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NUSKANDINO 3 NACIU NAIKINTUVUS
U. S. TANKAI PRISIARTINO PRIE
CAPE GLOUCESTER AERODROMO
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

N. Gvinėjoj, gruod. 29. — 
Tankų gslbstimi, amerikie
čiai marinai pasivarė pirmyn 
5 mylias per N, Britanijos 
dž:ungles ir dabar stovi ne
toli Cape Gloucester aero
dromo. Japonai bandė ketu
rias stiprias bet nevykusias 
kontratakas prieš marinus 
žygiuojančius rytuosna iš 
Cape Gloucester į Borgen 
įlanką, bet didžiausias dali
nys rado tik mažą opoziciją, 
ir dasiekė poz:ciją tik l’Ąi 
mylią nuo išbombuoto aero
dromo. Pranešimas sakė ame 
rikiečių nuostoliai buvo la
bai maži ir pranešė, jog bu-i 
vo suimta dideli kiekiai prie 
šo amunicijos, artilerijos ir 
reikmenų.

Visokių rūšių lėktuvai nu 
metė 150 tonų bombų ant 
priešo pozicijų, ir apšaudė 
japonų aerodromus. Keturi 
iš 36 priešo lėktuvų, kurie 
bandė pulti amerikiečių Cape

Glcucester poziciją, buvo 
laivų pr'ešlėktuvinių patran 
kų nušauti.

Apie 50 mylių į pietry
čius, U.S. 6-tos armijos da
liniai atmušė pakartotinas 
priešo atakas, ir vis varosi 
į rytus. Sekmadieny ameri
kiečiai turėjo pastraukti 
atgal iki Umtingalu. Sąjun
gininkų lėktuvai išsklaidė 
priešo lėktuvus, kurie ata
kavo amerikiečių pozicijas.

Naujoj Gvinėjoj, austra- 
lieččai kareiviai užėmė 5,600 
pėdų aukščio kalną, iš kurio 
mato priešo Madang bazę. 
Iš to kalno jie dabar galės 
pradėti atakas ant Bogad- 
jim ir vėliau ant Madango. i

Huon pusiausaly, kiti aus- 
traliečiai užėmė Ago ir Va
lingai, apie 25 myl:as į šiau
rę nuo Finschhafeno.

Šiaurės Solomonuose, A- 
merikos lėktuvai sunaikino 
40 pastatų ir daug lušnikių 
eilėj atakų ant Kieta uosto 
apylinkės.

Žydų armija Lenkijoje Atnaujino atakas ant 
kovoja prieš nacius

Arkivyskupas prašo 
pripažinti mažųjų j 

tautų teises 
CHICAGO, gruod. 29. — 

Kalbėdamas į Amerikos Ca
tholic Philosophical Associa
tion narius Sherman viešbu
ty, Chicagos Arkivyskupas 
J.E. Samuel A. Stritch šian
dien prašė pripažinti mažųjų 
tautų suverenes te sės, pa
brėždamas, jog nuolatinė 
taika pasaulyje gali būti su
daryta ant labdaros, teisin
gumo ir broliškumo pamato.

Arkivyskupas sakė nesi
skaitymas su krikščioniška 
teisybe ir trūkumai santy
kiuose tarpe žmonių kliudo 
nuolat'nės taikos sudary
mui.

Tarpe kitko, Jo Ekscelen
cija pareiškė, kad jeigu ma- 

, žumcs bus padarytos nepri-į 
vilegijuotom politinėm gru
pėm, jeigu mažom tautom 
bus užginta pilnos tautų tei
sės, ir jeigu žmonių žemės 
ir darbas bus eksplotuoja- 
mi, šeimos pavergtos, žmo
gus neturės sau teisių, tai 

į tuomet nėra tvarkos politi
niam sudėjime, ir negali bū
ti taikos.

I

Sakoma

LONDONAS, gruod. 29.—į 
Lenkų telegrafų agentūra 
šiandien pranešė apie mis
terišką žydų partžzanų ar
miją, kuri kovoja prieš vo
kiečius Lenkijoje,
jų grupė susideda iš apie 
trijų tūkstančių asmenų ir 
esanti gerai organizuota. 
Jai neva vadovauja buvęs 
lenkų armijos karininkas, 
kur:s pasisavinęs vardą 
Gutt. Mažai kas apie jį te
žinoma.

Anot požemio raportų, tie 
partizanai įsibriovė į mažą 
Makuszow miestą, netoli 
Lublino, kur naciai laikė 120 
lenkų ir žydų belaisvių, už
mušė nacius sargybin:us ir 
kalinius paliuosavo.

Taipgi nesenai, vokiečiai 
pasiuntė stiprų dalinį pri
baigti tuos partizanus, bet 
kovose žydai užmušę 300 
nacių, o prarado tik 50 savo 
žmonių.

Agentūros pranešimu, tas 
dalinys įvairiais būdais gau 
na sau ginklų. Didesnė dalis 
jų atimama ar pavogiama 
iš nacių, o kitus jiems pri
stato lenkų požemis. Jų šū
kis esąs “Jokio pasidavi
mo!“ ir kiekvienas įstojąs 
žydas padaro priesaiką kol 
gyvas nepasiduoti.

Dvidešimts žydų suorga
nizavę tą armiją, kuri nuo
lat auga iš ghettų pabėgu
siais žydais. Daug žydžių 
moterų tarnauja joje kaipo 
kareivės, slaugės, ;r virėjos

japonų Marshall salų
PEARL HARBOR, gruod. 

29.—U.S. armijos Liberator 
bomberiai, tęsdami savo ata 
kas ant japonų tvirtovių 
Marshall salyne, gruodžio 
26 d. numetė 50 tonų bombų 
ant Wotje atolio, o laivyno 
lakūnai atakavo laivus ir 
pakraščių įrengimus Jaluit 
atoly.

Pranešimas sakė šeši ja
ponų naikintuvai numušė du 
Liberator bomberius. Mūsų 
lakūnai numušė vieną Zero 
lėktuvą.

Sako vengru laikraštis 
užgyrė FDR pareiškimą

LONDONAS, gruod. 29.— 
Vienos agentūros pranešimu 
iš Budapešto, Vengrijos laik 
raštis National News pas
kelbęs komentarą apie Prez. 
Roosevelto pareiškimą kas- 
link mažųjų tautų teises. 
“Aišku,” laikraštis rašė, 
“kad kiekviena maža tauta 
gali tik užgirti Amerikos 
politinį nusistatymą, ir jį 
dar labiau užgirs jeigu jrs 
bus praktikoje įgyvendin
tas.”

SOVIETAI OKUPAVO KOROSTENĮ
Atakuoja nacių linijas prie Žitomiro
LONDONAS, gruod. 29.— 

šešios dienos po ofensyvos 
pradžios, Gen. Vatutin vado
vaujama rusų kariuomenė 
šiandien užėmė Korostenį, 
svarbųjį susisiekimo centrą. 
Raportai iš fronto sako kiti 
daliniai pirmos Ukrainos ar
mijos jau dasivarė iki 10 
mylių nuo Žitomiro, po to 
kaip užėmė Korostiševą ir 
Smolovką, P----  I

imtų miestų yra Radomysl 
ir Brusilov.

Anot Maskvos pranešimo, 
rusai Baltrusijoje atmušė 
16 vokiečių kontratakų pa
keliui į Vitebską, žinios iš 
fronto sako rusai dabar ran 
dasi tik 5 mylias nuo tos 
priešo tvirtovės.

I pietus nuo Dniepro už
lenkimo, vokiečiai pradeda

PIRKITE KARO BONUS!

JŲ ŽINIOJE BUS VISI KRAŠTO GELEŽINKELIAI

iVyriausybei perėmus viso krašto geležinkelius, jų ad
ministravimas perduotas šių asmenų žiniai: Majorui-gene- 
rolui C. P. Gross (viršuje-kairėj), leitenantui-generolui 
Brenon Somerwell (viršųje-dešinėj) ir žemiau žiūrint iš 
kairės į dešinę: A. E. Whitney, prezidentui Brotherhood 
of Railroad Traimen unijos; Alvanley Johnston, iš Bro
therhood of Locomotive Engineers; ir Martin W. Clemen, 
prezidentui Pennsylvania geležinkelio. (Acme-Draugas te
lephoto)

KANADIEČIAI SKUBA Į PESCARA
Amerikiečiai artinasi prie San Vittore
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Alžyre, gruod. 29.—Kana
diečiai kareiviai, po aštrių 
kovų už Ortona miestą, da
bar žygiuoja į šiaurę pa
kraščiu per sniegą ir lietų, 
Pescara uosto linkui, štabo 
pranešimas sakė astuonių 
dienų kovos už Ortona jau 
baigtos.

Penktos armijos fronte, 
vokiečiai pradėjo didelę ata
ką vakariniam krante ant 

: Ponte di Garigliano mieste
lio, netoli Garigliano upės 
žiočių. Toliau nuo kranto 

| sąjungininkai užėmė 3,000 
pėdų aukščio kalną, ir ame
rikiečiai skuba į San Vitto
re, kuris randasi ant kelio 
vedančio Romon.

netoli Šv. Petro bazilikos. 
Nėra sąjungininkų patvirti
nimo tokiai

Lėktuvai, 
aerodromus, 
Guidonia, o
geležinkelių centrus prie Ri
mini ir Vincenza.

žiniai.
kurie atakavo 

taipgi puolė 
kiti bombavo

BRITŲ KARO LAIVAI LAIMĖJO KOVA 
BISCAY ĮLANKOJE

LONDONAS, gruod. 29.— 
Bendras laivyno ir aviacijos 
min'sterijos komuni k a t a s 
šiandien pranešė .apie nau
jus britų laimėjimus, kuo
met Biscay įlankoj, netoli 
Prancūzijos pietinio kranto, 
karo laivai ir lėktuvai nus
kandino tris vok ečių nai
kintuvus, ir kelis kitus jų 
sužalojo. Smulkios žinios 
apie mūšius nebuvo paduo
tos. Nieko taipgi neminėta 
apie britų nuostolius.

Šiuo nauju laimėjimu nu
skandintų nacių naikintuvų 
skaičius pasiekia 42 nuo ka
ro pradžios. Į tą skaičių ne
įeina tokie vokiečių laivai,

Sirija ir Lebanonas 
gauna nepriklausomybę

LONDONAS, gruod. 29.— 
London Daily Herald šian
dien skelbė žinią, jog pran
cūzai naujų metų dienoje 
suteiks arabų valstybėms 
vidurių rytuose, Sirijai ir 

. Lebanonui, pilną nepriklau
somybę. Anot pranešimo, 
Gen. Georgės Catroux, at
stovaudamas prancūzų tau
tino išsilaisvinimo komite
tą, ir tų kraštų premjerai 
pasirašė sutartį pagal kurią 
visos galios, kurios prancū- 

i z?ms buvo suteiktos Tautų 
Lygos mandatu, bus perve
damos valstybių vyriausy
bėms.

kurie buvo sunkiai sužaloti 
ir veikiausiai nuskendo.

Pirmasis pranešimas ne
pasakė kada įvyko ta jūrų 
kova. Iš komunikato lyg su
prantama, jog vokiečių karo 
laivai lydėjo priešo konvojų.

26,000 tonų vokiečių kovos 
laivas Scharnhorst buvo nu
skandintas sekmad'eny, kuo
met jis, drauge su kitais na
cių laivais, bandė pulti kon
vojų plaukiantį į Murmans
ką. Laivynas vakar pranešė, 
kad Scharnhorst buvo nus
kandintas Dūke of Ycrk ko
vos laivo kanuolių ir kitų 
laivų torpedų.

Rusų artilerija pasitraukti. Atakoje ant Ki- 
šiuo laiku apšaudo nacių po- rovogrado rusai atrėmė di- 
zicijas Žitomire. dėlę priešo kontrataką, ir

sunaikino 33 narių tankus 
bei užėmė 1,000 nacių karei
vių. Vokiečiai taip skubiai 
traukiasi iš Kievo apylinkės, 
jog jie paliko 16 didž'ųjų 
kanuolių, 10,000 minų, 30.- 
000 šovinių, apie 1.000,000

Rusų daliniai taipgi pra
laužė silpnėjančias priešo 
linijas ir užėmė ZlobiČį, 5 
mylias į pietryčius nuo Ko- 
rostenio, ir Bekhi, tiek pat 
tolumo į šiaurryčius.

Iki šiol rusai atsiėmę dau
giau negu pusę teritorijos kulkų, ir 100 sunkvežimių, 
kurią vokiečiai rudens metu 
pravestoj ofensyvoj buvo 
užėmę. Tarpe svarbesnių už-

ORAS
Giedra. Truputį šilčiau.

Aštuntos armijos fronte 
indėnai ir neuzelandiečiai 
kareiviai užėmė du kalnus 
netoli Vilią Grande ir keliose 
vietose perk:rto Canosarielli 
vieškelį.

Nors Italijoj dabar siau
čia audros, Amerikos lėktu
vai daro atakas šiaurinėj 
Italiioj. Orinėse kovose nu
mušta 20 vokiečių lėktuvu, 
ir prarasta 11 mūsų lėktuvu.

Anot pranešimo, lėktuvai 
bombavo “aerodromus neto
li Romos,“ kur puolė han- 
garus. pastatus ir išsk1a:dv- 
mo aikštes prie Ciamnino. i 
pietus nuo Romos, ir “taik
li'’i“ bombavo CentoceHe. i 
rvt"is nuo Italijos sostinės, 

radio pranešimas 
sakė Roma buvo vakar bom- 
buota ir teieė. jog “sąjun
gininkų bombos” kritusios,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS ;
IŠ N. GVINĖJOS — Gen. 

MacArthur štabas pranešė, 
kad amerikiečiai iki šiol vei
kiausiai jau bus užėmę ja
ponų aerodromus Cape Glou
cester apylinkėj.

IŠ PEARL HARBOR — 
Adm. Nimitz pranešimas sa
kė laivyno bomberiai išsprog 
dino priešo amunicijos kro
vinį ir padegė japonų pas
tatus Nauru saloje.
—

LONDONAS, gruod. 29.— 
Vichy radio pranešimu, du 
Raudonojo Kryžiaus nusam
dyti švedų laivai pasiekė 
Piraeus uostą, Graikijoj, su j 
1,100 tonų maistų ir vaistų

Atmušė nacių atakas 
vakarinėje Bosnijoje 
LONDONAS, gruod. 29.— 

Jugoslavų partizanų armijos 
štabas pranešė, kad dideli 
vokiečių kariuomenės dali- 

1 niai buvo atmušti antrą die
ną iš eilės, Livno-Duvno 
apylinkėj, vakarinėj Bosni
joj. Naciai, norėdami užim
ti strateginį Glamoc miestą, 
15 mylių į šiaurę nuo Livno, 
be perstojimo atakavo par
tizanų pozicijas, bet nega
lėjo linijų pralaužti, ir tu
rėjo pasitraukti.

Herzegovinoje, 50 mylių p 
pietus, partizanai sustabdė 
vokiečių reikmenų traukinį, 
suėmė daug priešo karo reik 
menų, sunaikino 20 vagonų, 
ir trukdė priešo traukinių 
judėjimui.

Sustiprinti nacių daliniai 
atakavo 5-tos jugoslavų di
vizijos dalinius rytinėj Bos
nijoj. netoli Srevernica. Par
tizanai atsilaikė, tuomet 
kontratakavo ir išmušė vo
kiečius ir suėmė jų karinę 
medžiagą.

Aštrioj kovoj tarpe Glina 
ir Dvcr, Kroatijoj, partiza
nai atmuša nacius, o kiti 
daliniai okupavo Vrrbovsko. 
Į pietryčius nuo Zagrebo 
partizanai pravedė kitą ata
ką ant Velika-Gorica aero
dromo, kur suėmė 178 vokie 
čius, ir paleido 800 italų ka
rininkų ir kareivių, kuriuos 
vokiečiai buvo įkalirę.

Raportas iš Madrido 
sako Mussolini mirė .
MADRIDAS, gruod. 29.— 

Ne ispanų diplomatinis šal
tinis šiandien sakė Benito 
Mussolini pr:eš 10 dienų mi
ręs vienam Vokietijos klini- 
ke nuo senos ligos ir proto 
suirimo. Londone atsargiai 
žiūrima į šią žinią, kadangi 
Mussolini kelis kartus buvo 
paskelbtas mirusiu, kas kar
tą klaidingai.

Nors naciai pastatė Mus
solini priešakin jų sudary
tos “fašistų republikos vy
riausybės” vokiečių okupuo
toj Italijoj, Mussolinis neė
mė aktyv:ą rolę, veikiausiai 
dėl nesve katos.

Atšauktas gelžkelių darbininkų streikas
VVASHINGTON. gruod. 29 

— Geležinkelių darbininkų 
ryt dienai numatytas strei
kas neivyks. Trys darbinin
kų unijos, iki šiol atsakiu
sios visas arbitracijos pa- 
siūlijimus, šiandien sutiko 
atšaukti savo rytojaus die
nai ske’btą streiką.

Jų nutarimas, drauge su 
p?naš:ais 17 kitų unijų ank
sčiau padarytas nutarimais, 
sudaro progą vyriausybei 
grąžinti geležinkelius jų sa-

vininkams. Prez. Roosevel- 
to įsakymu, armija pirma
dienio naktį užėmė šio kraš
to geležinkelius, ir buvo pa
siruošus1 juos operuoti, jei
gu būtų įvykęs darbininkų 
streikas.

Tų trijų unijų vadai pa
reiškė, kad streiko įsaky
mas atšaukiamas po to, kaip 
pasitarė su Gen. Somervell,
kurį karo sekretorius Stim- 13,000 Gomelio miesto mū- 
son paskyrė rūpintis gele- rinių ir medinių namų, 5,- 

. žinkelių operavimu.

Naciai Gomelio mieste 
užmušė 50,000 žmonių

MASKVA, gruod. 29. — 
Gomelio miestas, kurį naciai 
okupavo per 23 mėnesius, 
šiandien pranešė, jog naciai 
nėr tą laiką iškorę, nušovę 
ir nukankinę daugiau kaip 
50.000 gyventojų, o apie 30,- 
000 išvežė priverstiniems 
darbams Vokietijoje. Miesto 
sovieto pirmininkas sekė iš

1100 sunaikinta.
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Lietuvių komunistų konferencija
(Mūsų korespondento)

šizmui tokią pirtį, kad jie 
niekur nepasislėps. Faš stąi 
peF visą laiką nuveikė tik 
tiek, kad jie parsitraukė 
Čarneekienę su vaikais. Su
rinkę pinigus laiko ir nesiun
čia pundelių Rus jos lietu
viams.

Bimba skelbia aukų rin-

SESUA TREČIA

Pįrmininkauja adv. K. Mi-. 
eheisonas.

Aido chorąs sugieda A- 
merikos himną ir tris dai
neles.

Sietyno choras sudainuoja
I 

kęlįas dainas, ** {
Pirmininkas Michelsona* ^-imą Aukavusių vardus skel 

džiaugiasi suvažiavimo pa
sisekimu, jog tai yrą ženk
las husistatymo prieš fašiz
mą.

Dr. Greičiūnas nurodo, 
kad prieš 50 metų niekas ne
būtų tikėjęs, kad taip bus. i 
Dėkavoju tėvams už išauk
lėjimą vaikų. Karas eina dar 
bo žmogaus su kapitalu.

Rusų War Relief komiteto 
atstovė dėkoja už atsidavu
sį darbą Rusijai. Nurodo vo
kiečių žiaurumus ir kad ru
sų jau yra žuvę vifš 8,000,- 
000. Rusijos žmonės net gu- 
zikų neturi. Iš Amerikos 
siunčiame Rurijon guzilcus, 
adatas, siūlus ir visus kito
kius dalykus.

Kalba Kubilius. Tironas 
buvo geras, bet dabar jį pri
skiriu naciams ir lietuviams 
fašistams. Univers tstai, mo 
kvklos ir Romos kunigija 
palaikomi labdarybe. Ati
duokime sovietų sąjungai; 
paskutinį centą. Rusų komi-i 
tetai turime skirti nemažiau 

. 25 nuoš. savo uždarbio.
. Nieko neatstovaudamas 
savo Vardu kalba latvys ad- 
v^katas nieko įdomaus ne- 
pssako, tik pasmerkė buvu-i 
$ą ,tvarką Lietuvoje.

Mizara perskaito gautas 
telegramas nuo Rusijoje gy
venančių lietuvių, nuo rusų 
armijoje esančių karių ir 
Lietuvos partizanų. Taipgi 
perskaito jiems atsakymo 
telegramas.

Kalba Bimba. Po š:.a su
važiavimo pradėsime ofen
syvą ir atidarysime antrą 
frontą prieš lietuvišką fa- $25.00. Šis karas nušluos 
šizmą ir kad užkursime fa- daug poniškų valdžių. An

EISENHOHERIO 
DEPUTATAS

Sir Arthur W. Teoder, bri
tų karo aviacijos viršinin
kas, paskirtas deputatu gen.

bil per garsiakalbį. Aukų 
sudeda $1,517.00, kas su pir
mesnėmis sudaro $4,950.65. 
Sako reikia sudaryti $5,000. 
Vėl dedamos aukos ir ben
drai viso sudėta $5,141.82.

Kalba latvis ir estė mote
ris, bet jie kalbėjo silpnai 
ir nebuvo galima girdėti.

Stanislova itienė anglų kai- Dwight D. Eisenhoweriui. 
boję nurodc; kad Lietuvoje 
nebuvo legaiės valdžios ir 
tikroji valdžia yra Paleckio. 
Perskaito bendrą lietuvių, 
latvių ir estų vardu rezoliu- 
c ją, kurioje nepripažįstama 
tų šalių buvusios atstovy
bės ir kad tos trys šalys yna 
sovietų Rusijos respublikos.

i

(Acme-Draugas telephoto)

nai jai suklestėjo kultūra ir 
laisvė. Visi bežemiai tapo 
aprūpinti žeme. Tūkstančiai 
lietuvių išvežti Vokietija q ir 
Vokietija atsakys už visas 
Lietuvai padarytas skriau
das. Rusijos kariuomenė vėl 
Įžygiuos i Lietuvą ir bus 
atsipalaidota nuo -.metoni- 
n’nkų.

Tuomi konferencija ir Oe-ig 
ta apie 7:05 vakare.

kelbta komunistinė ofensy- 
va ir prieš juos Bimbos lū
pomis atidarytas antras fron 
tas. Įsiutinti delegatai iš
siųsti atgal į koloni jas de
moralizuoti ir trukdyti patri- 
jotų lietuvių darbus.

Amerikos žuvę kariai, ku
rių eilėse randasi ir ‘ daug 
lietuvių, nepagerbti. Nepri
siminta nei žodis ir nepar
duotas nei vienas Amerikos 
karo bonas. Nepaaukotas nei 
vienas doleris Amerikos Rau 
dona j am Kryžiui. Visi patri- 
jotiniai Amerikos piliečiai 
lietuviai, visokių p-ažiūrų ku
rie tik nekomunistai, pava
dinti fašistais ir Htlerio a-
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WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

a

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

»

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

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

•<<
K

Daugely atsitikimų akys atitaiso- 1 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip I 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

v 
į Ll

g: •jaafer —

DR. VAITUSH, OPT ALESAUSKAS
and SONS

Kactory Representative.

SHOSVKOOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call —

REPUBLIC 6051

I . . t- • • VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.gontais. Jiems Visiems pas- vak. Seredomis' nuo pietų, o Ne- 
‘ dėlioj pagal sutartį.

glijos karalius jau pasakė, 
kad jis sutinka pasitraukti, 
jeigu tik to nori. Kurie skai
to “Laisvę” ir “Vilnį”, tie 
yni naujo pasaulio kūrėjai. 
Mūsų galingas spaudos dė
ka ir šis suvažiavimas sėk
mingas. Prancūzai ir lietu
viai pasiaukoja už laisvę. 
Grigaičiai, Laučkos, Balkū- 
nai, žadeik ai, Budriai, Dauž- 
vardžiai ir kiti atsakys prieš 
teismą arba visuomenę.

VVOLK STUDIO 
(945 VVest aS* Street

|MODERN

įUOMPLETE
ADVANCED PHOTOGKAPHY

LOWfiST I4SSHBLE PRkES

i’rtONE LAFAYETTE 2813

Atsistojimu pageiaami 
rusai žuvę kare. Apie ame
rikiečius žuvusius neprisi
minta.

Mizara skaito atsišaukimą 
į šiaurės ir pietų Amerikos 
lietuvius. Lietuva savanoriai

Kalba dr. Palevičius. Visi 
Amerikos lietuviai fašistai 
neatstovauja nei vieną nuo
šimtį Amerikos letuvių, res 
visi Amerikos lietuviai su 
raudonąja armija. Fašistai 
yra Hitlerio agentai ir tegul 
jų nei vieno nelieka.

Petrikienė praneša, kad 
Rusijos raudonajai armijai 
jau yra pasiųsta 5,222 ka- 
valkai mezginių ir drabužių.

Dr. Baltrušaitienė pager-. prisidėjo prie Rusijos ir te- 
bia tas moteris, kurios dau-t 
giausia numezgė mezginių. Į

Andriulis didžiuojasi dele
gatų ska’tliumi, kad jie yra 
visokio amžiaus ir atstovau
ja visus Amerikos lietuvius. ( 
Taipgi praneša, kad chica- 
gietis adv. Kai, už pergy
ventas su fašistais kančias 
Pittsburgho konferencijoje, 
paaukoja šiam suvaž avimui,

•op

DR. G. SERNER
LIETUVIS AK?Ų GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
TeL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Aki* 

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

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 0d t 

Mraadfcayjs pagal sutartį.

JTIARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

I

u h

Didžiausia Lietuviu

Jewelry Krautuvė

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

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

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

I

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

*

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

TOt vien* pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali zutelkti.

M METAI PATYRIMO 
(■MakimA akinių, kurie praiaU- 

■a Tisą akių įtempimą.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* 18-tos
Mefonasi CANAL 052S, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kaedlan MI a. m. iki 1:10 p. m. 

Tradiad. ir lefitad. 1:10 a. m.
 iki t:00 p. m.

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

į, Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL

i

I

I

INVAZIJOS BE PASIPRIEŠINIMO J—....... ...........
T"\ K Ti H "D ^ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
IzADZlIl Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta
tą ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viską, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

%

EXTRA1 EXTRA!

Amerikos marinų išlaipinimas Long saloje r Care Glou
cester, New Britaine, veik nesutiko jokio iš japonų pasi 
priešinimo. Užėmimas Cape Gloucester perkirto japonams 
kelią, kuriuo j e gabeno karo medžiagą į reikmenis į sa
vo bazę Rabąul, (Arme-Draugas telephoeo)

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

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.
■ -------f

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

I

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas
Žydukas

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 60.>4
■I* Į« .i "■ • • »• -• »• «• Ii.—

N. KANTKR, sav

YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 Archer Avenue 
Otho vbL: 1—3 h 5—8:90 P. M.

Treftufimfrda pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Rea.: 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. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66 th Place 
Tel. REPublic 7868

0
■»

TeL CANal 0257
Rez. Tel. : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6606 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. Y. A. JIMKUS ♦
MIDI TUJAS IR CHIRURGAS 

m AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

.. i

r . t •sifti EAHNING'.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Faderal Savings and Loan In 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA EB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI ĮSTAIG*

KEISTUTO SAVINGS ondLOAN ASSOCIATION 
ntt CAr.rrHTT Jm. M. Mocerta. SUc'y UM BO. HALSTED 81

j KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽENTŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9 ■ 15 r Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČttCNŲ" ŠEIMĄ ir Jų Kaimynas
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ11
STATYBAI _ REMONTAVTMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 
PANAUDOKITE PROGĄ D AB AKTINĖMS ŽEMOMS 

NUOMMCIO RATOM8.

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. CHARLES SEGAL •
GYDYTOJAS IK 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,

Sur* 
•f

I

i

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniai*
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

8147 8. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

ir šeštadieniai*
Valandos; 3—8 popiet

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Re*. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Od 9 rak.; 

Penktad. 8:30 Dd 0:30 vak 
šeštad. 6 vaL fld 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas ir dora žmogui 

duoda gyvenime stiprybę ir 
i jėgą.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS S

•s•s PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HFT.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dear born Street 
Tel. RANdoJph 9488-9480

SVARBUS PRANEŠIMAS
VVar Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
Uuosavimo Raštą (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar 'nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga pal mosa
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo Įstaigoms daug laiko.

VYRAI IR MOTERYS I

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. WeUington

VYRŲ
MOTERŲ

Visokio amžiaus lengviems 
dirbtuvės darbams.

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

STANDARD BRANDS, INC.
(Cliase & Sanbom Coffee Plant)
2133 W. PERSHING RD.

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

MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

AMŽIUS 18 IKI 45 
SVARBIOJ PRAMONĖJE

Karo ir civiliniai darbai. 
Pradinė mokestis $26 j sav. 

48 vai. darbo sav., pastovus darbai. ■

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

Atlikit Savo Dalį 
Dirbant prie 

100% Karo Darbų!
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.

MERGINŲ
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c į valandą su 5c t 
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

Žaibo greitumu prabėgo 
Kalėdos. Geri, tikintieji žmo
nės užpildė bažnyčias. Ypač 
piemenėlių Mišių metu dvy
liktą valandą nakties pri
trūko net vietos. Karštos
maldos skrido Kūdikėlio Jė
zaus vargingąjį namelin, kad 
pasigailėtų savęs žudančio 
pasaulio, kad pasigailėtų mi
lijonų jaunų gyvasčių ir su
stabdytų karą.

Neaps riksiu pasakęs, kad 
Lietuvos likimas lietuvių 
maldose užėmė nepaskutinę 
vietą. Mūsų kolonijos “gar
siųjų veikėjų” nesimatė baž
nyčioj; jie turėjo nemažai 
bendrininkų klubų pastalėse. 
Vargiai Lietuva džiaugiasi 
tokiais savo vaikais.

Mūsų seselės Pranciškie- 
tės rūpestingai darbavosi 
puošdamos bažnytėlę ir ruoš
damos šventas Kalėdų gies
mes. Pora gražiai griežian
čių smarku seserų pagyvino 
Kalėdų giesmeles. Smuikas 
tiesiog verkia sesers Inocen
tas ir sesers Bemardinos ran 
koše.

Štai jau stovime ant Nau
jų Metų slenksčio. Ką jie ža
da mums? Ką žada jie mū
sų tėvynei Lietuvai? Lietu
vos padėtis labai apsiniau
kusi, labai bauginanti, ta
čiau nepraraskime vilties ir

HELP KANTE!) — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit i Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 SherMan Rd.

PARDAVIMUI

CANVAS DIRBTUVĖJE 
SIUVĖJU — FLOOR VYRŲ 

SPLICERS — TRTTCKERS 
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

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

3812 S. Wabash Avė.

HELP VVANTED — MOTERYS
įsigyk!t mūsų veltui sarašą tikrų 
barbenu. JOHN O. SYKORA, 2411 
S. 52nd Avė.. Cicero 453.

nesėdėkime rankas ant nu
garos sunėrę. Dirbkime ir 
Dievas padės. Negalima tie
siog dale’.sti, kad krikščio
niškas pasaulis leistų prary
ti bolševizmo slibinui Lietu
vą, Latviją ir Estiją.

Prieš pat Kalėdas mūsų 
kleboną atlankė grįžę iš mi
sijų tėvai Pranciškonai. Kal
bėta rimtai ir nuoširdžiai, 
apie daug dalykų, ypač pa
liestas vienybės klausimas 
pačių katalikų tarpe. Ieško
ta būdų, kaip prašalinti tuos 
kelmus, kurie riogso ant vie
nybės kelio. Manding, gali
ma išeitį surasti.

Anerą Kalėdų dieną mūsų 
kleboną vizitavo S. Gaba- 
liauskas su žmona. Pasikal- 
beta apie daug gražių įdo
mių dalykų, ypač paliestas 
dabartinis Lietuvos stovis. 
Nutarta 1945 metais važiuo
ti į laisvą, nepriklausomą de
mokratinę Lietuvą: vienas iI 
parlamento narius, o kitas i ■ 
altariją. Fine.

Rimtai susirgo mūsų išti
kima parapijonka Ieva Po
cienė. Gruodžio 27 d. klebo
nas ją atlankė ir suramino. 
Tame pačiame name serga 
ir jos duktė Mrs. Chas. Mil- 
ler, kurios pastangomis mū
sų bažnyčioj įtaisytos vėlia
vos ir Honor Roll. Duktė jau 
sveiksta, duok Dieve, kad 
pasveiktų ir močiutė. Prie
žiūrą turi labai gerą.

Gruodžio 27 d. mūsų baž
nyčioj nebuvo Mišių, nes 
kun. Misius laidojo a. a. Te
resę Pauliukonienę Homeste- 
ade, nes Homesteado klebo
nas kun. E. Vasiliauskas su- I 
sirgo flu. Eina geryn.

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

VAN CLEEF BROS.
“800 Woodlawn Avė.

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.

PIRMIEMS MORGIČIAMS PASKO
LOS daromos už tiktai 3 nuošimti 
JOHN O. SYKORA. 2411 S. 52nd 
Avė.. Cicero 453.

RENDUOJASI

Renduojasi keturių kambarių fle- I 
tas. Dėl tolimesnių informacijų, pa
šaukite telefonu sekančiai — VTR- 
ginia 1218.

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

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

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 Iki $80 Į mėnesj. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
R$49 Sheridan Rd

ASSEMBLERS 
IR SOLDERERS

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

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

VVORNER ELEC. DEVICES
848 N. Noble

Nenugalima yra ta tauta, 
kuri visa ginkluota yra pa
siryžusi kovoti už savo lais
vę. Napoleonas

Jeigu surūgėlis matytų 
pats save taip, kaip jį kiti 
mato, jis tam netikėtų.

★ ★★★★★
★ For Sale 1
★ For Help I
★ For Rent!
★ For Service I
★ For Results!
- ADVERTISE -
In Amerlca’s Greatest 

Lithuanian Daily Nevvspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM

REIKIA
KELETĄ

SENESNIŲ VYRŲ
Class 4-F vvrų garbingai paliuo- 
suotų iš ginkluotų jėgų tarnybos.
SVARBIEMS KARO DARBAMS 

MODERNINĖJ DIRBTUVĖJ
GERA PROGA 

ĮSIDIRBIMO
Atsišaukite 
asmeniškai

Van Cleef Bros.
7800 Woodlawn Avė.

PLUNKSNŲ PLOVĖJŲ
Patyrimo nereikia. 60c j vai. 66 vai. 
i savaitę, laikas ir pusė virš 40 vai. 
1000^ karo darbai. Pastovūs po karo 
darbai. Geros darbo sąlygos.

AMERICAN 
FEATHER PRODUCTS 

2801 S. Halsted

T. P. V ARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTA? 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
TeL Virginia 2114

Perkėlė aavo Raštine | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

PIRKITE KARO BONUS!
★★★★★★★★★__________________

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURI NORITE GAUTU

Bridgeville. Pa.
Mirtis yra mistinis žmo

gaus susijungimas su kitu 
pasauliu, neišvengiama gy
venimo tragedija, didi pas
laptis. Gyvybė kyla iš susi- 
vienymo sielos su kūnu, mir
tis ateina sielai nuo kūno 
atsiskyrus. Gyvybės Davėjas 
paslėpė nuo žmogaus sielos 
nuo kūno išsilaisvinimo mo
mentą. Vieni keliauja j am
žinastį savo kūdikystėje, ne
pažinę šio pasaulio džiaugs
mo, sielvartų ir kančios, ki
ti žengia į grabą susilaukę; 
ilgo amžiaus, patyrę daug 
skausmo, rūpesčių ir panie
kos.

Gruodžio 15 d. staiga mir
tis pertraukė gyvybės siūlą 
Zigmo Kavaliausko. Velionis 
ipleido savo gimtąjį kraš
tą, Lietuvą prieš 40 metų. 
Visą savo amželį sunkiai dir
bo anglių kasyklose. Laido
tuvės įvyko gruodžio 18 d. 
Kun. A. Jurgutis atlaikė šv. 
Mišias ir palydėjo į kapus.

Amžinos ramybės ir savo 
gailestingumo nepa g a i 1 ė k 
jam, Viešpatie!

Iš pirmųjų mūsų parapi
jos organizatorių jau nema
žas būrelis persikėlė į miru
siųjų karaliją. Nieko nėra 
pasaulyje amžino: viskas 
nyksta, miršta; miršta ir 
žmogus. Sudėtinės žmogaus 
kūno dalys išsisklaido į ato
mus ir grįžta į mineralų ka-|

BUVO VOKIEČIŲ UŽPULTAS žuvęs nuo lapkr. 13 d. Pan- 
gonių trys sūnūs U.^S. ka
riuomenėj. Vėliau su atvaiz
dais paduosime platesnį ap
rašymą.

X Per Kalėdų šventes Mi
chigan valstijoj žuvo 11 as
menų, 2 Detroite. Per visą 
metą Detroite 195 užmušta, 
daugiausiai automobilių au
kos.

X Morta Pradienė, gyve
nanti Clarkston, Mich., su 
jauniausiu sūneliu labai pa- 
silgšta lietuvių, dėlto dažnai 
atvyksta į Detroit pas šepa- 
rauskienę ir jos dukterį ir 
kitus senus draugus. Jos du 
sūnūs kariuomenėj: Lt. Ka
zimieras Stukas, Air Corps 
lakūnas ir Corp. Victor Prai- 
dis. signalistes. Abu savo 
mot nėlę labai myli ir ger-

U. S. transportas, gabenąs kariuomenę ir Raud. Kry- bia, ypač Kazimieras, 
žiaus slauges į vieną frontų, buvo užpultas nacių subma- motinos visa paguoda, 
rino. Tikslo tačiau neatsiekė. Jis buvo nuvytas pirm, ne- tik laiškais ją ramina, 
gu spėjo kokią žalą transportui padaryti. (Acme-Draugas ir pinigų parsiunčia, už
telephoto) riuos motina kas mėnuo

Tai 
Ne 
bet 
ku- 

psr-

IŠ DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
tiniiį-žinelės

X Lietuviai Dėdės Šamo 
šalies tarnautojai: Ciral Gry
bas, W i 11 i a m Markavich, 
George Sharman, Juozas Ši- 
laikis, Klimas, Galinis ir Ka
zimieras Stukas su savo tė
veliais linksmai Kalėdas pra 
leido besidžiaugdami su sa
vaisiais ir pažįstamais. Ka
riai atrodo pilni energijos ir 
tikisi greit karą baigti.

X Dr. Antanas G. Sack 
jau antri metai, kaip pašauk
tas U. S. kariuomenėn į gy
dytojų eiles, šiomis dienomis 
pakeltas į kapitonus. Jis 
darbuojas Tyson, Tenn., ka
riuomenės ligoninėj. Dr. A. 
G. Sack Detroite buvo popu- 
lerus gydytojas; šimtai pa
cientų liūdi netekę savo gy
dytojo. Bet žinodami, kad 
U. S. karžygiams reikalinga 
gydytoje pagalba, linki lai

mingai darbuotis ir sveikina 
pasiekus kapitono laipsnį.

X Šv. Antano parap. mo
kyklos vaikučių grupė sese
rų mokytojų išlavinta gie
doti kalėdines giesmes per 
keturis vakarus prieš Kalė
das atlankė keliolika lietu
vių namų.

Gautos aukos buvo skiria
mos Brazilijoj neturtingiems 

i vaikučiams, kuriuos ten se
serys globoja. Tie šaunūs 
giesmininkai surinko $50.00. 
Nežiūrint šaltų vakarų, di
delės apylinkės, vaikučiai bu 
vo linksmus, kad gavo žmo-. 
nių atjautimą ir vargstan
tiems.

Garbe 
čiams už

X Lt.
nis, 
sūnus 
Pangonių, gyv. 8202 W. La
fayette, gautomis žiniomis

seserims ir vaiku- 
tokį gražų darbą.
Kazimieras Pango- 

lakūnas-bombardierius, 
; Kazimiero dr Elenos

raliją. Tik antrąją žmogaus prasti kokia didelė nauda ir 
substancijos dalį, sielą, mir
tis nepaliečia. Jie baigė sa
vo kelionę atlikę daug gra
žių darbų. Ir iš likusiųjų ve
teranų: Vincas Juškevičius, 
Karolis Žukauskas, Jonas 
Labanauskas ir kiti dažnai

garbė yra priklausyti savo 
tautos katalikiškai organi
zacijai, jie bus tėveliams už 
tą dėkingi, dėkingi, kad ap
draudė jų gyvybę ir sveika
tą dar jiems jauniems tebe
sant.

ka War Bonds. Pereitu sa
vaitę, buvo atvykusi į De
troitą nupirko bonų uz Š150. 
Ir '“D^ųgą “ - tfžSirtfe&' 
liau pastkelbsim^’^^imiero 
ir Viktoro biografijaįsu at
vaizdais.

venantis 17155- Prairie Avė.; 
veda alfn^r^įrJo žffia 
būdama patrijotė, priklausė 
prie Moterų Są-gos 54 kp. ii 
kitų draugijų. Jaunai, ener
gingai šeimai linkime gra
žiai išauginti šeimynėlę lie
tuviškoj dvasioj. Kaminską 
pasikvietė “Draugą”, kuris 
kas dieną ne tik jiems pa
tiems daugiau lietuviškume 
priduos, bet ir jų vaikučiams 

į lietuviškumo įskiepys. Nau
jus skaitytojus sveikiname

X Lietuvių karių tarnau-1 
jančių už U. S. laisvę ir pa
vergtųjų išlaisvinimą, at
vaizdai bus pradėti į dienr. 
“Draugą’’ dėti su pradžia 
sausio mėnesio. Kurie netu
rite “Draugo”, užsirašykite, 
nes kas ketvirtadieni tilps 
skritingi atvaizdai. Bus žin
geidžių aprašymų apie mū
sų tautiečius kareivius. Gau
kite kareivių atvaizdus ir 
duokite žinoti koresponden
tams, kūne paims atvaizdus 
ir paiuos aprašomus.

nusiskundžia kūno skaus
mais ir sveikatos išsisėmi
mu. Metai, kaip tie pančiai, 
varžo žmogaus judesius ir 
apkarpo dvasios sparnus.

Aną sekmadienį įvyko 
L. R. K. Susivienymo vieti
nės kuopos metinis susirin
kimas. Valdyba kitiems me
tams palikta senoji: Anta
nas Saunoras — pirm., Ka
rolis Žukauskas — vice pir
mininkas, Vincas Pieta — 
rast., kun. A. Jurgutis — iž
dininkas. Tvarka kuopoje pa 
vyzdinga. Per susirinkimus 
nėra nei barnių, nei užsiva- 
rinėjimų. Visi jaučiasi kaip 
vienos šeimynos nariai. Kuo
pos raštininkas yra apmo
kamas ir sąžiningai eina sau 
pavestas pareigas. Kuopai 
priklauso arti 50 vyrų ir 
moterų. Būtų visiems dide
lis džiaugsmas, jei tėvai į- 
rašytų į mūsų Susivienymą 
likusius namie vaikus: ber
niukus ir mergaites. Kada 
vaikai sruaugs ir pradės su-

Šių metų Kalėdos jau už
ėmė praeities įvykių eiles 
Pagreihntu tempu pasileidę 
jos į amžinastį ir nėra gali 
mybės besulaikyti pradėto 
starto. Good-bye for evei 
lauktoji šventė’

Šiemet per Kalėdas daug 
namų pasigedo vieno, kito 
šeimos nario, žmonijos pa
baisa — karas jaunus vyrus 
pašaukė prie ginklo ir suar
dė namiškių nuotaiką Kalė
doms atėjus.

• Per Bernelių Mišias, ku
rios buvo 12 vai. naktį, su
sirinkę į savo bažnytėlę mal
davome Kūdikėlį Jėzų grą
žinti į pasaulį taiką. Bažny
čia buvo pilna pamaldžių 
žmonių. Pirmose sėdynėse 
matės Wac. Marė Juškevi- 
čiūtė, marinas J. Alšauskas 
ir Pvt. K. Papeika. Jie bu
vo patenkinti, kad Kalėdų 
šventėms galėjo atsitraukti 
nuo savo kariškų pareigų ir 
atlankyti namiškius.

NATURALE IŠVAIZDA Į
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLEITU

VARTOJAMAS NAUJAS PLAJTIC MA-
TKK1OLAS NATURAJLSS G CM 
SPALVO8 DANTŲ PUKITOMA

““-Velvatone^Ji 
$12.50

IKI $39.50 Už KIEKVIENĄ 
Neatklduodn. Be skeele. Nutarsite apnl. 
▼oa Neblunka. Vtaej Sėly tlnomoe dent? 
»leitoa Permatomos oryatal oltar pleltee.

Plunksnos snnknmo. sanitaras. Patsa- 
Malmae tarantoetas. Materlelas labai pa. 
■akos | gamtini. Vienos dienos telsytns 
patarnavlmaa. Apskalbta rimas Teitai.

[Darome pIMtas ĮsparūtM lr I 
gautas tik a lalsnluotg dentlstę Į 

HEJNA BROS. 
DENTAL PLATE CO.

1794 g. Ashland Ind Fl. Mon. 9251
Atdara ano • Iki A Uttad. nae • Iki 4. 
________KAl.RAMB LUBTLVUmsi

*945 W 2«th St. 2nd Fl. Law. *908 
»O N. Ova r born Rm. 808, Šia. »«49 
Vldormteečlo vai »—«. satradieni ir 

ketvirtadieni nuo * Iki t.
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Published Daily, except Sundays,

by the
LITHUANIAN CATHCUC PI? 1SS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo

ma tai padaryti ir neprisiunči^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, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Cla.-» Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Istorija kartojasi
Priežodis sako — istorija kartojasi. Ji tikrai pasi

kartojo geležinkeliečių gyvenime. Štai, 1917 m. gruo
džio 26 d. tuomet buvęs Prezidentas Woodrow Wilson 
(pirmojo pasaulio karo metu) pasirašė aktą, kuriuo 
vyriausybė perėmė geležinkelių tvarkymą ir operavi- 
mą. 1943 m. gruodžio 27 d. (antrojo pasaulio karo me
tu) Prezidentas Franklin D. Roosevelt įsakė armijai 
perimti gelžkelius, nes ir šiuo kartu geležinkeliečiai 
grąsino streiku, kuris karo metu yra ne tik žalingas, 
bet ir pavojingas.

Karo sekretorius Stimson, paskyręs du generolu trau
kinių tvarkymo vadais, pakvietęs didžiųjų geležinkelių 
kompanijų prezidentus patarėjais ir davęs jiems armi
jos pulkininkų rangą, apeliavo į visus geležinkeliečius 
ištikimai eiti visas tas pareigas, kurias pirmiau ėjo. 
Nėra abejonės, kad p. Stimsono žodžiai nenuskambės 
tuščiai. Visi, kas tik yra surištas su transportacija, 
kooperuos su karo departamentu ir armija, kad susisie
kimas geležinkeliais eitų pilnu užsimojimu.

Jei, sakysime, geležinkeliai dėl streiko ar kitų prie
žasčių sustotų operavę bent vieną dieną, būtų padary
ti didžiausi nuostoliai ir kad ir vieną dieną sutrukdy
ta kariuomenės ir karo reikmenų transportacija labai 
skaudžiai atsilieptų į karo frontus. Tuo atžvilgiu tenka 
džiaugtis, kad vyriausybė, perimdama geležinkelių tvar
kymą ir pavesdama pačiai armijai operuoti, užbėgo už 
akių gręsiančiam streikui.

Jei istorija pasikartojo geležinkelių tvarkymo atžvil
giu, reikia linkėti, kad ji pasikartotų ir karo eigoje.

Pirmojo pasaulio karo metu geležinkeliai valdžios 
buvo perimti 1917 m. gruodžio 26 d. ir karas baigėsi 
sąjungininkų laimėjimu 1918 m. lapkričio 11 d.

Antrojo pasaulio karo metu geležinkelius armija pe
rėmė 1943 m. gruodžio 27 d., tad šis karas turėtų baig
tis 1944 m. lapkričio 12 d. su dar didesniu ir pilnesniu 
sąjungininkų laimėjimu. Mes ir, be abejonės, milžiniška 
žmonių dauguma linki, kad Amerikos ir jungtinių tau
tų pergalė įvyktų žymiai anksčiau, negu aukščiau pa
minėta.
★

Milžiniška pagalba Rusijai
Leo T. Crowley, užsienių ekonominių reikalų admi

nistratorius, šiomis dienomis pareiškė, kad Rusija lig- 
šiol yra gavusi iš Amerikos lend-lease daugiau lėktuvų, 
tankų ir kitų dalykų, negu bet kuri kita eauta. Iki šių 
metų spalių mėn. 31 d. Jungtinės Valstybės pasiuntė 
Rusijon 7,000 lėktuvų, daugiau kai 3,500 tankų, 130,000 
submashine guns, 150,000 trokų. 25,000 automobilių- 
jeeps, 225,000 laukų telefonų, 750.000 mailėms telefono 
dratųl Be te, Jungtinės Valstybės pasiuntė Rusijon daug 
reikmenų, kurių pagalba vietoje rusai galėjo pasiga
minti visokios reikalingos amunicijos. Pasiųsta dau
giau kai milijonas tonų plieno, 350,000 tonų kitokio 
metalo, 400,000 tonų chemikalų ir sprogstamos me
džiagos, 600,000 tonų petroleumo produktų, 18,000 me
talui piaustyti mašinų.

Be to. Rusijon pasiųsta 10,000 tonų visokių sėklų. 
Už $594,555.000 maisto ir visokių agrikultūrinių pro
duktų. Viso Rusija gavo iš Amerikos lend-lease dau
giau kai už pusketvirto bilijono visokiausio turto.

Gaudama tokią milžinišką Amerikos pagalbą, rusų 
armija gali sėkmingai vyti lauk iš savo žemių okupan
tus nacius. Su ta pagalba, aišku, ji galės prisidėti, kad 
nacizmą visai sutriuškinti.

Aukščiau nurodyti skaitmenys aiškiai kalba, kaip di
delį vaidmenį, Amerika vaidina ir Rytų karo fronte.

Atsižvelgiant į tai, ir pokariniame gyvenime Ameri
kos vaidmuo turės būti ir bus didžiausias. Jei šian
dien Prezidentas Rooseveltas pakartotinai kalba už vi
sų tautų, ne tik didelių, bet ir mažų, laisvę ir nepri
klausomybę, jis žino ką kalba. Amerikos žodis daug 
ką nulems taikos konferencijoj. Tas žodis bus tartas 
ir už Liebuvą. Ne be reikalo lietuvių tauta, kaip ir vi
sos kitos tautos, savo ateities viltis Amerikon yra su
dėjusi.
★

Dėl perversmo Bolivijoj
Aną dieną Jungtinių Valstybių užsienių reikalų sek

retorius Cordell Hull pareiškė, kad tuo tarpu neduos 
pripažinimo majoro Gualberto Villarroel vyriausybei, 
nuvergusiai Penarandos dėl Castello vyriausybę Boli
vijoj. Sekr. Hull, duodamas tokį pareiškimą, panaudo
jo labai stiprų argumentą. Anot jo teisingo teigimo, 
Jungtinės Valstybės negali pripažinti tokios vyriausy-
bės, kuri panaudojo jėgą, kad senąją nuversti. Tokia 
vyriausybė nėra teisėta.

Su tokiu p. Hull nusistatymu reikia pilniausiai su
tikti. Juk ir šį karą iššaukė kaip tik tokios vyriausy
bės, daugumoje diktatūros, kurios sulaužė savo žmo
nių valią, uzurpavo jų teises. Dėl to dabar ir kariau
jama, kad tokių baisių ir kruvinų štukų, kurias su
kėlė visokie neteisėtumai ir politiški smurtai, daugiau 
pasaulyje nebepasikartotų.

Ši Pietų Amerikos valstybė — Bolivija turi 3,500,000 
gyventojų. Ekonominė žmonių būklė tuo tarpu ten ne
kokia. Tai duoda progų nepasitenkinimams, streikams 
ir neramumams kilti.

Politiniame Bolivijos gyvenime vienas didelis blogu
mas, kad piliečiai mažai tesidomi politika. Reikia sau 
vaizduotis tokį dalyką: rinkimų metu iš pusketvirto 
milijono gyventojų tebalsuoja 100,000 piliečių. Tokiu 
piliečių pasyvumu, nerangumu, nepildymu savo pilieti
nių pareigų dažniausiai pasinaudoja visokie politiški 
smurtininkai, kurie įsibriovę, į valdžios viršūnes, ir sa
vo žmones vergais padaro ir kitas tautas į vargus į- 
klampina.

Senoji Bolivijos vyriausybė gana glaudžiai koopera
vo su sąjungininkais kare prieš ašį. Jos vaidmuo tik
rai buvo svarbus, nes ji pristatė jungtinių tautų karo 
reikalams labai reikalingo metalo. Nors ir naujoji vy
riausybė žada kooperuoti su sąjungininkais, tačiau pra
eitis jau puikiai yra įrodžiusi, kad neteisėtoms val
džioms ir diktatoriams - jokiu būdu nėra galima pasi
tikėti.

' SPAUDOS APŽVALGA )
k .. ...—..  *
Kaip jie jaustus?

Vienybė rašo:
“Kaip rusas jaustųsi, jeigu, pavyzdžiui, Lietuva, 

būdama didžiosios Rusijos vietoje, bandytų pavergti 
jo tėvynę?

Neminint istorijos apie variagus, iki šiol, rodos, dar 
nebuvo atsitikimo, kad rusai gera valia būtų siūlęsi 
kam nors vergauti.

Tuo tarpu, štai, susirenka būrys lietuvių, pasivadi
nusių “demokratais”, ir vienu balsu siūlo savo seną
ją tėvynę Lietuvą Rusijai.

Istorija negali pamiršti Judo, pardavusio Jėzų Kris
tų.

Lietuvių tautos istorija nepamirš ir tų “demokra
tų”.
★

"Vanduo ant bolševiku malūno"
Naujienos, rašydamos apie “fašistuojančių tautinin

kų” šaukiamą “seimą” New Yorke, daro tokią pastabą: 
“Trumpai sakant, tai bus smetonininkų seimas. Bet 

kam jį vadinti “Amerikoos Lietuvių Seimu”? Tai A- 
merikes visuomenės kl/aidinimas, bandant ją įtikinti, 
kad lietuviai stoja už diktatoriško režimo atgaivini
mą Lietuvoje. Vanduo ant bolševikų malūno!”
★
Pasveikinkime Naujuosius Metus dar stipresniu pri

sidėjimu prie Amerikos karo pastangų, nusipirkdami 
daugiau U. S. karo bonų.
★
Kas daug kalba apie pasaulio taiką ir nėra susipaži

nęs su Popiežiaus Pijaus XII penkių punktų taikos pla
nu, tas yra toli nuo tikrojo kelio, vedančio pasaulį į 
teisingą ir pastovią taiką.

Ketvirtadienis, gr. 3Q, 1943

Republic Steel kompanijos fabrikai, Cleveland, Ohio, kuriuose streikuoja virš 100,- 
000 darbininkų. (Acme-Draugas telephoto)
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Karo Departamento žinių biuletenis
NEKELIAUK LAIKE 
ŠVENČIŲ

Apsaugos Transportacijos 
Įstaiga stipriai prašo visų 
civilių atsisakyti nuo malo
numo kelionių tiek trauki
niais tiek autobusais gruo
džio 17 ir sausio 10 dd. lai
kotarpyje.

Pagal oficialią vyriausy
bės statistiką Kalėdų-Nau- 
jųjų Metų švenčių periode 
žmonės keliauja daugiau ne
gu bet kuriuo kitu metų lai
ku. Nuo to turi būti susilai
koma, nes kitaip traukiniai 
ir autobusų linijos bus už
plūstos keleiviais, kurių jie 
negalės priimti.

Yra keturi punktai,' ku
riuos civiliai turi prisimin
ti, prieš nuspręsdami keliau
ti šiuo laikotarpiu.

Pirma, lengvabūdžiai civi
liai, kurie planuoja keliauti 
laike Kalėdų-Naujųjų Metų 
švenčių gali nereikalingai 
sulaikyti motinas, tėvus, 
žmonas ir mylimąsias nuo 
paskutinio pasimatymo su 
mylimaisiais karo pajėgose, 
prieš išvykstant į kovos fron 
tus.

Antra, nėra nei smagu nei 
patogu šiomis dienomis ke
liauti, nežiūrint ar tai biz
nio ar malonumo tikslu. 
Traukiniai perpildyti ir daž
nai vėluojasi ir iš viso yra 
sunku į juos pakliūti, žmo
nės šimtus mylių turi pras
tovėti ir bagažas išbarsty
tas po visą traukinį.

T r e č i a, susilaikydamas 
nuo keliavimo, padedi tau
pyti skubiai re kalingą trar.s 
portacijos erdvę ir įtaisy
mus. Nekeliaudamas paleng
vinti gyvenimą mūsų karo 
pajėgoms. Jos ir taip jau 
turi pakankamai sunkią už
duotį.

Ketvirta, susilaikyti nuo 
keliavimo bus reikalaujama 
per visus ateinančius mėne
sius iki keras tęsis. Tai, ta
čiau, nereiškia, kad negalė
sime keliauti atostogoms, 
jeigu reikalinga. Bet tai reiš 
kia. kad neturi planuoti ke
liauti iki po Naujųjų Metų.
APSISAUGOJIMO PRIE
MONES PRIEŠ IN- 
FLUENZĄ

Gen. gyd. Thomas Parran 
iš U. S. Visuomenės Sveika
tos Tarnybos praneša, kad 
lengvos formos influenza

siaučia daugelyje šio kraš
to vietų.

Gen. gyd. pabrėžė tą fak
tą, kad švelni tos rūšies epi
demija nėra nepaprasta žie
mos ir ankstyvo pavasario 
mėnesiais. Nuo 1918 m. bu
vo 17 tokių epidemijų per 
visą kraštą ar plačiai pas
klidusių ir taip pat daug vie
tinio pobūdžio epideminių 
pasireiškimų.

Dabartinis “Flu” ar “Gri- 
ppe”yra skirtingas nuo 1918 
influenzos, ir šioji liga yra 
daug švelnesnė, nes čia pa
stebimas laisvumas nuo rim
tų komplikacijų, kurios sekė 
1918 epidemiją.

Visuomenės Sveikatos Tar 
nyba rekomenduoja visuo
menei imtis sekančių prie
monių prieš persišaldymus 
ir influenzą!

1. Vengti susitikti su žmo
nėmis, kurie yra persišaldę.

2. Mazgoti rankas dažnai, 
ypač prieš valgius.

3. Vengti sušalimų ir šla
pių kojų; pakeičiant į sau
sus drabužius greitai po su
šalimo atvirame ore.

4. Vartoti tinkamą mais
tą, kaip tai pieną, žalias dar

žoves, vaisius ir mėsą ar mė
sos pakaitalą.

5. Gerai pasilsėti.
6. Vėdinti gerai kamba- f 

rius. Sveika kambario tem
peratūra turėtų būti ne aukš 
čiau kaip 68 ar 70 laipsnių; 
miegamieji kambariai turė
tų būti dar vėsesni.

Gen. gyd. pasakė, kad 
“kiekvienas mūsų turi pat
riotinę pareigą padėti iš
vengti ligų plitimo. Dėl per
šalimų ar kitų negalavimų 
prarastas laikas atsilieps į 
karo pastangas.”

Asmenims, kurie jaučiasi, 
kad jau pradeda peršalti, Vi
suomenės Sveikatos Tarny- 
ba pataria: Pasilikti namie 
ir ilsėtis lovoje. Tai netik
tai sutrumpins ligos laiką, 
bet padės apsaugoti kitus 
nuo užsikrėtimo. Laikytis 
pątogiai šiltai ir vengti trau 
kimų; gerti apsčiai skysčių. 
Jeigu yra karštis ar persi
šaldymas užsitęsia ilgiau ne
gu 2-3 dienas, kreipkis į gy
dytoją. OWI

Taip vadinama porpoise 
žuvis, o dar kitaip vadina
ma “žmonių draugė” todėl, 
kad ji, radus žmogų prigė- 
rūsį vandenyje, visuomet jį 
išvoliojanti ant kranto.

KASDIEN NAUJAS VAIZDAS
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Rusų-nacių frontas kasdien keičia vaizdą. Pastaroms 
žiniomis vokiečiai, neatlaikydamų rusų spaudimo, evaka
vo žitomirą. Prie Vitebsko rusų replės, kuriomis turi suė 
mę vokiečius iš trijų pusių, kasdien glaudžias. Nacius čia 

• visiškai sužnybus, jiems susidarytų didelis pavojus ir 
šiaurėje, Leningrado srityje. (Acme-Draugas telephoto)
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš sąjung iečių prieš- 
metinio susirinkimo

Puikus jaunųjų 
vakaras

Bridgeport. — Buvo dide
lis malonumas gausiai susi
rinkusiems žiūrovams pama
tyti turtingą mokyklos vai
kų programą. Sklandus vai
dinimas, skambios giesmės, 
spalvingi košt urnai, įvairūs 
šokiai, puikus Betliejus ste
bino visus ir iškalbingai liū- 
djo, kap seserys mokytojos 
sugeba dirbti su mažaisiais.; 
Kūčios

Išvakarėse Kalėdų apie 
200 žmonių (buvo net iš Mar 
ąuette Park, net ir iš Wis- 
consin valst.) susirinko vai-' 
gyti lietuviškų kūčių Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. 
Prie stalų, kur buvo gausiai 
kūčių valgių — silkių, žu
vies, sližikų, kviečių, slyvų
kompoto, kopūstų ir t.t. — 
sėdėjo garbingi svečiai: kon
sulas Daužvardis, prel. M. 
L. Krušas, parapijos kuni
gai, parapijiečiai ir vargšai, 
kurie buvo specialia1 kvie
čiami ir kuriems viskas bu
vo nemokamai, net ir dova
nų gavo parsinešti. Įspūdin
gas buvo plotkelių laužymas. 
Gražiai vžską paruošė šei
mininkės: Būbnienė, Gudie
nė, Kaz’a.uskaitė, Čiurienė, 
Savickienė, Juškienė.

Cicero. — Moterų Są-gos 
2 kuopos priešmetinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 131 
d.

liūnas, vyras narės G. Di-1 
liūnienės, kuri gyvena ūky
je, Fort Atk nson, Wis. Kp. 
užprašė šv. Mišias už velio
nio sielą, o žmoonai ir vai
kučiams pareiškė užuojau
tos.

Išklausius įvairius rapor
tus ir priėmus keletą kvie
timų, eita prie savų reika
lų. Nutarta, kad su pradžia 
1944 metų kiekviena narė 
mokės po ekstra 25c į šv. 
Mišių fondą. Yra toks rei
kalas. Miršta narės artima 
giminė. Kuopos nutarimu, 
tik narei mirus iš iždo ima
ma auka šv. Mišioms, o už 
giminių sielas šv. Mišių au
kai sudėdavo narės. Kadan
gi daugelis narių nelanko 
reguliariai susirinkimų, tad 
visuomet tenka veik toms 
pačioms narėms prisidėti. s:ja 
Dabar reikalas palies kiek- ižd. 
vieną narę ir, be abejonės, 
visų bus mielai priimtas. i

Nutarta naujoms narėms 
ir valdybai pagerbti suruoš
ti vakarą sausio 12 d., para
pijos salėje. Narės kviečia-

■

i

Eita prie rinkike valdy
bos 1944 metams. Dvasios 
vadu yra kun. Albavičius. 
Pirm. B. Jakaitienė nors ir 
mėgino atsisakyti, bet. ma 
tydama dideli narių pagei
davimą, pasiliko savo vie
toj. Ištikrųjų, tai ideali pir
mininkė. Savo malonumu įpa- 
t rauk'a visas prie gražaus 
sugyvenimo ir vieningos dar 
buotės. Pagelb. K. Kazeke- 
vičienė, nut. rašt. C. McCann, 
finansų rašt. A. šatkienė, 
ižd. A. Zaurienė, iždo globė
jos B. Daunienė ir K. Laz- 
dauskienė, tvarkdarė 
Jansonienė.

Knygų peržiūrėjimo 
renkasi gruodžio
Zaurienės namuose.

Ant

komi-
28 d.

Koresp.

Žuvo darbininkas
Harry Hansen, 28 metų 

amžiaus, metalo darbinin- 
mos skaitlingai dalyvauti ir kas> kuris gyveno 1926 West
tuomi parodyti kaip nau
joms narėms, 
bai, J 
tinate.

Pranešta, kad mirė J. Di

21-st pi., buvo užmuštas pe-
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Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDHTONAL CC8T!
PARTICLLAIi PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCT1ONS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Seimas

Rankose!

Pasitikėjimo 
Mumis

iš šalies, kai jos liankė varg
šes moteris. Kaip jos malo
niai kiekvieną kalb’no, ra
mino — ne tik lietuves, bst 
ir svetimtautes. O N. Gugie- 
nė visas, be skirtumo, apdo
vanojo su saldainiais, gėlė
mis papuošta s. O kaip jos 
ėjo iš tvardo, tai visų sene
lių ašarotos akys jas lydė
jo.

Todėl visi tariam nuošir
dų ačiū R- Kryžiaus viene
tui už Kalėdų dovanas ir lin- 
kim la mingų 1944 metų vi
soms geraširdėms Chica
go lietuvėms.

Jonas Rusteika,

Vieša padėka
O»k Forest, Iii. — Mes, 

šios priegbudos lietuviai, 
re skirsni viešą padėką Chi
cago Lietuvių R. Kryžiaus 
vienetui ir pirm. Sophia Bar
čus. Šį kartą ji ir dar ketu
rios page’bininkės gruodžio 
23 d. mus aplankė ir atvežė 
visi ems lietuviams Kalėdoms 
dovanų. Tai buvo mums sur- 
pryzas. Mes nieko nežino
jom, kad jos pas mus bus. 
Nors S. Barčus ir tslefona- 
vo viršininkui, Frank Wini- 
čik, bet jis nieko mums ne
pranešė. Ir kaip jos atvažia
vo, ta’ nebuvo galimybės vi
sus lietuvius sušaukti į vie
ną vietą. Tad jos nutarė pa
likti dovanas mums patiems 
pasidalinti. Jos tiktai turėjo 
laiko lietuves moteris aplan
kyt;, kurių čionai randasi še
šios. Mūsų, vyrų, dovanas 
mes pasidalinom tarp 99 as
menų. Visi lygiai gavo po 
25c, po 2 pakelius tabako, i 
po knygutę rūkomos popie
ros, po dėžutę degtukų. Šie 
daiktai buvo gražiai suvy
nioti.

Visi lietuviai dėlto Kalė- 
■ das šventė linksmais veidais, 
gavę tokias dovanas. Garbė 
toms darbščioms Raud. Kry
žiaus darbuotojoms. Jų tik- 
ra Iiof įTuiclzo ciy»zAi^ naloir] rzi o 
nei mūs vargšų užmiršti. Tai 

! tikros vargšų motinos. Aš 
stebėjau ašarotomis akimis

I

taip ir valdy- reitą pirmadįenį, kai jo tro- ra lietuviška širdis neleidžia 
kad jų darbuotę įver- kas fouvo paliestas Soo Line

Vargšo padėka
Širdingai dėkoju geram 

dr. J. Simonaičiui, kuris 
daug kartų mane vargšą gy
dė. Ir dabar jo gydymu jau
čiuos geriau. Be to, dar jis 
Šv. Kalėdų proga man pa
aukojo $3.00.

Iš Chicago laiškais gavau 
nuo Yurkšų $3.00, nuo J. M. 
Shaltanio $1.00.

Kol gyvas būsiu, melsiu 
daktarui ir visiems geradė- 
jams sveikatos ir Dievo ma
lonių.

Nuoširdžiai prašau visų 
brangių brolių ir sesučių lie
tuvių 
mis.

«ušelpti mane auko-

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

prekinio traukinio, 
av., Maine township.

Pratt
J. Lapinskas, 
1414 So. 50 Ct„ 
Cicero 50, III.

Amerika dabar turi 42 
lėktuvnešius: Knox
WASHINGTON, gruod. 28

Dr. Henry Woodward pir
mas į Ameriką pergabeno 
ryžių sėklas 1680 metais.

Iš Keistučio choro 
savybės vakaro

Gruodžio 18 d. Keistučio
choras turėjo savybės vaka- —Laivyno sekretorius šian- 
rą, kuriame dalyvavo veik dien pranešė, jog Amerika 
visi nariai ir būrelis svečių. 
Vakarienė, pastangomis ko
misijos: Lueille S. Dagis, 
Julia Sačauskienės ir Kay 
Poramskis, buvo šauni. Sta
las buvo papuoštas kalėdi
niais ženklais, žvakėmis.

Bai g i a n t vakarieniauti, 
Lucille S. Dagis pareiškė pa
dėką visiems dalyviams ir 
pranešė, kad bus įpareigota 
nauja valdyba. Programai 
vadovauti perstatė senąją 
vice pirmininkę Kay Poram
skis. kuri visą praeitą metą 
ėjo pirmininko pareigas, ir 
kuri vėl išrinkta vice pirmi
ninke 1944 metams.

i 

dabar turi suvirš 42 lėktuv- 1 
nėšius, ir kad per praeitus 
metus bent 2.000 transporto 
laivų buvo apginkluoti ka- 
nuolėmis.

Sekretorius sakė daugelis 
transporto laivų dabar turi I 
slaptus ginklus apsigynimuis 
nuo lėktuvų. Anot jo, japo
nai ir naciai abu jautė tų 
ginklų galią, ir ateity ir taip 
pat jaus.
—-----------------------------------
Platinkite įdomiausią dien

raštį “Draudą”.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Iššaukti valdybos nariai:j, 
pirm. Bob Trijonis, sekr. Al
dona Mažeikiūtė, ižd. N. Kli-■
mas reiškė padėkos už va
karienę, gaspadin&ns ir lin
kėjo chorui geriausios atei
ties. N. Klimas nupiešęs cho
ro praeity nuveiktus dar
bus, kvietė visus choristus, 
dalyvauti būsimuose paren
gimuose Keistučio klubo sau
sio 9 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj ir k.
Choristai ir svečiai po to pa 
žaidę, pasišnekučiavę, išsi
skirstė.

«
F. T. Puteikis, koresp.

— . — ..

Peršovė taverne
Louis Castady. 21 metų 

amžiaus, 3146 Washington 
blvd., maliavotojo (painter), 
buvo peršauta dešinė koja 
anksti pereitą pirmadienį 
taverne, 2741 Madison str. 
Jo koją peršovė vienas iš 
penkių bomų, kurie įėjo į ta
verną paerzinti patronų (ta
verno svečių).

PETRONELR 
KASILAUSKIENĖ 

(l.o tėvais SCcagaitė)

Gyveno 2438 Wc t 46th PI.
Milė gruod. 27 d.. 1943 m.. 

9:30 vai. vak., sulaukus pu
ses auiž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Vainuotų' pa
rap.. Baliuj 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 sūeių Joną Yušką ir jo 
šeimą, 2 sesers dukteris Oną 
Venckienę ir Oną Žemaitienę, 
Jų šeimas ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.

Kūnas paša, votas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
gruod. 31 d. iš "koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Ne
kalto Prasid. Švennč. Panelės 
parup. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už vel.o- 
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: -Vyras, Dukterys, 
limitai, Anūkai, Sesers sūnus, 
Sesers Dukterys ir Giminė-.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

I

A. "J" A 
JUOZAPAS KRIAUCIUNAS 

Gyveno Lemont, Iii. >
Mirė gruod. 27 d., 1943 

6:30 vai. vak., sulaukęs 
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
valkų apskr., Lukšių parap., 
Kierų kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Antaniną (po tėvais 
Starkytė), 2 dukteris Oną ir 
Petronėlę, žentą Edard Slat- 
tery (U. S. Army), anūką An
taną, švogerius Pranciškų, jo 
moterį Agniešką Koncaičiua ir 
jų šeimą ir Petrą, jo moterį 
Petronėlę Mockus ir jų šei
mą ir daug kitų gimin.ų, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioje, 2314 West 
2 3rd PI.

Laidotuvės įvyks penktad., 
gruod. 31 d. iš kop’yčios 8:00 
vaj. ryto bus atlydėtas j Gi
mimo Švč. Panelės parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

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

laidotuvių Direktoriai La- 
chawicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515.

AAANTANAS ROMAS
Mirė Gruodžio 29 d. 1943m.. 

6:30 vai. ryte, sulaukęs 70 
meti; amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kijo iš Kal
tinėnų Parapijos, Bruškių kai
mo. Amerikoje išgyveno 50 
metų..

nuliūdime: 
Kretch žentą 

Adeline; sū- 
Jean ir 

švogerj Stan-

vai. ryte, 
amžiaus.

Lietuvoje.

Amerikoje

Paliko dideliame 
Alice 

Edvvard ir antikę 
ną. Stanley marčią 
anūką Richard; " 
ley Patlava; švogerką Elzbietą 
Motuzienę ir jos šeimą; 
brolį Joną Kvietkų ir jo šei
mą: giminaičius Krenėių 
ntą |r daug Uitą ____
draugi) ir pažįstamą čionai ir 
Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas 
diko koplyčioje. 710 
St. Laidotuvės įvyks penkta
dienį. Gruodžio 31 d.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame vi«us 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę; Duktė. Sūnus, Zcn- 
ta* Marti. Vinkai. švogeris, 
štogi-rka ir Giminės.

leidot, direktorius P. J. Ri
diką*. Telefonas Yards 1419.

dukterį

šei- 
giminių.

p. J. Ri-
W. I8th

1943 m.
., L '__ i

Apvaizdos

MONUMENT CO

i

u*

s?v

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam.*- 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN

KREIPKITĖS PRIE MUS 
' TIESIOG IR SUTAUPY

KIT AGENTŲ KOMISĄ.

g

I

M

[s?

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

INERAL HOME 
mas — Moteris patarriauja.

1117 ROOSEVELT STREET

pus-

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

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

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.-• »

į

Tek REPublic 4298 U
šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL jj*v11

11

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

k 5 Af .f < ’*45
1HF

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

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 WEST j6th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone l’ARDS 1138—39

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

Phones: CANAL 
COMMODORE 

PULLMAN

2515
5765
1270

L BUKAUSKAS
19821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908 ■
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H DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Ketvirtadienis, gr. 30, 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

4
Lietuvis biznierius Dėdės Šamo

kariuomenėje
John Budreckis gimė 1912 

metais, rugpiūčio 1 dieną. 
Baigė Dievo Apveizdos lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą ir šv. Ignaco aukštes
nę mokyklą. Jis keletą metų 
tvarkė nuosavą tavernc biz- 
r.‘. Jis nuo jauniu dieuų mė
go mokslą ir yra sąmonin
gas lietuvis.

John Budreckis į Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko 
1942 metų vasarą.

JOHN BUDRECKIS

ROŽANČIUS IŠGELBĖJO

i kusios vienos prižiūri 
tvarko jo biznį.

John Budreckis, 
mas į Dėdės Šamo 
pareiškė: “Mano
būti geru kareiviu ir narsiai 
prisidėti, kad priešai būtų 
nugalėti.

išvykda- 
armiją, 
pareiga

Dingę kareiviai karo i 
frontuose

Jo motina vadinasi Anas
tazija Budreckienė, kuri gy
vena 1437 So. 49th Court, 
Cicero, UI. Jo sesutė yra iš
tekėjusi ir su savo miela 
mamyte Anastazija pasili-

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį pranešė 234 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra dingę Azijos, Europos, 
Viduržemio, Pacifiko ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo frontuose. Dngusiųjų 
skaičiuje keturiolika vyrų 
yra iš lllinois valstijos, pen
ki iš Indiana, septyni iš 
Iowa< vienuolika'iš Michigan 
ir vienas iš Wisconsin.

Pakelta

2 amerikiečiai skrido 
65-iose misijose

Algiers, Algeria. — Du 
Amerikos Mitchell bombone
šio pilotai atliko 65-ias mi
sijas ir atsisakė grįžti na
mo, nežiūrint, jog jų kelio
nės pareiga baigėsi, kai jie 
buvo atlikę 50-tą misiją. 
Apie tai pranešė 12-toji oro 
jėga pereitą antradienį. Pi
lotai vadinasi R. F. Spikes, 
iš Slaton Tex. ir James M.? t
Bugbee, iš Baltimore, Md., 
jie pakelti į kapitonus.

Penkiems šimtams Chica
go park district policijos 
sargybinių buvo pakelta mė
nesinė alga nuo $233.50 iki 
$250, kai parko komisijonie- 
rius patvirtino 1944 metų 
biudžetą pereitą antradienį.

Žuvo pilotas

H

Japonams pašovus Amerikos patrulį-bomberį, šie keturi 
įgulos nariai išsigelbėjo ir per 30 dienų klaidžiojo vienoje 
Pacifiko saloje, kol jų neužtiko vietos gyventojai. Iškarto 
jie buvo palaikyti japonais, bet ant laimės vienas jų turėjo 
ant kaklo rožančių. Tas paliudijo juos esant amerikiečiais 
ir išgelbėjo. (Official Marine Corps photo; Acme-Draugas 
telephoto)

Iš karių gyvenimo

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
antradienį paskelbė 495 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Azijos, 
Centralinio Pacifiko. Euro-

Iškrito pro langą
Erbie Oberdols, 29 metų 

amžiaus, negras darbinin-

New York. — Lt. Comė
lius F. May, Našhville, Tenn. 
armijos kovos pilotas, žuvo 
pereitą antradienį, kai jo
lėktuvas sudužo 12 mailių kas. užsimušė pereitą antra- 
šiaurėje nuo Selfridge aero- dienį. kai jis iškrito iš lango 
dromo, Mich. Jis skrido la- ketviftąm. apartamento auk- 
vinimo tikslu. šte, 21 East 42nd str.

D'R A U G O”
METINIS

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d., 1944

SOKOL SALĖJ
Bus

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Groja

SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
PRYZINIS ORKESTRAS

pos. Viduržemio. Pacifiko ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose. Dvide
šimt devyni vyrai yra su
žeistųjų skaičiuje iš lllinois 
valstijos.

Sužeistųjų skaičiuje devy
ni vyrai yra iš Indiana val
stijos. vienuolika iš Iowa. 
keturiolika iš Michigan.

ir

Skaudi motinos tragedija

Vaikas, 10 metų amžiaus, ašaromis 
apsipylęs, nenori grizli pas motina

VAIKAI PAMILO LABIAU SENELĘ, NEGU MOTINĄ. 
O TIE NELAIMINGI DIVORSAI

Teisėjas Frank M. Padden 
pereitą antradienį svarstė 
bylą, kurioje buvo sunku iš
nešti sprendimas.

“Aš nenoriu eiti su mano 
motina — aš noriu būti su 
senute” (grandma).

Ištarė šiuos žodžius de
šimt metų amžiaus vaikas ir 
apsipylė ašaromis teismo 
kambaryje, ir bėgo iš teis
mo.

Motina, su ašaromis aky
se. priėjo prie teisėjo ir sa
kė:

“Ką aš galiu daryti, ką 
galiu daryti?”

❖ * -it

Tai buvo. scena, kai Mrs. 
Mable Carlsen Whalen, 41 
metų amžiaus, 7054 Harper 
ave., norėjo atgauti teisę, 
kad jos du vaikai, William, 
8 metų, ir Robert. 10 metų, 
pas ją gyventų ir ji galėtų 
jais rūpintis.

Jos pirmasis vyras. Stan
ley Carlsen. dabar jau miręs, 
gavo nuo jos divorsą lapkri
čio 29 d., 1938 metų, ir glo
bą jų trims vaikams. Jam 
buvo pavesta globoti Wil- 
liam. Robert ir Warren, ku
ris dabar turi 15 metų. Kai 
tėvas Stanley Carlsen mirė, 
trys vaikai buvo globojami 
jo motinos, vaikų senelės 
(grandmother) Mrs. Nellie 
Carlsen, 60 metų amžiaus, 
5622 N. Mulligan ave.

❖ * ❖

Warren pabėgo ir gyveno 
pas motiną. Du kiti vaikai, 
Marshall, 24 metų, ir Virgi
nia, 22 metų, yra,vedę.

Šviežiam kumpiui 
pakelta punkias

Šviežiam kumpiui pakelia
ma vienas punktas svarui 
racionavimo vertės, ir ketu
rioms kitoms mėsoms yra 
sumažinoma vienu ar dviem 
punktais, pagal naują OPA 
sąrašą mėsoms, taukams, žu
vims ir pieniškiems produk
tams. Naujas pertvarkymas 
įsigalioja sausio 2 dieną, 
1944 metų.

Laivyno nuostolių 
naujas sąrašas

VVashington, D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų sąrašą, kuriame pa
žymėta, jog 13 jūrininkų žu
vo (mirė), 41 buvo sužeistas 
ir 69 dingę. Iš lllinois valsti
jos du vyrai yra mirę, ketu
ri dingę ir vienas sužeistas.

Mirė darbe

)

E• ••
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Mrs. Whalen, kuri apsive

dė po Carlsen’o mirties, iš
kėlė bylą ir pareiškė, jog po 
Carlsen’o mirties vaikų glo
ba turi būti jai suteikta, o 
ne senelei.

Mrs. Carlsen, grandmo- 
ther, pareiškė, jog ji pinigiš- 
kai yra pajėgi ir gali vaikais 
rūpintis, ir nusiskundė, jog 
Mrs. Whalen neatsiuntė šiais 
'metais nei Kalėdų dovanų, 
nei Kalėdų atviručių vai
kams.

1 ❖ * ❖

Teisėjas Padden nusivedė 
tabu vaikus, Robert ir Wil- 
liam, atskirą kambarį pasi
tarti. Jis klausė abiejų vai
kų. kaip jie jausis, jei įsta
tymas nuspręstų, kad jie tu
ri grįžti pas jų motiną.

“Aš sutinku, jog įstaty
mas tai gali pasakyti”. — 
atsakė William, “bet mes 
mylime mūsų grandma” (se
nelę).

Tada abu vaikai apsipylė 
ašaromis.

Teisėjas išėjęs iš kamba
rio pareiškė, jog tai yra sun
kiausias sprendimas, kokį 
yra turėjęs. Bet jis pažymė
jo. jog po tėvo mirties vai
kus turi globoti motina.

Robert apsipylė ašaromis 
ir bandė bėgti. Jis buvo su
laikytas balifo.

Atsakydamas į motinos 
sujaudintos širdies prašymą, 
teisėjas žiūrėdamas į jos 
vaikų prisirišimą prie sene
lės, pareiškė, jog ji turi lai
mėti vaikų meilę.

Belaisvių sąrašas

lietuviai nacių nelaisvėje
VVashington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
antradienį pranešė 602 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie yra 
vokiečių nelaisvėje. Belais
vių skaičiuje trisdešimt de- 

i vyni vyrai yra iš lllinois 
valstijos, dvidešimt penki 
yra iš Chicagos.

Paskelbtame belaisvių są
raše pažymėta, jog vokiečių 

1 nelaisvėje yra pvt. Peter P. 
Jonkus, jo žmona Mrs. So- 
phie Jonkus gyvena 5810 S. 
Kostner ave.. Chicago, III. 
Taip pat vokiečių nelaisvė
je yra pvt. Adam Daržinin-

kas, jo motina Anna Darži
ninkas gyvena Westville, UI.

Belaisvių skaičiuje devyni 
vyrai yra iš Indiana valsti
jos, du iš Iowa, aštuoni iš 
Michigan ir keturiolika iš 
Wisconsin.

Kaimynai ištraukė vy 
rą iš mirties nagu

1913 m. automobilis

Nicodemus Karwoski, 54 
metų amžiaus. 2909 N. Mo- 
nitor ave., džianitorius In
surance Exchange name, 175 
W. Jackson blvd., mirė grei
čiausia nuo širdies atakos, 
kai jis dirbo šeštame namo 
aukšte, pereito pirmadienio 
vakare.

dr da t*- -
x Kun. J. šaulinskas, Šv. 

Mykolo parapijos, No. Side, 
klebonas, tikrai didžiuojasi 
savo parapijiečiais, kurie Šv. 
Kalėdų proga, aukų parapi
jos reikalams sudėjo net 
$784.00. Tai pirmas toks į- 
vykis. Mažoj parapijoj tai 
reikšminga. Naujų Metų pro 
ga klebonas sveikina 
parapijonus įr linki 
palaimos.

X K. Boguslovas, 
“Draugo” spaustuvės 
teipistas, rašo iš kariuome
nės, kad lietuviams karei
viams lietuviškas laikraštis 
kariuomenėj yra kaip ir laiš
kas iš namų, nes jame ran
da daug žinių apie lietuvių 
gyvenimą ir veikimą. Rašo, 
namie būdamas žmogus net 
negali įsiva i z d u o t i, koks 
brangus ir laukiamas sve
čias būna laikraštis kariuo
menėj, nors ir pavėluotai a- 
teina. Skaitai ir džiaugies.

visus 
Dievo

buvęs 
inter-

I

X Stanislovas ir Barbora 
Rokaičiai, 4433 S. Fairfield 
Ave., bene bus laimingiausi 
kalėdinių dovanų atžvilgiu: 
Kalėdų naktį diedukas į Chi 
cago Lying-in ligoninę jiems 
dovanų “atnešė’’ sūnų. Jie 
jau augina dukterį Dolores. 
Prieš susituokdami abu pri
klausė prie L. Vyčių 36 kp. 
choro ir parapijos choro ir 
buvo veiklūs nariai ir val
dyboje. Ta proga nuo drau
gų ir pažįstamų susilaukė 
daug sveikinimų.

X Jack ir J i 11 vaidintojai, 
180 E. Delaware Place, šan- 
dien (ketverge, gruodžio 30 
d.) paskutinį kartą vaidins 
vaikų klasišką vaidinimą, 
“Heidi”. Veikalą tvarko Ma
rie Agnės Foley. Svarbiau-' 
sias roles vaidina Chicagos 
žinomi gabieji jauni radio 
artistai. Tikietai kainuoja 
55c ir juos galima rezervuo
ti telefonu DELaware 7334.

X Pivaronų, žinomų Town 
of Lake biznierių, savinin
kų duonkepyklos adresu 
4620 S. Marshfield Ave., jau 
antras sūnus Leonardas pa
šauktas į kariuomenę. Piva- 
ronienė yra žymi lietuvių 
veikėja, ypatingai labdary
bės srityje.

X Ciceroje šį vakarą di
delis lietuvių masinis mitin
gas, kuriame bus nušviesta 
Lietuvos padėt’s ir kas vei
kiama atkovojimui jai lais
vės ir nepriklausomybės. 
Kviečiami lietuviai ir iš Chi
cago.

X Lt Jonas Nevedomskis, 
Jr., Kalėdas praleido su tė
vais namie. Jis yra baigęs 
Yale universitetą ir yra ke
lyje į Seattle, Wash. Neve- 
domskiai yra buvę stambūs 
West Side biznieriai.

Apačioje gyvenantieji kai
mynai išgirdo viršutiniame 
aukšte gausmą (trenksmą) 
ir išgelbėjo pereitą antradie
nį John Jankausko gyvybę. 
Jis yra 27 metų amžiaus ir 
gyvena 5915 So. Wolcott 
ave. Jankauskas krito, kai 
jis buvo nugalėtas gazo. 
Kaimynai pašaukė pagalbą, 
atvyko inhalatbr sųuad 9,

Moline, III.
dervoort, buvęs vice prezi- 
dentas Moline automobilių vadovaujant capt John Mc. 
kompanijoje, kuris iš ’ ‘ 
išėjo nuo 1922 metų, 
atvirutę iš Stanton, 
vienos moters, kuri 
ša, jog jos automobilio, pirk
to 1913 metais, karburato- 
ris turi bėdų. Ji nusiskundė 
ant blankos. kurią gavo per
kant automobilį, kuris buvo 
dirbtas Moline.

Apie tai sužinota gruodžio 
29 dieną, 1943 mėty.

C. H. Van-

biznio 
gavo 

Calif.. 
prane-

Gowan, ir jis buvo atgaivin- < 
tas. Jankauskas, karo fabri
ko darbininkas, pareiškė po
licijai. jog jis bandęs nu
traukti gyvybės siūlą iš nu-1 
siminimo, kad jo žmona jį 
paliko pereitą savaitę.

Pirkite Karo Bonus
Skelbkitės Dien. “Drauge”

X Chicagoj jau pardavi
nėjama stikeriai automobi
liams, kurie turi įsigiję 1944 
m. laisnius. Miesto klerkas 
ragino automobilistus anks
čiau įsigyti stikerius. Jie 
kainuos tiek pat, ar dabar, 
ar vėliau įsigysi.
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