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IŠVARO NACIUS IS JULICH
Graikijoje Siaučia Nerimas, Riaušės; 

Paskelbė Karini Stovį Atėnuose
ATĖNAI, Graikija, gruo

džio 4.—Sukilimų ištiktuo
se Atėnuose šiandien pas
kelbtas karinis stovis, ir 
Maj. Gen. Ronald Scobie, 
sąjungininkų komandierius, 
liepė'ELAS (Graikijos lais
vinimo milicijos) kariams 
tuoj evakuoti laikomus po
licijos barakus.

Gen. Scobie sakė jeigu 
partizanai neapleis barakų, 
jie bus prievarta išvaryti.

Riaušės, kuriose vakar 
21 asmuo žuvo, tęsiasi šian

Mūsų PT Laivai Padegė Japonų Laivą
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, gruod. 
4.—Amerikos PT laivai puo
la japonų laivus pietiniuose 
Philippinų vandenyse.
. Gen. MacArthur sakė 
tie laivai vai<ar a l akavo 
4,000 tonų japonų prekinį 
Laivą, kurį paliko bedegantį 
ir skęstanti.

Samar jūroje PT laivai 
numušė vieną priešo lėktu
vą ir kitą sužalojo.

Japonai Varosi Pirmyn Prie Tushan
CHUNGKING, gruod. 4. 

—Japonų kariuomenė įsiver 
žė 35 mylių gilumon Kwei- 
chow provincijoje ir šian
dien kovėsi su kiniečiais gy
nėjais septynias , mylias į 
vakarus nuo Tushan, tik 75 
mylias į pietryčius nuo Kwei 
yang, tos provincijos sosti
nės.

Kiniečių komanda prane
šė, kad ten vyksta grumty

Nauji Gaisrai Po Atakos Ant Tokyo
SAIPAN, Marianas saly

ne, gruod. 4:—Po ketvirtos 
—ir iki šiol sėkmingiausios 
—B-29 lėktuvų atakos ant 
Tokyo, pramonės centruose 
toje sostinėje dega dideli 
gaisrai.

Svarbiausias taikinys bu
vo Musashima lėktuvų mo
torų fabrikas, dalis Nakaji- 
ma lėktuvų fabriko.

Grįžę lakūnai sakė prieš
lėktuvinių patrankų šaudy

Buy Christmas

dien Atėnuose ir Piraeus 
uoste, kur taipgi paskelbtas 
karinis stovis. Pranešimai 
sako ELAS kariai laimi mū
šius prieš kairiuosius ele
mentus ir saujelę buvusių 
karininkų ir kariūnų Thes- 
sium srity.

OWI pranešimu, Gen. Sco
bie pakartojo savo nusista- 
mą remti Premjero Goerge 
Papandreow vyriausybę iki 
Graikijos valstybė atsista- 
tys su sava kariuomene ir 
rinkimai galės būti laikomi 
be jokių trukdymų.

Liberator bomberiai, nai
kintuvų lydimi, atakavo Pu
lt.to Prince-a aerodromą, 
Pa)awan saioje, kur numetė 
135 tonus bombų. Keturi 
priešo lėktuvai buvo sunai
kinti.

Leyte salos Omioe kori
doriuje lietus vis dar truk
do amerikiečių operacijoms. 
Gen. MacArthur pranešimas 
minėjo vien tik patrulių žy
gius.

nes.
šiaurinėje Burmoje kinie

čiai kariai pasistūmėjo pir
myn ir baigė užimti aero- 
dromą tuoj už Bhamo, 170 
mylių į šiaurryčius nuo Man 
dalajaus.

Nežiūrint šešių pėdų gi
lumo ravų ir įvairių bloka
dų pirmas Amerikos liaizo- 
no lėktuvas nusileido sužei
stųjų iškėlimui.

mas buvo labai gausus ir 
priešo lėktuvai puolė Ameri
kos lėktuvus smarkiau negr 
pirmiau, bet amerikiečiai 
visvien numetė bombas ant 
numatytų taikinių.

Pripažinta, kad vienas 
Superfortress lėktuvas ne
grįžo iš atakos.

(Japonų pranešimas sakė 
14 Amerikos lėktuvų buv 
tikrai numušta, o kiti sep
tyni gal numušti. Japone’ 
pripažino praradę šešis savo 
lėktuvus.)

KALENDORIUS 
Gruodžio 5 d.: Sv. Sabas:

senovės: Kvielis ir Daita. 
Gruodžio 6 d.: Sv. Nika-

lojus; senovės: Tolutis ir 
Visgirė.

ORAS
Nešalta. Bus lietaus.

KARO VEIKSMAI PRIE REINO UPES

.sg
Prancūzų pirmos armijos kariai šaudo Į priešo pozicijas prancūzų pusėje Reino upės. Vokie

čiai čia desperatiškai bando pasiliuosuoti iš spąs tų ir persikelti i Vokietiją. Tuoj už upės Švei
carijos vėliavos atžymi to krašto sieną. (Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas Teleph.)

Chiang Paskyrė Soong 
Vairuoti Vyriausybę

CHUNGKING, gruod. 4. 
—Buvęs Finansų Ministras 
T. V. Soong buvo paskirtas 
veikiančiuoju egzekutyvio ko 
miteto prezidentu, * * vieton 
Generalissimo Chiang Kai- 
shek, kuris pašvęs visą sa
vo laiką kovai prieš japo
nus.

Submarinai Nuskandino
Kitę 20 Japonų Laivų
WASHINGTON, gruod. 4. 

—Laivyno pranešimu, Ame
rikos submarinai nuskandi 
no japonų lengvą kreiseri 
naikintuvą ir 18 kitų, pre
kinių laivų.

Įskaitant šiuos laivus, A- 
merikos submarinai iki šiol 
nuskandino 874 japonų lai
vus, gal nusaandino 37 ir 
sužalojo 119. Iš to skaičiaus. 
82 buvo nuskandinti kare 
laivai.

Padėtis Philippinuose 
Rimta—Prem. Koiso

NEW YORKAS, gruod. 4. 
Japonijos Premjeras Kunia- 
ki Koiso įspėjo to krašto 
gyventojus, kad padėtis Phi 
lippinuose yra kritiška, ir 
sakė “materialinės jėgos’ 
padidinimas yra didžiausia 
tautos užduotis.

Britai Sako Aviacijos 
Konferencija Nepavyko

LONDONAS, gruod. 4.— 
Britų spauda aštriai sukriti
kavo Amerikos nusistatymą 
tarptautinėj Aviacijos Kon
ferencijoje Chicagoje. Ben
drai sakoma konferencija 
nepavyko.

Kiti laikraščiai sakė kon
kurencija už pirmenybę ore 
po karo jau prasidėjo, ir 
mini Amerikos aviacijos su
tarti su Ispaniją.

NOMINAVO J. C. GREW
SEKR. PAVADUOTOJU
WASHINGTON, gruod. 4. 

—Prez. Rooseveltas šiandien 
nominavo Joseph C. Grew 
Valstybės Sekretoriaus pa- 
vadotojo vietai. Grew - yra 
buvęs Amerikos ambasado
rius Turkijai ir Japonijai.

Ta proga pranešta, kad 
Prezidentas padarė ir kitų 
paskyrimų State Departa
mente.

Amerikos Lėktuvai per 
Klaidų Puolė Belgradu

ROMA, gruod. 4.—Ameri
kos lėktuvai praeitą mėnesį 
per klaidą atakavo rusų ka
riuomenės dalinį Jugoslavi
joje. Pasak pranešimą, atsi
prašyta už padarytą klaidą.

LONDONAS, gruod. 4.— 
Amerikos Flying Fortress 
lėktuvai, norėdami atakuoti 
netoliese esančius lėktuvų 
fabrikus, per klaidą nume
tė bombas ant Belgrado. 
Pranešimas sakė nuo 1,200 
iki 2,000 civilių buvo užmuE 
ta.

Nacių Laivai Susikūlė,
Vienas Jų Nuskendo
STOKHOLMAS, gruod. 4. 

—Danijos spaudos biuras 
sakė nacių 6,000 tonų krei
seris Leipzig buvo vokiečių 
kovos laivo Luetzow sumuš 
tas ir nuskendo. Anot rapor 
to, tas įvykęs apie dvi sa
vaites atgal, šiauriniam Vor 
kietijos uoste.

SU JAV 7-tąja ARMIJA. 
Strasbourgas, gruod. 4. — 
Čekoslovakai kariai, kuriuos 
naciai prievarta paėmė ka
riuomenėn, sukilo prieš na
cius šiame fronte.

Anot čia gautų raportų, 
naciai dėlto ėmėsi griežtų 
žygių ir jau sušaudė kelis 
čekus karius už sukilimą.

Rusų Kariuomenė 60 
Mylių nuo Austrijos

MASKVA, gruod. 4. — 
Trys rusų armijos šiandien 
pasistūmėjo pirmyn Vengri
joje, ir iš už .nitų Miskolc, 
Batorai jau j hely -ir Dunafol- 
dvar miestų šarvuočiai da- 
sivarė iki punktu tik 60 my
lių nuo Austrijos sienos.

Maskva sako šarvuočių 
daliniai į pietvakarius nuo 
Budapešto šiandien varosi 
per Vengrijos laukus, per 
užblokaduotus kelius Anot 
raporto, naciai nukirto dide
lius medžius, kurie guli skers 
kelių, o kitur palieka dide
lius kamuolius spygliuotų 
vielų.

Rusijos Spauda Puolė
Armijos-Navy Žurnalų
MASKVA, gruod. 4. — 

Rusijos spaudoje vakar pa
sirodė užmetimai, būk Chi 
ang Kai-sheko naujoje vy
riausybėje randasi pro-japo 
nai reakcionieriai, ir kad 
dėlto Chiangas nesitaria su 
Kinijos komunistais.

LONDONAS, gruod. 4.— 
Pravdą, komunistų partijos 
oficialus organas, smerkė 
pusiau oficialų American 
Army-Navy Journal kaipo 
‘ ‘negražiai atrodantį ’’ ir 
kaltino jį spausdinimu “me
džiagos pro - Hitleriniems 
žurnalistams.”

Rusų straipsnis sakė ko
munistas John O’Donnell 
rašęs, kad Tehrane padaryti 
militariniai nutarimai nebu
vo vykdoma. Anot Pravda, 
tai yra neteisybė.

WASHINGTON, gruod. 4. 
—Baltieji Rūmai pranešė, 
kad Prez. Rooseveltas pasi
rašė bylių, pagal kurį Gen. 
George C. Marshall pasilie
ka armijos vyriausiu virši
ninku iki karo pabaigos.

Sąjungininkai Persikėlė Per Roer,
Saar Upes; Nacių Atakos Atmuštos

NEW YORKAS, gruod. 4.—Čia girdėtas radio praneši
mas sakė Julich tvirtovė prie Roer upės yra visiškai ame
rikiečių rankose. Tas reikšti;, kad amerikiečiai persikėlė 
per Roer upę, kadangi svarbesnioji to miesto dalis randa
si rytiniam Roer upės krante.

PARYŽIUS, gruod. 4.—Trečios armijos kariai ir tankai 
baigė išvalyti visą dalį Saarlautern vakariniam Saar upės 
krante, ir žygiuoja per užimtą tiltą, kad padidinti savo 
poziciją. rytiniam upės krante, nežiūrint nacių artilerijos 
šaudymo iš Siegfried linijos.

Amerikiečiai stovi vakariniam upės krante 16 mylių 
frontu į, šiaurvakarius iki Merzigo.

Naciai parodė savo susirūpinimą pravesdami eilę kon
tratakų. Nė viena jų nebuvo didelė ir neatsiėmė nė colio 
prarastos teritorijos.

Atrodo, tačiau, kad vokie
čiai atakuos iš Siegfried li
nijos, bandydami užkimšti 
Saarlautern spragą. Sieg
fried linijos patrankos kon
centruoja savo ugnį ant 
Saarlauterno tilto.

Pirmoji armija pasivarė į 
šiaurinį galą Eifel kalnų, į 
pietryčius nuo užimto Bran- 
denbergo. Tos armijos prieš
lėktuvinės patrankos vakar 
sunaikino 38 ir gal numušė 
kitą 16 nacių lėktuvų iš 120, 
kurie vakar apšaudė jų li
nijas.

Nacių pranešimai pripa
žino Selestat praradimą. 
Selestat yra susisiekimo 
centras 25 mylias į pietva
karius nuo Strasbourgo. Na
ciai sakė amerikiečiai, kurie 
užėmė Saare Union, Lota

Naciai Atakuoja Žemiau Bolionijos
ROMA, gruod. 4.—Pasi

naudodami migla ir lietumi, 
naciai atakavo amerikiečių 
pozicijas Belmonte ir Bom- 
bina kalnuose, centriniam 
Italijos fronte. Penktos ar
mijos kariai tas atakas at
mušė, suduodami naciams 
didelius smūgius.

Aštuntoji armija vis dar 
smarkiai kaujasi tarpe Mon 
tone ir Lamone upių, į šiaur

KARO BIULETENIAI
—Devintoji JAV armija 

ruošiasi dideliam persikėli
mui per Roer upę.

—Didelis skaičius Angli
jos lėktuvų atakavo Oben- 
hausen, Reiche.

—Graikijos vyriausybė irt 
slrengusi atsistatydinti, kad 
išvengti civilio karo.

—Trečioji JAV armija 
konsoliduoja savo poziciją 
rytiniam Saar krante.

—Prastas oras nedavė lėk 
tuvams progos padėti ka
riams ant žemės.

—Amerika ir Japonija 
prarado po naikintuvą susi
rėmime Ormoc įlankoje.

ringijoje, buvo ir vėl iš
stumti.

Olandijoje naciai atidarė 
žemutinio Reino užtvankas 
į pietus nuo Arnsem, užlie
dami kanadiečių sritį.

Nežiūrint lietaus ir šalto 
oro, Amerikos lėktuvai skrai 
dė virš šiaurinio fronto.

Britų 2-oji armija pasi
stūmėjo mylią į Venio va
karinius priemiesčius ir bai
gė išmušti paskutinių prie
šo poziciją vakariniam 
Maas upės krante. Naciai 
sunaikino Maas tiltą praei
tą savaitę.

Alsacijos laukuose, že
miau Strasbourgo, JAV 7- 
toji armija užėmė Ribeau- 
ville, astuonias mylias į šiau 
rę nuo Colmar.

ryčius nuo Faenza miesto.
* t

Pietrytinėj Po klonies sri
ty, naciai stipriai laikosi 
savo pozicijose į pietus ir 
pietvakarius nuo Ravenna.

Sąjungininkų štabas sakė 
italai fašistai kariai, ku
riuos naciai prieš mėnesį 
siuntė į frontą, pasiduoda 
sąjungininkams vis dides
niais skaičiais.

Lėktuvai Sudaužė 5 
Gelžkelių Centrus

LONDONAS, gruod. 4.— 
Apie 1,200 Amerikos bom- 
berių, 1,000 naikintuvų ly
dimi, šiandien atakavo ir 
sudaužė penkis geležinke
lius, kuriais naciai pristaty
davo reikmenis savo ka
riams fronte.

Tie centrai buvo prie Kas- 
sel, Mainz, Giessen, Soest ir 
Bebrą.

Grįžę lakūnai sakė jie ne
užtikę priešo lėktuvų opozi
cijos. Lakūnai turėjo nu
mesti bombas instrumentų 
pagalba, kadangi dideli de
besys padengė taikinius.
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Kaip renkami rūbai Lietuvai
Rašo Jonas Valaitis,

BALF Rūbams Rinkti Vajaus Direktorius
Bendrojo Amerikos Lietu- Tokiu atveju juos tenka vėl

vių Fondo sandėlis, 101 surankioti, suvynioti, vėl iš-
Grand St., Brooklyn, N. Y., valyti ir tik tada pakuoti.
iš įvairių Amerikos lietuvių o. , . .. ,, , . Siųsdami rubus turėkite ikolonijų kasdien gauna ru- ... , , .. , », , • , • , , mintyje, kad jie atvežami irbų Jie kraunami, skirstomi. I .tl . \„ . , v. ,1 įskraujami ant musų sali-Kai skaitysite si rastą, da-1 . . ...1 gatvio. Suvežti rubus j san-

IŠ POLITINIO SĄJŪDŽIO BELGIJOJ

WE WANT A 
DEAL WAR 
GOVERNMENT/

r
WANI Alt 

PATRĮOTS TO M 
iJHtTtO KOft TH€ 
miitss PoesuiHC

OF THE WaOz

N.A.M. Planuoja 
Veikinų Užtikrinti 

Pokarini Darbą

lis rūbų bus peržiūrima, rū
šiuojama, naftalinuojama, 
vyniojama, valoma ir su
skirstoma. Paruošti rūbai 
suspaudžiami į nuo 100 iki 
120 svarų keturkampius pun 
dus, kaip tik vienam asme
niui patogius kilnoti. Pun
dus kraujams sausam, šva
riam sandėlyje. Ant kiek
vieno pundo bus mūsų fon
do parašas, žymima kas pun
de yra, jo svoris ir didumas 
Geležinkeliais siunčiamieji 
pundai sveriami, o laivai?

dėlį reikia patiems sandėlio 
darbininkams. Jei lyja, kas 
rudenį ir žiemą dažnai pa
sitaiko, prastai įpakuoti rū
bai labai nukenčia. Gerai į- 
pakuodami rūbus, sutaupysi
te laiką ir apsaugosite rū
bus. Nedėkite į tą patį siun
tinį valytus ir nevalytus rū
bus.

Rūbus geriausiai pri
statyti darbo laiku

WE WANT

Išlaisvinti iš nacių okupacijos belgai pradėjo politikuo-! trijos pusės atsiekti bendrą tikslą 
ti. Toji politika priveda net prie riaušių ir kraujo. Nuo- darbų ir progų laisvės, šešių

traukoj politine bėgų demonstracija prieš premiero Piei- jaugiau ir geresnių darbų seka: 
lot vyriausybę. Policijai sklaidant demonstrantus, kilo. 1. Vartotojams bus teikiami 
riaušes, kuriose užmušta ir sužeista net 45 asmenys. į"mC
(Acme-Draugas telephoto) i tuomi atsiras geresnių ir daugiau

pirkinių tuo pačiu dauginant

2. Palaikytina pilna ir laisva padedant didesnei produkcijai ii 

kompetieija sumažinti kainas ir užtikrinant didesnę darbiu inkų 
ragintina naujų biznių steigti. algą.

3. Kapitalą riaikuoti tų naujų ti. Leisti kiekvienam darbinin- 
biznių steigimui irgi dauginant kili stumtis pirmyn, jo iniciatyvą

i darbininkų skaičių. užgirti ir jo asmeninį darnią ta-
4. Prisilaikyti prie algos poli- me tinkamai atlyginti

NE\\ \<)KK.—National Ąss.Į tikos kuri darbininkams duotų Tokią programą pravesti bus
of Manufacturers praneša, kadį tinkamą atlyginimą už atliktą vedama naeijonalė kampanija ir
ieškos iš visuomenės paramos sa-Į darbą. visuomenė bus pilnai informuo-
vo pašildymui šešių punktų pro-Į 5. Pristatyti geresnių įrankių juma dideliais laikraščiuose skel-

i gramai, jog pramonė užtikrins ir pagerinti darbo sąlygas tuom. biniais.
| darbus ir geresnį gyvenimą poka- Į , ____ __ ■ _____ _ |
i riniam laikotarpiui. Tuomi jie _____________________ ———
' padės Amerikonams “daugiau už
' dirbti, daugiau pirkti ir daugiau Į 
i turėti.’’

W. B. Weisenburger, vice-pre- 
j zidentas N.A.M. sako: “Visuo- 
j menės priėmimas ieškomas N AM 

šešių punktų programai kaipo 
laidas pramonių veikimui. Turi 
būti jėgų subendrinimas ir susi
pratimas iš visuomenės ir indus- I

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

darbininkų samdymą.

Sandėlio oficialės valan-
.. x , i dos: nuo 9 vai. ryto iki 5siunčiant mokama nuo jtal-1 , . .. ,. . .. , . .. . vai. p.p., sestadieniais nuopos - uz laive užimamąją 0 val x va[

vietą.

'džiųjų krautuvių žmones ir tinėti sandėliui adresuoti te
gauna miesto valdininkų peliai-labels ir rūbams kor- 
talką. Geriausia turėt vietą į teles. Kas norėtų daugiau jų 
rūbams rinkti, ar tai pn-į gauti, malonėkite kreiptis į

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘elotli’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Numatomas ilgas 
rūbams vajus

P- P-
Bet visuomenės patogumui 
dabar sandėlį laikome atda
rą nuo 8:30 vai. ryto iki 8

rDR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė savininkės
United Lithuanian Relief 
Fund of America Warehouse, 
101 Grand St., Bropklyn 11, 
N. Y
6203

Vaciuose namuose ar salėj, 
arba pasisamdykite krautu
vę. Būtų gera, kad nustaty
tomis valandomis ’ galėtumėt 
rūbus priiminėti.vai. vak. Kai sandėlis už-

•i • . ZTi'T darytas" žmonės šaukia Va’ Laukiame talkos
gana ilgai, gal net keletą laičio namus EV 8-7871, ir
metų. Dėl to vajus nesibai-Į pasiunčiame žmogų rūbus Didieji plakatai— posters 
gia. Rūbų dar daug reikės.j priimti. Bet kai nedarbo va- išsiuntinėti kiekvienam mū-

i ulbų rinkimas

Juos rinkite ir vis siųskite 
Prieš siuntimą malonėkite 
dar kartą peržvelgti rūbams 
paruošti instrukcijas, bus iš 
vengta daug keblumų.
Svarbu gerai rūbus 
įpakuoti

landomis atsiunčia didelį skyriui. Vieni jų gavę 
kiekį rūbų, ypatingai iš ank- maziam, kiti visų negali au
sto nepranešę, tada susida- naudoti. Kurie negali sunau- 
ro keblumų ir nepatogumų, ^oti, malonėkite grąžinti 
Geriausiai galime patarnauti mums> mes nusiųsim ki- 
darbo valandomis. Tada y-' tiems, kuriems jų trūksta, 
ra pakankamai talkos. i Pokerių išsiuųtėme visų lie

tuvių parapijų klebonams,
Daugelis kolonijų ruošia

M»m M metų praktikavimas

Tel.: EVergreen 8- Opt<mietriSiiyr*Aki^vls^cian»,taa
Palengvina akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,
Taikosi vietos sąlygoms »vaigimo, akių aptemimo, nervuo-
_ -r c o tumo, skaudamą akių karstų atitai-

, . . , , .. • . I so trumparegyste ir toliregystę.Įvairiose kolonijose vaja) Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma-rūbams gauti pravedami pri-

DR. STRIKOL’IS 4
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį
sitaikant vietos sąlygoms.! žiausias klaidas. Specialė atyda at- Office Tel. YARds 4787
n. ,. - , i •• r, . T JT, i kreipiama į mokyklos vaikus.Pirmutines kolonijos, BALF Kreivos akys atitaisomos.
pirmininko dr. Končiaus dar valandos: nuo io ryto iki aiv. 
17 rak. Sere domis nuo pietų, o Ne-
bu, būtent, Mt. Carmel, Sha-1 dėlioj pagal sutartį,
mokin, Girardville, Pa., pri- 1^’
siuntė visą vagoną. Easton,
Pa. ir Brockton, Mass. at- <712 South Ashland At.

YARDS 1373siuntė po pilną troką. Kitos
tautiškojo ir katalikų susi-, kolonijos daugiausia naU(j0. |KREIVOS AKYS ATITAJSOMOS, 

1 J ° 1 Jaunuoliai, kurie nepriimami į
Daug kas atsiunčia ganu

gerų rūbų. Gaila, ne visada didelius vajus rūbams rink
jie gerai įpakuoti. Popierinė Kolonijų lietuviai veikė- riams organizacijoms, ku-’ press arba Freight 
dėžė kelionėje bemėtant daž- 3ai i tuos vaJu įtraukia di-! rįų adresus gavome ir įvai-| KALENDORIUS
nai suplyšta ir subyra ir------------------
švarūs rūbai susipurvina. Tel YARds £641

vienijimų kuopų sekreto-Į ja American Railway Ex- į karo aviacijos skyrius iš priežas-

noms amerikiečių draugi- Į_. 
joms bei įstaigoms. Išsiun-

Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Bes. TeL GBOvehil) 0617 
Office TeL HEMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I i CHIRURGAS

2423 YVest Marųuette Road
OFISO VALANDOS (I

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

riet CANal 6122
Tįfc-

DR. BIEŽIS

, - ... , , _ Ofiso Tel. VIRginia 0036

Apsiimu išgydyti

JOS. F. BUDRIK,
/ INCJ.

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

Tel. CALumet 7237
--------- *---------

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jevvelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu. 

• Čia rasite didelį ir įvai- 
' ų pasirinkimą viršnuro- 
lytų dalykų — už priei- 
iamas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

RUDRIKO RADIO VALANDOS:

WOFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — »:3O F. M.
H'HI O, 1150 K., Kelvege 
vakare — 7 :OO P. M.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ui ; i -am ryvenl- 
mul. Saugroklte Jas b isdaml liegr- 
aamlnuotl jas modt-mliklausla 
metodą, kurią regtjimo mokslą, 
gali sutelkti.

M B££TAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie pra«-i. 

■a visą akių (tempimą.

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

OrTOMVrrRIYTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas Ii-tos
Tclcfonast CANAL #M8, Chlca<o 

QFI»O VALANDOS: 
Kasdien a. m. Iki l:>0 p. m.

TrnUaA. ir ■•it*d. I:l» a. a*.
—■ UU f;H a m-

Didžiausia Lietuvių 
lewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, T-aik- 
rodėlius, Ankainina jr E)eiman- 
tioius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA

MAS JUMS 
KAINAS!

Tel. YARds 5921
ftes.: KENivood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienio It Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

Turime didelį 
k gerą pasi
rinkimą Muąikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWKLRY — WATCIIMAJKEB 

— MUŠIU

1216 ARCHER AVENUE 
Phoae: LAFAYETTE 8617

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsals,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrosas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

Aukok savo kraują aužeis- 
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžlu.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1
2201 W. Cermak Rd. -

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
< Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 665S

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^

r? 1821 So. Halsted St. W 
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
ii GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

J IR AKINIUS PRITAIKO f 
1 744 West 35th Street
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,
. , v. kurią uždirbame savo ranko-minti, išskynus mus pačius.' mis
Nieks negali mus paže-

I LIETUVIAI DAKTARAI

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
P.verythlng In the line of 

Fnrnitnre

AL. C. ALLEH
(Alesauskas)
Faetory Representatlve

RHOWROOM8 IN 
MRRCIIANDISE MART 
For appointmcnt rali —

REPI BLIC 6051

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontąvlmnl, Refinansavimui—

AMT LENGVŲ MĖNESINIŲ I6MOKE.IIMŲ1
Panaudokite Pro«m Dahartintma temoma 

Nnodlinėlo Ra tome.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAU8OMI!

TAUPYKITE m&nj įstaigoje. .Kinų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi $.1,000.00 ap
drausti per F’etleral Savinas and Ix>an In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Ifenokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

TeL HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 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 Od 8:00 vaL 

Trečiad. ir SeknL tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDuay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryt°- nuo 2 iki A| 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. val^ 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
šauk KEDzie 2868 (

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais tr taipgi

Hekniadieniais pagul nutarti

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis)
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

Ii “D K A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP AVANTED — VYRAI HE1J* WANTED MOTERYS

“DRAUGAS” HELI1 AVANTED 
ADVF.RT1SJNG DEPARTM ENT 

127 No. Dcarbom Street 
Tel. RANilolpli 9I88-948U 

HELP WANTED _ VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
eastings. 48 vai. j savaitę. Gera 
mokestis. 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 aT 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum eastings. Alga 
mokama laike lavinimo. 100% 
karo darbai. Atsišaukit darbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

pp.
12

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTŲ 
ARC WELDERIŲ 

PAGELB. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos—5 3 vai. } sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

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

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

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.

Liubline Nuteisė 
5 Lenkų Žudikus

LONDONAS, gruod. 4.— 
Maskvos radio sakė penki 
asmenys, kurie buvo kalti
nami žmonių žudymu Mas- 
denek koncentracijos stovy
kloje, nuteisti mirti, šeštas 
pats pasikorė kalėjimo ka
meroje.

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

ATSIŠAUKITE
GRINNELL CO

4425 S. VVESTERN AVĖ.

SIUVIMO 
MAŠINOMS 

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

VYRAI IR MOTERYS

MOTERŲ - VYRŲ
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

Du šiltai 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
vybės apdraudos pienais galima 
naudotis. Pastovūs darbai.

ATSIŠAUKITE

ATLAS
BOXMAKERS, INC. 

2555 W. Diversey Avė.

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. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

VYRAI IR MOTERYS

MOTERŲ REIKIA 
Sortuoti atmestas popieras. 
A.IAK WANTE PAPER CO.

2624 W. Taylor

Hillman'as Londone
Darbo Konferencijoms
LONDONAS, gruod. 4.— 

C.I.O. viršininkas Sidney 
Hillman ir keli kiti darbi
ninkų unijų žmonės šiandien 
pasiekė Londoną, kur jie 
tarsis su Anglijos unijų va
dais.

PATARN AVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

NACIŲ GARNIZONAS 
PASIRINKO MIRTI

JAV 7-tos ARMIJOS 
FRONTAS, gruod. 4.—Nacių 
garnizonas iš apie 300 karių 
užsilikęs Merzig uoste, pa
sirinko mirti vietoj pasi
duoti.

Amerikiečiai tad pripildė 
vežimą su 7,000 svarų sprog 
stamos medžiagos, paleido 

•jį į nacių lizdą, ir žiūrėjo, 
kaip sprogimas išgriovė vi
są priešo poziciją ir užmušė 
nacių garnizoną.

$10,000 nuostolių
Praeitą sekmadienį pieti

nėje Chicagos dalyje, United 
bažnyčioje, 2901 E. 91st str., 
buvo kilęs gaisras. Sakoma, 
kad gaisras sukėlęs apie 
$10,000 nuostolių. Gaisras 
sunaikinęs Sanctuarium.

Liturginė savaitė
New York arkivyskupas 

ir kariškas vikaras Srancis 
J. Spellman yra 1944 metų 
liturginės savaitės garbės 
pirmininku. New Yorke li
turginė savaitė tęsis nuo 
gruodžio 27 d. iki gruodžio 
29 dienos.

JUS GALfŽE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS

RIEDĖTŲ!

Karininkams užsieniuose reikme- 
nos labai reikalingos, kad galėtų 
žygiuoti pirmyn ir palaikyti pir
menybę. Dabar tai laikas kada 
mes visi turime dirbti iš vieno.

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA PRADINE MOKESTIS

★ MOTERŲ ★

ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ

★ VYRŲ *
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATORIŲ
PAPR. DARBININKŲ“

EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD. 

8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

Skelbkitės “Drauge”.

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 VAL. Į DIENĄ IR VIRŠ 40 VAL. SAVAITĖJ
UNIFORMOS DUODAMA — APMOKAMOS ATOSTOGOS 

GRUPES APDRAUDA IR KITOS NAUDOS
- ATSIŠAUKITE.-

4100 W. FILLMORE STREET
AR PAŠAUKIT — KEDZIE 0324

PRANCŪZŲ PATRIOTŲ TEISINGI MAS

Vienas prancūzų tautos išdavikų-kolaboracionistas na
cių okupacijos metu teismo pasmerktas mirti, sušaudytas 
Rennes mieste, Prancūzijoj. Salvės kulkos nukirto net 
virvę, kuria pasmerktasis buvo surištas. (Acme-Draugas 
telephoto) * *

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

K a i o D R. R A C K U 8 
<204 Archer Avenue, Chicago

įsigali, tai nelengva yra pa'i Reikalinga 15,000
sjgyayu. '
Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas “S. T. A/’ —
Tamsta po savo laišku ne
pasirašai, o į anonimius klau 
simus neatsakinėju. Be to, 
noriu pastebėti, kad atsaki
nėju tik į tokius klausimus, 
kurie teikia naudą skaityto
jams.

Atsakymas O. š. — Krau
jo tekėjimas iš nosies gali 
reikšti paprastą “epistaxis”, 
o kartais gali būti ir per- 
aukštas kraujospūdis. Kar
tais ištekėjimas kraujo per 
nosį žmogui yra naudinga; 
bet turintiems ligą vadina-

VVashington, D. C. — Ka
ro Laivininkystės Adminis
tracijos pranešimu, preky
biniams Laivams per lapkri
tį, gruodį ir sausį reikalin
ga mažiausiai bent po 5000 
vyrų į mėnesį — jūrininkų 
bei karininkų.

Karo Laivininkystės Ad
ministracija kviečia prityru 
sius jūroje vyrus atsiliepti 
raštu ar ‘collect” telegra
ma šiuo adresu: U. S. Mer- 
chant Marine, Washingtc>n, 
D. C. arba kreiptis tiesiog 
į savo jūrininkystės uniją, 
J. V. Samdos Įstaigą ar Ka
ro Laivininkystės Adminis-

m, “hemephylia” toks krau | tracijog skyrių tet kuriame 
jotekis gali sudaryti rimtų uoste. Į3irašta3icm3 tuojau
pavoju. Privalėtum asmenis 
kai nuvykti pas daktarą.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

bus duodamas paskyrimas į 
kurį nors laivą, kur prisi
stačius, bus teikiama trans- 
portacija, įstojimo mokestis 
ir parama. (OWI)

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS™pKOGKAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,S£Z

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.subyrėja. O ‘ratas” nusto

ja riedėjęs ir gyvybė užgęs
ta tada, kada arba širdis 
persprogsta, arba gysla pra
trūksta ir krauju apsipila 
gyvybiniai centrai.

Pasisaugojimas yra ver-

ARTERIOSKLEROZA 
IR ŠIRDIS

Dažnai tenka išgirsti iš 
senesnių žmonių, kad jiems 
“gyslos sustingo ir kraujas 
atšalo”. Taip, gyslos susta- 
mantrėja, kai jos užanka;
kai kada net suakmenėja-1 tingesnis negu vaistai. Tai- 
sukalkėja kraujo gyslių la- j SL gyvenk taisyklingai, ne- 
takai priskrenta. Kai tokie persi valgyk, nepersi vargink,
dalykai pas žmogų įvyksta, 
tai jo amžius šuoliais trum
pėja. Tokią kraujogyslių su
stingimą daktarai vadina 
‘ ‘ arteriosclerosis”.

“Nelaimių ratas’’. Arte- 
rioškleroza • atsiranda pas 
tuos, kurie turi aukštą krau
jo spaudimą; o aukštas 
kraujo spaudimas dar dides
nis pasidaro kai arterioa- 
kleroza bujoja. Per užankan 
čias gyslas kraujui yra sun
kiau tekėti, o kūnas visvien 
reikalauja iš kraujo maisto 
tad širdis turi vis smarkiau 
ir smarkiau kraują pumpuo
ti, . nuo ko širdis nuvargsta

nevartok perdaug druskos 
nei pipirų, nevalgyk per
daug mėsos, negirtuokliauk, 
nevartok perdaug tabako, 
nesijaudink, ir svarbiausia 
— nenutuk. Taip, vyručiai 
ir moterėlės, pasninkavimai 
yra labai svarbi gyduolė nuc 
arteriosklerozo, nuo aukšte 
kraujo spaudimo.

Arteriosklerozas gali blo
gai paveikti į širdies velves. 
nes ir velv-os tuomet neten
ka elastingumo, sukietėja 
taip, kad tinkamai neužsi- 
klapanuoja. Kai kla panai 
(vaivos) aklinai neįstengia 
užsidaryti ir atsidaryti be- 
pumpuojant kraują, tuome!

ir susilpsta. Taigi arterios-| širdi€S viduje atsįranda mar
klerozas gimdo aukštą krau
jo spaudimą, aukštas krau
jo spaudimas gimdo arteri- 
osklerozą, abu gena širdį, ir 
taip lyg kokiu . ratu rieda 
pakalnėn, kol tas “ratas”

________ PARDAVIMUI

TIKRAI GERI PIRKINIAI
11 rietu mūro namas, apSIldomae, 
Rendos atneša $390 ) mSnesj, taksai 

i tik $200 J metus. Kaina $18,000.
• TrečdalJ tik reikia Įnešti.

6 rietu mūro namas, apšildomas, 
šviesūs kambariai, platus lotas —

’ Kaina $15,500.
. 4 fletų mūro namas, šviesūs kamba- 
[ riai. — $16,250,
I Gražus dvi-rietls mūro namas su ga- 
1 radžiu, arti Sears — 62nd and West- 
i ern—krautuvšs. Parsiduoda pigiai.

6 kambarių graži bungalow, ekstra 
kambariai belsmente. — Marųuetto 
Parke. — $8,600.

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

TEISINGAS PATARNAVIMAS.

CHARLES URNICH
(KAZYS ITRNIKAS)

2500 W. OSnl ST. (2-ram aukšte). 
Tel.: PROspect 6025,

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

mėjimas ir sukiužimas, tuo
met kraujas nesipumpuoja 
gerai.

Gydymas. Reikia kreipti 
dėmesį į tinkamą maitini
mąsi, į poilsį, į užsiėmimą ir 
į tinkamą vidurių ištuštini- j 
mą. Vidurių užkietėjimas 
pablogina artei iosklerozo Į 
būklę. Kai susidaro pavojue 
dėl kraujogyslių užakimo,

; tai prisieina panaudoti va- 
sodilatorinius vaistus, kad 
kraujo gyslų sienelės su
minkštėtų — prasitemptų. 
Tokie vaistai yra nitratai, 
aminophyllinas, theobromi- 
nas, nitroglycerinas ir t.t. 
Žinoma tuos vaistus galima 
vartoti tik daktaro priežiū , 
roję.

Saugokis, negauk arterios 
klerozo. Kai arteriosklerozas į

10546 S. Artesian, CED. 1739

IHARClITir
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, {STEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienlaia nuo 7 Ud 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

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

«• r

a

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos fty- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTF.D 8T. TEL- VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Ud 5:30 vai. pp.
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President Roosevelt and Priine Mintstcr Ghurchill:
1. Their countries seek no cngrandizcmcnt, _ teriltorial or otherj
2. They desire to seek no territorinl ohanges tlvat (lo not aecord 

witli tlie freeiy eiprcssed wishes of the peoplęs concęrnęd;
3. They respeet the right of all peoples to Chose the form of go- 

venunent under whleh they wlll llve; and the wish to see soveręign 
riglits and self-government restored to thosc who liavc been foreibly 
deprPed of theni.”

ATLANTIC CBARTER, August 14, 1041.

Maskvos politika ir taika
VIENI TIK PLANUOJA, KITI JAU ŽUVAUJA

Paskutinėmis dienomis spaudoje pasirodė keletas ka
rikatūrinių braižinių, kurie gana gerai ir gana teisin
gai vaizduoja dabartinę tarptautinę politiką. Pavyz
džiui čia užteks paduoti tik keletą jų.

Vienoj karikatūroj vaizduojama jungtinių tautų va
dų, planuotojų susirūpinimas pokarine pasaulio taika, 
kuomet Stalinas vienas sėdi prie vandens, ramiai rūko 
pypkę ir žuvauja (pavergia vis daugiau tautų).

Kitame braižinyje matome pokarinio pasaulio pla
nuotoją, siūlantį Europai jungtinių tautų idėją, kuo
met Rusijos meška, jau prarijusi visą eilę Europos tau
tų, rodo į savo didelį pilvą ir sako: jos jau yra sujung
tos.

Jungtinės Valstybės, Didžioji Britanija ir kitos są
jungininkų valstybės ir karą veda, sėkmingai pliekiant 
ir nacius ir japonus, ir tuo pačiu stengiasi įgyvendinti 
Atlanto Čarterio dėsnius, sudarant galimumus visoms 
tautoms, ar jos didelės ar mažos, galingos ar silpnos, 
atsistatyti, susitvarkyti ir po šio karo gyventi laisvu 
ir nepriklausomu gyvenimu.
MASKVA EINA ATSKIRAIS KELIAIS

Viena iš sąjungininkų — Sovietų Rusija gerai koo
peruoja kare ir gerai daužo nacių antausius ir šonus, 
tačiau nekooperuoja pačiame svarbiausiame darbe — 
pastovios ir teisingos taikos planavime. Maskva nebe
siskaito su kitais sąjungininkais. Ji turi savo planus. 
Tie planai: pasigrobti karo metu kiek galint daugiau 
teritorijų ir jas sau pasilaikyti, sulaužant Atlanto Čar- 
terį (po kuriuo ir ji pati — Maskva yra pasirašiusi) 
iš pačių pagrindų. '

Dabar jau aišku, kad Maskva nepasitenkina nė to
mis teritorijomis, iš kurių išveja nacius ir kurioms 
nežada grąžinti laisvės ir nepriklausomybės, bet ji 
kiša savo dvylekį ir į Amerikos ir Anglijos karo jėgų 
išlaisvintų kraštų reikalus. Ji veda komunistinę pro
pagandą Italijoj, Prancūzijoj, Belgijoj, Olandijoj, Grai
kijoj ir visur kitur. Jos propagandistai ir visokie ki
tokie agentai visur kiša koją sąjungininkų pastangoms 
kultūringu, demokratiniu būdu atstatyti nacių ir fa
šistų nuteriotuose kraštuose tvarką ir tiesiu keliu ves
ti tų kraštų žmones į laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą. Iš visko atrodo, kad Sovietų Rusija, kuri buvo iš
gelbėta milžiniška Amerikos pagalba, yra užsimojusi 
savo komunistišką diktatūrą užmesti visai Europai.

Tokios Stalino politikos pasekmės nedžiugina tų, ku
rie siekia pasauliui duoti teisingą ir pastovią taiką. 
LENKTYNIAVIMO POLITIKA

Stalino politika pakurstė ir Didžiosios Britanijos po
litikus imtis dalinai panašių priemonių. Labai ir labai 
dabar yra ryšku, kad Europoje eina lenktynės tarp 
rasų ir anglų. Panaudojama visos diplomatinės gudry
bės, kad daugiau Europos tautų savo įtakos sferon ir 
tiesioginėn globon patraukti.

“The New York Times’’ korespondentas Londone 
Raymoud Lameli visai atvirai parašo, kad, girdi, Ru

sija galėtų turėti galę daryti, ką ji nori Rytų Euro
poj, jei tokia pat gale būtų pripažinta Didžiajai Bri
tanijai Vakarų Europoj. ‘

Bet, pasirodo, kad Maskva tos teisės britams nenori 
pripažinti. Ir, pagaliau, tose lenktynėse britai nemažai 
pozicijų jau yra pralaimėję.
KOKIOS TO PASEKMES

Ir kas iš tokios politikos pasidaro?
Pasidaro tai, prieš ką pernai perspėjo pasaulį val

stybės sekretorius Cordell Hull savo svarbia kalba 
U. S. kongrese, kai jis raportavo apie Maskvos konfe
rencijos nutarimus. Tada jis labai aiškiai pasakė, kad 
reikia kovoti prieš didžiųjų valstybių įtakos sferų po
litiką, nes tai sudaro didžiausių pavojų pasaulio tai
kai. Vieton tokios politikos, jis kalbėjo apie sudary
mą tarptautinės taikos organizacijos, kurion įeitų vi
sos taiką mylinčios tautos, nepaisant jų didumo ir ga
lingumo.

Tad, ar tik nepradedama krypti į šalį nuo tiesiogi
nio šiam karai demokratijų paskelbto tikslo, apibrėžto 
Atlanto Čarteryje ir kitose tarptautinėse konferenci
jose ir ar tik neinama prie to, nuo ko sekr. Hull taip 
aiškiai perspėjo — nuo lenktyniavimų, nuo įtakos sferų. 
LIETUVOS LIKIMAS

Tasai lenktyniavimas dėl įtakos , sunkina Lietuvos 
ir kitų mažesniųjų tautų kovas dėl savo teisių į laisvę 
ir nepriklausomybę. Tas pats New York Times kores
pondentas p. Dameli rašo, kad paprastam anglų pilie
čiui sunku yra apsiprasti su tuo, kad Sovietų Rusija 
pasigrobia Baltijos valstybes, tačiau jų vyriausybė 
būk jau laikanti tai nebeišvengiamu dalyku. Vadinas 
yra palinkusi mesti į rusų imperializmo gerklę Lietu 
vą ir kitas Rytų Europos tautas.

Jis rašo ir apie Lenkijos padėtį. Rezignavimas pre- 
miero Mikolajczyko, girdi, palengvino anglų vyriausy
bei, nes ji dabar turinti. atviresnes rankas pripažinti 
rusų reikalavimus. Reiškia, kad ir visa Lenkija sta
toma pavojun patekti rusiškojo sovietizmo ir komu
nizmo auka.
AMERIKA — VIENINTELĖ VILTIS

Skaitant tas visas žinias, darosi labai skaudu ir liūd
na. Amerika duoda milijonus vyrų, milžinišką turtą 
ir Amerikos pastangomis išlaisvinama Europa nuo na
cių jungo, bet su Amerikos nusistatymu atstatyti po
karinę Europą ne bet kaip, teisingai nebenorima skai
tytis.

Bet, nepaisant dabar prasidėjusių lenktynių, nepai
sant Maskvos akiplėšiškos politikos ir Londono nuo
laidų, mes pasitikime savo — Jungtinių Valstybių vy
riausybe, nuo kurios labiausiai pareis pokarinio pa
saulio pertvarkymas. Mes neabejojame, kad, kaip lig- 
šiol taip ateityje, mūsų vyriausybė nepripažins Mask
vos pretenzijų į Baltijos valstybes ir kitur, kad ji pa
sipriešins tokiai politikai, kuri pažeistų Atlanto čar
terio dėsnius.

Lietuviu belaisviu reikalu
i 1 ■ *J •—

Daug tūkstančių jaunų Lietuvos vyrų naciai prie
varta paėmė į savo armiją, arba išvarę į Vokietiją 
sunkiems darbams. Tie vyrai iškentė baisias kančias. 
Apie tai sužinoma iš amerikiečių paimtų į belaisvę vo
kiečių karių, kurių tarpe vis dažniau ir lietuvių pasi
taiko. Štai, vienas lietuvis karys, tarnaująs Amerikos 
armijoj ir dabar esąs Europos fronte, rašo:

“Kiekvienas lietuvis civilinis belaisvis vis pasakoja 
liūdnesnes naujienas iš tėvų žemės. Dauguma vyrų 
buvę nesvietiškai iškankinti baisiuose kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose ir šiaip prie sunkių darbų, kur 
jie buvę gyvuliškai daužomi lazdomis kasdien, kiti iki 
mirties. Tikrai yra buvę masinių sušaudymų. Čia kar
tais jie priskiriami prie rusų belaisvių, kur kacapų 
atstovai bando paimti juos atgal į savo armiją. Bet 
lietuviai griežtai atsisako grįžti į Rusiją. Kartais ga
na sunku jiems išsikovoti iš jų ištrūkti, nes yra ne
lengva rasti amerikiečių orientuojančiusi politinėse 
tarptautinėse komplikacijose. Aš manau, turėtų kas 
nors pasirūpinti Washingtone išaiškinti lietuvių trem
tinių padėtį sąryšy su lietuvių tautinėmis ir valsty
binėmis aspiracijomis. Atrodo, kad jokių instrukcijų 
tuo tarpu nėra ir todėl atsiranda pavojus susidaryti 
precedentams visiškai mums nepalankiems.”

Reikia manyti, kad atitinkamos įstaigos ir organiza
cijos šiuo reikalu rimtai susidomės ir padarys atitink
amų žygių.

★
Amerikos Raudonasis Kryžius praneša kun. J. A. Ka

raliui, kad pirmoje lapkričio mėnesio dalyje pasiųsta 
Lietuvos žmonėms įvairių medikamentų už $9,785.97. 
Tie medikamentai pasiųsti Kunigų Vienybės šelpimo 
komisijos rūpesčiu ir pasidarbavimu.

★
— Gruodžio 21 d. sidabrinis kunigystės jubiliejus 

kun. J. Karaliaus, Shenandoah klebono, Kun. Vienybės 
pirmininko. > j , t k

ATLEISTAS NUO 
PAREIGŲ

Norman Littell, Amerikos 
Jungt. Valstybių prokuroro 
Biddle padėjėjas, šiomis die
nomis prezidento atleistas 
nuo pareigų. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Veteranų paskolų 
reikalu

Washington, D. C. — Ve
teranų Administracija atida
rė keturias naujas įstaigas, 
kurių tikslas rūpintis vete
ranų namų paskolomis, su
teikiant garantijas pagal G.
I. Teisių Deklaraciją. Vete
ranų Administracijos pareiš
kimu, šios įstaigos nepalai
kys tiesioginio kontakto su 
veteranais, o turės reikalo 
su bankais ir kitais būsi
mais paskolų dalintojais, ku
riems bus reikalingos pasko
lų garantijos. Minėtosios į- 
staigos y "a New Yorko mie
ste, VVashingtone, Chicogo
ję ir San Francisco. Aktas 
autorizuoja 50 nuošimčių 
garantiją sumai, nedidesnei 
kaip 2,000 dolerių, patvirtin 
toms paskoloms, išduotoms 
tikslu pirkimo, pataisymo, 
ar kitokio patobulinimo na
mų, įmonės ar ūkio.

Kietojo kuro pir
kėjams privalu

Washington, D. C. — Kai
nų Reguliavimo Įstaiga pra
nešė, kad visi anglių bei 
šiaip kietojo kuro pirkliai 
dabar privalo kiekvienam 
pirkėjui įteikti tam tikrą 
sąrašą ar kvitą, kuriuo bū
tų pilnai informuojama apie 
parduotųjų anglių rūšį ir kai 
ną. Naujoji taisyklė įsiga
liojo š. m. lapkričio 11 d. Į- 
staiga pažymi, kad šio žy
gio imtasi, norint pagelbėti 
aukščiausiųjų kainų ribos į- 
gyvendinimui ir pagelbėji
mui kainų apsaugojimo.

Anglių taupymas 
būtinas

WaHhington. D. C. — Ka
ro Meto Kietojo Kuro Ad
ministratorius, Harold L. 
Ickes, praneša, kad jku pra
sidėjus šildymo laikotarpiui 
šiaurinėse valstybėse, kraš
tas turi prieš akis didelius 
žiemos reikalavimus, o tuo 

' tarpu bituminijaus anglių 
atsarga milijonais tonų ma
žesnė už pereituosius du me
tus. Dėl tos priežasties- at
siranda būtinas reikalas vi
siems vartotojams taupyti 
anglis. (OW1)

BALF pranešimas visuomenei
Spaudoj pastebėta, kad 

kai kur BALF skyriai daro 
aukų rinkimą. Jokių aukų 
prašyti, bei per prakalbas 
raginti, kad kad žmonės du o 
tų aukas dėl United Lithua- 
nian Relief Fund of Ameri
ca, nevalia, nes mūsų orga
nizacija yra valdžios globo
je ir National War Fund iš-pduoda visas reikalingas su
mas pašalpoms ir adminis
tracijos reikalams. Jei kas 
duoda ar prisiunčia auką 
mūsų organizacijai priima
me, bet mes turime praneš
ti į National War Fund, o 
jie iš mums skirtų sumų, 
atima tiek, kiek mes auko
mis gavome. Kai mes pra
nešame į National War Fund 
apie gautas aukas pažymi
me iš kokios vietos yra au
kotojas, jo pravardę ir duo
tą sumą; National War Fund 
tada duoda kreditą vietos 
Community War Chest, bei 
National War Fund Cam- 
paign.

BALF per lapkričio mėne
sį lietuviams nuo karo nu 
kentėjusiems sušelpti sutei
kė sulyg valdžios nustatytą

tvarka aukų sumoje $31, 
250.00. Šioji suma yra gau
ta iš National War Fund 
ir President’s War Relief 
Control Board patvirtinta.

Visi Amerikos lietuviai 
tautiniai nusistatę ir kuJ 
riems rūpi Lietuvos ir žmo
nių nuo karo nukentėjusių 
šelpimas ir gerovė, organi
zuokime BALF skyrius ir 
kuo daugiausiai amerikie
čius ir ne lietuvių kilmės 
žmones įtraukite į narius.

Kun. dr. J. B. Končius, 
pirmininkas

Žemos kainos
cigarai

Washington, D. C. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos pra 
nešimu, nustatyti pakeitimai 
kainų bei aukščiausiųjų kai-^K 
nų ribos srityje, kad tuo bū
tų padidinta pigesniųjų rū
šių naminių cigarų gamyba, 
kas vartotojams sutaupytų 
į metus 50 milijonų dolerių. 
Įvedus pakeitimą, cigarų kai 
na, bendrai imant, sumažės 
bent 10,89 dol. tūkstančiui.

(OWI) •

10.000 BONKŲ

DEGTINES 
B KANDĖS 
RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

•»W5|2|Anj,>vi„

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morąičių
ai pigett.'į nuošimtį — be komišino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................Tel. CANal 888*5

BEN J. KAZANAUSKAS, Rafitininkaa
------------ ----------------------------------------- -fr

KREIPKITĖS PRIE M[ŪSŲ ŠIANDIEN^
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOS 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MEi 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETLAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West 47th Street — arti VVood Street 

S. J. Vondrak, Navininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus Ir Štampas I

V AL : — nuo 8 ryto Iki 6:80 p.p. etvlr. iki 9. šefltad 9 iki 12.
........ - -----

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKER COAL, Aukštos rūšies, 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................Sin nr
PETROLEUM COKE (Course). 
PETROLEUM COKE (PU« Run) g|Q g«į 
W. VIRO. .LUMP — Sijoti...........jg gjg
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MEDINIS SKLANDYTUVAS

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

Padarius apžvalgą trijų 
desėtkų metų, štai, paveiks- 
las: grupė jaunų vyrų pasi- 
liuosavusių iš caro priespau
dos, atydžiai seka šios ša
lies tvarką ir naudojasi pri- I -L
vilegijomis. L

Vasaros saulėti sekmadie- |
niai. Prie 12 ir 48 gatvių JpF
minios žmonių. Ten mūsų 
jaunuoliai lošia baseball. V ė 

liau basketball. Pasipuošę i
gražiomis uniformomis, klū- 
bo vardas plinta plačiai, pla- Įgj
čiai. Tas atsėjo nemažai pra 
kaito, ir daug šimtų dolerių. ... - -
Ir šiandien prisimenam tą Karo vyriausyl 
vaizdą. Rolės lošimo vieta kurio sparnai yrž 
žolėms apaugus, gražios u- Į ię Howitzer tipo, 
niformos rūdyja šėpoj. Mū- colių nuo žemės.
sų jaunuoliai išsklaidyti po ______________
platųjį kontinentą, štai, liū- i - 
dyja tos 52 žvaigždutės ir ĮSp6jf!T!35 £j33 
viena iš jų skirtinga spalva AiLvnfniamc 
— Antanas Kasmauskas žu- . *
vo karo Lauke, toli, toli nuo VVashington, D 
čia. Du-ok Dieve, kad to vie- automobilistai, k 
no užtektų, o visi kiti sveiki S®tai naudoja g 
grįžtų ir rengtųsi prie auk- tiavimui į žiemo 
sinio klubo jubiliejaus. netekti r:

Pažvelgus į praeitį
(K. Deveikiu kalba, pasaky
ta Raudonos Rožės klubo, 
Ciceroje, 30 m. sukakties 
minėjime)

Trisdešimtis metų — tai 
ne trumpas laikotarpis. Kaip 
pavienius, taip organizaci- j 
jas tas periodas daug ką iš-j 
mokina. Ir patarlė sako: 
“Gyveni ir mokinies.”

Mūsų pirmtakūnai ir mes 
patys, tverdami klubus, drau 
gijas turėjom siaurą supra
timą ir neatsižvelgėm į a- 
teitį, kol nebuvo imigracija 
suvaržyta. Viskas ėjo pagal 
mūsų n-orą. Klubai, draugi
jos bujojo. Imigracija su
stojo ir metai po metų pasi- 
jutom keblioj padėty. Gra
žiai skambančiais vardais 
klubai, draugijas likvidavo
si, jungėsi.

Darėm reformas, nes jau 
turėjome patyrimą apie pa
šalpą ir pomirtinę. Tame rei
kale teko, ir dar šiandien 
reikia, nemažai visko prisi
klausyti. “Jie nieko nežino,! 
tik mokesčius kelia ir ke-! 
lia.” Čia daugiausiai kliū
na mūsų “Beniui”, nes jis! 
priiminėja narių duokles. Ki 
ti įsivaizduoja, kad jisai sau 
pasilaiko. Tegul bus ir taip. 
Vienok mes visi pripažįsta
me “Beniui” kreditą. Klubo 
iždas netoli trisdešimts tūks 
tančių dolerių ir gražus 
skaičius narių.

Nemanykite, gerbiamieji, 
kad tai vien draugo Tuma- 
vičiaus nuopelnas. Ne, ne jo 
vieno. Mes visi imame pa
vyzdį iš skruzdžių. Nors jos 
mažytės, bet bendrai veik
damos suneša didžiausius 
kalnus. Arba bitelės, kurios 
suneša skaninusį maistą — 
medų. Be jų, tarpe yra tin
ginių. Jie vadinami tranais: 
minta kitų darbu.

Nėra paslaptis, kad ir 
žmonių tarpe yra tranų. Ir 
dar kaip. Priklauso draugi
jai, o nieko neveikia. Ačiū 
pažangai, turim patvarky
mus, o jų nesilaikantieji tu
ri užsimokėti pabaudą ir bū
ti lygūs prie to skanaus me
dučio.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
iOgjgįFEDERAL 
iltfSO SAVINGS

116 ® and
čirzJ™ loan assoclation

------------------------- 0F CHICAGO

Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė! PIRKIT TIESIOG 13
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBA

SUSIRINKIMAI Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Tiesiog Ten, Kur Busas 
SustojaLRKSA 15-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas bus 
gruodžio 10 dieną 2 valandą 
popiet. Bus rinkimas nau
jos valdybos ir svarstoma 
labai ypatingi įnešimai.

Petras Naujokas, rast.

iŽEPALTAŠtai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!
NULIŪDIMO VALANDOJE 

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAiVICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė, 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICULAR I’LORLL PREFER TROOST PRODUCTIONS
DISTRIBUTORS OP THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

KREIPKITĖS 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.

amžiaus. Gimė Lietuvoje. Hilo iš ranevezio apsarieio, muc- 
vėžio parap., Senamiesčio kaimo. Amerikoj išgyveno 40 met.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Kotriną (po tėvais 
Gumbinaitė)i; dukterį Marijoną ir žentą Petrą Daunorius; 
sūnų \Valter marčią Ruth ir anūkę Ruth; brolienę Marijoną 
Malinauskienę ir jos šeimą; pusseserę Liuviną Abramavičie- 
nę. j<w vyrą Mykolą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko seserį Elzbietą Maeikūnięnę ir šeimą, 
brolienę Alfuniją Malinauskienę ir šeimą.

Velionis priklausė prie Lietuvos Ūkininkų draugijos ir 
prie Lietuvių Piliečių .Darbininkų Pašelpos kliubo.

Kūnas pašarvotas namuose, 4115 So. Franeiseo Avė., tel. 
La'i’ayette 1987/ Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Gruodžio 7 
d. 1944 m. Iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasid. Šv. Pan. Marijos parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Duktė, Sūnus, Žentas, Marti, Anūkė, 
Brolienė, Pusseserė ir Giminės.

Baidot, direktorius J. Liulcvičius, Telef. Lafayette 3572.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FU NĖR AL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

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

VERONIKA
TRUMPICKIENft

(|M» lėtais I.uknšaitė)

Oyvno H 39 l-’ifth Avė, 
Chicago Hcights, III, 

Tel,: Chicago Hcights 2366
-Mirė gruod. 3 d. 1 944 n 

6 vai. vak., sulaukus 57 met 
amžiaus.

P-1. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST 710 W. 18th STREET

Telephone YARds 1419
kreipkitės prie mūh 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

Gimus Lietuvoje, kiaulių 
apskr., Tryškių mostelyje.

Amerikoje išgyveno 3 7 ni.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Petrą, 2 dukteris .Sofiją, 
ir IJudovikų, sūnų Petrų, se
serį Sofiją Gludžlnakienę Ir 
Seimų, brolį Steponų l.ukoSlų 
ir Seitnų Ir daug kitų glud
nių, draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Wcst End 
Funeral Home, Lincoln Hlgh- 
way ir Otto Blvd., Chicago 
Hcights, III. Tel,: Chicago 
Heights 14.

Laidotuvės įvyks ketvlrtad. 
gruod. 7 d.. 1944 m, iŠ kop
lyčios 9:30 vai, ry’o bus at
lydėta į šv. Kazimiero parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionCs 
sielų. I'o pamaldų ims nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šloc laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyra-.. Kakle rys, Sūnus, 
Sesuo, Brolis Ir < .lininės.

1646 WEST 46th ST Phone YARDS 0781
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PAS1R1NKIMUL

Geriausio Materioio Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Liėtuviama 
klientams pilną patenkinimą.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-394330-34 S. California 

Avenue 
Lafayette 0727

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

Phones: CANal 
COMmodore 

PIJU manĮ Didyste Ofteaa Ir IMrbtuvS:

venetian
MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Otes Ir Dirbtuve: 527 N. WE8TERN AVĖ. 

(Netoli Grand Are.)
PHONE: SEELEY 6106

Koplyčios VELTUI Visos© 
Chicagos Dalyse L BUKAUSKAS

10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9661
Radio Programai WGES 

(1390 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtad, 

8 vai. vak.
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
?'» » už U. S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Yra buvęs Pacifiko salose

CPL. E. GALECKAS 
* #

Jo motina Petronėlė Ga- 
leckienė gyvena 3433 South 
Leavitt str., Chicago, III.

Traukinys palietė atito
lti, 4 sužeisti

Cpl. Kazimieras Galeckas 
gimė Chicagoje. Lankė Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą, Bridge- 
porte. Baigė De La Šalie 
aukštesnę mokyklą (high 
school).

Jau du metai kai K. Ga
leckas tarnauja Dėdės Šamo

šeši jauni asmenys, grįž
tant iš ratukais pasivažinė
jimo parengimo (roller skat- 
ing party), tik išvengė anks
ti praeitą sekmadienį mir
ties, kai prekinis traukinys 
sudaužė jų automobilį, ir 
automobilis buvo velkamas 
kelis blokus per Mayvvood.

Dvi jaunos mergaitės, tu
rinčios po 17 metų amžiaus, 
buvo sunkiai sužeistos. Jos 
buvo nugabentos į Westlake 
ligoninę. Du jaunuoliai, turį

IŠ GYVULIŲ PARODOS CHICAGOJE

Chicago Stock Yard amfiteatre prasidėjo gyvulių pa
roda, kurioje atgabenta daug gyvulių iš įvairių valsty
bių. Nuotraukoje Iowa valst. vieno farmerio jautis.

(Acme-Draugas telephoto).

kariuomenėje, buvo kurį lai- ,P° 17 metlT’ buvo nubraižyti 
ką Pacifiko salose, dabar !ir gavo įpjovimus. Du kiti
randasi Kalifornijoje.

Mirė mokslininkas
CHAMPAIGN. — Dr. Da- 

vid Kinley, 84 metų, buvęs 
Illinois universiteto prezi
dentas, gruodžio 3 dieną mi
rė, po kelių mėnesių sirgi- į 
mo. Jis mirė Urbana ligoni- j 
nėję. Jis buvo gimęs Škoti
joje. Jis Jungtinėse Ameri-1 
kos Valstybėse įgijo aukštą 
jį mokslą.

jaunuoliai, vienas 16 metų, 
kuris vairavo automobilį, ir 
kitas 18 metų išvengė sužei
dimo.

Racionavimo kalendorius

Pasižvalgius racionavimo lauke
KELETAS ŽINIŲ APIE RACIONUOJAMĄ MAISTĄ IR 

KITUS DALYKUS

Už $3,000 palias
Iš Joseph Doss namo, 420 

Fullerton pkwy, buvo pavog
tas žebenkščių paltas, 
$3,000 vertės.

uz

{▼aktai ~ {domia*

....ŽINIOS

270 melų sukaktis
Gruodžio 4 dieną suėjo 

270 metų, kai kunigas Mar
ąuette, misijonorius, susiti
ko su Illinois indijonais prie 
Chicagos upės žioties. Kuni
gas Marąuette, kuris atvyko 
skelbti Kristaus mokslą, su 

į indijonais. susitiko gruodžio 
4 d., 1674 metais.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 
/ DANTŲ PI,EITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PI.AST1C MA- 
TKKIOI.AS NATIRAI.es GUM 
SPALVOS MANTŲ PI.KITOMM.

5,000 žaislų
Amerikos jaunųjų Raudo

nojo Kryžiaus nariai, Chi
cagos skyriaus, gamina 
5,000 medinių žaislų Kalė
doms.

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Mėlynos stampos 
nuo A8 iki Z8, nuo A5 iki Z5, 
ir A2, B2 (4 knygelėje), 10 
punktų kiekviena, geros ne
ribotam laikui.

* v *

MĖSA, SŪRIS, RIEBA
LAI, KENUOTAS PIENAS. 
— Raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 ir nuo A5 iki S5 
(4 knygelėje), 10 punktų 
kiekviena, geros neribotam 
laikui.

* y *

CUKRUS. — Cukraus 
stampos 30, 31, 32, 33, 34 
(4 knygelėje), penki svarai 
kiekvienai, geros neribotam- 
nenustatytam laikui. Cuk
raus stampa 40, 5 svarai 
kenavimji, baigiasi 
28 d., 1945 m.

GAZOLINAS. — Kuponai 
13, A knygelėje, baigiasi
gruodžio 21 d.

M5 *
VARTOTI RIEBALAI. — 

Kiekvienas svaras vertas 2 
raudonų punktų ir 4 centų.

Neteko vyras dantų, 
kai sprogo guma

NAUJOSRUSIKS Velvatone DANTŲ 
I’I-KITOS

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Nes tai <1 uodą. Be skonio. Natūralia spal
vos. Neblunlta. Visoj Saly jttnonioa dantų 
pleltoa, Permatomos cryatal clear pleltoa.

1 Plunksnos sunkumo, siiottnrėM, Paten
kinimas cnkuntustas. Moterlolna labai pn- 
nnAus | Kitmlitij. Vienos dienos tHlajmų 
patarnavimus. Apsknieinlinine veltui.

75 metų draugija
Sherman viešbutyje, Chi

cagoje, inžinierių vakarinė 
draugija gruodžio 5 dieną 
paminėjo savo gyvavimo 75 
metus.

Darome pellas (spaustas Ir 
gautas tik iš laisiilootų <lcntįstų

HEJNA BROS.
DENTAL PI,ATE CO.

1724 S. Ashland 2nil Fl. Mon. 9251

Atdara nuo 8 Iki g. SeAtnd. nno 8 Iki 4. 
________KALBAMU LIKTI VIAKAI

804S W. 2«th St. 2nd Fl. I,aw. 2908 
SO N. Dearhorn Rm. 80«, Sla 9049 
Vidui'inleačlo vai. 8—g. Antradieni Ir 

ketvirtadieni nuo 8 Iki 7.

Pirkos skribetaifę, 
neteko palto

Kai Mrs. Shirley Harris, 
1516 So. Christiana avė., nu
vyko šeštadienį pirktis skri- 
belaitės, kas tai iš jos apar
tamento pavogė sidabrinių 
lapių paltą, už $1,200 ver
tės.

Skaitykite “Draugą”.

Dviejų vyrų pasikalbėjimas

Suvarė save i ožio ragą..,
SAKE, KAD NĖRA TIKROJO LAIKO. BET VIS DĖLTO 

ŽIERI Į LAIKRODĮ, KAD LAIKU PAGAUTŲ TRAU
KINĮ.

Visokių yra mokslininkų. 
Yra “mokslinčių”, kurie sa
ko, kad nėra tikro laiko, bet 
laikas tėra mūsų įsivaizda
vimas.

Kartą susitiko Agassiz ir 
Emerson. Ir Emerson pasa
kė Agassiz’ui, kad jo moks
las remiasi tikru (reališku) 
laiku. Ir Emerson jam pasa
kė: “Tu turi žinoti, kad kai 
kas iš mūsų tiki su Kantu, 
jog laikas yra asmeniškas 
(subjektyvus) dalykas, pa
reinąs iš žmogaus galvos, 
neturi tikrojo (objektyvaus) 
buvimo.”

Kai Agassiz rengės dėl to 
dalyko atsakyti, Emerson 
pažiūrėjo į savo laikrodį. 
Jis turėjo tik 15 minučių 
iki traukinio išėjimo į Con- 
cord, ir greitai dingo iš val
gomojo kambario.

“Jei laikas tėra tik mūsų 
įsivaizdavimas, tai Emerson 
galėjo įsivaizduoti, kad iki 
traukinio išėjimo yra valan
da ir būtų galėjęs dar kal
bėti. Bet ne! Jis pažiūrėjo į 
laikrodį ir dūmė į stotį, kad

laiku spėtų traukinį pagau
ti.

Yra “mundrapypkių”, ale 
dažnai jie save suvaro į ožio 
ragą.

NELAIMES
Labai liūdna...

Reno Linssen, 42 metų, iš 
R. F. D. 2, Lockport, III., 
Texas Co. vamzdžių darbi
ninkas, praeitą sekmadienį 
visai negerai pasielgė: jis 
nutraukė su ginklu sau gy
vybę prie savo žmonos lovos, 
kur ji ir jos sesuo, Teresė 
Eberhart, gulėjo. Jis tik ką 
buvo pabučiavęs savo ketu
ris miegančius vaikus, atsi
sveikindamas su jais kitame 
kambaryje. Sakoma, kad 
Linssen turėjo rūpesčių dėl 
pinigų. Jo žmona pasakė, 
kad jis grąsinęs prieš tai nu
sižudyti. ,

Labai liūdna, kad kai kas 
nebrangina savo gyvybės!

/ mus

Dalyvaus
Daug Dievo Apveizdos lie

tuvių parapijos asmenų ža
da dalyvauti Labdarių Sei-

PHILADELPHIA, Pa. — rae’ kuris šiais raetais’ ?ruo' 
Glenn Gloyd, 54 metų, paė- d., įv>k& Ciceioje,
mė tris kramtamos gumos ^v- Antano lietuvių parapi- 
gabalėlius, gruodžio 3 dieną, 3°s sa.leje.
ir pasakė, jog keistas buvęs
skonis. Kai jis ketvirtą kar- Povilas BukantlS 
tą pakramtė, guma exploda- 
vo (sprogo) jo burnoje, nu
degino jo dantų smegenis,

sužeistas

Žymus vyras mirė

vasario nUpiįkįno jo burną ir jis ne
teko dantų. Kai jam buvo

BATAI. — Airplane stam
pos 1, 2, 2 (3 knygelėje),
kiekviena gera vienai porai 
batų gauti, neribotam laikui.

* * #
KURO ALIEJUS. — Ku

ponai 4 ir 5 (1943-44 m. pe
riodo) geri iki rugpiūčio 31, 
1945. Kuponai 1 (1944-45 m. 
periodo) geri iki rugpiūčio 
31 d.; kuponai 2 ir 3 galioja 
nuo gruodžio 18 d. iki rug
pjūčio 31 d.

suteikta pagalba, jis pasakė 
policijai, kad jis gumą pirko 
vietos krautuvėje. Pradėta 
dalykas tyrinėti.

Atvaizduos Handelio 
veikalą: Mesijas

Švedų choro klubas (Swe- 
dish Chorai Club), vedamas 
Harry T. Carlson, atvaiz
duos Handelio Mesijas (Mes- 
siah), Orchestra Hali, sek-

A. a. kun. J. Stakauskas

Nesenai gauta žinia iš Lie 
tuvos, kad kun. J. Stakaus
kas, M . I. C., šių metų rug
piūčio 7 dieną mirė Upytėje, 
netoli Panevėžio. Jis turėjo 
73 metus amžiaus, jis buvo 
Marijonas vienuolis. \ Taip 
pat pranešama, kad Panevė
žys labai yra nukentėjęs nuo 
karo, kai vyko kovos tarp 
vokiečių nacių ir rusų bolše
vikų praeitą vasarą.

Kun. J, Stakauskas buvo 
nuvykęs į Upytę pailsėti ir 
ten mirė. Jis buvo žymus 
kunigas ir didelis veikėjas 
plačioje visuomenėje.
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LIETUVOS SUSELPIMUI BANKIETĄ

rengia
CHICAGOS" APSKRITYS

BENDRO AMERIKOS LIETUVIŲ FONDO AMERIKOJE

Sekmadienį, Gruodžio (December) 10 d, 1944 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE — 3133 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILLINOIS

Pradžia 6 vai. vak. —: — Įžanga $1.50 asmeniui
------------- ---- »

Bukančių, žinomų veikėjų, 
sūnus Povilas buvo sužeis
tas karo lauke, dabar jau 
parvežtas į Jungt. Amerikos 
Valstybes. Motina džiaugia
si, kad sūnus sveiksta. Povi
lo Bukančio tėvai gyvena 
Dievo Apveizdos lietuvių pa
rapijoje. ♦ ♦ »
Galima gauti

“Draugo” gražų 1945 me
tų kalendorių galima gauti 
prie Dievo Apveizdos lietu
vių parapijos bažnyčios, kur 
pardavinėja žymi veikėja

madienį, gruodžio 17-tą die- Pranciška Vaitkaitė. Taip 
ną, 3 vai. po pietų, ir ant- pat “Draugo” kalendorių ga- 
radienį, gruodžio 19-tą die- Įima gauti ir Ivanauskų, žy- 
ną, 8:15 vai. vakare. mių veikėjų, krautuvėje, 726

Gruodžio 17 dieną Illinois at*' * *
bus Agatha Lewis, soprano;
Charles Sears, tenoras; Eil- Pantry party
len Lau, alto; Wellington Dievo Apveizdos lietuvių
Ezekiel, bass. parapijos moterys ir mergi-

Gruodžio 19-tą dieną so- nos rengia pantry party 
listai bus: Agatha Lewis,; gruodžio 8 dieną, 1944 m.,
soprano; Joseph Laderoute, 
tenoras; Eilleen Lam, alto; 
Wellington Ezekiel, bass.

Bus Chicago Symphonijos 
orchestras, Stanley Martin, 
vargonininkas.

Bilietai 90c, $1.20, $1.80 ir 
$2.40, įskaitant taksas.

po novenos pamaldų, vieti
nių seselių naudai, kurios 
dirba mūsų parapijoje. Pra
šome atsilankyti į seselių 
namą, 712 W. 19th str.

Naujas vadas
Prelatas Howard J. Car- 

roll, Pittsburgh vyskupijos 
kunigas, buvo paskirtas ka
talikų veikimo (National 
Catholic Wellfare Confe- 
rence) generaliniu sekreto
riumi. Jis užėmė prelato 
Ready, kuris buvo paskirtas 
Columbus vyskupu, vietą. 
Prelatas Carrol buvo N. C. 
W. C. generalinio sekreto
riaus padėjėju nuo 1938 me
tų. Jis yra vienas iš trijų 
brolių kunigų.

Platinkite dienraštį 
gą”.

“Drau-
Aukokite savo kraują su

žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

X šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Chica
go Heights, šiandien vakare 
iškilmingi mišparai, bai
giant 40 valandų atlaidus.

X Elena Daunorienė, 6354 
S. Rockwell St., Moterų Są
jungos 67-tos kuopos pir
mininkė, jau parvežta iš li
goninės ir gydosi namie.

X Juozas Bubnis, 3247 S. 
Union Avė., po trijų metų 
parvyko namo mėnesiui po
ilsio. Jis tarnauja merchant 
marine.

X Sylvia Skelly, mokinė 
Gimimo Panelės šv. parapi
jos mokyklos, lapkričio 30 
d. grįždama iš mokyklos par 
puolė ir nusilaužė dešinę ran 
ką. Ji yra duktė K. ir J. 
Skelly, žinomų parapijos vei
kėjų.

"x'Pranešama visiems ap
link mus; vasario 4 d. dnr. 
“Draugo” metinis koncertas 
Sokol Hali. Administracija 
prašo draugijų, klubų, orga
nizacijų skyrių tą dieną nie
ko nerengti,, paliekant ją 
“Draugui

X Antanas Valonis, Me
tropolitan State Bank tar
nautojas, kurs su J. Krikš
čiūnu buvo išvykęs medžio
ti į So. Dakota valstybę, sa
ko, kad gruodžio 2 d., Hitc- 
hock apylinkėje, šalčio buvo 
8 laipsniai žemiau 0. Bet 
medžioklė buvus sėkminga.

X Jonas Milius, žinomas 
senesnės lietuvių kartos vei
kėjas, kurs vėliau buvo pa
tapęs filmininku ir važinė
jęs po lietuvių kolonijas su 
filmomis, gi pastarąjį de
šimtmetį, ar daugiau, gyve
nęs Los Angeles, Calif., šio
mis dienomis staiga miręs

X Jos, A. Rizgen, lietu
vis, 3249 So. Halsted Str., 
yra • vienas seniausių eks
pertų laikrodžių ir laikrodė
lių taisyme. Be to, turi ir 
krautuvę auksinių ir deiman 
tinių daiktų. Prieš šventes 
krautuvė papildyta naujais 
daiktais ir galima pasirink
ti dovanų šventėms.

X Vladui Daukšai, ilga 
mečiui šv. Kryžiaus para 
pi jos vargonininkui, pagerb 
ti parapijos ruošiamas ban- 
kietas nukeliamas į balan
džio 15 d., 1945 m. Buvo 
skelbta, kad bankietas įvyks 
vasario 4.

X Kun. Stanley Cibulskis, 
kilęęs iš Aurora, III., yra 
vienas mokytojų St. Rita 
High School. Tos mokyklos 
mokinių motinų klubas gruo 
džio 11 d. ruošia savybės 
Kalėdų party, kurioje bus 
įteikta dovanos kunigams- 
mokytojams. Prie šio klube 
priklauso: Albina Poškienė 
(dr. Poškos žmona), Lottie 
Javois (dr. Javois-Jovaišos 
žmona) ir Elena Širvinskie- 
ng. Gal, ir daugiau yra lie
tuvių, bet neteko sužinoti 
Beje, Šv. Kryžiaus ligoninės 
slaugė, sesuo M. Eugenija 
yra kun. S. Cibulskio sesuo.
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