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Nuskandino 7 Į Leyte Plaukiančius 
Japonų Konvojus su 76,009 Karių

Šarvuočiai Vis Stumia Nacius Atgal; 
Patruliai Persikelia Per Inde Upę

GEN. MacARTHUR ŠTA
RAS Fhilippinuose, gruod.
1.—Japonui bandymai su
stiprinti savo Leyte garni
zoną iki šiol jiems kainavo 
septynis konvojus su maž
daug 26,000 karių.

Gen. Douglas MacArthur 
pranešė, kad Amerikos lėk
tuvai ketvirtadieny nuskan
dino 9,000 tonų transportą 
ir tris mažesnius laivus, 
kurie plaukė į Ormoc uostą, 
vakariniam Leyte krante. 
Spėjama, kad tuose laivuo
se buvo apie 5,000 japonų 
karių ir daug karinių reik
menų.

Penkių tonų prekinis lai
vas ir naikintuvas taipgi 
buvo užpulti ir palikti be
degą.

Tai buvo antras konvojus 
sunaikintas bėgyje dviejų 
dienų. Trečiadieny sunaikin

Japonai Veržiasi Pirmyn Per Kiniją
CHUNGKING, gruod. 1. 

—Kinijos komanda pranešė 
kad kiniečių jėgos vėl pasi
traukė prieš japonų spaudi
mą šiaurvakarinėj Kwangsi 
provincijoje.

Yra ženklų, kad priešas 
ruošiasi didelei ofensyvai 
Kweichow provincijoje, ku
rios tikslas esąs Kvveiyang 
užėmimas. Iš ten japonai 
galėtų veržtis Chungkingo

Naciai Italijoje Traukiasi Į Po Klonį
ROMA, gruod. 1.—Penk

tos armijos indėnai kariai 
šiandien varėsi pirmyn Flo- 
rence-Faenzi keliu prieš ne
didelę opoziciją, žvalgybos 
raportai sakė priešas trau
kiasi iš kalnų toje apylinkė
je į Po klonį.

Ankstyvesni raportai sa
kė naciai buvo pravedę ke
lias smarkias kontratakas 
penktos armijos fronte, ir 
privertę penktos armijos da
linius pasitraukti atgal.

NORI SUJNGTI 2 BYLIUS
WASHINGTON, gruod. 1. 

—Planas prijungti bylių už
saldant sočiai security tak
są prie kito byliaus, kuris 
liečia Prezidento galią karo 
metu, buvo šaltai priimtas 
Senate šiandien.

Oonvs

LEPT
Buų Christmas Sgals

ta 13 laivų. Iš viso sunai
kinta septyni japonų konvo
jai, iš 29 transportų ir 18 
palydinčių laivų.

Du JAV naikintuvai pir
madieny nuskandino priešo 
submariną prie Leyte vaka
rinio kranto. Anksčiau nai
kintuvai bombardavo priešo 
įrengimus,

Amerikos laivai buvo pa
siruošę paimti pluduruojan- 
čiu8 japonus, bet šviesos pa 
rodė juos laikančius grana
tas ir šautuvus, tad jie bu
vo palikti vandenyje.

Istoriškoj jūrų kovoj spa
lių 24 d. buvo sužaloti ke
turi Amerikos lėktuvnešiai: 
Kalinin Bay, Fanshaw Bay, 
White Plains ir Kitkun Bay. 
Iš dviejų kitų lėktuvnešių, 
kurie nuskendo, 1,400 įgu
los narių išgelbėta.

link.
Kiniečiai vis dar nesako 

nieko apie japonų įsiverži
mą į Kweichow. Neoficialūs 
raportai sako nebuvo dide- 

I lės priešo invazijos, bet ja
ponų kavalerija gan giliai 

1 įsiveržė į tą provinciją.
Kiniečiai pasitraukė į po

zicijas prie Kwangsi-Kwei- 
chow rubežiaus, kur jie at
mušė eilę japonų atakų.

Dabartinis nacių žygis 
daromas matomai tam, kad 
ištiesti savo liniją tarpe Bo- 
lionijos ir Faenzos.

Aštuntos armijos fronte 
nebuvo atmainų pozicijose. 
Sąjungininkai vis dar kau
jasi su naciais aplink Al
berto, į šiaurryčius nuo 
Faenza. Į pietvakarius nuo 
to miesto patruliai rado 
nacius įsikasusius užpakaly 
Lamone upės.

Sako Naciai Norėjo 
Padegti Camp Granl

ROCKFORD, III., gruod. 
1.—-Atstovų rūmų militari- 
nis komitetas išdavė rapo-- 
tą apie Amerikoje esamų 
karo belaisvių užlaikymą, 
kuriame pasakyta, jog su
seku nacių belaisvių planas 
padegti barakus, kuriuose 
buvo apgyvendinti nenaci 
belaisviai.

Rockforde buvo pasigirdę 
raportai apie belaisvių san
tykiavimą su amerikietėm 
fabrikuose ir ūkiuose. Inves 
tigacijos parodė, kad tai 
buvo tik gandai.

Platinkite “Draugą”.

DAUGIAU JAPONŲ LAIVŲ JUROS DUGNUI

Ši nuotrauka parodo, kaip B-25 Mitchell lėk tuvo numesta bomba sprogsta ant japonų nai
kintuvo Ormoc įlankoje. Antra bomba (rate kairėje) matosi ore tuoj virš laivo kamino. Vy
ro lavonas (rate dešinėje) skrenda per orą. (Acme-Draugas Telephoto.)

3 MILIJONAI KARIŲ 
KOVOS PRIEŠ JAPONUS

WASHINGTON, gruod. 1. 
—OWI raportas sakė maž
daug 3,000,000 Amerikos 
karių bus pavartota prieš 
Japoniją po Vokietijos nu
galėjimo. Anot raporto, Ja
ponija turi 4,000,000 vyrų 
kariuomenę ir lengvai galė
tų priruošti kitus 2,000,000.

Amerikiečiai užmušė bent 
277,000 japonus, ir prarado 
21,000 savo vyrų. Kitas 250, 
000 japonų yra izoliuoti sa
lose. OWI sakė apie 2,000,- 
000 japonų dabar kaujasi 
Kinijoje.

Mano Britai Neužgirs 
'Laisvo Oro' Plano

CHICAGO, gruod. 1. — 
Nors Tarptautinė Ci vilės 
Aviacijos Konferencija bu
vo sušaukU Anglijos inici
atyva, manoma ji baigsis 
be Anglijos sutikimo Ame
rikos pasiūlytam “laisvo 
oro” planui, kuriam prita
ria ir kitos tautos.

Amerika teigia, kad akrai 
dymo suvaržymas užgniauž 
tų progas mažoms tautom? 
išvystyti savo aviaciją.

WASHINGTON, gruod. 1. 
—Senatas šiandien užgyrė 
bylių, kuris numato išleidi
mą $1,000,000 potvinių kon
trolei.

KARO BIUIFTENIAI

— Vokiečiams uždrausta 
viešai kalbėti apie karo ei-

—Tokyo įsakė neskelbti 
žinios apie japonų išlipimų 
Morotai saloje.

—Naciai sako jie gali at
mesti Ženevos sutarties nuo 
status dėl karo belaisvių.

— Jugoslavai partizanai 
sakėsi jie įsiveržė | Austrl-

—Anglijos užsienių Sekr. 
Eden sakė Sforza dirbęs 
prieš Bonomi valdžią.

Sako Nėra Reikalo
Teisti Kimmel, Short

WASHINGTON, gruod. 1. 
—Karo ir Laivyno departa
mentai pranešė, kad speci
alūs tardymo komitetai pra
nešė, kad nėra jokių prie
žasčių teisimųi Maj. Gen. 
Short ir Rear Adm. Kim
mel, kurie buvo armijos ir 
laivyno viršininkai Hawaii 
srity Pearl Harbor atakos 
metu.

Mano Japonai Iškels 
Hirohito į Kinija

CHUNGKING, gruod. 1 
—Čia spėliojama apie gali
mybę, jog japonai karo vir
šininkai gali perkelti Impe
ratorių Hirohito ir jo žmo
ną į Aziją, kad apsaugoti 
juos nuo Amerikos B-29 
lėktuvų atakų.

Minėta, kad dėl Japonijos 
invazijos galimybės ir pa
vojaus nuo amerikiečių bom 
bų imperatorius gal bus pa
siųstas į okupuotą Kiniją 
ar Mandžuriją.

Lėktuvo Nelaimėje 7 
Žuvo, 16 Sužeisti

VAN NUYS, Cal., gruod. 
1.—Septyni asmenys, jų 
tarpe abu lakūnai, žuvo ir 
16 buvo sužeisti kuomet 
Transcontinental & Western 
Airlines lėktuvas nukrito 
netoli Van Nuys, netoli nuo 
Burbank aerodromo.

KALENDORIUS
Gruodžio 2 d.: Sv. Bibi- 

jana; senovės: Sirpolis ir 
Skirmunda.

Gruodžio 3 d.: 1-mas Ad
vento Sekmadienis, ftv. Pran 
ciškus Ksaveras; senovės: 
Dzengis ir Jautrė.

Gruodžio 4 d.: Sv. Barbo
ra.; senovės: Stangia ir 
Erdmė.

ORAS
Giedra ir šalta.

LĖKTUVAI BANGOMIS 
PUOLA VOKIETIJA

LONDONAS, gruod. 1.— 
Dideli skaičiai Anglijos lėk
tuvų atakavo Vokietiją nak 
ties metu. Daugiau negu 
500 didelių bomberių numetė 
3,000 tonų padegančių ir 
sprogstančių bombų ant Du- 
isburgo, ir dviejų tonų 
‘ ‘blockbusters’ ’ ant Ham
burgo.

Iš 56 Amerikos bomberių 
ir 30 naikintuvų, kurie va
kar negrįžo į bazes po ata
kų ant Leipzig ir Sauirbru- 
ckeno sričių, 16 bomberių ir 
17 naikintuvų nusileido drau 
gingose valstybėse.

Sovieto Oficialai 
Priėmė De Gaulle

LONDONAS, gruod. 1.— 
Maskvos radio sakė Gen. 
Charles de Gaulle ir jo pa
lydovai lapkr. 27 d. lėktuvu 
atskrido į Baku, kur juos 
sutilpo rusai oficialai ir gar
bės sargyba.

Vakar jie nuvyko į Sta
lingradą, 'iš kur traukiniu 
važiuos Maskvon. De Gaulle 
tarsis su Stalinu dėl Vokie
tijos likimo pc karo ir dėl 
naujos prancūzų-rusų sutar 
ties.

Liep'’’ Partizanams 
Sustabdyti Veikla

ATĖNAI, gruod. 1.—Maj.. 
Gen. R. M. Scobie, sąjungi
ninkų viršininko Graikijoje 
įsakymu, ryt dieną lėktuvai 
numes milijonus lapelių po 
visą Graikiją. Tie lapeliai 
įsakys visoms partizanų jė
goms likviduotis.

Scobie sakė jis yra tik
ras, jog daug kur Graikijo
je dar vyksta teritorizavi- 
mas ir spaudos ir žodžio 
laisvės užgniaužimas, ir kad 
dėlto negalima lygiai išda
linti maistą ir šalpos reik-

PRANCUZIJOS-ŠVEICA- 
RIJOS PASIENY, prie St. 
Louis, gruod. 1.—Prancūzai 
kariai šiandien užėmė Hun- 
ingue, vakariniam Reino 
krante, be didelės opozici
jos.

PARYŽIUS, gruod. 1. — 
Trys amerikiečių armijos 
grumiasi su naciais per kru 
vilnis kovų laukus ir sud' 
rė vienų linijų prie Roer ir 
Saar upių, kurios yra dvi 
svarbiausios barjeros prieš 
Reinu.

Gen. Simpsono devintoji 
armija užėmė Welz, mylią į 
pietus nuo Linnich.

Veik visa armija dasivarė 
iki Rcer ir Inde 15 iki 20 
mylių ilgio frontu. Patruliai 
vietom persikėlė per užtvi
nusią Inde upę.

Gen. Patton trečioji armi
ja spaudžia vakarinį krantą 
Saar nupės ir tuo pat Sieg
fried liniją pagal 12 iki 15 
mylių ilgio frontą. Apvalę

Rusai Pasistūmėjo Arčiau Austrijos
LONDONAS, gruod. 1.— 

Nacių radio pranešimas sa
kė rytinė dalis Budapešto 
miesto evakuojama.

MASKVA, gruod. 1.—Už
imdami kitą 50 kaimų į va
karus nuo Dunojaus pietva
karinėj Vengrijoj, rusai 
šiandien pasistūmėjo šiau- 
rėn iki 78 mylių nuo apei
namo Budapešto ir nepilnai 
100 mylių nuo Austrijos 
sienos.

Į šiaurryčius nuo Vengri
jos sostinės, kiti rusai ka
riai užėmė Eger ir Szikszo,

Britų Spauda Bado Lenkų Kabinetą
LONDONAS, gruod. 1.— 

Anglijos spauda šiandien 
bendrai pavadino naująjį 
Lenkijos kabinetą “tragiš
kai nepavykusiu” žygiu. 
Kiti laikraščiai net minėjo, 
kad Anglija turėtų pavesti 
savo paramą Maskvos re
miamam lenkų komitetui 
Liubline.

Nuo konservatyvaus Times 
iki kairiųjų Daily Worker,

Užginčija Žinią, Kad
Chiang'ai Persiskyrė
CHUNGKING, gruod. 1. 

—Generalissimo Chiang Kai- 
shekui artimas šaltinis iš
juokė Londone pasirodžiusį 
raportą, kuris sakė Chian- 
gas ir jo žmona persiskyrė. 
Anot informanto, tas ra
portas esąs užgaulingas ir 
turi būti diskredituotas.

Hilbringen ir Battern, Pat
ton šarvuočiai pasistūmėjo 
pusę mylios ir pasiekė Saar 
upės užlenkimą skers Mer- 
zigo.

Tankai pasiekė Saar kran 
tą apie 1,000 jardų į vaka
rus nuo Merzig kaip tik lai
ku matyti nacius išsprogdi
nant vieną didžiųjų tiltų 
vedančių į tą Siegfried lini
jos tvirtovę.

Nuo lapkričio 8 d. trečio
ji armija suėmė 25,572 be
laisvius, kurių 1,640 buvo 
suimti vakar.

Dvi amerikiečių armijos 
atakuoja nacių linijas sau
gančias Linnich, Julich ir 
Doren miestus prie Roer 
upės.

Trečia spraga laužiama į 
šiaurvakarius nuo Stras- 
bourgo, kur amerikiečiai pa 
suko nacių linijos galą Kar- 
lsruhe link.

Oras toks prastas, kad la
kūnai sako net “paukščiai 
pradės vaikštinėti.”

kurie saugojo invazijos ke* 
liūs į centrinę Slovakiją.

Rusai taipgi perkirto ge
ležinkelį tarpe Miskolc ir 
Kassa (Kosice), susisieki
mo centrą, kuriam gręsia 
Gen. Ivan Petrovo jėgos iš 
užimto Ungvaro. Linija per
kirsta prie Arnot, apie tris 
mylias nuo Miskolc.

Vartodami užimtą Jpecs 
kaipo bazę pietvakarinėj 
Vengrijoj, rasai ir jugosla
vai partizanai veržiasi į 
šiaurę arčiau geležinkelio, 
kurį naciai vartoja reikme
nų pristatymui Zagreban, 
šiaurinėj Jugoslavijoj.

JlaAknašdiai rašė, kad Tomgsz 
Arciszewski režimas neduo
da jokio pagrindo užtikrini
mui, kad jis nuoširdžiai han 
dys susitaikyti su Rusija.

MASKVA, gruod. 1.—Ru
sijos spauda šiandien pra
nešė apie Lenkijos kabine
to sudarymą Londone be 
jokių komentarų. Iki šiol 
rusų spauda atakavo lenkus 
Londone kaipo anti-rusus.

JAV Bomba .Sukrėtė 
Paryžiaus Priemiestį

PARYŽIUS, gruod. 1. — 
JAV Marauder lėktuvas, be- 
skrisdamas pulti nacių tvir
toves prie Saar upės, neti
kėtai numetė bombų ant 
Iasy les Moulinaux, Pary
žiaus priemiesčio. Padaryta 
nuostolių ir keli asmenys 
sužeisti. »
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
GRAŽIOS SĖKMĖS

Šv. Baltramiejaus parapi
jos bazaras pasibaigė lap
kričio 26 d. Bazaras buvo 
labai sėkmingas. Klebonas 
ir komisija dėkoja visiems 
už gausų Lankymąsi, visoms 
draugijoms už puikų pasi
rodymą ir svetainės komi
sijai, kuri per visas ketu
rias savaites daug prisidė
jo, taipgi visiems darbinin
kams, kurie uoliai darbavo
si. Negalima pamiršti ir mo

(Ont. 7430); Antaną Sutkų 
(Ont. 5766); Joną J akut; 
(Majestic 1314). Jie atva
žiuos paimti drabužių.

NARIŲ DĖMESIUI
Šv. Teresės Altoriaus Puo

šimo draugija turės metinį 
susirinkimą gruodžio 5 d., 
mokyklos kambary. Visos 
narės kviečiamos atsilanky
ti,, nes po susirinkimo iš 
narių suneštų valgių bus su
ruošta kalėdinė puota (Chri-

kyklos vaikučiu ir seselių., stma8 Party’- Kiekviena na-
kurie darbavosi surinkime ™ pr“ atsinešti po nu-| 

žą dovanėlę, nes bus buncoireikalingų dalykų bazarui. 
Bazare daug darbavos ir pa
tys kunigai — kleb. Oužaus- 
kas ir vikaras Kishkunas, iri 
parapijos komitetas.

VAIŠĖS DARBUOTOJAMS
Gruodžio 3 d., 5 vai. va

kare visi darbininkai, kurie 
darbavosi parapijos bazare 
kviečiami susirinkti į Lie
tuvių svetainę. Bus vakarie
nė. Tuo būdu klebonas iš
reiškė savo dėkingumą. Pa-

arba bingo žaidimas.
Kurias moterys nepriklau 

so prie šios draugijos, kvie
čiamos įsirašyti. Draugija 
yra labai daug pasidarba
vus; nupirkus už virš $500 
bažnytinių rūbų. Dabar ren
giasi įtaisyti krikštinyčią, 
kuri kainuos apie $75.00. 
RENGIA VAKARI

Nekalto Prasidėjimo mer-j 
gaičių draugija rengiasi prie' 
puikaus — juokingo veika-

AMERIKIEČIAI DAUGIAUSIAI KAUJAS

Žemėlapis vakarų fronto, kur Amerikos Trečioji Armi
ja jau netoli Merzig, nacių tvirtovės. Gi Septintoji Armi
ja eina pirmyn linkui Hegenau, nacių amunicijos sandė
lio. Prancūzų kariuomenė pradėjo veiksmus Mulhause ra
jone. (Acme-Draugas telephoto)

Vargšo atsišaukimas ką jį nusipirkti. proga. Su dėkingumu lauk-
Nuoširdžiai prašau drau-l siu sekančiu adresu:

Jau daug metų, kaip dėl gijų klūbų profesijonaiUj
susižeidimo skaudi liga pri-1 bi2nierių ir visų lietuvių pa
spaudė. Nors ligoninėse va-. galbos aukelių gv. Kalėdų 
sąrą kiek pasigydau, bet žie-l
ma man labai sunki. Mažai

J. Lapinskas,
1314 So. 49th Ct., 
Cicero 50, III.

ką su lazda galiu pavaikš- Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
čioti.

Būt labai gerai, kad turė
čiau vežimuką ir galėčiau 
kur nors nuvažiuoti, nors 
maisto parsivežti. Bet tas 
daug kainuoja, neturiu už

porai dienų jau praėjus. 
Waukegane jis yra mėgia
mas svečias. Todėl sveikin
dami ir linkėdami jam lai
mės ir pasisekimo gyveni
me, prašome dažniau atsi- 
Lankyti į Waukeganą. M. Z.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

sakys ir kiek kurie savo bu- , , . -.aJ................. . , .„ . i lo, kuris įvyks gruodžio 10doje uždirbo, ir kiek iš viso 
pelno bazaras davė.
KALBĖS ‘DRAUGO” 
REDAKTORIUS

Gruodžio 3 d., Lietuvių 
Auditorijoje, 7 vai. vakare, 
bus prakalbos. Kalbės dnr. i 
“Draugo” redaktorius L. 
Simutis. Visi Waukega.no lie 
tuviai kviečiami atsilankyti. 
Kalbėtojas papasakos apie 
nukentėjusius nuo karo lie
tuvius Lietuvoje ir paaiš
kins ką Am. Liet. Tarybos 
Skyriai veikia. Įžangos į 
prakalbas nebus. Pertrauko
je bus graži programa, Pra
nas Bujanauskas darbuojasi, 
kad viskas pavyktų kuo pui
kiausiai.
VISI Į PAGALBI 
SAVIESIEMS

Waukegano Lietuvių Ta
rybos skyrius turėjo susi
rinkimą ir išrinko delega
tus į centrą. Taipgi nusita
rė rinkti aukas ir drabu
žius nukentėjusiems nuo ka
ro lietuviams Lietuvoje. Vi
si prašomi aukoti drabužių, 
kurie galima nešioti, ir at
nešti į Lietuvių svetainę. Čia 
bus kas juos priims. Prašo
ma moterų, kurios darbuo
jasi prie Raudonojo Kry
žiaus, kad ateitų vakarais 
peržiūrėti suneštų drabužių 
ir, kur reikalingi pataisy
mo, pataisytų. Kurie negi
li atnešti drabužių, gali pa
šaukti telefonu sekančius as
menis: Praną Bujanauska!

d., Lietuvių svetainėj. Mer
gaitės mokinasi veikalą 
‘‘Mažas Bateliukas”. Sekan
čios mergaitės turi roles: 
Izabelė Kiškis, Anelė Bak
šius, Margareta Ashmus, 
Stanislova Lulis, Dolores 
Nevard, Lorraine Bukantis,

kuris bus atiduotas laimi n- kitos katalikiškos 
gam. Laimingų numerų dar los. 
galima įsigyti pas draugijos 
nares; taipgi ir tikietus šio 
veikalo. Visi prašomi nusi
pirkti po tikietą ir pamaty- kyklos pagerinimui. Tikietai 
ti veikalą, nes, ištikrųjų, y- po 40c Paremkim savo mo

kyklą. Mūs vaikai, kuomet 
matys daugiau savųjų, jiem3

ra juokingas
PAREMKIM SAVO

Grasilda Lutvin, Florentina I mokyklos vaikai, padedami 
Sutkus, Ducija Dragūnas ir, seserų ruošiasi prie progra- 
Jcana Shimulynas. Aleksan- mos, kurią išpildys gruodžio
dra Vaitekūnaitė, pirm. drau 
gijos, yra direktorė veikalo.

84 mėty praktikavimas 
. ' ■ u. | Jusų garantavimas

, , Optometriealty Akių Specialistas
J Palengvina akių įtempimą, kuris 

j esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
. Į svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

Visi prašomi įsigyti tikie-' bimo, skaudamą akių karštį, atitai- 
i so trumparegystę ir toliregystę. tUS nuo savo mokyklos vai- Prirengia teisingai akinius. Visuo-

kn npq viris neinąs pi«s mo- '* atsitikimuose egzaminavimas da- ku, nes visas pelnas eis mo- romas su elektra parodančia ma-

bus smagiau lošti.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės

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 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį
Office Tel. YARds 4787

žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos skys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. __ _ ,
rak. Seredomi* nuo pietų, o Ne- Namų Tel. PROspect 1930 

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttalso- Tel. YARds 2246 
ims be altinių. Kainos pigias kaip

Bes. 6958 So. Tai man Ala 
Bes. TeL GROvehtU 0617 
Offloe Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS <1 CHIRURGAS 

2423 West Maranette Ro&d
OFISO VALANDOS

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

MOKYKLĄ
Šv. Baltramiejaus parap. Programa bus labai gra- <712 South Ashland Ar.

Ži. -Phons YARDS U7S
' KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

3 d., 2 valandą popiet, Wau- 
kegan High School. Šiam pa-

Draugijos narės taipgi par-| rengimui vadovauja Knight
davinėja numeris karo bono,

Tel. YARds 4641

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa diena.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMSl

Tik vien* per* e k n i<am gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lieg- 
camlnuotl Jai mod<*rnllklau*l* 
metodą, kurią regSJimo mokai* 
g*U autatktl.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akintą, kuri* pr*A- n 

■* vlaą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.
1801 So. Ashland Avenue 

Kampą* II-te*

Telefoną*! CANAL •»>«, Oblcaga 
OFISO VALANDOS!

Baadle* »:»• a. a. iki 1:1# p. *a 
0*61*4. Ir leltad. a. m.
'-------- IM lite a m-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythtng In the Une of 

Fnrnltnre

AL. C. ALLEH 
(Alešauskas)
Faetnry Repreaentattve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment call —

REPUBIJO 6051

DR. C. VEZELIS

of Columbus.
Ne tik mūsų parapijos

mokyklos vaikučiai pasiro
dys savo gabumais, bet ir

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA

MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikaližkų Instrumen
tų, Muzikaližkų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir įvairių kita mmd- 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Rąžomas 
Plunksnas, ir Muzikalius Ln- 
btnunentue. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
Ife WEI .B Y —— W ATCHR4 AK Buk 

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

----- Js

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. j 
REZIDENCIJA J

3241 West 66th Place 
?fit. Jei. REPublic 7868 t 

—1 ..
Tel. CANal 0257

Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 1821 So. Halsted St. 1

Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 1 

Vai.: 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-

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

arti 47th Street
Jaunuoliai, kurie nepriimami į Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai vak 

Visi Waukegano lietaviai, “JS' Trečiadieni paga. sutartį.
£t7«kit6’ Prie Ofi9° VIRgioia 0036

Rezidencijos Tel.: BEVcrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

SVEIKINĄ ANDRIŲ

sveikina Andrių Daugirdą 
jo vardinių proga, nors ir

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Priež-karę Padirbtų Daiktų!

Stadlo Ooocb
Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su
t

springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Į

Ateikite šiandie 1

Telefonas SEELEY 8760

Tel. YARds 5921 
ftes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienio Ir žeėtadienlo vakarai* 
Oflaae yra uždaryta*.

Aukok savo kraują sužels- 

1 tiems kariams per A. Rau

doną]] Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius. mig

LIETUVIAI DAKTARAI

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavlmal, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MftNEHINlU ISMOkf.llMV!

Panaudokite Progą Dabartinėm* Žemom* 
NnoMmėlo Ratoma.

tapkite finansiniai nepriklausomu

TAUPYKITE mllsų Įstaigoje. Jflsų Indėliai 
rflpcstlngal globojami Ir Ilgi *5.000.00 ap
drausti per Petrai Savlnjrs and Ix>an In- 
•nrance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Itmokaml jnm* ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

Tel. HEMIock 8700
Rez. tol. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, ftank SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Slfifi So. Kedzle Avenue 

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Utį 8:00 raL
7*rečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šežtadieniais

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 va!, dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayetto 8210 
Res. Tel. REPnblie 0054

Jeigu neatsiliepia —
Šauk KEDzle 2868 ' 4

VALANDOS:
KaBdlen nuo 1-S vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal autartj.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis)

Waukega.no
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" WISCONSIHO LIETUVIU ŽINIOS

B “D B A C O O** 
DARBŲ SKYRIUS I HELP WANTF.D — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 04$8-048»

HELP NVANTF.D — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
castings. 48 vai. j savaitę. Gera 
mokesti?. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto Iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum castings. Alga 
mokama laike lavinimo. 100% 
karo darbai. Atsišaukit darbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų. ,

2742 W. 36th PLACE

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTŲ 
ARC WELDERIŲ 

PAGELS. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos — 53 vai. Į sav

Kelly Steel 
Works. Ine.

71mi Metai — Po Karo Ateitis
5757 W. 65th STREET 

Atdara kasdien 8 ryto iki 8 vak. 
Sekniad. 10 ryto iki 3 pp.

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

ATSIŠAUKITE
GRINNELL CO

4425 S. WESTERN AVĖ.

SIUVIMO 
MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 

RANKOMISSIUYEJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 H. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

VYRAI IR MOTERYS

MOTERŲ - VYRU
NEAPRĮBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

DARBININKŲ
PRIE FOUNDRY, JARDE IR

MACHINE SHOP DARBŲ

Mes esam įgalioti per W. M. C. 
priimti aplikantus viršminėtiems 

darbams prie mūsų vartų.

CRANE C O.
EMPLOYMENT OFISAS

4000 S. KEDZIE AVĖ.

Du šlftai kasdien:
7:30 RYTO IKI 4 PP. 
4 PP. IKI 12:30 RYTO

STITCHING MACHINE 
OPERATORIŲ 
DIE CUTTING

PRESS OPERATORIŲ 
PRINTING PRESS VYRŲ 
CUTTING IR PRINTING

PRESS FEEDERS
ABELNŲ DARBININKŲ

Apmokamos atostogos po vienų 
metų tarnybos. Ligoninės ir gy-

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—
MOTERŲ

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

309 W. YVASHINGTON ST. 
CHICAGO

Paprast Darbininkų aMbtt ga“ma
ATSIŠAUKITE

ATLAS 
B0XMAKER5, INC. 

2555 W. Diversey Avė.

SCRAP IRON JARDO DARBAMS

Pastovūs darbai, gera mokestis.

330 N. CALIFORNIA

HELP AVANTED — MOTERYS

BUS GIRL
Dėl CAFETERIJOS moderniš

koje karo dirbtuvėje. 

GERA MOKESTIS
Valgis ir Uniformos duodama.

2 PP. IKI 10:30 VAK. 

JOHNSON & JOHNSON 
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277.

VYRAI Jlf MOTERYS "

MOTERŲ REIKIA 
Sortuoti atmestas popieras. 

A.IAX WASTE PAPER CO.
2624 W. Taylor

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

VYRAI IR MOTERYS

Kenoshos Kronika
MASINIS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS — STEI
GIAMAS “BALF” 
SUSIRINKIMAS
' Visur Amerikoje kur tik 
randasi lietuvių, steigiasi 
skyriai burdami visus kil
naus tikslo darbui. Turbūt, 
dar nei viena Lietuvos ne
laimė ir tautos skaudi bui
tis praeityje, nebuvo taip 
jautriai suprasta ir užjaus
ta, kaip dabartinio karo ne
laimė, kuri iš dviejų galiū
nų, malonės, pasikeičiant, 
tramdoma ir naikinama.

Suprantama, kad lietuvis 
sugebėjęs savarankiškai tva
rkyti savo reikalus, sugebė
jęs įrodyti pasauliui savo 
šalies ūkio, pramonės, kul
tūros ir mokslo plėtojimąsi, 
progresą — ramiai, be siel
vartingo skausmo negali žiū 
rėti kaip virsta pelenais jo 
gimta sodyba, kaip naikina
ma tautos prakaite įsteigti 
gražieji šalies įstaigų rūmai, 
kaip beširdžiai išniekinami 
ir deginami taip brangiai į- 
gyti meno ir kultūros loby
nai. Pagaliau, kaip be jo^ 
kios kaltės žudomi ir tre
miami tautos vaikai — atei
ties kūrybos žiedai.

Todėl kiekvieno gero lie
tuvio, nežiūrint, kur jis be
būtų, jei tik jo sąžinės bat 
so nevaržo griežti varžt' 
jei žodžio laisvės sparnai dar 
nepakirsti, jo priedermė ir 
pareiga yra kelti balsą, žo
džiu ir darbu įrodyti, kad

............ . ’-L-'-UJ y™ Lietuva yra verta būti lais-
TOS GALITE PADĖTI i ya, Tad teljeka at.

KAD REIKMENŲ LINIJOS statyti Lietuvą naujam gy-

je lietuviams. Svarbu, kad 
kiekvienas Kenoshos ir apy
linkės lįetuvis atsilankytų į 
šį susirinkimą. Bus suorga 
nizuota BALF kuopa, (Ben
dras Amerikos Lietuvių Fon 
das). Nežiūrint kokių pažiū 
rų lietuvis, jei jam rūpi Lie
tuvos reikalai laikys tai už 
pareigą atsilankyti į šį su
sirinkimą. Įžangos nebus. 
DRABUŽIŲ T A JUS

Parapijoje jau prasidėjo 
drabužiams rinkti vajus. Vi 
si surinkti drabužiai skiria 
mi Lietuvos vargstantiems 
žmonėms. Tad, visus atlie 
kamus drabužius gražiai su-

Dovanokit man, tavorš- 
čiai! Padėkos dieną per neš- 
čėstį paėmiau perdidelį ka
lakuto sparną ir dėlto neva
liojau sučiupti ir ant savo 
delno padėti, kaip proletarų 
ambasada Vašingtone celeb- 
ravo dvidešimts septynis me 
tus nuo Stalino atsisėdimo 
į visokoblagorodijų carų sos 
tą Rusijoj. Taigi, dovano-

dėkite ir atneškite į para- kia, kad pavėlavau, 
pijos mokyklą. Jei tiktai y- Celebracijos, tavorščiai,
ra čieli, bus sunaudoti. Tam 
tikslui bus išrinktas komi
tetas, kuris visą drabužių 
reikalą sutvarkys. 
LAIDOTUVES

Aleksandras Mockus, su
laukęs 59 metus, mirė Šv. 
Kotrynos ligoninėje, lapkri
čio 19 d., po ilgos ir sun
kios ligos. Gyveno 2316 Fif- 
ty-third St.

Iš tėviškės, Stulgės, Lie
tuvoje iškeliavo į Ameriką, 
turėdamas 21 metus ir apsi
gyveno Kenosha. Išdiroęs 
fabrike tris metus, įsteigė 
kepyklą, kurioje dirbo visą 
laiką iki mirties. Buvo na
rys Šv. Petro parapijos, Šv. 
Petro draugijos ir Birutės 
draugystės. Paliko didelia
me nuliūdime žmoną ir tris 
dukteris: Oną ir Violet Moc
kus, Mrs. Adolphe Koscil: 
ir dauc 'oŲmesnių giminių

Iškilmingos laidotuvės po

gėrimus. Gerti buvo kam, 
nes svečių buvo sukviesta 
2,200.

Ant puošnaus stalo buvo 
pastatytas 6 pėdų pločio ka- 
ravojus žvaigždės pavidalo. 
Ir tas pyragas buvęs storai 
apdengtas cukrum, kad vi
sai Maskvai užtektų atsiger
ti arbatos su “prikuska”.

Ant kitų stalų stovėjo su
statyti kepti kalakutai, viš
tos, žąsys ir kumpiai. Visi 
stebėjosi, kur “tovariščas” 
Gromyko galėjo gauti tiek 
daug raudonų pointų tiems 
kumpiams supirkti, ir kas 
jam tų kumpių pristatė, 
kuomet krautuvėse jų nėra.

Ambasadorius Gromyko 
buvo apsirengęs nauja uni
forma. Kiti ambasados šta
bo nariai irgi naujas unifor-

buvo tokios, kad jei dabar 
balšavikai nepradės kelti re
voliucijos prieš savo amba
sadą, neorganizuos bedarbių 
ėjimo į Vašingtoną, kaip a- 
nais metais kad organizavo, 
jie bus didžiausi kapitaliz
mo palaikytojai, didžiausi 
kapitalistlaižiai.

Mes žinome, kad kuomet
Stalinui reikėjo važiuoti į mas dėvįjo Kostiumai 
Teheraną, kad su mūs pre-(giūti j. juod9s materijos ir
zidentu ir čiurčiliu apšne
kėtų vainos rokundas, tai na 
bagas net savo uniformos ne 
turėjo: prisėjo pasiskolinti 
nuo pirmo pasitaikiusio mar 
šalo ir dėlto ant pikčerio 
Stalinas išrodė taip lyg bū
tų ne uniformoj, ale į mai
šą įlindęs.

Amerike balšavikai, lyg 
karvės bizdelių kandžioja- 
mos, zylioja pamačies Sov. 
Rusijai: renka pinigus, škur 
liūs, o tuo tarpu Vašingto-

RIEDĖTŲ

Karo reikmenos labai reikalingos 
yra GENEROLUI EISENHOWER 
ir jojo vyrams t a i visuotinai 
ofensyvai kuri dabar eina pirmyn 
VOKIETIJOJE.

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA PRADINE MOKESTIS

Žiūrėkit DABAR Dėl
SAVO

PO KARO ATEITIES 
ĮGYJANT KARO DARBĄ 

PRIE

ELECTRO-MOTIVE
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

Daug Darbininkams Naudų 
Vertingas DIESEL Patyrimas 

ATSIŠAUKIT

RECTRO-MOTIVE
D1 vision

GENERAL
MOTORS

Corporation 
55th IR JOLIET RD.

LA GRANGE
Tiesiog West Towns ir Bluebird 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

1729 metais
Šiaurinė ir pietinė Caro- 

lina buvo atskirta 1729 me
tais.

Pirmasis
Pirmas garinis laivas Mi- 

ssissippi upėje pasirodė 1811 
metais.

★ MOTERŲ +
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ

★ VYRŲ ★
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATORIŲ
PAPR. DARBININKŲ"

EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 
PIRMAD. IŠTISAI 6EŠTAD. 

8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2125 S. 54th AVĖ. CICERO

venimui, ištiesti parblokštai 
tautai duosnią ranką ir bro
lišką širdį naujai kūrybai.

Klebonas kun. Pr. Skrode
nis, MIC., su parapijos ko
mitetu šaukia masinį lietu
vių susirinkimą sekmadienį, 
gruodžio 3 d. šv. Petro pa
rapijos salėje, 3 vai. popiet. 
Bus programa, kurią išpil
dys parapijos mokyklos vai
kučiai ir parapijos didysis 
choras. Atvyks kalbėtojai 
Leonardas Šimutis, “Drau
go” redaktorius, iš Chicago, 
kun. Antanas Sandys, MIC., 
iš Milwaukee ir kiti. šiame 
susirinkime bus numatyta 
būdas pagelbėti vargstan
tiems okupanto priespaudo-

trijų šv. Mišių įvyko lapkri-1 n€>.tavorSčiai? Stai’ kas. dė‘
čio 22 d. Palaidotas šv. Jur 
gio kapinėse.

VESTUVĖS
Šv. Petro bažnyčioje, lap

kričio 23 d. 9 vai. ryte, Jo
nas Jenkevičius, Pleasant 
Prtarie, apsivedė su Ruth 
Hendrickson, 5897 Twenty- 
second Avė. Liudininkais bu 
vo jaunikio brolis, Vladas 
Jenkevičius, ir sesuo, Mrs. 
June Sadowski. Jaunave
džiai, sugrįžę iš “honey- 
moon” apsigyvens 4804 Six- 
teenth Avė. po gruodžio 6 d 
“SIBIRO ŽVAIGŽDĖ”

Sekmadienį, gruodžio 17 
d., Šv. Petro parapijos sa
lėje bus vaidinama istorinis 
veikalas “Sibiro žvaigždė”.

Papūgos
Papūgos išgyvena iki 50 Vaidintojai bus Šv. Baltra-

metų amžiaus.

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

PARDAVIMUI

josi, kaip rašo savo akimis 
matęs vienas gazietos kores
pondentas David Sentner:

“Šampanas ir degtinė lie
josi, kaip Volgos vanduo.”

Buvę pastatyti ilgi 8 ba
rai, už kurių stovėjo unifor
muoti patarnautojai ir tik

gausiai dekoruoti aukso pa
žibom. Prie apykaklių pri
siūti ąžuolo lapai iš gryno 
aukso. Antpečiai taipgi auk
siniai. Ant krūtinės prisiū
tos dvi tankios eilės auksi
nių sagų. Prie šonų prika
binti kinžalai, dramblio kau
lo apdaruose.

Aš jau seniai, tavorščiai, 
sakiau, kad pas balšavikus 
lygybės nėra nei už kapei
ką. Porai tūkstančių buržu
jų, kapitalistinių valstybių 
atstovams ir kitiems iš ka
pitalistų klasės Gromyko sa
vo šnekoje pareiškė, kad 
“mūsų ambasada neišrado 
kaip žvilgantieji caro tū- 
mai”, tačiau Bimba, Mizara, 
Andriulis, sklokas Prūseika 
ir kiti “lietuviško proleta
riato atstovai” nebuvo į tas

pylė, pylė ir pylė visokius, celebracijas pakviesti.

STASYS LITWINAS SAKO:
A P A P Tai Geriausias Laikas Pirkti 

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.** ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiok) — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board—■ 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pieisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt ,

GENERAL FOODS
----- REIKALAUJA-----  '

MERGINŲ IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Pastovūs Darbai Svarioj, Saugioj, Svarbioje 
Maisto Dirbtuvėje.

TRYS SIFTAI
ŠEŠIOS DIENOS SAVAITĖJE MOKANT UŽ LAIKĄ IR 
PUSE VIRS 8 V AL. Į DIENĄ IR VIRŠ 40 VAL. SAVAITĖJ
UNIFORMOS DUODAMA — APMOKAM 

GRUPĖS APDRAUDA IR KITOS 
— ATSIŠAUKITE—

4100 W. FILLMORE STREET
AR PAŠAUKIT — KEDZIE 0324

TIKRAI GERI PIRKINIAI
| 11 flet.ų mūro namas, apšildomas, 

Rendog atnefia $390 J mSnes), taksai 
tik $200 j metus. Kaina $18,000. 
TrečdalJ tik reikia JneBtl.
6 fletų mūro namas, apšildomas, 
Šviesūs kambariai, platus lotas — 
Kaina $15,600.
4 fletų mūro namas, Šviesūs kamba
riai. — $16,250,

, Gražus dvl-fletls mūro namas su ga- 
radžiu, arti Sears — 62nd and West- 
ern—krautuves. Parsiduoda pigiai.
6 kambarių graži bungalow, ekstra

miejaus choristai iš Wauke- 
gan, III. Rengia Šv. Petro 
parapija ir choras, ir nuo
širdžiai kviečia visus atsi
lankyti ir pamatyti žavejan
tį veikalą. Įžangos bilietai 
iš anksto tik kainuos 50 cen
tų, o prie durų bus 60 centų. 
Todėl, visi raginami iš ank
sto įsigyti tikietus. 

PARAPIJOS LANKYMAS

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

FIARGUTU
VTĖNINTĖLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

08 ATOSTOGOS 
NAUDOS

Maž daug, už savaitės pra 
aidės šv. Petro parapijos ap
lankymas. Visi, kurie nuo pe 

kambariai J**’™*"*- - Marųuette r^įtų metų persikraUfftė į 
naujas vietas, prašomi kuo 
greičiausiai pranešti naują 
adresą, kad lankymas galė
tų sklandžiai vykti.

Turiu ir daugiau gerų, pirkinių Ir 
tinkamų mainų. Kurie Jau esate tu- 
r*1ę Real Katate reikalų su manim, 
žinote kad per mane galima nusi
pirkti namų pigiau, parduoti grei
čiau ir išmainyti patogiau.

TEJI8INGA8 PATARNAVIMAS.

CHARLES URNICH
(KAZYS URNIKAS)

2500 W. «3rd RT. (2-ram aukšte). 
Tel.: PBOspett 6025. (Nukelta į 5 pusi.)

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Iki S vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
EKTRA PROGRAMAS Penk 

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

6755 S. Weatem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehlll 2242

a
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DRAUGAS
♦ ' THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2331 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATIIOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

>8.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertiaing 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

t Vienam mėnesiui  ................................................................. 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metams .................................................................................. $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1,75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ..............................................  75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

President Roosevelt and Prime Minlster Churchill:
1. Their countries seck no engrandlzeinent, territorial or other;
2. Tliey desire to seek no territorial uliangcs that do not aceord 

vvitli the freely eipressed wishes or the peoplęs coneęrnęd;
3. They respect the rlght ot all peoples to ehose the form of go- 

veriunent under whlch they will live; and the wish to see soveręign 
rights and self-government restofed to those who have been forcibly 
deprived of them.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1841.

Lenkų pastangos susitarti su Maskva
Lenkų socialistų partijas lyderiui Tomash Arciszevvs- 

kiui, pagaliau, pavyko sudaryti ministrų kabinetą, į 
kurį įeina — keturi socialistai, du tautiniai demokra
tai, du, krikščionys demokratai. Iš St. Mikola j czy ko 
kabineto užsiliko tik vienas gen. M. Kunkiel, apsaugos 
ministras. Pažymėtina, kad į naująjį kabinetą neįeina 
pačios didžiausios ir įtakingiausios Lenkijos valstiečių 
partijos atstovų. Šiai partijai priklauso ir buvusia pre
mieras St, Mikola j czyk. ,

Naujasis premieras T. Arciazewski sakosi darysiąs 
visas galimas pastangas, kad privesti Lenkijos respub
liką prie pastovaus susitarimo su Sovietų Rusija. Bet 
tas susitarimas turįs būti paremtas tarptautinio gy
venimo principais, užfiksuotais Atlanto Čarteryje. Be 
to, jis turįs saugoti abiejų kaimyninių valstybių, gy
vybinius reikalus. Bet ar tai jam pavyks padaryti, yra 
labai didelis klausimas.

Kaip žinoma, buvusia premieras Mikolajczyk buvo 
padaręs Maskvai nuolaidų, dėl kurių jis buvo privers
tas atsistatydinti. Ir jei Mikolajczykui, nuolaidų pada
riusiam, nepavyko susitarti su Maskva, tai kaip galės 
pavykti Arciszevvskiui. kurio vienminčiai nuvertė Mi- 
kolajczyką dėl tų padarytų nuolaidų. Tuo labiau bus 
sunku susikalbėti dabar, kuomet Maskva viešai pasi
sakė nebedarysianti jokių pasitarimų su londoniške len
kų valdžia. Prie susitarimo privesti gali tik Jungtinių 
Valstybių ir Didžiosios Britanijos vyriausybės, jei tik 
jos rimtai imsis to darbo, kuris vis tik yra aktualus 
ir svarbus ir kuris paliečia ne vien Lenkiją, bet ir ki
tas tautas rytų Europoje.

Naudingas legijonierių užsimojimas
Dariaus-Girėno Legiono (lietuvių) postas užsimojo 

įgyvendinti dar vieną gerą ir naudingą sumanymą. Jie 
sumanė pastatyti prie savo namo atitinkamą pastatą, 
kuriuo bus pagerbti lietuviai, tarnaują Jungtinių Ame
rikos Valstybių ginkluotose jėgose. Ten bus įamžinti 
jų vardai. Tų vardų, kaip žinome, vienoje Chicagoje 
yra tūkstančiai.

Šis užsimojimas yra tuo gražus, kad jį įgyvendinus, / 
lietuviai kariai pajus, jog jie ne tik nėra tautiečių už
miršti, bet dar tinkamu būdu pagerbti. Kad jie tos 
pagarbos užsipelno, apie tai dviejų nuomonių negali 
būti.

Lietuvių legijonierių projektuojamas statyti pamink
linis pastatas visuomenės neapsunkins, nes visas su 
tuo surištas lėšas padengs jie patys. Tačiau visuomenė 
bus prašoma padėti jiems surinkti armijoj ir laivyne 
esančių (ir tų, kurie jau yra grįžę į civilinį gyvenimą) 
vardus, pažymint kur jie tarnauja ir kokią rangą turi. 
Legijonierių noras yra neaplenkti nė vieno lietuvio (Chi- 
cagoj ir apylinkėse) vardo. Šiame darbe mes kaip tik 
galėsime patalkininkauti.

Tuo sumanymu legijonieriai pasitarnaus ir lietuvių 
sąjūdžiui sustiprinti bei palaikyti. Grįžę iš karo frontų 
lietuviai kariai ir pajutę, kad jiems yra rodomas dė
kingumas ir pagarba, laikys savo pareiga glaustis prie 
lietuvių legijonierių posto ar postų ir eiti į kitų lietu
vių organizacijų veikimą.

Paremdami naudingą sumanymą, mes šia proga kons
tatuojame, kad lietuvių visuomenė ne be reikalo di
džiuojasi Dariaus-Girėno Legiono postu. Jis daug nau
dingų darbų atliko ir savo kraštui — Amerikai, ir Chi 
cagos miestui ir lietuviams. Ir darbu ir aukomis jis, 
yra parodęs taurų patriotizmą ir gilų lietuvių tautos 
dabartinės padėties supratimą ir atjautimą.

Kas dirba, nešykštauja ir aukoja geriems tikslams, 
tasai ir pats turi. Tą dėsnį galima pritaikyti Dariaus- 
Girėno postui. Jo nariai ir vadovybė daug ir vieningai 
darbuojasi. Jie pasistatė gražų namą su moderniškai 
įrengtoms salėms, išmokėjo skolas, pirko U. S. karo 
bonus, aukojo įvairiems karo reikalams, aukojo lietu- 
vių įstaigoms, Lietuvai. Nežiūrint to, postas šalia savo 
namo pripirko daugiau nuosavybės ir iždas vis dar 
nėra ir, žinoma, nebus tuščias.

Postui linkime geriausio pasisekimo ir šiame ir ki
tuose naudinguose užsimojimuose ir darbuose.

=====

APŽVALGA
____________________________

Spauda apie vyskupu pareiškimą
Amerikos vyskupų paskelbtas nusistatymas pokari

nės pasaulio taikos klausimu, ir šio krašto ir užsienio 
spaudoj iššaukė daug palankių komentarų. Surinkus 
žinias, pasirodo šimtai dienraščių ne tik patį vyskupų 
pareiškimą paskelbė, bet jų dauguma ir specialius edi- 
torialus parašė. Tokie įtakingi dienraščiai, kaip “New 
York Times", “Philadelphia Record”, “Washington 
Daily News” ir visa eilė kitų pripažino, kad tai yra 
tikrai puikus dokumentas, kuris pasitarnaus pasaulio 
taikos planuotojams. “Philadelphia Record” rašo, kad 
“Katalikų vyskupai užsipelno tautos padėkos už pa
gelbėjimą mums pamatyti ir suprasti reikalą atstatyti 
pastovią ir teisingą pasaulio taiką."

Vyčių laikraštis ir veikla

II ’v ■ INauji žygiai ! \

Vakar trumpai rašėme apie amerikiečių kovas lėk
tuvais Pacifike. Šiandien galime tą rašinį papildyti 
naujais laimėjimais, nes lėktuvais vakar bombarduotas 
septintas japonų transportinių laivų žygis į Leyte sa
lą ir tam žygiui padarytas galas. Laivai nuskandinti 
ir Leyte saloj kovojantieji japonai ir vėl nesulaukė 
pagalboj, kuri jiems būtina, jei nori išsilaikyti bent 
kiek ilgiau prieš amerikiečių narsius marinus ir ka
riuomenę. Tad, šiandien dar stipriau galime pabrėžti, 
kad Jungtinių Valstybių aviacija karo frontuose ste
bėtinus dalykus atlieka.

Katalikai ir šelpimas
Amerikos katalikų veikimo centrais (NCWC) turi 

platų ir veiklų karo šalpos skyrių, kuris neseniai darė 
drabužių rinkimo vajų. Per tą vajų Amerikos katali
kai suaukojo aštuoniolika milijonų svarų drabužių, ku
rie bus siunčiami ir dalinami nuo kare nukentėjusiems 
žmonėms Europoje ir kituose kontinentuose.

Reikia pasakyti, kad NCWC šiuo karo metu atlieka 
didelius gailestingumo darbus. Ir nuo karo nukentė
jusieji lietuviai yra gavę pašalpos iš šios garbingos 
kataUkįį organizacijos. _ ________ ______ _

Lietuvos Vyčių leidžiamo laikraščio “Vyties” No. li
tas numeris atėjo gana margas Ir įvairus. Jame ran
dame kelis gerus straipsnius ir anglų ir lietuvių kal
ba. Iš korespondencijų ir centro valdybos pranešimų 
yra lengva susidaryti vaizdą, kad, nežiūrint šių laikų 
sunkumų, Vyčių organizacija tebėra gyva. Tą pasako 
ir vedamasis straipsnis, kuriame duota tokia antraštė: 
“Lietuvos Vyčiai nutarė: gyventi, ne mirti!”

★
— Gruodžio 2 d. bus 10 m. nuo mirties kun. K. Ma- 

linkevičiaus.
— Gruodžio 6 d. (senu kalendoriumi — lapkr 24 d.) 

sueina 80 metų nuo mirties garsaus Lietuvos isteriko 
Simano Daukanto, pasižymėjusio didele Lietuvos meile, 
iškėlusio daug gražių bruožų iš senovės lietuvių gyve
nimo?

— Gruodžio 13 d. sueina 30 metų, kaip įsteigta Amer. 
Liet. R. Kat. Moterų Sąjunga.

— Gruodžio 15 d. bus 25 metai, kaip galutinai likvi
davosi dideli Lietuvos priešai bermontininkai.

— Gruodžio 16 d. sueina 40 m. nuo mirties Mažosios 
Lietuvos rašytojo ir veikėjo dr. Jurgio Sauerveino, kurs, 
be kitų dalykų, yra sukūręs puikią giesmę: “Lietuviais 
esame mes gimę".

— Gruodžio 17 d. sukanka 35 m. nuo mirties kun. Ad. 
Žeimio, slaptosios, Prūsuose leistos lietuvių spaudos 
bendradarbio, vėliau klebonavusio Pelikuose, Zarasų 
apskrityje.

Rimties
VALANDĖLEI.-

Jūros pakrantėje . mažas 
vaikutis statė tvirtovę iš 
smėlio. Prakaituodamas, dir 
bo pora valandų. Tvirtovė 
nuolat griūdavo, bet vaiku
tis su didžiausia kantrybe 
atstatydavo griuvėsius. Ga
lop, vanduo pakilo, apsėmė 
visą pakrantę kur vaikutis 
dirbo. Jis gailiai verkė; pra
žuvo didelio triūso darbas.

Tie vaikiški darbai mums 
rodos juokingi. Giliau pa
mąstę rasime, kad suaugu
sieji užsiima mažiau ką gu
dresniais darbais. Prancūzi
ja ilgus metus ruošė Magi- 
not liniją prieš vokiečius; 
šie pastarieji stiprino Zieg- 
friedo požeminius urvus ir 
tvirtoves. Šiandien, vienų ir 
antrų, “nesugriaunami pas
tatai” naikinami.

Visiems žinomas Šv. Raš
to apibudinimas Babelio 
bokšto statybos. Norėta žmo 
nių pasiekti dangų, bet pra
dėtas darbas liko neužbaig
tas. Mūsų laikais kviečia
mos tautos į ypatingas są
jungas, kurių užduotis — 
apsaugoti nuo ateities karų. 
Lakštinėje atstovai, smar
kiai kalba, daug žada pada
ryti bet nieko neįvyksta.

Kame priežastis tokios su
irutės. Kiekviena tauta da
boja, kad jai tektų palan
kiausios sąlygos, daug gar
bės bei valdžios, bet, naštą 
kaimynas neštų; jeigu pa
stebima tiktai šešėlis gali
mų sunkenybių, tuojau šau
kiama didžiausiu balsu, kad 
daroma skriauda, neteisybė.

Nuo pasaulio pradžios, 
žmogus su žmogumi nesu
gyveno, kilo nesusipratimai. 
Kodėl tikėtis, kad bendru 
pasitarimu visos tautos su
syk ims ir pasidarys išmin
tingos, teisingos, užsidegu
sios didžiausia krikščioniška 
meile. Gražu bei gera taip 
manyti, tačiau tai tik sva
jonė.

žydų tauta su pasiilgę j i- 
mu laukė Mesijo. Žydai, de
ja, norėjo ne ramybės, bet 
valdžios, kuri užkariavus vi
są tada žinomą pasaulį val
dytų pavergtas tautas. Iš
ganytojas atėjo skelbti ne 
tokias tiesas, bet atsižadė
jimo, artimo meilės, pasi
gailėjimo. Tomis tiesomis 
žydai nesitenkino, Mesijo 
nepriėmė.

Tikrai vaikiški tebėr kar
tais suaugusiųjų sumany
mai. Dauguma nori ne to 
kas užtikrintų sielos amži
ną gerovę, bet laikiną pasi
tenkinimą, žmonių pagarbą, 
moderniškųjų išradimų, kad 
nereikėtų daug dirbti, žmo
nės nori labai ramaus kam
pelio, kuriame galėtų snau
sti niekeno netrukdomi. To 
trokšta begalės žmonių. Ko 
mes siekiame ? Gal nuolat 
kartojamu šūkiu irgi esame 
suvedžioti manydami kad že 
mėje galėtų atsirasti neiš
dildoma laimė ar ramybė/ 

AB.C.J.

Daug kas nori steigti iš 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

šeštadienis, gr. 2 d., 1944

ŽYMUS KATALIKŲ RAŠYTOJAS

Dr. William Thomas Walshui (kairėje) už knygą “St. 
Teresa of Avila” pripažinta šių metų Katalikų Literatū
ros Dovana, kurią įteikia kun. F. X. Talbot, S.J., pirmi
ninkas Gyvųjų Katalikų Rašytojų Galerijos bordo, Man- 
hattanville Kolegijoj, New Yorke. (NCWC-Draugas)

7

.Jhylrtta šiandien

6
f(up /

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVFNČ. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50 8

Kreipkitės su užsakymu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

: šone >se< w sbbs: >skk

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigwa| nuošimtį — be koml&ino 

PAS

I

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. .. . ............ Tei. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKA8, Raitininkas

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UZKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLJNDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1808 West 47th Street — arti Wood Street 

8. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonos ir Štampas!

V AL : — nuo 9 ryto Iki 6:|0 p.p. etvlr. Iki 9. ŠeStad 9 Iki 12.
--------------------------------------------------------p

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefoną* — PORTSMOUTH 9022 
STOKIR COAL, Ankštos rfUles, gy 45 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK B AND LUMP................... $11 25
PETROLEUM COKE (Course). JĮJ 50 
PETROLEUM COKE (PUa Rnn) JĮQ*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........J9 gQ

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
-P
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Marijai - malonių tarpininkei
Motin’ malonės ir širdies duosnios,

Prašom’ malonių iš Tavo rankos.

Prašom' nuolankiai, ir Jėzaus vardan, 
Kviesdami visus vieningan darban.

Prašom’ per Tave, nes visa gali,
Maldoms gi širdingoms esi paklusni.

Prašom’ mes Tave, nes Tu mus myli — 
Negaun’ žmogus kit’s, ką Tu mums gauni!

O ko gi mes prašom’, Tu mus klausi i 
Trumpai suglaudus, štai punktai visi:

Prašom' mes meilės, pastovios taikos,
Tikybos laisvės ir laisvos Tautos,

Laisvės nuo bado, nuo užpuolimo,
Teisėto vado, teisių gynimo.

Duok tat, Marija, per Tavo rankas,
To ko mes prašom’ per maldas šventas.

Kazimieras Žvirblis, O.P. 
Providence College, 
Providence 8, R. I.

STUDENTAI PRIEŠ KONSKRIPCIJĄ WiSCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
(Atkelta įš 3 pusi., bėe leido, gražiai prisidėjo 

SUNKIAI SERGA prie bazaro.
Sunkiai serga Elzbieta A- Klebonas kun. F. Skrode- 

lišauskienė Kenosha ligoni- nis, MIC., paskelbė bažny- 
nėje ir Kazimiera Varnienė čioj, 26 d. lapkričio, kad li- 
savo namuose. Prašome pa- ko $632.00 gryno pelno, 
simelsti, kad Dievas sugrą- B. V.

; žintų joms sveikatą ir kad —----------------
greitai galėtų sugrįžti prie Racine yra susitveręs BA

• savo kasdieninių darbų. LF skyrius, valdyba buvo 
------------------- išrinkta spalių 15 d., kada

RariflP buvo Prakalb09- Valdyba su-
Į sideda iš šių veikėjų: pirm.

[ fiv. Kazimiero parapijos, Antanaa Vasiliauskas, vice 
I bazaras šįmet buvo tam-' pinn Jurgis Kapoįiua An_ 
į pas, būtent tik du sekma-1 įanaa puraf) įr Antanas Kla- 

dienius popiet ir vakarais, Elena Kum.
bet sėkmės geros, pagal mū- pyts ižd Agota zilminakai.
sų mažos parapijos. Vyriau-!

Montrealyje, Kanadoje, šiomis dienomis studentai suruošė vaikštynes protestui prieš 
konskripciją — ėmimą į kariuomenę jaunų vyrų. 250,000 liuosnorių kanadiečių šiuo 
metu randasi įvairiuose frontuose. (Acme-Draugas telephoto) ’

siu šeimininku ir rengėju 
bazaro buvo parapijos sek
retorius D. Dokšas, o jo pa- 
gelbininkais: J. Darkintis, 
L. Kručas, B. Vaiskus, var-

Skyriaus darbų vaisius 
jau pasirodė: surinkta ge
rų rūbų 1500 svarų ir pa
siųsta 18 lapkričio į Brook- 
lyn, N. Y. Tai pirmas siun-

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A BRIŠKA

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau..........

ta prie krašto gamtos ir ap
linkybių. Indijos ir Afrikos 
kupranugariai nėra taip už
grūdinti, kaip Australijos.

' Anų šalių kupranugariai tin
ka smėlio tyruose, o Aus-

Kupranugario būdas > pranugarį. Jis neužmiršo tos j tralijos neboja jokių kelyje
Kupranugaris yra ištiki- skriaudos ir laukė per ke- J sutiktu kliūčių. Jie eina smė

mas ir draugiškas gyvulys, lias dienas atkeršyjimo va- Į akmenynais, brenda per lais. 
bet kerštingas savo prie-! landos. Kada savininkas, nie seklias upes, lipa kalnais ir 
šams ir skriaudėjams. Pada- ko nemanydamas, pasilenkė *• p.

semti vandens, kupranuga
ris puolė ant jo ir įleido sa
vo stiprius dantis į galvą.

Nelaimė žmogui eaančiam .v n Al r rn i ■ 
kupranugario keršte. Įpykęs iŠ D ALi JI SKyFIdUS 
jis nuolat spirdamas per pus 
valandį numeta nuo savęs

kupranugario keršto. Jis J i raitininką, kuris jokiu būdu Skyrius pradeda veikti vį- 
negali išsilaikyti ant kup-| su smarkufnu. Jau dabar jo 
ros. Jis krinta žemyn ir že
mėj gauna dar nukentėti 
Bet švelniai elgiantiems su

skyriaus atidarymo iškil
mės. Rožių ir Lelijų choras 
atvaidins komediją su dai
nomis “Daktaras vienas ’. 
Šakar-Makar ir Nasturtų 
csorai ir K. Sabonis išpildys 
kitą programos dalį. Adv. 
A. Olis kalbės BALF reika-

rytą skriaudą jis ilgai atsi
mena ir prie pirmos pasi- 
taikusios prcgos skaudžiai 
savo skriaudėjui atkeršyja. 
Pasitaiko matyti kupranu
garių savininkų be ranko 
arba be kojos. Tai įrųdymas.

gonininlcas J. Kailiukaitis, | tinvs Sako, kad ir toliau 
S. Gibb, A. Petronis, M. So- rinks rtbU8 R!bai buv0
kelis, A. Vasiliauskas, S. neg+j bažnytinėn svetainėn. 
Shepikas, F. Vasiliauskas, Kun F Skrodenis, MIC.,JOS. F. SUDRIK.

INO.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL.

Tel CALumet 7237

-- ★- - - -
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų —. už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

Mrs. White, O. Dumskienė, 
Helen Young ir A. Zizmins- 
kaitė.

Klebonas kun. F. Skrode
nis, MIC., su savo asisten
tais: kun. A. Jeskevičium, 
MIC., ir A. Gurkliu, MIC., 
buvo atsilankę abu vakarus 
ir žmonėms pridavė ūpo. 
Dovanomis bazarui buvo pa
skirta keturi karo bonai po

kun. A. Jeskevičius, MIC., 
bažnyčioj ragino žmones au
koti rūbus,

Rinkimas rūbų nėra leng
vas darbas. Reikia rūpestin
gai viską sudėlioti, surašy
ti į dėžes sukrauti, į stotį 
nuvežti ir t.t. Bet esant no
rui ir pasišventimui dėl ar
timo, viskas galima.

Darbu daugiausiai prisi-

Visus Roselando lietuviu, 
kviečiame dalyvauti sky - 
riaus atidarymo vakare.

BALF 53 skyrius susirin-' 
kimus laiko kiekvieno mė
nesio paskutinį ketvirtadie
nį, 7:30 vai. vakare. Sekan
tis susirinkimas įvyks lap 
kričio 30 d., parapijos salėj 
Visi nariai kviečiami atsi 
lankyti ir atsivesti daugiau 

nuveiktais darbais galima naujų įsirašymui. Kiekvie- 
pasidžiaugti. Narių turi virš nam lietuviui patriotui pri-

CHICAGO JE

ra išdidus, nepakenčia pa
niekos ir smūgių.

Pasakojama, kad vienos 
stovyklos, vadinamos Kop 
peramanna, savininkas Be re 
smarkiai nuplakė savo ku-

veikimo

50. Aukų surinkta virš $300. 
kupranugariais nėra jokio. Dabar eina drabužių rinki- 
pavojaus. Jei žmogus švel
niai elgiasi su tuo gyvuliu, 
jis ir sunkesnę naštą pakels

valu priklausyti prie to fon
do, kuris darbuojasi Lietu - 

mo vajus. Drabužių jau su- vos išlaisvinimo ir nukente- 
rinkta 1,800 svarų. Jau su- jUBių nuo karo lietuvių rei- Į 

A. Narbutas, sekipakuotos į dėžes ir bus pa- kalais. 
ir tolimą kelionę greičiau siųsti į, BALF centrą. Tai
atliks. Šį gyvulį reikia su- tik per trumpą laiką sky- --------
prasti ir atjausti. Tada jis, j-jus tiek atliko, 
atlieka žmogui sunkiausius. Kad supažindinus Roselan 
darbus be jokių nesmagumų, j (j0 lietuvius su fondu, sek-

Australijoje užaugę kupra 
nugariai labai gerai priprar

madienį, gruodžio 3 d., pa
rapijos svetaihėj, 6 vai. va
kare, rengiama vakaras su 
gražia programa. Tai bus

Pagelbėkite

Raudonajam

Kryžiui

I'ITIRIIU) KABIO VALANDOS:
tt’CI L, 1OOO K., Nedėlios 
vakare — ®:30 P. M. 
ft'HKJ, 1450 K.., Kctvego 
vakare 7:00 P. M.

$25; $10, $5, ir $3 pinigais., dėjo A. Vasiliauskas ir V.
Kasparaitienė. Valdybai pa
gelbėjo dirbti M. Kasparai-

Pirmą dovaną laimėjo s ve 
timtautis, antrą — F. Vaši
liauskas, trečią — klierikas Kapočienė, J. White,
Z. Šekelis, ketvirtą — J. Gu- 
džiūnienė.

Šįmet bazare labai pui
kiai pasirodė visiems žino
mi biznieriai: Viktoras Dzin

T. Petrienė, Šilienė, S. ir E, 
Shepikas, M. Balsevičius, S. 
Gibb. Garbė valdybai ir pa- 
ge^ininkams.

Kitas valdybos darbas, tai

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo agnias, namus, baldus, automobilius, 
ar fiialp ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Aiū Kompaniją:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE &, MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VAKTO.IAMAN NAIMAH 1‘I.ANTIC MA- 
TKUIOI.AS NATIJUAI.es Gli.M 
SPALVOS DANTŲ 1*1.UITOMS.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED.

GRĄŽINO MOTINAI PAGROBTĄ KŪDIKĮ

Mr,s. Florence Debelak, iš Milwaukee, Wis., trykšta j 
džiaugsmu, kuomet dvi vedusios moterys grąžino trijų į 
metų vaiką, kurį buvo pasiviliojusios vienoj žaislų krau-! 
tuvėj ir išsivedusios. Autoritetams jos aiškina, kad be1 
kūdikio jautėsi vienišos. Abi sulaikytos ir kaltinamos 
vaiko pagrobime. (Acme-Draugas telephoto)

MILŽINIŠKAS MEDIN

NAI’JOS
ICVmIKS Velvatone DANTŲ 

pi a;i ros

$12.50
IKI $39.50 UZ KIEKVIENA

NeHtRl.liioda. R. akcinio. NntuiHl*. .pal
vo.. Nei,lunką Visoj .«ly žinomo. rtantų 
pieno.. l’ei iiiatninoM ,Tvotai cii-.r pledo..

PlMnkmto. .„„komo, .nnlluro., Pnleti- 
fcininiu. | ar.iuliioli,.. Mntenulan liihui |m- 
nn*i,« | įpimllnl. Vieno, dieno. t.„ls> mi| 
imlnrnn, IniH.. ApokniMn, imn. veltui.

Į Darome p'clla. fs|Hiostiu 4r I 
I kmiiIkm tik Ik laisniiMdų dentisių

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

J 721 S. A.IiIhii I 2n.l R. Mon. »»l

Aldam nuo II Iki N. Sešlad. nuo » iki 4. 
KAINAM K I.IKIT MARAI

3i>45 tv. 2«tb st. gini n. Uw. anos 
30 N. Dearbom Rm. SOM. Hla HIIIO 
Vidu, inlem'lo vai. »—«. Aatradt<m| Ir

ketvįrtadienl nu. a Iki 1.

dzeleta, Petras Čepukėnas, vajus gavimui narių BALF 
Antanas Klapatauskas, W. i skyriui. Nariu gali būti ir 
Petkus.

Klebonas ir bazaro rengė
jai labai jiems dėkingi. Ne 
tik biznieriai, bet ir darbi
ninkai gerai parėmė bazarą; 
neakupavo: M. Sokelis, J.
Dabašinskas, A. Putna, A.
Gumalskis, A. Kukis, J. Sta- 
panae, K. Mankevičius, P.
Kepalas; brangių rankų iš
dirbinių patiekė: V. Balči- 
konienė, J. White, Helen 
Young; ūkininkai S. ir A.
Kumpiai ir kiti. Sunku bū
tų visus išvardinti.

Parapijonai, kam aplinky-

ne lietuviai, 
mokestis $2,

Metinė nario

Lietuviai, raciniečiai! Lai 
nebūna mūs tarpe nei vieno, 
kuris drįstų atsisakyti tapti 
nariu BALF skyriaus. Visų 
priedermė, nes Dievas įsa
kė alkaną pavalgydinti ir 
nuogą pridengti. Visi gerai 
žinom, kad tūkstančiai lie
tuvių yra Ruaijoj, Sibirę, 
Vokietijoj. Visur jie vargs 
U. B. V.

Darbas yra gražiausia vy 
ro ypatybe.

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių 

RYTINUSORHIE BARČUS RADIO 
PROGRAMA

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,

Taipgi Pasiklausyki! Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

- .... - - .

LIETUVOS SUSELPIMUI BANKIETĄ
rengia

CHICAGOS APSKRITYS
BENDRO AMERIKOS LIETUVIŲ FONDO AMERIKOJE

Sekmadienį, Gruodžio (December) 10 d. 1944 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE — 3183 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILLINOIS 
Pradžia 6 vai. vak. —t — Įžanga $1,50 asmeniui

f

NATIJUAI.es


t
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
KĄ MATYSITE IR PATIRSITE IS RUSIŠKOS FU.MOS?
Tikroji paveikslu pusč

Sovietų su naciais karas 
vyksti Rusijos žemėje. To
dėl neišvengiamai atvaizdžio 
ta gana natūralių momentų 
iš rusų liaudies primityvės 
buities ir krašto kultūros.

Propagandinė paveikslų 
pusė

Rusiška filmą ne priešo

liejais, nafta ir kitom; ža
liavom turtinga. Nėnuipsta- 
bu, kad tokiam krašte visų 
šakų gamyba gali būti aukš
ta. Tik kyla klausimas, ko
dėl Sovietų santvarkoje dar
bininkai, valstiečiai ir k. ap

Grįžo medžiotojai
Cicero. — Po dviejų sa

vaičių “vargo”, keturi vy
rai: Tony Urban, V. Popeli, 
M. Dzimidas ir papa Paliu
lis linksma šypsena laimindriskę, basi, išbadėję ir lūš 

armijų ar Šiaip keno, iš at- nose gyvena? Kodėl jų mil-' gai pasiekg namus- O na- 
sitikimų nuotraukų, padari-' žiniška kariška industrija miškiai labai buvo išsiilgę, 
nys. Ji yra pačios Sovietų nepagamino pakankamai ir a8„’1J8ak°’,_b,l?V0,nepalankUS 
valdžios pagaminta Rusijo- tinkamų ginklų, kad savo

Nors nepaprastai komu- 3e užsieniui propagandos jėgomis atlaikius ir išvijus
nistinio rėžimo išvarginti, 
prislėgti ir užguiti rusai, bet 
jie prisirišę prie savo kraš
to, turi savitų papročių, gra 
žiu tautinių dainų, žaidimų 
ir tebėra religingi. Pav., Sta 
lingrado apgynimo proga 
viešoms dėkojimo pamal
doms leidimą gavę, rusai 
tikrai nuoširdžiai meldžiasi 
ir garbina Dievą.

tikslams. Šios filmos pagal- nacius iš Rusijos? 
ba norima prieš pasaulio a- 
kis užmaskuoti Rusijos žmo Iš visko matyti, kad ko-
nių dvasinį ir materialį skur munistinė santvarka neti* 
dą, religijos ir kitų laisvių' k“s- Užtat komunistinė vai. 
suvaržymą, žemės ūkio, pra- džia, savo išsilaikymui vir-

ir tolima kelionė, prie tam 
ir “trailer” sugriuvo, nes 
vežė penkias stirnas ir vie
ną mešką. Dabar lauksime 
užprašymo. O tai valgysime 
skanią stirnieną.

Mrs. B. Paliulis buvo la-

Dovanu ir užkandžio
Brighton Park. — ARD 6 

skyr. rengia "bunco party” 
ateinantį sekmadienį, gruo
džio 3 d., adresu 4348 S. Ar- 
tesian Avė., 3 valandą po
piet. Bus gražių ir įvairių 
dovanų ir dar prie to užkan
džio pačių rėmėjų pagamin
to. Ann Lindžius

Budriko radio 
programa

bai susirūpinusi. Sakė, “bi
jau, jog mano Petrą ištiktų 
nelaimė. Taip ilgai neparva
žiuoja.” Bet išėjo viskas ge
rai. Petras sveikas ir didelė 
graži stirna. D.' zo

Gruodžio 3 dieną ir vėl 
išgirsite gražią Budriko ra
dio programą per didelę WC 
FL-1000-k. stotį, kaip 9:30 
valandą vakaro. Išgirsite 
gražių liaudies dainų, ir urna, 
gios muzikos didžiulio Bud
riko Radio Orkestro.

Kita Budriko programa y- 
ra leidžiama kas ketvirta
dienio vakarą, kaip 7 va
landą per WHFC-1400-k. 
Šių programų leidėjai Juo- 

Budriko gerų rakandų.

auksinių daiktų ir muzikos 
krautuvė, 3241 S. Halsted 
St., kviečia visus atsilanky
ti į Budriko krautuvę dėl 
kalėdinių dovanų, ar tai iš 
rakandų .arba iš auksinių 
daiktų. Rasite gražų pasi
rinkimą už prieinamas kai
nas. Pranešėjas

EZEIIIE]

monės ir kitų šakų gamy
bos bei jos sunaudojimo ne
tvarką ir t.t.

Tam tikslui demonstruo-

šūneje, griebiasi žiauriausio 
teroro ir tokios propagan
dos. t

Čia tik keli rusiškos fil
mos bruožai paliesti. Ją pajama: parinktus, geriau ap-

. vilktus - bei uniformuotus! tartina pamatyti kiekvienam 
Esamą žmonių skurdą ir kompartijOs, komjaunimo pačiam. Rusiška filmą pas

akančias dar labiau padidi- gporto ir k grupes; dainuo-1 kutinį sykį bus rodoma gruo 
na karo audros, gnaudamos jančiuS) šokančius, muzika-, džio 3 d., 2:30 vai. Brightori

KALĖDINIU DOVANU;IflJI

ATSILANKYKITE Į BUDRIKO KRAUTUVĘ
ne tik miestų pastatus, bet įngtmmentais skambi
naikindamos ir valstiečių nančius jaunuolius; puikių 
gyvenimus bei gyvybes. , įvairių valgių? ggrimų pa. 

Kultūros, civilizacijos at-tiekimą? vyriausio šventiko
žvilgiais Rusija atsilikus.] vadovybėje viešų dėkonės 
Bet Rusija milžiniškai krašĮ pamaldų atlaikymą, paduo
tas, turįs derlingų dirvože-i dant skaitlines šimtais mi- 
mių, gausybes žemės turtų, Į lijonų galionų, tonų iš ža- 
daugelį grandioziškų vai-į liavos, žemės ūkio, industri-

Park parap. salėj. s. š.

džios cholchozų — dvarų su 
skurdžiomis • valstiečių-bau- 
džiauninkų lūšnomis, daug 
didelių, senų miestų su me
no ir istoriniais pastatais 
bei paminklais, su vargin
gais miestiečių darbininkų 
gyvenamais butais ir t.t.

Kiekviena filmą, kuri vaiz 
duoja tikrą by kokio krašto 
ir jo gyventojų būklę, žiū
rovams yra įdomi ir naudin
ga. •

jos ir kitų šakų gamybos 

Kritika

Wesf Pullmano 
naujienos

Lapkr. 25 d., 10 vai. ryto 
mūsų bažnyčioje priėmė mo
terystės sakramentą Philo- 
mena Paredna su W,alter 
Schrem. Mišios šv. būvo jau
navedžių intencija. Bažny- 

Su ta filmą vargiai pasi- čia buvo kuo ne pilna jau- 
seks susipratusiam žiūrovui j navedžių giminių ir draur 
apdumti akis. Ne paslaptis, gų.
kad komunistinėje santvar
koje žmogus jokių laisvių ir 
teisių neturi. Be laisvės, pri-

Gi — vakare parapijos i'J 
salėje įvyko vestuvių puo
ta, kur dalyvavo apie 300i

slėgtas ir alkanas darbinin- jaunavedžių giminių ir drau 
kas ar jaunuolis natūraliai 
dainuoti, šokti ir džiaugtis 
negali. Rusijos žemė vieto
mis derlinga, mineralais, a-

gų-
Linkime jaunai porelei 

gražaus sugyvenimo ir Die
vo palaimos!

J

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS 12“Ijt

PATENKINIMAS 
arba pinigai 

grąžinami

%

pasaulio didžiausi 
DANTŲ 1SDIKBP.IAK

LA-A
7 or Greit

60^ r Taigom
dįen^garancmą
Dirbam piritas, Itorlq |*> 
puntlimal rauti tik ana 
lainninott| drntl.tų.

ATVYK1T 
ŠIANDIE 
KREDITAS j,-l Kelki*

Mityklt
m n. pirm

PASTABA. Krikalaaklt tik- 
"HTMtlTK” rū&l 
mŪM, putlu rylų.

AAADENTAL LABORATORIES, inc.

H 1555 MILVVAUKEE AVENUE

Hrl
f!«»■ MII. Ag*.
47tt K.lrt»Anr

PATOGIOS
VIETOS

I no,uoli Ihiteiikinių Kosiiniierlų
ARČIAUSIA VIETA —

4t4L4MttnatĮ
I447ti*bt*«tf 

.N21»at«l.Negali Kirmi.
6447 S. HALSTED ST.

10*000 BONKU
• DEOTINF>
• BRANDAS• RI’M’O

VYNO 
ŠOKIM M I

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

Mūsų kolonijos žymūs pa
rapijos rėmėjai ir biznieriai, 
kur užlaiko valgomųjų daik-i 
tų krautuvę — K. ir N. Ci
cėnai, šiomis dienomis su
silaukė didelio džiaugsmo. I 
Mat, jų sūnus Kazimieras, 
jūreivis, 30 dienų parvyko 
(furlough) iš Pacifiko salų. 
Reikia pasakyti, kad Kazi
mieras Jr. Pacifiko vande
nyne dalyvavo dideliam lai
vynų mūšyje su japonais, 
kurį laimėjo U. S. laivynas.

Bet Kazys kovojo ant lėk
tuvų važiuotojo Houston, ku 
rįjaponų torpedos paskandi
no. Kadangi Houston grei
tai paskendo, tai visi jūrei
viai ir Kazys šoko į vande
nį ir plūduriavo per naktį, 
kol išaušus juos kiti Ame
rikos laivai surankiojo.

Gale reikia pažymėti, kad 
Kazys ir Nancy Cicėnai ge
rai išauklėjo šešis sūnus. 
Trys tarnauja Dėdei Šamui, 
o kiti dar mokinasi.

Pasirinkimas didelis namams rakandų, lempų, stale
lių, paveikslų, karpetų, blanketų, kaldrų, įvairių vai
kams zabovų, minkštų krėslų, lovų, springsiniųi mat
rosų, gražių dinette setų, stalų, parlor setų, miegamo 
kambario setų, gerų anglinių Ir gesinių pečių, b rnga- 
lovv ir kombinacijos pečiui, kalėdinių atviručių, lietu
viškų ir angliškų.

Budriko naujas, didelis ir gražus 12 puslapių 1945 m. 
kalendorius visiems DYKAI, atsilankiusiems pas jį.

Budriko Jewelry Krautuvė
po vienu stogu su Rakandų Kratuve 

Įvairus pasirinkimas moteriškų rankinių laikrodėlių po

$19.50 iraukM
Vyriškų rankinių laikrodėlių kareiviams; deimantinių 
žiedų, aukščiausios rūšies, KEEP SARE, šliubinių 
žiedų, įvairių spilkučių, perlų, gintaro karolių^ Costu- 
me Jewelry.

Lietuviški REKORDAI (plokštelės) gaunami tiktai 
Budriko Krautuvėje Jewelry Departmente. Rekordų 
kaina po

75c V,ENAS

$?5e '

i.ū»
.0°

SPECIALEMIS KAINOMIS
m

NATHAN
KANTER„mrgnp/y

1‘irirtnru AtAji" Pirmas Patarnavimas*

M O N A R C H 

L IQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

Mūrfų parapijas žymus vei 
kėjas ir pavyzdingas jauni
kaitis — Jonas Andruška, 
Jr., šiuo laiku randasi Phi- 
lippine-Leyte saloje, kur ko
voja su japonais už viso pa
saulio laisvę. Linkime Jonu
kui laimingai ir sveikam su
grįžti. Rap.

Siunčiant i kP« miestą, kainuota $1. sunakavimas ir baksas dėl 
siuntime, nežiūrint ar viena rekordą užsakote ar 10 rekordų.

1C.50*—Tu Lietuva Tu mano. Dru-lia f Akims Biržvs)
16106—Pėda. kad giltinė neėda. Vasio-na nakt-’s (L. Slnavičiutė) 
1(5152—Vnn tik rodosi—Pasaulis stovi. (A. Vanagaitis)
1«174—pi«(u mamai pasekvsiu, Bernužėli nesvoliok (M. Petr-lcas) 
IRISO.—Vifitvčio vairas, Kybartų nolka (Pesn. Angį. Benas)
10)09—Trauk Slmiški (polka), fijo Mikas (polka)
IRIOS—Tekėk dukra už čigono. Ar ne jauna, ar -ne vainikuota? 
1R°00—Seni duok tabako. Eiva boba oupu kult (J. Butėnas)
1RS0A—1. j s Brr. Kupletai. Polka Jovalas (Armonika)
16714—Sudiev pannitėle. Marselietė (S. Pauras)
1fi’S0—Dylodukos (Oktetas). Tvliai tyliai
16958—ši r kis Galijotas, Skudutis (V. Niekus)
16260—NnoveA^if, ( a. Polėkis), Amerikos lietuvių priėmimas 

Kumplftkluose.
1«9Ri—Studento snnnas (J. Petraills). Svetima padangė (S. P.) 
16*63- -Vargonininkas, Atbulinis
lR9e<j—tr*uol|n(al pamatai. Mokslas darbas, žvglų žuoliai (R. P.) 
iR9R<)—Mci'ės fU mums negiedok. Aukso miglos 
16’*0—Turku vestuvės Rytu daina
1R99g—Kaukazo vaizdelis. 1-mn Ir 2-ra dalis
163’1—Pnsokvkite. mergelės. Kai smuiku groii tu A, Rabanauskas 
16195—Manta gadynė (mazurka). Vestuvių vairas 
26003—Šitas šok's dėl visų. Kas bus (polka), Kaimo Benas 
26004—juokai. Pastorius (Kauno Benas)
26022—Sveikos Jėzau gimusia. Linksmų giesmę mes užtrauksim 

Rrookivno Mišrus Choras
9«09S—šiandiena. Atsiskubino Retleiun (Brk Miš. Choras' 
oRoaa—Mena gelbės, mergužėle, gailios ašarėlės Sėdžiu po langeliu 
26045—Pusiaunakti muštis baugiai. Blusa (Petras Oleka)
?R049—tM.lngulinkai. Prašom pasakyti (T.. Slnavičiutė)
9R04S—Varguolis. Kad galėčiau (Liud. Sipavičiūtė)
2ROR6—Sesute (vairas) Visiems tinka (nolka) (Kauno Orkestras) 
26063—Mano brangio!! (vairas), žvaigždutė (one sten)
9*n6S—Kareivėlis (vairas). Eisim grvbauti (one step) (Kauno Ork.) 
?«0’1—Gaidvs (nolka). Klaipėdos vairas (Kariškas Benas)
2R094—Ant kiemelio (nolka). Pas malūnėli (Karo Benas)
26076—Plikos kain tilvikas. Panemunės vairas (Armonika solo) 
76063—Orei ta • žirgrlis (oolka). Neskubėk (polka)
26065—Tėvvnės nolka. Kuku vairas (Okeh Orkestras)
76066—dienia nolka. Bučkio vairas
26067—Riblro tremtinvs. nevesk pačios (J. Olšauskas)
96oai—Tinkamas jaunimėlis (polka). Agotėlės vairas (Šokiu Ork.) 
2606?—Prlrodino seni žmonės. Ant mariu krantelio (J. Butėnas) 
76004—Ganėm aveles. Oi. čia. čia. (M. Rtrumaklenė ir P. Petraitis) 
26006—Orvbal Levendrells (Rtrumskienė Ir P. Petraitis)- 
76067—Jonas nas Rožę, Gaspadinė Rozalija (8t. Pilka)
26006—Alutis ir žemės rojua, Barborytė noai trina (St. Pilka)
26000—Obuolys Amatininkų daina (P. Petraitis)
76100—Bflslu wro (kom, sren.). Ant laivo (k. sc, (Ukterls)
26102—Didmiesčio polka, Karės laiku polka
'>6105—Angelai gled danguje, Tyllaių nakt| (Petraitis)
26106—Mano tėvelis (vairas). Ar žinai, kap gerai (polka)
26107—Kraie polka. Džiaugsmo valandos (P. Sarpallus)
14066—Ruduo, (tango), Nepamiršk mane (Anglų vairas)
14064—Veltui prašvsl (tango). Rudens pasaka (A. Rabanauskas)

3001— Daktaro daina. Septynios pačios
3002— Keturi ratai. Meilės karalaitis.

a5©
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Mget

Žertus
Niekas nesutriks Jai tiek 
džiaugsmo, kaip puošnus 
deimanto žinias. Mes tu
rini daug Iš ko pasirink
ti — Ir visi prieinamo
mis kainomis.

Nebūk vergu, bet viešps 
Čiu savo asmens žemų jėgų 
Tai kiekvienas siekia ir ne 
žiniomis. Tik ne visi pasie 
kis.. — Vydflmu

JOS. F. BUDRIK, Inc.
3241 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8. ILLINOIS

Telefonas CALUMET 7237

I
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PranešimaiX Darius-Girė.nas Postas 
271, American Legion, rim
tai ruošias prie savo rūmų 
pastatyti paminklą, kuria
me bus surašyti vardai visų 
Chicago ir apylinkėje lietu
vių liuosnoriai išėjusių ar 
pašauktų į karą. Spaudos

X Kun. K. Barauskas, E. atstovų ir visuomenės vei- 
Samienė ir Nora Gugis kai- kėjų susirinkimas praeitą 
bės BALF 3 skyriaus pra- ketvirtadienį tam sumany- 
kalbose, kurios įvyks sek-Į mui vienbalsiai pritarė ir 
madienį, gruodžio 3 d., Šv. postui pažadėjo visokeriopą 
Jurgio parapijos salėj, 2 v. pagalbą.
popiet. X Jonas Fachankis, Troost

X Juozas Darginis, gyv., kompanijos paminklų parda 
adresu 7230 S. Talman Av., vėjas, su žmona Ona buvo 
šiomis dienomis ištiktas pa- sugrįžęs į savo gimtinę, 
ralyžiaus ir išvežtas į aps- Spring Valley, III., pas mo- 
krities ligoninę (County Hos tiną Thanksgiving šventėms, 
pital). Randasi Building 45. Jiems teko dalyvauti Šv. O- 
Lovos numeris 44. nos lietuvių parapijos vaka

rienėje vakarą prieš “kala*X Labdarių Sąjungos 3 kutų’’ dieną.kuopos ruošiamam vakare
gruodžio 17 d. atsilankę tu-į X Bernice Norkus, esanti
rėš progos pamatyti gražų karinėj tarnyboj (USMC),
vaidinimą “Taip tėvas no- kuri šiuo metu randasi vie-
rėjo”. Vaidins Ateitininkų noj kariuomenės stovykloj
draugovės scenos mėgėjai. No. Carolina valstybėj, la-

. ,, , bai buvo pasiilgus žinių išX Cicero i neramu. Mote-] „ . .1 Chicago lietuvių gyvenimo.rys vienos šen, kitos ten, 
tik skuba, tik skuba. Vyrai 
parapijos salėj dirba ekstra 
stalų. Mat, sekmadienį pa
rapijos metinė vakarienė. 
Kadangi Cicero auga, tai ir 
prisieina daugiau vietų sa
lėj paruošti. Ir tai dar ka
žin ar sutilps žmonės. Sek
madienį vakare jei sveiki 
būsim pamatysim.

X Šv. Vardo draugija, Šv. 
Jurgio parapijoj, gruodžio 3 
d. ruošia pietus Syrena val
gykloje. Pietūs prasidės 5 
vai. vakaro. Kurie nori da-

Dabar džiaugias, nes Ona 
Norkus, 4412 S. Hermitage 
Avė., jai užprenumeravo 
“Draugą”.

X Mokyklos Motinų klu
bas, prie Gimimo Panelės 
Šv. parapijos, gruodžio 3 d., 
parapijos salėj 6 v. vakare 
rengia metinę vakarienę, ku 
rios pelnas skiriamas mo
kyklos pagerinimui. Kadan
gi šįmet seserys-mokytojos 
nerengia Kalėdų dienos pa
rengimo, tad dalį programos 
išpildys mokyklos vaikai.

tuojau po 12 vai. Mišių šv., svarstymui ir prisirengimui 
parapijos mokyklos kamba-l prie metinio labdarių seimo,

šį sekmadienį, gruodžio 3 T Visos nar6s Pra6omos kuris gruodžio 10 dieną,
d. įvyks Keistučio Pašalpos »kaltl‘nS41 ’“«rinkti, nes; šv. Antano parap. svetiinė-
klūbo valdybos rinkimas, buS renkama Valdyba 19451 >• CiceK>- 111 Valdyba
, . .. i-- metams. Valdybakas yra vienas iš svarbiau
sių įvykių draugijų gyvavi
me. Keistučio klubą nori už-
valdyti “triukšmadariai vil
niečiai” savo naudai, o ne 
narių, ar lietuvybės.

Visų narių priedermė da
lyvauti šiame susirinkime ir 
balsuoti už tuos, kuriems 
klubo gerovė rūpi. Balsuo
dami galvokite. Jei yra ko
kių ypatiškumų, meskite 
juos į šalį. Ypatiškumai ne
liečia klubo reikalų.

Skaitytojai šio dienraščio, 
kurie esat klubo nariais, bū
tinai būkite susirinkime, nes 
suprantate, kaip svarbu yra 
turėti gerą valdybą, kad pa- 

1 laikyti šį klubą vienu pa
vyzdingiausių iš lietuvių.

! Tamstos pažįstate klubo prie 
šus ir galėsite daug prisi- 

I dėti prie išrinkimo geros 
valdybos 1945 metams. “X”

Marąuette Park. — Šv. 
Town of Lake. šv. Ka-j Kazimiero Akademijos Rė- 

zimiero Akademijos RSmėjų mgjų g akyr
1 skyriaus priešmetinis su
sirinkimas įvyks sekmadie

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

, z.- - x • x Bus surpryzas, nes iš jų tar-
s sssįKtt ■» -»• ■«-

šomi kreiptis į kun.' P. Lu
košių.

X Alfonsą Šumskaitė, 
prieš pora mėnesių atvykus 
iš Argentinos, lydima savo 
sesers Smilgienės, biznier- 
k-os iš Brighton Park, ir vei- 
dėjos Aleliūnienės, lankėsi 
“Draugo’’ redakcijoj, apžiū
rėjo spaustuvę ir užsiprenu
meravo dienraštį. Teko pa
siklausyti ir ispanų kalbos, 
kuria ji kalbėjo su taip pat 
neseniai grįžusiu iš Pietų 
Amerikos kun. A. Naudžiū
nu, MIC.

ja.

VIEN V METŲ 
MIRTIES SUKAKTUVES

A. t
JULIJONA PETKIENE

f po t ė va is K i vilai t ė.)
Jau sukalu vieneri metai, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo myli
mą moterį ir motinėlę, Ju
lijoną Petkienę.

Netekome savo mylimos 
Gruodžio 6 d. 1943 metais.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jai amžiną 
atilsį.

Mes, atmindami jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulin
gas šv. Minias (su egzekvi
jomis) antrad., Gruodžio 5 
d., Dievo Apvaizdos parap 
bažnyčioje, 7:45 vai. ryto. 
o trečiad., Gruodžio 6 d. 
Šv. Agnieškos parap. baž
nyčioje 7 :00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti fi(ow pa
maldose ir kariu su mumis 
pasimelsti už a.a. Julijonos 
sielą.

Nuliūdę:. Vyras, Didt^, 
rys. Sūnus, Sesuo ir Kitas 
Giminės.

My Thinkinn 
My Money My Time 

will stay in thi> 
war to the finish

—Fr.ry American

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungas 21 kuopos prieš
metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 3 d.,

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 
TeJ, PuU,. 1279 —Ganai 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

PADfiKONfi

A|A
ALBERTAS LAUKUTftNAS

kuris mirė Lapkr. 21 d. 1944 m. ir tapo palaidotas Lapkr. 
25 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui kun. kleb. J. Šau- 
linskui, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą ir ku
ris pasakė pritaikintą pamokslą bažnyčioje. Dėkojame šv. 
Mišių ir gėlių aukotojams, ypač Gilių, Laurutėnų, Zikavičių 
ir Dombro šeimoms. Dėkojame laid. direk. Lachawiez ir Sū
nums už jų gerą ir mandagų patarnavimą laidotuvių reika
luose taip palengvinant mums pefkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius. Ypatingai dėkojame B. Lachawičiui, kuris rūpestingai 
patarnavo nuvažiuodamas parvežti kūną iš Dixon State li
goninės, gražiai tvarkė laidotuves ir nulydėjo velionį į am 
žinastį. Dėkojame grabnešiams A. Kloniui, P. Cibinskui, A. 
Sekmiui, J. Zikavičiui, P. Pelinui ir L. Skrabutėnui, ir vi
siems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir pagalio* 
dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tan 
mylimas sūnau ir broli, lai Visagalis Dievas suteikia amžiną 
ramybę ir atilsį. ‘

Nuliūdę: Tėveliai, Sesutė ir Visos Kitos Giminės.

HHtlfirnS MUK MUS 

TIESIOG IR 8UTAUPY- 

KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINK1MUL 

Geriaulo Materlolo hr Darbo.
•f" ’ <»; 4 \ ‘ . ■

Mūaų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūaų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą 

Didysis Ofisas Ir IMrbtav*:

VENETIAN
Štai vienas ii mūaų grabų MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.

DIDYSIS Oflau Ir DfarbteyC: 617 N. WESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Are.)

PHONE: SEELEY 8108

nį, gruodžio 3 d., 1:30 vai. 
popiet, parapijos mokyklos 
kambary. Visos rėmėjos pra 
šomos skaitlingai susirinkti, 
nes bus valdybos rinkimas.

Valdyba

Marąuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23-čia kuo
pa laikys susirinkimą sek
madienį, gruodžio 3 dieną 
parapijos svetainėje, 2 vai. 
popiet. Visi fiariai ir narės 
kviečiami laiku susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų

susirinkimas įvyks gruodžio 
3 d., 2 valandą popiet, para- I 
pijos salėje. Bus naujos vai-, 
dybos rinkimas. Visos pra
šomos sugrąžinti išsiųstas 
knygutes, nes po susirinki
mo bus leidimas daug dova-j 
nų. E. Andreliūnas, rast.

Draugijos Šv. Petronėlės 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 3 
d., 1 vai. popiet, parapijos 
mokyklos kambary. Narės 
malonėkite atsilankyti ir už
simokėti savo duokles.

A. Laurinaviche, rašt.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL, COST!
PARTICULAR people prefer troost PRODUCTIONS 
D1STRIBUTORS* OF THE JFAMODS MOSTELIO. GRANITE 

Mos t Beeutlfnl—Most Knduring—Strongcst—Best ln The World.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREII’KlTfiS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— “ 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN PUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1U7 BOOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue r

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radlo Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

CNDEB U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 

FEDERAL 

SAVINGS
AND

LOAN ASSOCLATION 
-------------------------------- OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWTCH, Pree. and Mgr.

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VIS4 DARB^

St. Casimir Monument 

Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO t I VALANDOJE U 

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUSttMMMeeaaaaammmamnHHHMeBMMMb

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ 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.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419 _______

L T. ZOLP
1646 WEST 46th ST.______ Pilone YARDS 0781

EVANAUSKASMAŽEIKĄ
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908



I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, ieonots Šeštadienis, gT. 2 d , 1944
R SS*J*SS‘»,SS*j*:

SĄJUNGĄ
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Sekmadienį, gruodžio (December) I0 d., I944 

SV. ANTANO PAR. SALĖJ, CICERO, ILL.

Seimas prasidės 10 vai. pamaldomis šv. Antano baž
nyčioj. Po pamaldų bendri pietūs. Sesijų pradžia 2 vai.
po pietų.

Labdarių Sąjunga šiemet mini 30 metų veikimo su
kaktį ir todėl visus užkvieči a į seimą ir prašo padėti už
baigti statyti lietuvių senelių prieglaudą.

Kviečia
LIET. R. K. LABD. SĄ-GA

VIENAS Iš “DINGUSIO BATALIONO”Važiuojant traukiniu

Tikrai įdomus atsitikimas
KAIP JAUNAS STUDENTAS JĖZUITAS MOKINO VYS

KUPĄ (NEPAŽINDAMAS JO) APIE KATALIKŲ 
BAŽNYČIĄ. — VYSKUPAS TIK KLAUSĖS IR STE
BĖJO STUDENTĄ, IR PASKUI PASISAKĖ KAS
ESĄS.

Jaunas studentas jėzuitas važiuoja traukiniu. Jis at
sisėdo šalia kiniečio keleivio. Studentas nepažino, kad jo 
bendrakeleivis yra vyskupas, jėzuitų vienuolyno. Studen
tas keleiviui pradėjo aiškinti apie Katalikų Bažnyčią. Pa
galiau bendrakeleivis kinietis padavė savo vizitinę kortelę 
jaunam studentui, ir viskas paskui paaiškėjo su kuo jis 
šalia sėdėjo.
Tomas Lenon, jaunas jezu- šakele ar vandens lašu kita- 

itas studentas, įlipo į trau- me gyvenime!” 
kinį, važiuojant į New Yor-
ką, ir rado vietos atsisėsti ,v. . .. . _ . ,» . , . , -dziai nusijuokė pirmą kartą,salia vieno tvirto vyro. Jis i..- . ,‘Dar ne viskas, mano mie- pamate vyro stambų geltoną . . , ,. , ,., . , , las prieteuau. Manau, kadveidą, ant jo galvos buvo v . , , .T'' . as nesu jus suklaidinęs. Lei-juoda skrybėlė ir kaklas pn- , ,skite man jums įteikti savodengtas balta salikute. Jam 
perbėgo per galvą mintis 
apie Kiniją ir budizmą.

Europos karo lauke

3,787 amerikiečiai sužeisti
SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE IŠ ILLINOIS VALSTIJOS 

YRA 208 VYRAI, TARP JŲ 114 VYRŲ Iš CHICA- 
GOS IR JOS APYLINKĖS.

Kinietis tuo laiku nuošir-

kortelę”. Kai kinietis siekė 
savo kišenės, jo šalikutė pra
siskleidė, ir pasirodė Romos 
katalikų kunigo apykaklė. 

, “L1!“? ? J.?“"* !t<™° akys beveik iššoko, 
kai jis pažvelgė į kortelę.savo bendrakeleivį ir tarė:

"Gerą rytą, kunige", - |Ant kortelės buVQ paraSyU: 
nuskambėjo žodžiai lengvu ;VvsUupas Francis x Wong,
britų akcentu

“Gerą rytą, pone”, — pa- į
sakė Tomas. “Bet aš dar 
nesu kunigas”, — jis paste
bėjo. “Tik studentas esu — 
jėzuitas mokinys”.

“Aha!” nusišypsojo užsie
nietis. Jėzuitas! Aš esu gir-

S. J. (jėzuitas), Hainan, Ki
nija.

“Jei nutarsi būti misijo- 
noriu”, — jis šypsojos, — 
“atsimink, kad aš galiu jus 
panaudoti Kinijoje. Ir atsi
mink priežodį”, — jis pridė-

dėjęs apie juos. Anglijoje jie J°, imdamas savo bagažą 
turi priežodį: “Saugokit gud- j (maišą), “Saugokis gudraus 
raus jėzuito”. Ar jūs tai ži- jėzuito .
note?”

Jėzuitas studentas nusi
juokė. “Pone, aš truputį bi
jau, kad jūs esate skaitę ne
gerų knygų. Mes nesame to
kie blogi, kaip mes esame 
aprašyti.”

Kinietis padarė lengvą 
gestą. “Tikrai. Aš tik taip 
sau pasakiau dėl juęko.”

“Ar jūs esate tikrai na
grinėję krikščionybę?” To
mas iškėlė mintį. Jo bendra
keleivis patraukė pečius ir 
tarė: “O kam man reikia?”

Tada jaunas jėzuitas stu
dentas Tomas pradėjo savo 
bendrakeleiviui kalbėti apie 
Katalikų Bažnyčią, Jos Įstei
gėją, ir papasakojo apie 
Bažnyčios reikšmę gyveni
mui. Jo klausytojas ne tiek 
klausės ką jis kalbėjo, bet 
daugiau žiūrėjo į patį kal
bėtoją. Nebuvo matyti ki
niečio akyse pakilusios nuo
taikos, bet jo akys, pusiau 
primerktos, žvelgė į jauną 
studentą.

“Atrodo tikras budistas”, 
— pagalvojo jėzuitas stu
dentas. “Tikrai”, — jis pa
sakė, — “jūs netikite į sielų 
transmigraciją (keliavimą)? 
Aš esu tikras, kad jūs neno
rite būti beždžione, aspargo

Leitenantas H. c J. Higgons, iš Jersey City, N. J. (kai
rėje), vienas iš Amerikos karininkų “Dingusio Bataliono”, 
kuris Belmonto srityje, Prancūzijoj, buvo vokiečių at
kirstas ir izoliuotas. “Dingusiam Batalionui” maistas 
buvo pristatomas kanuolių šovinių kiautėmis (shells). 
Čia jis kalbasi siu vienu karininku pulko, kuris batalioną 
išlaisvino. (Acme>Oraugas telephoto)

Iš kro lauko...
«

Liūdna ir linksma žinia
Lapkričio 29 d. Sgt. Kleo

pas Globis, grįžęs iš Pacifi- 
ko fronto pas tėvelį Juozą 
Globį, kuris turi siuvyklą 
3961 S. Campbell st., Chica- 
go, sužinojo liūdną žinią, 
kad jo brolis, aviacijos leite
nantas Edvardas Globis, yra 
žuvęs kovoje prieš*vokiečius.

Sgt. K. Globis kariuome
nėje išbuvo beveik keturis

metus, tris metus praleido 
kovose prieš japonus Gua- 
dalkanale. Naujoje Zelandi
joje, Naujoje Caledonijoje. 
Jis dvyliką kartų buvo su
sirgęs malerija, bet dabar 
neblogai jaučiasi. Chicagoje 
Kleopas bus iki po Kalėdų ir 
dabar svečiuojasi pas savo 
gimines: Antaną ir Oną Jus- 
čius, 6821 S. Talman st.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas lapkri
čio 30 dieną pranešė 3,787 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos karo 
lauke.

Sužeistųjų skaičiuje 208 
vyrai yra iš Illinois valsti
jos, iš kurių 114 yra iš Chi- 
cagos ir jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
Tech. 5th grade Albert A. 
Jakšy s, jo motina Mrs. Jo- 
sephine Jakšy s gyvena 3353 
So. Emerald str.; pvt. lst 
class Ted. W. Cerkauskas, jo 
žmona Mrs. Kathryn Cer- 
kuaskas gyvena 1135 E. 44 
str.; pvt. Willi»m E. Orlow- 
ski, jo motina Mrs. Eliza- 
beth B. Orlowski gyvena 
Roosevelt str., St. Charles; 
pvt. Soter S, Siavelis, jo bro
lis Peter Siavelis gyvena 
3956 W. North avė.

Sužeistųjų skaičiuje iš In
diana yra — 21 vyras, iš 
Wisconsin — 80 vyrų, jų 
skaičiuje yra pvt. Robert 
Lekas, jo motina Mrs. Mag- 
gie C. Lokas gyvena 308 
6th str., Racine.

\

Kam • susierzinti?

Užsirukykit 01d Gold!
Obuolių “Medus” gelbsti apsaugoti O. G’s. 

nuo Cigareto Sudžluvimo

Old Gold’a Šaunus sumaiSymas daugelio puikių 
tabakų... su tinkamu primaišymu ekstra pagar
dinančių Latakia lapų ... yra apšlakstomas su 
Obuolių “Medum”... kad pagelbėti apsaugoti ciga-
retų sudžiūvimą. Pabandykit pakeli! R,T’eXT,lAKARO BONĄ

KLAUSYKIT “Whlch U Whtch?’’ Trečad. vak. CBS—ir The Comedy Theatro Sekmad. vakarais NBC

lT<xlrloa~{domloa
ŽINIOS• • • •

Vedybų reikalai
Gal būt šie metai bus ge

resni kauntės vedyboms lei
dimų biurui, negu 1943 m., 
kai buvo išduota 40,998 lei
dimai vedyboms, Sidney 
Summerfield, klerkų virši
ninkas, pareiškė praeitą ket
virtadienį. Praeitą mėnesį 
buvo išduota 3,019 leidimai 
yedyboms, ir per 11 mėnesių 
šiais metais pakilo iki 38,- 
901. Biurui rekordiniai buvo 
1941 metai, pirmais drafto 
metais, kai 48,317 porų pa
ėmė vedyboms leidimus.

23 dėžes..
Iš taverno, 5556 Fullerton 

avė., vagys pavogė 23 dėžes 
likerio, už $1,000 vertės.

-* * *

Žuvo gatvėje
70 metų amžiaus moteris 

ėjo gatve, ji buvo sutrenkta 
automobilio ir liko užmušta 
prie 1657 Roosevelt rd. Au
tomobilio vairuotojas pabė
go.

* * *
Dingo

Mrs. John F. McCarthy, 
7838 Loomis str., pranešė 
policijai, kad iš jos namo 
dingo .38 caliber mėlyno
plieno revolveris.

* * *

Restorane mirė
Restorane, 339 S. La Šalie 

str., mirė nuo širdies atakos 
60 metų amžiaus vyras, ku
ris buvo atpažintas kaipo 
James Caglianese.

• S/L *

Už $107
Iš krautuvės, 6346 I. Wes- 

tern avė., buvo pavogta 
braceletų ir vyriškų žiedų 
už $107 vertės.

Sprogimas ir ugnis 
sunaikino 10 Irokų

Bee-Mac Transport kom
panijoje, 427 E. Pershing 
rd., praeitą ketvirtadienį bu
vo eilė sprogimų, ir ugnis 
sunaikino 10 trokų, ir suža
lojo vieno aukšto namą.

Sakoma, kad gaisras su
kėlęs $50,000 nuostolių. 
Gaisras kilęs po šešių ex- 
plozijų, kurias išgirdo tar
nautojai. Aštuoni trokai, pa
statyti prie namo ir du bu
vę viduje buvo sunaikinti.

MUŠTYNIŲ LIUDININKĖ

Gerai pasirodė
Chicago Community 

War fondo vajuje praeitą 
ketvirtadienį jau buvo su
rinkta viso $12,570,891. Nu
matyta surinkti $12,980,000. 
Chicaga gerai pasirodė!

ir
Jane Churchill, daininin

kė ir aspirantė į kino artis
tes, yra liudininkė teisme 
kelių artistų muštynių, ku
riose Jon Hali buvo “nubal
nota” nosis. (Acme-Draugas 
telephoto)

šis vagis turi ledinę 
širdį ir šaltį dieną
Kai temperatūra buvo 20 

laipsnių praeitą ketvirtadie
nį, žemiausia sezone, vagis 
išvažiavo su troku, kuriame 
buvo ledų prikrauta. Vagis 
troką paėmė nuo State str. 
ir Grand avė. Carl Johnson, 
tarnaujantis Central Ice 
kompanijoje, pranešė polici
jai.

Nelaimė kelyje
QUINCY, III. — Dorothy 

Jean Helmreich, 7 metų, ne
toli Camp Point, mirė lap
kričio 30 d. nuo nudegimo. 
Ji nudegė, kai šeimos auto
mobilį palietė ugnis, grįžtant 
iš mokyklos pramogos lap
kričio 29 d. vakare. Jos tė
vai Mr. ir Mrs. Ralph Helm
reich, ir jų sūnus Ronald, 3 
metų, sunkiai nudegė.

Apiplėšė gatvėje
Keturi vyrai užpuolė Che- 

cker cab vairuotoją Danielį 
Slavin, 3855 Leland avė., ir 
atėmė iš jo $45. Apiplėšimas

Mirė mokslininkasr z
CAMBRIDGE, Mass. — 

Dr. George D. Birkhoff, 
Pontifical Academy of 
Sciences narys, ir žymus vi
same pasaulyje matemati
kas, mirė turėdamas 60 me
tų. Popiežius Pijus XI spa
lių mėnesį, 1936 m., buvo 
paskyręs Birkhoffą, nekata- 
liką, į Pontifical Academy 
of Sciences kaipo pasižymė
jusį matematikoje ir fizikos 
moksluose. Dr. Birkhoff bu
vo Perkin’s profesorius, 
|Harvard universitete.
įvyko Paulina str. ir Ogden 
avė., kai vyrai pasakė, kad 
jie norį išlipti iš taxicabo.




