų, bibliote- 

, kų ir kitų įstaigų.

ba aiškina, kad tik tarybinė 
Lietuvos valdžia yra čr tą 
žodį; išmetus nebus prie ko 
kreiptis.

!
.w •■■VMUII OHO«,UVD oui.iv>
throat, head and bronchial tu bes.

----------------- ------------------- ------------x------------------- once t0 )oosen up thickf choking pi 

ciją sudarymui demokrati
nės tarybos iš atstovų kolo-

•> Būkit Malonūs

ti Lietuvos žmones.
Bimba skaito rezoliuciją 

reikalaujančią, kad po karo 
ne tik Vilnius, bet Seinai ir 
Rytų Prūsija būtų prijungta 
prie sovietinės Lietuvos. De
legatas pasteb’, kad rezoliu
cija labai gera, tik reikia iš
mesti žodį “Sovietinė”. Bim-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

B5 metų patyrimas •
TeL: Yards 1829 

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso lr Akinių Dirbtuvė 
#401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Iki š 

ItkmaihMyJo pagal sutartį

J
DABAR

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PR1ENA- .
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turime dideli 

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

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Ziedu3, Rašomas Plunk- 
anas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Ptaone: LAFAYETTE 8617, ----- .- —- -- ------- -----

SAVO AKIMS1
Tūt vien* per* aklų visam ryvenl- 
tauL Saugokite jas leisdami lSeg- 
samlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kurių regBjimo mokslas 
gali suteikti.

M METAI PATYRIMO 
yeMnktine akinių, kuria prašali- 

B* visą aklų įtempimu.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lS-toa
Mefonasi CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALaHDOS:
Rssdlen »:»« a. m. iki S:SO p. m. 

Trečiai lr leitad. t:to a m.
jįLJL122—2L

ties. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tek GEOvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Hž CHIRURGAS

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

HIAPGIJTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS Kj 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WH FC - 1450 kilos. I
SEKMADIENIAIS - nuo 1* 

iki 2 vai. popiet. m
KITOMIS DIENOMIS — nuo S 

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

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

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

į BRONCHIAL 
COUGHS!

Dae To Colds or Bronchial Irritafion
Stop today at any good dritg store and ask for a 

bottle of Buckleys CANADIOL Mixture (triple
’ acting). Take z. couple of sips at bedtime. Fee! 

its instant povverful effectrve actic.i soread thru 
.......................... _. lt starts at 

------ ~ .ww.. up thick, choking phlegm, soothe 
raw membranos and make breathing easier.

Don’t wait—get Bucktey's Canadicl today. You 
relief instantly. Only 45c—a! I druggists. < EZi

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 vak. 
| Nedėliomis pagal sutartj
Offlce TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL
I
i

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVer’y 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer 
Oftou vuL: 1—3 ta- 5—8:30 P. M.

Trefiadieniais pagal sutartj

TeL YAKds 5921
Bes.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANaI 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 vaL vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. 51MKUS
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-1?.

%
\'n Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mflsŲ jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOJ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

■faiim.K.,;..! ž.a-;

A
♦.

CALUMET 41 IR

■ l EA<WNG'

%

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.

-------------------------------------------------------------------------

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1$ 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTTNRM8 EEMOMB įi

NUOMMCIO RATOMS. M____________________ ____________________________  
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKlih; mūsą įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ,rh 
jam! ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In M 

t 
0

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION pi 
* CAT.UMTT 4118 Jos. M. Momris. Sec’y 8286 SO. HALSTED 81 B

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

ISOPHIE BARČUS ""S™
| Iš Radio Stoties

1390 Kilocycles
išskiriant 
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausyki! Populiaraus
j VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKUNŲ” ŠEIM4 ir Jų Kaimynus
I Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

W. G. E. S.

KM RYIĄ:-Huo 8:45 iki 9:15,

Naujų Metų Lauktuves
— rengia —

19 ROSELANDO DRAUGIJŲ 
Penktad. Gruod. (Dec.) 31,1943 
Roselando Lietuvių Kultūros Svet

10413 S. MICHIGAN AVĖ., ROSELAND 
Įžanga 28 centai su taksais.

Kviečia KOMISIJA

EXTRA1 EXTRA!
Pentį ainytas 

vardas lr 
adresas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

M. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOK 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS S034

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ1!
STATYBAI — REMONTĄVTMUI ABBA BEFINANSAVTMU1

y<>«
Caa
B<
S u r* 
of 
Mėty surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoks 

mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FTNANSINR JSTAIG'

— 44 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 8. 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— 
Res. 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 I.AFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzic 2868

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

Penktad. 8:30 Dd 9:30 vak. 
Šeštad. 6 vaL iki 9:30 v»k 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas ir dora žmogui 

duoda gyvenime stiprybę ir 
Jėgą.

Split by PDF Splitter
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100% Karo Darbu!

SVARBUS PRANEŠIMAS
Var Manpovver Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą, (statement of 
availability) 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.

BUS BOYS
Atsišaukit į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HFT.P WANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No, Dearboro Street 
Tel. RANdolph 9488-948*

Daug Darbu 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 AVĖ.
Atdara Kasdien

8:30 ryto iki 5 pp.

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS
St. Claire ligoninėje, 

New Yorke, Kalėdų šve
nčių laikotarpy gmė 
keturios poros dvynukų. 
WC-Draugas photo)“DRAUGO 

DARBŲ SKYRIUS MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

AMŽIUS 18 IKI 45 
SVARBIOJ PRAMONĖJE
Karo ir civiliniai darbai. 

Pradinė mokestis $26 į sa1 
vai. darbo sav.. pastovus darbai.

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

benui už gražų pasitikimą šilką J. Brazauskas. Atsto- 
J. E. vyskupo O’Brien sei
mo dienoj prie 44 gatvės ir 
Western Avė. ir atlydėjimą 
j kleboniją.

Nauja valdyba 1944 me
tams: pirm. D. Varnas, v’ce 
pirm. Elena Širvinskienė, 
protokolų rašt. Marcelė Pa- 
keltienė, fin. rašt. N. Širvins- 
kas, kasierius F. Vaičekaus
kas, kasos globėjai S. Visoc- 
kienė ir K. Zaromsk/s, mar-

vai į Federaciją — D. Var
nas ir N. širvinskas. Atsto
vai j labdarių centrą — Bal
sienė, Celedienė, širvinskie- 

1 nė ir J. Klimas.
Knygas peržūrėti 

Pakeltisnė. J. Klimas ir Ce- 
ledienė.

M.

Laikina rašt. Ona Jasperas

PIRKITE KARO BONUS!

J

★ ★
CANVAS DIRBTUVĖJE 

SIUVĖJU — FLOOR VYRŲ 
SPLICERS — TRUCKERS 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

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

3812 S. Wabash Avė.

VYRAI IR MOTERYS

LABDARYBĖ
507

VYRŲ
PAPRASTIEMS DARBAMS MERGINŲ

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

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ MAŠINOS 
IR ASSEMBLY DARBŲ

Patyrimo nereikia, laikas ir puse 
virš 40 valandų. 

(Atsišaukit prie Paulina St. vartų)

APPLETON ELECTRIC CO
1713 W. Wellington

IR MOTERŲ
ŠVARIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
AMŽIUS 18 IKI 50

t

VYRŲ 
MOTERŲ

Visokio amžiaus lengviems 
dirbtuvės darbams.

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

STANDARD BRANDS, INC.
(Chase & Sanborn Coffec Plant)

2133 W. PERSHING RD.

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. 42nd PLACE

Priešmetinis 
susirinkimas

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS. GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA.

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTIĮ
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

4

PARDAVIMUI

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

PIRMIEMS MORGTČIAMS PASKOt 
TjOS daromos už tiktai 3 nuošimti. 
JOHN O. SYKORA. 2411 S. 52nd 
Avė., Cicero 453.

RENDUOJASI

Renduojasi keturių kambarių lie
tas. Dėl tolimesnių, informacijų, pa
šaukite telefonu sekančiai — VIR- 
ginia 1218.

HELP WANTED MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų jdomių karo darbų 
modeminė.) dirbtuvėj. Atsišaukite 
asmeniškai.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

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

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

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos priešmetinis sūsi-j 

j rinkimas įvyks šiandien 
gruodžio 29 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Kryžiaus parap. 
salėj, 4557 So. Wood St.

Ii
i Visų draugijų priešmeti- 
niai susirinkimai yra svar
būs. Mūsų organizacijos 
priešmetinis susirink imas 
šiemet yra ypač svarbus. 
Neužmirškime, kad kitais 
metais turėsime ypatingai 
daug padirbėti savo sąjun
gai, kuri planuoja baigti į- 
taisyti lietuvių senelių prie
glaudą. Kaip seksis tas dar
bas vykdyti, daug pareis 
nuo vadovybės. Todėl, susi
rinkime gausingai, kad su
darytume tokią vadovybę, 
arba išrinktume tokią są
jungos centro valdybą, kuri, 
mūsų manymu, būtų tinka
miausia ir kuri geriausiai

• pajėgtų vadovauti mūsų pas- 
. tangoms greičiausiai užbaig

ti prieglaudos įrengimo dar
bus. ~ 1

r"

t MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DĖL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT 

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palutsis

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

i

★ ★★★★★ ¥
★ For Sale I

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 J mėnesį. 

.Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

★ For Help!
★ For Rent!
★ For Service!
★ For Results I 
- ADVERTISE -

T. P. VARKALA
VALSTIJOS RF,GISTRUOTA« 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkalė <u»vn Raštine | 
BRIGHTON PARKA

Tncome taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antnUta.

Su

ASSEMBLERS 
IR SOLDERERS

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

Jei nesate patyrusios mes mo
kėsime jums laike mokinimo, šva
rus, lengvi assembly darbai prie 
mažų dalių.
VVORNER ELEC. DEVICES

848 N. Noble

ka. 
sa

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

IITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

Jezavito Orkestrą
įteikė pirmininkui Valančiui.

Nėra abejonės, kad ne tik 
labdariai, bet visa lietuvių 
visuomenė yra dėkinga Ber
tuliui ir Jovarauskui už taip 
stambią auka ir ta savo dė
kingumą praktiškai parodys, 
paremiant jų bizni.

Zygmuntas Bugentovich, 
gyvenantis 2455 No. Monl- 
tor Avė., Chicagoj, per L. 
Vanagaitienę, prisiuntė se
nelių nrieąlaudai $10.00.

Z. Žekienė iš Waųkegan, 
IU.. nri'ūuntė A. Valančiui 
toki laiškuti ir auką: “Pri
imkit nors nedidele mano 
arika $2.00 seneliu prieglau
dai. Maniau ta auka pasius
ti seimui, bet nesuspėjau. 
Tamstai ir visiems labda
riams linkiu sveikatos ir 
ištvermes d^r daug metų 
darbuotis Labdarių Sąjun-

T^d. ačiū visiems čia su
minėtiems geradariams už 
aukas tikrai kilniam tikslui.

1 . * I S . I »
----------------------------------------------------------— I

)

f
Todėl šiuomi kviečiu visų 

Labdarių Sąjungos kuopų 
atstovus, mūsų gerb. dvasiš
kų ą, paskirus mūsų veikė
jus, profesionalus ir biznie
rius atvykti į šį priešmetini 
labdarų centro susirinkimą. 
Šiame susirinkime bus ren
kama ne tik centro valdyba, 
bet ir sąjungos direktoriai.

Ta pačia proga Labdarių 
Sąjungos vardu visus labda
rius, rėmėjus, aukotojus, 
garbės narius ir veikėjus 
nuošrrdžiai sveikinu su Nau
jais Metais! 1944 metai te
būnie visiems laimingi, gau
singi Dievo malonėmis ir ge
rais darbais! Nauj:eii f 1944) 
metai tebūnie atžvmėti Lab- 
dariyrrSĮriungas istorijoj di- 

i — užbaigi- 
Statyti ir įrengtr lietu-

-anurrl ..___
deljfųr darbais
mif st; '
vilnis seneliams prieglaudos 
rūmų.
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14066

14065

16239

16082

16169

Sabaniauskas

Sabaniauskas

Muzikantu Polka ....
Rrooklvno Polka
Nenamiršk Mane ...........
Ruduo
Vvrai ūžkim
Paskutinis Sekmadienis
Tvkiai. Tykiai
Dzeidukas ................................................................................ Vyrų
I ietuviškas Kadrilius
Polka Klumpakojis ....................... Lietuvių Tautška
Kur Tas Šaltinėlis
Prirodino Seni Žmonės 
čikagiečiu Polka

ir Ork.

ir Ork.

Oktetas

Orkestrą

Petrauskas500
Siasvtės Polka .T (^71 v* i try

501 Mvlėian Mergele
Močiute Mane Barė ....................... . . V Rok Pri i r

502 Plaukia Mano laivelis
Jaunoii Mprgrele ............................ . V. Pekerig i p

503 Gegutės Polka
Vestuvių Polka ............................... ................ .Te^a.vitn

504 Man Pasakė Karveliukas
Noriu Miego ......................................... "U Rpkork ip

505 Armonikos Polka
Radio Polka ...................................... ................... .Tėznvitn

50C Pas Darželi Trvs Mergeles
Lietuviška Polka ............................... . . . V. Rokeris ir

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Orkestrą

Dykai500 Puslapių Rekordų Katalogas Duodamas
Kas nori gauti per pasta, prašome prisiųsti 15c 

štampomis. Viso pasaulio muzika ant rekordų 
galima gauti pas JOS. F. BUDRIKĄ.

RUSIŠKI REKORDAI:
7696

6366

6330

5950

5919

5S60

9316

9332

9338

Anastazas Valančius,
Labdarių S-gos pirm.

8 kimnos veikla .
Brighton. Park. — i^abda-

• v
rin Saiunsros R kronos pi^eš- 
met.inict ę-tsirinkimas? *'!
o-m-'džio 12 d.. N. P. Panelės 
šv. naraDiios mokvklos >am 
barv. J vai. popiet. P’rmi- 
nirVoc Ų) Vernas atidarė 
<?5rinVirna <5ii malda. Rasti- 

Į m i n Ir o -nprpVaitė nilfarimilS
Centro rar.nrfa išdavė N. šir
vinskas. Seiman TįasiceVp. 
Anku '■eime surmkn $4.205.- 
SO A +«tnvn buvo 400.

Svirno nietn ranoria iš^a- 
vS tą širvinslripne. PanilHe 
r*pipHipnp. pilkit surinko pie
tums: mio .Tuozano Pileishis 
tyiilmn- ir šolopif PtĮlęripnS JO 

erahrin duonos. Petkienė kiau 
šinin ir bulvių. Jokantas DU 
se barkrs alai’s Pelno nuc

Aukoms plaukiant
i Šie metai Labdarių Sąjun
gai buvo laimingi aukų ir 
pramogų atžvilgiu. Sąjungos 
pirmininkas A. Valančius dė
koja aukotojams ir veikė
jams. Kaip jau buvo paskel
bta. Jovarauskas ir Bertulis, 
Roosevelt Furniture rakan
dų krautuvės savininkai, pas 
kutiniuoju laiku aukojo se
neliu prieglaudai $100.00. 
Nuoširdžiai tariame iiems a--niptn neliko S12 40. 
čiū. Pažymėtina, kad Jova- Kuona tari” lietuviška a 
rauskas pats atvežė auką ir čiū Dariaus-Girėno postui ii

In The Moonlit Meadows
Kalinka ....................................
Strolling Home
By The Village ............................ Chorus and Accompaniment
If War Breaks Out To-Morrow
Tachanka ............................................................• • . . U.S.S.R.
Along The Valos And Hills
My Own. Mv Reloved Field ........................
The Young Birch Tree
Snow-Storm ................................................................
Sport March
Red Moscovv ...........................................................>
l.ife la Better
Do Not Touch Us....Red Army Snger and Balalaika Orch. 
Tlie Blue Night
High Flying Clouds ............................................ Red Army Choras
The I.ingering Echoes
Fellovvs. Unharness The Horses .... Orchestra and Chorus 
Holv War
In T.- Fight

U.S.S.R. Ensemble

Ensemble

V. S S. R.

U.S.S.R.

Ensemble

Tnsemble

Choras

9348
For 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.

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

MllUONS AORtl—Miracle Whip does work uondtrs 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise. Miracle Wlūp is 
by far America’s favorite salad dressing. •
****** * *** *********

Everybody ravės about you 
salads, Peg.What’s the secret? j r

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN! MIRACLE WHIP! 

Its "different” flavor 
always makes a hit.

INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
CHICAGO 8, ILLINOIS

Telefonas — Calumet 7237

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
★ ★★★★★★★★ KURĮ NORITE GAUTI!

LINKSMŲ ŠVENČIŲ BUDJUKAS TJSKĖJA VISIEMS SAVO 
KLAISYTOJAMS PER RADIO:

W.C.F.I.., 1000 kilocycles. Nedėlios vakare. 9:30 valandą. 
tV.H.F.C., 1450 kilocyclcs, Ketvergo vakare, 7: 0 valandą.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinoi
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC FE E SS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams    $6.00
Pusei metų ............................................................... 3.50
Trim§ 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 neprisinnčUma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-CIass Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

Netikslus tautininkų darbas
VIS TIK STEBIMĖS

Vis tik gerokai nustebome perskaitę ‘‘fasistuojančių 
lietuvių tautininkų” laikraščiuose (“Dirvoj”, “Vieny
bėj ir “‘Amerikos Lietuvy”) paskelbtą pranešimą, kad 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir Rytų Tautininkų Centras 
šaukia ““Amerikos lietuvių seimą”, kuris būsiąs New 
Yorke vasario 5 ir 6 dienomis.

“Amerikos lietuvių seimas’’ šaukti sumanyta tauti
ninkų veikėjų (iš Chicagos, Clevelando, Brooklyno, De
troito) susirinkime, kuris buvęs Clevelande gruodžio 19 
d.

AR TAI BUS SEIMAS?

“Seiman” kviečia “kaip atskirus vyrus ir moteris, 
taip ir draugijų, kuopų bei klubų atstovus”.

Iš pirmojo pranešimo mums neatrodo, kad tai bus 
“Amerikos lietuvių seimas”.. Pirmoje vietoje, kad sei
mą sušaukti neužtenka penkių ar šešių savaičių laiko. 
Reikia paskirti mažiausiai tris mėnesius, kad organi
zacijos ir draugijos galėtų gauti kvietimus, juos ap
svarstyti ir atstovus išrinkti. Bet “seimo” šaukėjai, 
matyti, organizacijų ir draugijų atstovybės nelabai ir 
paiso, nes kviečia “atskirus vyrus ir moteris”.
PASKIRŲ ŽMONIŲ DARBAS

Reikia pasakyti, kad ir “seimo” kvietėjai neatsto
vauja jokių lietuvių draugijų ar organizacijų. Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga susideda ne iš draugijų ir organiza
cijų, bet iš keletos paskirų, gerokai “fašistuojančių tau
tininkų”, kurios “dvasios vadu” yra A. Smetona, ne
tikįs į organizuotą lietuvių veiklą, bet norį^, kad visas 
lietuvių veikimas tik aplink jį vieną koncentruotus. Pa
našiu ‘“organizuotumu” (t. y. neorganizuotumu) pasi
žymi ir New Yorko Tautininkų Centras, sudarytas taip 
jau iš keletos “fašistuojančių tautininkų”.

Jei tai būt buvęs noras sušaukti Amerikos lietuvių 
seimą, kuriame būtų atstovaujama Amerikos lietuvių 
dauguma, iniciatoriai turėjo pasitarti ir susitarti su 
Amerikos Lietuvių Taryba, kurion įeina visos didžio
sios mūsų centralinės organizacijos, š:mtai paskirų 
draugijų ir t.t. Pagaliau, jei-jau A. L. T. jiems vis dar 
tebėra “kaulu gerklėj”, galėjo kalbėtis su A. L. R. K. 
Federacijos, Tautinės Sandaros, abiejų Susivienymu ir 
kitų organizacijų vadovybėmis. Jie to nepadarė ir todėl 
savo suvažiavimą New Yorke turi vadinti kitokiu var
du, bet tik jau ne Amerikos lietuvių seimu. Ar ne tiks
liau jis būtų pavadinti — “Fašistuojančių Tautininkų 
suvažiavimu’

KOMUNISTAI IR FAŠISTUOIAN TIEJI
Kaip žinome, po didžiosios Amerikos Lietuvių kon

ferencijos Pittsburghe labai nerimo bolševikiškasis lie
tuvių elementas. Tam elementui nepatiko, kad Pitts- 
burgho konferencija aiškiai ir griežtai pasisakė už 
laisvos, nepriklausomos ir demokratiškos Lietuvos at- 
steigimą. Todėl jie, lietuviškieji bolševikai, sušaukė 
New Yorke savo jomarką ir jame pasisakė prieš Pitts- 
burgho konferencijos nutarimus t. y. jie, bolševikai, dar 
kartą norėjo pademonstruoti stovį už prijungimą Lie
tuvos prie Sovietų Rusijos.

Bolševikai, tiesa, mėgino į savo suvažiavimą prisivi
lioti ir nebolševikiškų draugijų, bet tas jiems nepavyko.

“Fašistuojantieji tautininkai”, sumanę šaukti savo 

“seimą”, taip jau nori pareikšti nepasitenkinimą Pitts- 
burgho konferencija. Klausimas — kodėl? Ar tik ne 
dėl to, kad toji konferencija aiškiai ir griežtai pasisakė 
už delnokratiškos Lietuvos ątsteigimą?
KOMUNIZMAS IR FAŠIZMAS NEPOPULIARUS

Bet mes esame veik tikri, kaip bolševikams nepavyko 
prisivilioti prie savęs mūsų organizuotosios visuome
nės, taip nepavyks nė “fašistuojantiems tautininkams”, 
kurių ideologija šiandien yra tiek nepopuliari mūsų 
visuomenėj, kiek ir komunistiškoji. Ji nepopuliari nei 
Vašingtone nei Londone.

Tad, jei A. Smetonai rūpi Amerikos lietuvių vienybė 
(“seimas” tą vienybę siekia ardyti) ir laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos atsteigimas, jis turėtų sudrausti 
savo sekėjus, kad jie nedrįstų operuoti Amerikos lietu
vių vardu ir žaisti Lietuvos likimu.
★

Geležinkeliu tvarkymas
Prezidento Roosevelto patvarkymu, geležinkelių val

dymą ir operavimą perima Jungtinių Valstybių kariuo
menė.

Šis darbas kariuomenei, aišku, nebuvo reikalingas. 
Juk tai yra didelė našta ir atsakomybė. Bet kito išėji
mo nebuvo.

Geležinkeliečių unijos, negalėdamos susitarti su savi
ninkais dėl algų, grąsino streiku. Prezidentas Roosevel
tas mėgino taikyti, bet nepavyko. Streiko pavojus bu
vo didelis. Pigu numanyti, ką reikštų geležinkeliečių 
streikas karo metu. Jis sutrukdytų transportaciją ka
riuomenės ir karo reikmenų ir tuo skaudžiai pakenktų 
karo pastangoms. Prezidentas tuos pavojus aiškiai ma
tė, todėl sumanė užbėgti jiems už akių, pavesdamas 
traukinius operuoti kariuomenei.

Gaila, kad geležinkelieč'ai išdrįso grąsinti streiku. 
Taip pat gaila, kad gelžkelių savininkai nenorėjo pri
pažinti darbininkų teisingų reikalavimų. Susitarimas ir 
vieningumas būt gražiai patarnavęs didžiosioms karo 
pastangoms.

Tenka pasakyti, kad 1943 metais Amerikos geležin
keliai rekordą padarė. Turėdami tik 45,000 lokomotyvų, 
1,780,000 prekinių vagonų ir 38,600 pasažierinių vago
nų, padarė 815,000,000,000 mailių kelionės 1943 metais.

Suprantama, kad po karo geležinkelių operavimas ir 
vėl bus sugrąžintas jų savininkams.
★

Gen. Eisenhowerk» pareiškimas
Gen. Eisenhower, kuris yra paskirtas vadovauti inva

zijai Europon iš Vakarų, pareiškė, kad jungtinės tau
tos karą Europoj užbaigs dar 1944 metais. Ir, žinoma, 
užbaigs jį pergalės laimėjimu. Tokį pareiškimą jisai 
padarė spaudos atstovams.

Bet, gen. Eisenhower tą pareiškimą padarė su tam 
tikromis rezervacijomis. Laimėjimo sąlyga jis stato — 
kad kiekvienas vyras ir moteris, kiek karo fronte, tiek 
namų fronte savo kraštuose ištikimai eitų savo parei
gas. Vadinas, jei visi darysime viską ką tik galime ka
ro reikalams, jei visų mūsų uoliu darbu nieko nepri
truks kariams karo frontuose, karas Europoj gal baig
sis 1944 metais su pilniausiu jungtinių tautų laimėjimu. 
Nėra jokios abejonės, kad genialusis karo vadas gen. 
Eisenhower žino, ką sako. Jam ir jo vadovaujamoms 
karo jėgoms geriausio pasisekimo.
★

Dėl karo kriminalistų baudimo
Šiuo reikalu LKFSB daro tokių pastabų:
Bolševikai plačiai paskleidė žinią apie rusų karo teis

mo sprendimą, kuriuo mirtimi nubausti nacių karo kri
minalistai. Mes šimtu procentų pritariame, kad karo 
kriminalistai turi būti baudžiami. Tačiau karo krimi
nalistas yra ne tik tas, kuris žiauriai elgiasi su rusais, 
o taipgi ir nusikalusieji prieš kitų tautybių žmones. 
Gerai, kad rusai suskato bausti karo kriminalistus. Jie 
turi pilnas galimybes nubausti ir tuos žiaurius karo 
kriminalistus, kurie Praveniškio stovykloje kulkosvai
džiais ir granatomis išžudė kelis šimtus nekaltų lietu
vių ūkininkų. Reikėtų suieškoti ir tuos kriminalistus, 
dėl kurių žiaurumo šiandien Sibire mirtis taip baisiai 
skina ištremtuosius lietuvius. Teisingumas turi būti at
statytas ir karo kriminalistai turi būti nubausti, nežiū
rint ar jie yra pritapę vienur, ar kitur.
★

Vyskupo dovana lietuviams
“Amerika’' įdėjo šią vis tik labai smagią žinią.

“Harrison, N. J. — Gruodžio 19 d. Newarko arki
vyskupas Walsh pašventino naująjį seserų pranciš- 
kiečių namą, esantį Harrison miesto centre, Harrison 
Avė. Šį namą, turintį 25 kambarius, arkivyskupas nu
pirko arkivyskupijos vardu ir padovanojo lietuvai
tėms seselėms. Jame bus katekizacijos centras.

Arkiv. Wal8h savo pamoksle labai nuoširdžiai įver
tino lietuvių tautos siekius. Jis linkėjo seselėms pran. 
ciškietėms geriausio pasisekimo apaštalavimo darbe, 
o Lietuvių parapijoms linkėjo kiekvienai susilaukti 
savo mokyklos.”

Karo Departamento žinių biuletenis
HERRENVOLK IŠNAU
DOJA UŽKARIAUTAS 
BALTIJOS TERITORIJAS

Washington, D. C. — Pa
gal į Karo Informacijos Į- 
staigą ateinančias žinias, vo
kiečių okupantų valdininkai 
Baltijos valstybėse įsakė 
skersti daugiau galvijų^ tvir
tindami, kad galvijų turi bū
ti laikoma proporcionaliai 
turimam pašarui ir grūdams. 
Nors anksčiau ir nebuvo kal
bama apie blogą derlių, bet 
vokiečių parėdymai yra vi
siškai priešingi pranešimams 
apie patenkinamą derlių. Ma 
sinis galvijų skerdimas, ma
noma, yra daromas arba dėl 
padidėjusio mėsosz pareika
lavimo dėl bombarduojamų 
vokiečių antplūdžio ar be
laukiant stambių pašaro rek
vizicijų Vokietijai.

Pagal žinias, pasiekusias 
Švediją spalių mėn., Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje, dėl 
didelio antplūdžio pabėgėlių 
iš rytinių Vokietijos kraštų, 
gyventojų daugėjo kasdien; 
dėlto maisto situacija žy
miai pablogėjo. Žemės ūkio 
gaminių ūkininkams nusta
tyta kvota nebebuvo pakan
kama ir dėlto buvo smar
kiai padidinta. Be to, daug 
ūkininkų neišpildė savo kvo
tų, o tuo tarpu vokiečių val
dininkai surado, kad grūdai 
duonai buvo vartojami kar
po pašaras gyvuliams, kž^ 
yra griežtai uždrausta. Dėl
to pareigūnų buvo imamasi 
drastiškų priemonių. Pabal
tijo kraštų ūkininkai yra 
laikomi bendrai atsakomin- 
gi už žemės ūkio produktų 
pateikimą. Maistas, kuris 
nėra savanoriai pristatomas, 
yra atimamas jėga.

Prieš kurį laiką Berlynas 
pranešė, kad pieno ir kiauši
nių centraliniame rytinių o- 
kupuotų teritorijų sektoriu
je, karo pareigūnų valdoma
me, ūkininkai pristatė tri
gubą kiekį. Kas liečia šak
niavaisių derlių, jų prista
tymas padidėjo 28 nucš., žie
minių rugių — 11 nuoš., va
sarinių — 18 nuoš. Civilių 
gyventojų ir vokiečių armi
jos pulko “Mitte” aprūpini
mas iš tų teritorijų jau yra 
užtikrintas.

Keliautojas, kuris neseniai 
buvo Estijoje, praneša: mais 
to trūkumas Estijoje yra 
labai stiprus. Juodos duo
nos kokybė labai bloga, ir 
nei vaisių nei daržovių iš 
viso negalima gauti, kadan
gi jie yra vokiečių rekvizuo
jami. Paskutinę žiemą visiš
kai nebuvo sviesto. Sviesto 
racionavimo kiekis buvo nu
statytas 250 gramų (8,8 oz.), 
cukraus — 400 gramų (14,1 
oz.) mėnesiui... drabužių pro 
blema yra visų blogiausia; 
civiliai beveik visiškai nega
li jų gauti. Vokiečiai drabu
žiais ir maistu yra aprū
pinami speciaiėse krautuvė
se. Vokiečiams, kurie yra 
gerai apmokami, taip pat 
egzistuoja specialios kavinės 
ir restoranai.

Propaganda padidinti gi
mimus įgija brutalią for
mą: moteris, kuri turi sūnų 
iš vokieo'ų kareivio, mėne
siui gauna 80 markų pašal
pos ir yra verčiama vykti 
į Vokietiją, kad užauginti

ir išauklėti sūnų ten. Gi jei
gu gimsta duktė, motina 
gauna 60 markių pašalpos 
ir nėra verčiama vykti į Vo
kietiją.
NENORMALUMAS BAL- 
’kldlOS TUOSE
S1EELY GRASINANČIO 
LAJLTSNlO

Pagal švedų laikraščio Ar- 
becet pranešimus, pasieau- 
sius ikaro iniormacijos įstai 
gą, Balu jos valstyoių aide- 
ue gyventojų baus įprato 
prie alkonono vartojimo dėl 
vokiečių metodo įvedant al
koholį kaipo atsilyginimu 
bazę padidinimui daroo jė
gų. Kitas nacių triūsas — 
tau mokėti premiją alkoho
lio formoje už geriausius re
zultatus, atsiektus tiek in
dustrijoje tiek žemės ūkyje.

Vokiečių okupacijos pra
džioje Baltijos teritorijoj bu
vo galima pirktis bet ką. 
Vietiniai gyventojai tačiau 
greit pradėjo rodyti nuovar
gį nuo nacių okupacijos ir 
nuo gudrių vokiečių kolonis
tų, kurie, viliojami greito 
praturtėjimo pažadų, užplū
do šias sritis ir pradėjo mai
nikavimus su vietiniais gy
ventojais. Sąlygos taip pa
blogėjo, anot Arbetet, kad 
naciai nieko nebegali pirk
tis šiose apylinkėse, nebent 
mokėdami alkoholiu.

Pradžioje ūkininkai buvo 
raginami pristatyti didesnes 
gaminių kvotas duodant 
jiems už tai degtinės, iki 
palaipsniui jų noras alkoho
lio degeneravosi į įprotį,, ku
ris buvo pilnai išnaudoja
mas vokiečių kolonistų ir na
cių pareigūnų. Panašūs me
todai buvo vartojami su dar
bininkais ir prekybininkais, 
pirmiau kaipo atlyginimas 
už mažus patarnavimus, iki 
degtinė pavirto į mainų tar
pininką, faktūrai viršijantį 
bevertes okupacines vokie
čių markes. Pavyzdžiui, šve
dų laikraštis sako, duodami 
degtinės batsiuviams žmonės 
išvengia kelių savaičių lau
kimo batų pataisymams ir 
už degtinę jie taip pat gau
davo ir odos.

Toliau švedų šaltiniai pra
neša. kad po palyginti ilgo 
snūduriavimo Sovietų pajė
gos vėl atnaujino savo oro 
atakas ant Baltjos miestų, 
siekdamos išnaikinti uostų į. 
rengimus bei vokiečių ten 
esančius karo laivus.

Don’f wasfe or burn fat by cooking meats over 
toe * Rame. U“* •* '•♦luabl*.

■'••H g***- . *t'C pomisand
for yo* fur» ir to bi**’.

Belaukdami savo pasitrau
kimo iš Baltijos valstybių, 
naciai daro paskutinius des
peratiškus bandymus pri
versti žmones bendradar
biauti. Paskutiniai praneši
mai nurodo, kad Estijoje jie 
tikisi sumobilizuoti 180,000 
vyrų Wehrmachtui. Atsily
ginimui už vyrų pajėgų kon
tribuciją karu prieš Rusiją, 
naciai prižada gerovę. Tuo 
tarpu mažiau kaip 20,000 es
tų stojo, savanoriais į vo
kiečių armiją. “Swenska Dag 
bladet” praneša, kad papil
domai prie suaugusiųjų vy
rų, naciai pradėjo stiprų va
jų sumobilizuoti jaunuolius 
tarp 12 ir 14 metų amžiaus 
priešgaisrinei tarnybai, kar
tu mobilizuodami ir visas 
pajėgias moteris. Iš varto
jamų metodų yra aišku, kad, 
evakuodami Baltijos valsty
bes, naciai planuoja apvaly
ti tas apylinkes nuo bet ko
kių pajėgių civilių, taip kad 
atėję rusai neturėtų reika
lingos vietinės darbo jėgos 
atstatymui.

Vokiečiai pradeda supras
ti, kad jie nebeturi jokių ga
limybių išplėsti jų taip nori
mą “Lebensraum” i rytus. 
Jų Baltijos sričių pozicijos 
netrukus nebebus išlaikomos. 
Kaipo paskutines pastangas 
jų žiaurių planų, jie dabar 
sistematingai silpnina vieti
nius gyventojus, platindami 
tarp žmon ų alkoholizmą. Jie 
taip pat per jėgą rekrutuo
ja pajėgius vyrus ir mote
ris, įnimant ir 12 metų am
žiaus vaikus, numatomam 
išgabenimui į garsiąsias Vo
kietijos darbo stovyklas ir 
priešlaikinę mirtį dėl bada
vimo ir dėl kankinimų ran
kose ištvirkusių nacių pla
nų vykdytojų. OWI

New Yorko gubernatorius 
daugiausiai apmokamas, ne
gu kurios kitos valstijos gu
bernatorius. Jam per metus 
moka $25,000. *

SEKA KANUOLIŲ VEIKIMĄ

Vienas Amerikos kareivių Italijoj užkopęs ant kalno 
seka kanuolių veikimą ant priešo pozioijų ir teikia savie
siems direktyvas. (Acme-Draugas telephoto)
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Džiautįsmingos 
Kalėdos

Cicero. — Seržantas Kas
tas A. Talzūnas, prieš tre
jetą metų įstojęs į Dėdės 
Šamo tarnybą (Air Corps) 
kaipo mechanikas. Kada bu
vo užpultas Pearl Harbor, 
jis dalyvavo akcijoj Hick- 
ham Field. Vėliau matė ak
ciją jūrų susirėmime Mid- 
way salose.

Dtbar Kastas tarnauja 
Santa Ana, Calif., kaipo Air 
Cadet. Gavęs progos Kalė
doms atlankė saviškius pa
darydamas jiems didelio 
džiaugsmo.

Ne už dyką senis Talzū
nas pastaruoju laiku galvą 
iškėlęs vaikštinėjo. Mat, lau-! 
kė, kada sūnus parskrys 
bomberiu. Mamytė gi džiau
gias, kad traukiniu parva
žiavo; esą, daug saugiau.

Talzūnų vyresnysis sūnus 
Pranas, Lietuvos nepriklau
somybės laikais buvo nuva
žiavęs į Letuvą su krepši
ninkų komanda, kur pasižy
mėjo kaipo gabus atletas ir 
liko apdovanotas Vytauto 
Didžiojo ordenu.

Talzūnai turi ir dukrelę, 
kuri darbuojasi šv. Antano 
parapijoj jaunimo tarpe. Su 
prantama, nemažiau rūp’nas 
ir savo broliukais.

Gerų tėvų pavyzdinga šei
mynėlė. J. Tarutis

Seminarijos vado
vybės padėka

Reiškiame nuoširdžią pa
dėką mūsų brangiems ir my
limiems rėmėjams bei gera
dariams, kurie prisidėjote

; prie novenos pamaldų bei 
pri e karo bonų išplatinimo 
tikietų.

Novenos ir karo bonų lai
mėjimo pramoga davė pel
no $1,804.75.

Lai Gerasis Dievulis Jums 
gausiai atlygina, ypač dvasi
nėmis gėrybėmis už Jūsų 
parodytą gerą širdį ir meilę 
Tėvų Marijonų seminarijos 
auklėjimo darbui.

Jums labai dėkinga.
Tėvų Marijonų seminari

jos vadovybė.
Kun. J. Mačiulionis, MIC., 
TT. Marijonų seminarijos 

namo vyresnysis
-——-------------------------------
Olandai nemano ateity 

nusiginkluoti
LONDONAS, gruod. 28.— 

Olandijos užsienių reikalų 
ministras E. N. Van Klef- 
fens sakė jo kraštas pasi
ruošęs kolaboruoti su Angli
ja po karo tiktai jeigu An
glija ir jos imperija ‘'nero
dys ir vėl noro nusiginkluo
ti.”

Kur lauksite 
Nauju Mėty?

Bet smagiai, links- 
suliaukti

Daugelis statys tokį klau
simą. Suprantama, vieni va
karą praleis namie, kiti va
žiuos į vidurm’.estį. ieškos 
vietų, kur būtų galima links
mai praleisti laiką laukiant 
Naujų Metų.

Noras linksmai ir smagiai 
sulaukti Naujus Metus vi
suomet labai brangiai kai
nuoja,
mai ir nebrangiai 
Naujus Metus visi galės Da- 
riaus-G'rėno posto 271, A- 
merikos Legijono. svetainėj, 
kur rengiama 1944 metų su
tiktuvės. Balius gruodžio 31 
d. prasidės 7 vai. vakare.

Baliuje bus įvairių žaidi
mų, laimės ir šokiai prie 
šaunaus orkestro. Kas dar 
iki šiol nenusistatė kitur 
Naujų Metų laukti, atvykite 
j Dariaus-Girėno salę, 4416 
So. Westem Avė., gruodžio 
31 d.

Svarbiausia, kad visas pel
nas eis Ch’cago S e r v i c e 
Mens’ centrui. Mūsų sūnūs, 
vyrai ir broliai yra pasiren
gę dėti savo gyvastis už mū
sų šalies laisvę ir laisvę visų 
šalių, kurias d ktatoriai yra 
pavergę, sykiu ir už laisvę 
mūsų tėvų krašto — Lietu
vos.

Visus kviečia rengimo ko
misija: Vincas M. Stulpinas. 
M. F. Pumputis, B. R. Piet- 
kiewicz, J. A. Mickeliūnas, 
J. A. Kibort, K. Paulauskas.

A
PETRONĖLE 

KASILAUSKIEN'E
(po tėvais Stragaitė)

Gyveno 2438 We.t 46th PI.
Mite gruod. 27 d.. 1943 m., 

9:30 vai. vak., sulaukus pu
sės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Vainuotų’ pa
rap.. Balčių kimo.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko d deliame nuliūdimą 

vyrą Vincentą, 4 dukteris 
Oną Rakauskienę ir žentą 
Stanislovą, Petronėlę Puido
kienę ir žentą Joną, Stanisla
vą Mockienę ir žentą Joną, 
Bronislavą Urbonienę ir žen
tą Julijoną ir 10 anūkų, se
sers sūnų Joną Yušką ir jo 
šeimą. 2 sesers dukteris Oną 
Venckienę ir Oną Žemaitienę, 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašai votas 
Eudeikio koplyčioje, 
California Avė.

Laidotuvės įvyks 
gruod. 31 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Ne
kalto Prasid. šv-nnč. Paneles 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už vėl o- 
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Žentai, Antikai. Sesers Sūnus, 
Sesei s Dukterys ir Giminės.

laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis, T-l. Yards 1741.

John F. 
4330 So.

penktad.,

A. f A
MATEUŠAS AUGUSTINAS

Gyveno 3200 S. Green St. 
Mirė gruod. 27, 1943 m„ 3 vai. 
pp., sulaukę® puses ainž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės apskr.. Dabtikių par., 
Anykščių kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 4 m.
Paliko dideliam*- nuliūdime 

brolį Kazimierą ir brolienę Ve
roniką. brolio dukterį Oną 
Nelson, brolio sūnų James Au
gustiną ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. I,i< tuvo- 
je paliko 3 seseris Veroniką, 
Anelę ir Severą ir kibias gi
mines.

Velionis priklausė 
laimintos Lietuvos

Kūnas pašarvotas 
Phillips koplyčioje, 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks
gruod. 30 d. iš koplyčios 9:00 
vala. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti lldotuvPse.

Nuliūdę: Brolis. Brolienė, 
Brolio Duktė. Brolio Sūnus i 
Giminės. »»

Laldotuvi i Din.ktorius Anta
nas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

prie Pa- 
draugijos 
Antano M. 
3307 So.

-Į————I—■ I I. .

Daugiau kaip 8,000 galo
nų gazolino prarasta pereitą 
pirmadienį, kaip trokas su
davė j saugią vietą (safety 
island) ir apsivertė Western 
ir Belle Plaine avė.

PIRKITE KARO BONUS!

DANŲ SABOTAŽO LIUDININKAS

Radio iš Stockholmo j Ameriką atsiųsta; ši nuotrauka. 
Tai Copenhageno vandentiekio centralinė, kurią patys da
nai vykdydami sabotažą susprogdino. Iš didelio pastato 
belikę tiktai krūva griūvėsiu. (Acme-Draugas telephoto)

« 

ganizatorės, J. Daužvardienė 
ir O. Biež enė. Tačiau. Rau
donojo Kryžiaus tarnautojai 
ir viršininkai rūpinosi lietu
vių grupe, priėmė ją gra
žiai, mandagiai, ka;p visuo
met, ir teikė kuo gerinusį 
patarnavimą.

Žemiau seka užsiregis
travusių pilnas sąrašas. Tos 
kurios negalėjo tą dieną au
kot kraują, pasižadėjo vykt 

buvo labai aukštai įvertinta 4 Raudonąjį Kryžių vėliau, 
Raudonojo Kryžiaus virsi- ta Pača Kalėdų intencija 
ninku, kurie prašė išreikšti au^°^ kraują, (bkaitlinė nu- 
ypatingą padėką aukoto
joms.

Gaila, kad kai kurios, ir 
priežasties siaučiančių šal
čių ir infiuenzos negalėjo at 
vykt, jų tarpe ir grupės or

Kalėdinė kraujo 
dovana

17 d. gruodžio dar viena 
Lietuvių Kraujo Aukotojų 
Legiono grupė buvo nuvy
kusi į Raudonojo Kryžteus 
centrą. Ši grupė aukojo krau 
ją, kaipo Kalėdų dovaną ka
reiviams, tarnaujantiems A- 
merikes kariuomenėj. Ta 
graži intencija bei dovana

i

Apvogė viešnias
Vagis pavogė rankinukus 

WAC Corp. Edith Davis. 24 
metų amžiaus, ir Mrs. Vi- 
vian Deladd, iš namų. 6020 
Peoria str. kur jis svečia
vo®. Corp. Davis, 755 Cer
mak rd., neteko $12 ir grįžti 
geležinkelio biletą į Sacra- 
mento, Calif. Mrs. Deladd, 
9519 Bishop str., neteko $40.

Du negrai sulaikė David 
Stocker, vaistinės vedėją, 
Dixie Drug kompanijoje. 301 
East 58th str, anksti perei
tą pirmadienį, ir pavogė iš 
jo $82 ir žiedą uė $110 ver
tės.

I rodo kelintą sykį aukoja 
kraują) — Ona Dovgin, Dėl-

Ia Mankus — 3, Anastazija 
Valančienė. Veronika Žilins
kienė, Sophia Ladyba, Dela 
Nausėdienė, Teresa Johnson 
Elzbieta Širvinskienė — 4, 
Ona Kiauky — 2, A. Balnie- 
nė — 2,. Uršulė Šimėnas. O- 
na Biežienė — 5, Katherine 
Artis, A. Kukenis — 3, Bar
bara Rimkus — 2, Frances 
Razgus, K. Jakubkienė — 5, 
Millerienė — 5, J. Milte riū- 
tė — 5, M. Kostorys. P. Mo
tis, S. Bellid, E. Lemke — 4, 
L. Mitchell, J. Marazas.

Širdingas ačiū aukotojams 
už gražų lietuvių vardo iš
garsinimą, ir už puikią Ka
lėdų intenciją — dovaną, ku
ri remia Amerikos karo pas
tangas. Rep.

A. -Į- A.
JUOZAPAS KRIAUČIŪNAS

Gyveno Lemont, III.
Mirė gruod.

6:30 vai. 
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, 
vaikų apskr., 
Kierų kaimo.

Amerikoje
I’aliko dideliame 

moterj č 
Starkyte) 
Petronėlę 
tery (U. 
taną, švog-tius 
moterį Agniešką Koncaičius ir 
jų šeimą ir Peti-ą. 
Petronėlę Mockus ir 
mą ir daug kitų 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašai votas 
wicz kop.yčioje, 2314 
23rd PI.

Laidotuvės įvyks penktad., 
gruod. 31 d. iš kop yčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Gi
mimo Švč. Panelės parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas ) šv Kazimi >ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimini s, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šios? laidotu
vėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentas, Anūkas, švogeriai ir 
Giminės.

laidotuvių Direktoriai la- 
chauiez ir Sūnui. Tel. Canal 
2515.

27 d., 1943 
vak., sulaukęs

Kilo iš 
Lukšių parap.,

išgyveno 34 m. 
nuliūdime 

Antaniną (po tėvais 
b 2 dukteris Oną ir 
?. žentą Edard Šlat- 
S. Army). anūką An- 

Prai.ciškų, jo

jo moterį 
jų šei- 

gimin ų,

Lacha- 
West

Didysis Ofisas ir Dirbtuve

VENETIAN

TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

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

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

MONUMENT CO.

KREIPKITĖS PRIE MUS Čįį
TTVCTČAn TT? CTVT A TTUT7 'P

!■

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

5

PETER TEOOST MONUMENT COMPANY

ij

MAUZOLEJA1
ŽENKLAI

Rekordas—

k'

vS

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

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Endurtng—Strongest—Bert In Tbe World. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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.

AA
PETRAS PŪKELIS

Mirė Gruodžio 27 d. 1943m„ 
sulaukęs 53 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio. Žvilgių parap. 
l^ibkasės kaimo. Amerikoje 
išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
seserį Marijoną Janeliūnienę ir 
jos sūnų Jurgį ir marčią Ma
riau; 3 brolius Antanų. Juoza
pą ir jo šėtoną. Jurgį ir bro
lienę Valeriją ir jų šeimą, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano M 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė. I^tdotuvės įvyks 
ketvirtadienį. Gruodžio 30 d..
194 3 m. Iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurtoje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Nesuo. Sesers Sūnus 
ir Marti. Broliai. Brolienė ir 
Giminės.

Baidot. direktorius Antanas 
M. Phillips. Telef. Vards 4 908.

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6102

M
i

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

.13
>■

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

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

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46tb ST. Phone YARDS 0781

k

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
19821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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Trumpos žinios

įvykiai Chicagos

Nutrenkė elektra
Joseph Urso Jr., 9 metų, 

buvo nutrenktas pereitą pir- 
• madienį elektros savo name, 

2617 Evergreen ave., kai jis 
palietė Kalėdų eglaitės su
gedusį šviesos reflektorių, 
kai sėdėjo ant radijatoriaus. 
Ugnegesių departamento gel
bėjimo sąuadas bandė vaiką 
atgaivinti, bet nepasisekė.

Minimas vaikas buvo ga
vęs iš tėvo Kalėdoms dova
ną čiuožti įrankį (ice 
skates). Pereitą pirmadienį 
vaikas bandė čiuožti, bet ne
mažai kartų perpuolė ant le
do. Kai vaikas grįžo namo,» 
jis atsisėdo ant radijato
riaus kad išdžiovinti rūbus.y

Kai jis palietė reflektorį, jo 
šlapi rūbai ir radijatoriaus 
plienas buvo geras laidinin
kas elektros srovei, elektros 
srovė perėjo per jo kūną.

I

Nusiskundė
Mrs. June Klas, 1637 East 

77th str., nusiskundė polici
jai, jog kūdikio vežimėlis, 
dvidešimt penkių dolerių 
vertės, buvo pavogtas iš jos 
namų pereitą pirmadienį.

* * *

Įsibriovė

Trys vaikai užlipo ant traukinio

Beieškant šventėse juoko, vienas 
šešto skyriaus vaikas neteko kojų

Trys Chicagos vaikai ne
žinojo ką veikti Kalėdų die- kų. ir paskui nušoko. Edwar-I

[

nomis. Jie pereitą pirmadie
nį užlipo ant prekinio trau
kinio.

Jie pavažiavo keletą blo-
/ muz

Ateitininkų draugovės meno mėgėjai, kurie gruodžio 12 d., 1943 m., Medinah Temple, 
karo bonų pardavimo parengime, pavaizdavo lietuviškos rugiapiūtės pabaigtuves, o tos 
pačios dienos vakare interpretavo liet, tautinius šokius Liet. Sporto šventėj, Dariaus- 
Girėno salėje. Paveiksle matome rugiapiūtės artistus: viduryje sėdi šokių mokytoja L. | 
Zaikienė; pirmoje eilėje draugovės pirm. A. Navikaitė, meno mėg. ved. A. Skirius. Fed- 
jos sek. E. Samienė, A. Atkočaitis, V. Samoška, B. Skirienė; antroje eilėje (iš kairės de
šinėn) : J. Zaikis, M. žūtautaitė, T. Samaitė, S. Samaitė, G. Ruibytė, B. Samaitė, A. Pet
rukas, B. Pivoris, O.. Petrošiūtė ir F. Bumbi auskas, draugovės akordionistas. Paveiksle 
nėra F. Baliauskaitės, R. Baliausko, A. Jak učio ir B. Trijonio. Ateitininkų draugovės 
meno mėgėjai jau turi kitiems metams tris kvietimus programai pildyti: Dariaus Girė
no legionierių Naujų Metų sutikime, šv. Ka zimiero Akad. Rėm. 8 sk. vakare, sausio 30 
d., Marąuette Pk., ir LRK Federacijos, Cicero skyriaus vakare, vasario 13 d.

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

Daugiau atsargumo

Į ausi Įėjo, pro

Edwardui Reynolds, 14 
metų, 114 So. Damen ave., 
ir Joe Amberry, 13 metų, 
1715 W. Monroe str.. nieko 
neįvyko. Bet Edwardo jau
nesnysis brolis, Louis Rey- 
nold Jr., 12 metų, nukrito 
nuo anglių laikytojo. Kriti
mas jam kaštavo abi kojas.

* * *

Vaikai anksti rytą aplan
kė kaiminystėje žaidimų vie- 
|f- - — • -tą. Jie nuėjo į Reynolds’o 
namus, bet jie neturėjo čia 
ką veikti. Jie nuvyko į tuš
čią aikštę, bet ir čia nerado 
ypatingo juoko. Paskui jie 
nužygiavo prie Indiana Har
bor Beit geležinkelio, Lake 
gatvėje, ir užlipo ant preki
nio traukinio, šiaurėn einan
čio.

Vagys įsibriovė į Chelten- 
ham Inn taverną, 3002 East 
Cheltenham pi., pereitą sek
madienį, ir pavogė dėžę deg
tinės ir $25. Apie tai prane
šė taverno vedėjas pereitą 
pirmadienį.

❖ * ❖

Pažadino
Stiklo išdaužimas pažadi

no Mrs. Samuel Van Horn, 
1821 Chicago ave., anksti 
pereitą pirmadienį. Ji nubė
go prie lango ir pamatė, jog 
vagis neša mašiną, kuri ly
gina grindis, iš jos vyro 
krautuvės pirmojo aukšto. 
Vagis nusinešė mašiną už 
$288 vertės į savo automo
bilį ir nuvažiavo savo keliu.

■v- ■

išėjo
Žuvę kareiviai karo I 

frontuose I 
t

i

Thomas Randeli Jr. 14 
metų amžiaus, 4945 Loomis 
str., buvo peršautas ir sun
kiai sužeistas pereitą pirma
dienį, kai jis ir jo draugas 
žaidė su 32 caliber pistoletu. 
Pistoletas netikėtai išsišovė. 
Kulka įėjo į Randell’io kai-

Mirė išradėjas
Hartford, Conn. — Curtis 

• H. Weeder, 81 metų am
žiaus. išradėjas, išdirbėjas ir 
nubraižyto jas (piešėjas) pir
mojo elektrinio lokomotyvo,

I

rią ausį ir išėjo per dešinę 
akį. Jis buvo nugabentas į 
kauntės ligoninę. Stock 
Yards policija pasakė, jog 
jaunuolis ir David Opas, 14 
metų amžiaus, 5119 Racine 
ave., žaidė su pistoletu 50-je 
ir Throop gatvėse.

Reikia atsargiau elgtis su 
ginklu. Neatsargumas veda 
prie nelaimių.

-

VVashington, D. C. — Ka
ro departaamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 273 
Jungtinių Amerikos Valsty-

7,500 automobilių
Apie 7.500 chicagiečių pe

reitą pirmadienį nupirko au- 
kuris pradėjo veikti Jungti- tomobiliams leidimus 1944
nėse Amerikos Valstybėse, metaiųs valstijos sekreto- 
mfrė pereitą antradienį riaus ofise, 336 S. Ashland 
Hartforde, Conn. ave.

I

I

Turbūt vagys pamanė, 
jog jau Velykos

Tarp 5 vai. po pietų Kūčių 
vakarą ir 6 vai. iš ryto pe
reitą pirmadienį vagys įlipo 
pro tą vietą, kur nuo gaisro 
pabėgama; jie įėjo į trečią 
aukštą Ellis Egg Concern, 3 
South Water str., ir pavogė 
105 dėžes 
A. Ellis, 
Maxwell 
pavogta
kurių vertė siekia $5,500.

_

kiaušinių. Edward 
vedėjas, pranešė 

str. policijai, jog 
37,800 kiaušinių.

Nepaaiškėjo
Chicagoje 1943 metais bu

vo neišaiškinta dvidešimt 
septyni užmušimai (nužudy
mai. Apie tai pranešė perei
tą pirmadienį iš policijos de
partamento žmogžudystėms 
tirti biuro Lt. Otto Erlan- 
son.

ii

das ir Joe “nušoko bėgant” 
ir atsigręžė pažiūrėti Louis.

“Louis ten sėdėjo”, — Ed- 
wardas vėliau pasakė, “šau
kė mus ir sakė, kad negali 
pajudėti. Mes atbėgom prie 
jo ir pamatėm, jog iš jo ko
jų bėgo kraujas.”

Praeiviai, įskaitant ka
reivį, pagelbėjo aprišti vai
ko kojas, ir skubiai nugabe
no į kauntės ligoninę. Kiti 
davė laisvu noru jam krau
jo transfuziją, tikėdami iš
gelbėti jo gyvybę.

# * *

Gydytojai amputavo abi 
vaiko kojas. Anksti pereito 
antradienio rytą buvo pa- 

' tirta, jog vaiko sveikata ge
rėja.

Louis, šešto skyriaus 
Grant viešos mokyklos mo
kinys, nešaukė ir neklykė iš 
skausmo, policija pareiškė, 
ir net neverkšleno.

Vaizdas iš lakūnų gyvenimo

Nepaprasta bombardieriaus drąsa
VVashington. — Leitenan- lėktuvo ir apsižergė atdarą 

tas Ernest L. Watts, iš Hat- bombų skylę. Tokioje padė- 
tiesburg, Miss., ilgai atsi- tyje būdamas jis įdėjo eks- 

bių kareivių pavardes, kurie mins nepaprastą įvykį. Jis plodavimo spilkutės 
žuvo Azijos, Europos, Vidur- 8rižo iš kovos, kuri vyko bo, kad išlaisvinti bombas, 
žemio, Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose. Žuvusiųjų skai
čiuje dvylika vyrų yra iš 
Illinois valstijos, aštuoni iš 
Indiana, penki iš Iowa, vie
nuolika iš Michigan ir devy
ni iš Wisconsin.

virš Vokietijos. Jis buvo ap
sižergęs atdaras 
kurias bambosI 
be parašiuto, ir 
(ir kuloksvaidžioi v is arti.

Lt. Watts buvo bombar- 
dieriumi B-17 Flying Fort
ress. 8-tos oro jėgos, kuriuo 
grįžo į Angliją po užpuolimo 
Vokietijos iš oro. karo de
partamentas pareiškė. Tech-

duris, pro 
išmetamos, 
skeveldros 

ugnis veikė

DRAUGO”
METINIS

šeši Chicagos motoristai 
pereitą savaitę neteko gazo
lino racionavimo kortelių, 
kad jie sulaužė važiavimo n^ca^ Sgt. Paul W. Jonės, iš
taisykles. Alitrough, Ark., radio ope--

ratorius, pastebėjo, jog sep
tynios Fortress bombos, iš 
kurių buvo ištrauktos explo- 
davimo spilkutės, buvo susi- 
grudusios tam tikroje vieto
je. Informuotas apie padėtį. 
Lt. Watts numetė savo para
šiutą. kad galėtų laisviau 
veikti, viena koja įrėmė į ta
kelį. o kitą į dešinę sieną

i

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d., 1944

SOKOL SALĖJ
Bus

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
%

Groja

ir dir-

Flying Fortress (skrajo
janti tvirtovė) sumažino 
greitį dėl atdarų durų, ir li
ko taikiniu priešlėktuvinėms 
patrankoms ir priešo lėktu
vams.

Nežiūrint to, Lt. Watts tę
sė savo darbą ir beveik tik 
nebuvo išmestas iš lėktuvo, 
kai 20-mm. šovinys palietė 
duris ir eksplodavo prie jo 
kojų.

Kol B-17 
krantą, jis 
tė penkias 
dar dvi, ir 
leido.

“Tai buvo didžiausias šal
tumo ir rūpestingumo pa
vyzdys, kokį esu matęs”, — 
pasakė pilotas Capt. James 
T. Stewart, iš St. Louis, Mo.

Apie tai teko sužinoti 
gruodžio 25 dieną.

pasiekė Anglijos 
sėkmingai išme- 
bombas, paliko 
sėkmingai nusi-

X S. Rudaitis, “Draugo’5 
iš vežioto jas, šiomis dieno
mis sunkiai susirgo. Budai- 
čiai gyvena adresu 2316 S. 
Hoyne Ave.

X Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
Šv. Kalėdų proga parapijo
nai parapijos reikalams su
aukojo $2,200.00. Pavyzdin
gas duosnumas.

X Kun. V. Mikolaitis, šv 
Benedikto parapijos, Blue 
Island, vikaras, jau antra 
savaitė, kaip serga. Guli Šv. 
Pranciškaus ligoninėj, Blue 
Island, kurioj būdamas svei
kas taip pat ėjo ir kapelio
no pareigas.

X Er ne s tas Kūnickas, 
vestsaidietis, vienas trijų 
brolių tarnaujančių kariuo
menėj, šiomis dienomis par
vyko namo poilsio. Jis tar
nauja merchant marine sky
riuje. Sako, apkeliavęs pusę 
pasaulio ir matęs šilto bei 
šalto.

X Cicero lietuviai, ku
riems tiktai rūpi Lietuvos 
ateitis — laisva ir nepriklau 
soma — renkasi į parapijos 
salę ketvirtadienio, gruodžio 
30 d., vakare. Išg’rs, kas 
dabar dedasi Lietuvoj ir kas 

' veikiama, kad padėti Lietu
vai nusikratyti vienokios ar 
kitokios spalvos diktatūros.

X V. Biežis, sūnus dr. S. 
Biežio, Kalėdų šventėse tė
vams buvo padaręs didelio 
džiaugsmo — karo lėktuvu, 
buvo parskridęs aplankyti. 
Namuos išbuvo tik keliolika 
valandų. Jis yra karo avia
cijos kadetas ir vasario me
nesi) ateinančių metų baigs 
mokomąjį kursą

X V- Rėkaus, No. Side vei 
kėjo, sudalyta scenos mėgė
jų grupė turi susimokinus 
pora gražių komedijų, kurių 
vieną, ka'p teko girdėti, bus 
atvaidinta ateinančiais me
tais West Sidėje bendrame 
Moterų Sąjungos ir Susivie- 
nymo 100 kuopų vakare.

I

j1

Paslydo nuo kalno

Methnen, Mass. — Visokių 
dalykų gyvenime pasitaiko. 
Štai kas įvyko pereitą pir
madienį. Trokas paslydo nuo 
kalno laike ledų audros ir 
susidaužė į namo šoną, nu. 
ir įvažiavo į jaunos poros 
miegamąjį kambarį. Trokas 
sustojo, mašinos inžinas pa
lindo po lova, ir pora, Mr. ir 
Mrs. Fred Earnshaw, nebu
vo subraižyti. Tik, žinoma, 
žiauriai buvo pažadinti iš 
miego.

X Aušros Vartų parapijos 
choro scenos mėgėjų grupė 
sausio 30 d., Šv. Antano pa
rap .jos salėj, Cicero j, vai
dins begalo juokingą veika
lą. Vakarą rengia Moterų 
Sąjungos 48 kuopa. Be to, 
tame vakare dainuos ir M. 
S. 21 kuopos, iš Town of 
Lake, choras.

PIRKITE KARO BONUS!

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

PRYZINIS ORKESTRAS SKELBKITES “DRAUGE”

i “Darbininko" Administracija,
Siunčiu *....................... ir prašau prisiųsti Liurdo knygą

■ Vardas ir Pavarde ................................. ..  . ..................................... ........................
| Gatvė .............................. ............................................... ...................................................
| Miestas ir Valstija ................................................ ........................ .. .....................

Įamžinki! savo vardą i Liurdo knygą
Iš visą Marijos stebūkHngy šventovių labiausiai yra pagarsėjęs 

Liurdas, kur prie Masabielio upės, 1858 metais švč. Pan. Marija 
apsireiškė mažai mergaitei Bernadetai. Toje vietoje, kur Marija 
apsireiškė, atsirado šaltinis vandens, gydąs įvairias kūno ligas.

Kas norėtų plačiau apie IJurda Švč. Pan. Marijos apsireiškimus 
ir įvykusius IJurde stebuklus sužinoti, užsisakykite Vyskupo P. Bu
čio knygą, kurią šiomis dienomis laikraštis Darbininkas spausdina 

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip tai: Liurdo apsireiš
kimo vieta Bernadetos, kuriai švč. Marija apsireiškė, įvairių li
gonių, kurie stebuklingai pasveiko ir kitų paveikslai.

Norntieji gauti šią begalo naudingą knygą, prisidėkite prie jo
sios išleidimo. Kas aukos $5.00 ar daugiau, tas gaus knygą ir jų 
vardai bus įamžinti - atspausdinti pačioje Liurdo knygoje. Knygos 
fondui aukas siųskite: Darbininkas, 366 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass. ♦
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