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US Kariai Išlipo Vakariniam Leyte Krante
Antras Toks Išlipimas Per 2 Dienas; 
Abu Kart Netikėtai Užklupo Japonus

6 Valandų Žemės Drebėjimas Jaustas 
Kur Nors Netoli Pačios Japonijos

NEW YORKAS, gruod. 7. 
—Fordham Universiteto ofi- 
cialai šiandien pranešė, kad 
kurs nors prie “pietinės Ja
ponijos’" įvyko “labai smar
kus” žemės drebėjimas.

Universiteto seismografas 
rekordavo pirmą drebėjimą 
tuoj po vidurnakčio. Distan
cija buvo nurodoma kaipo 
7,500 mylių nuo New Yor- 
ko, Japonijos link.

Kalifornijos Universitetas 
ir Technologijos Institutas 
sakė drebėjimas, kuris tę
sėsi šešias valandas, buvo 
“labai didelis.”

WEST BR0MWICH, An
glija, gruod. 7.—Vienas bri
tas seismologistas sakė di
delis žemės drebėjimas, ku
ris purtė visą pasaulį šešias 
valandas, centrąvosi Japo
nijos apylinkėje.

Britai Parašutistai Puola Akropolį
ATĖNAI, Graikija, gruod. 

7.—Britai parašutistai ir 
pėstininkai, lėktuvų, tankų 
ir šarvuočių bei artilerijos 
padedami, kaujasi su ELAS 
kariais iš namo į namą Ak
ropolio srity.•

Nors Maj. Gen. R. M. Sco- 
bie sakė ELAS partizanai 
pavaromi iš Atėnų apylin
kės, kautynės išsiplėtojo į 
Thrace, kur ELAS kariai 
susikibo su graikais nacio
nalistais.

Graikai Turi Laisvai Pasirinkti: JAV
WASHINGTON, gruod. 7. 

—Valstybės Sekr. Stettinius 
parinko Pearl Harbor sukak 
tį šiandien netiesioginiai į- 
spėti Angliją, kad J.A. Val
stybės nori matyti laisvą 
demokratijos veiklą Gnaiki 
joje, be Anglijos ar kitos 
kurios valstybės įsikišimo.

Tas įspėjimas buvo įsprau
stas pareiškime, kuriuo Stet 
tinius rėmė Ministro Pirmi
ninko Churchill pasakymą, 
kad Anglija stoja už Grai
kijos žmonių laisvą pasirin
kimą.

Stettinius tačiau nepasi
sakė remiąs Churchill pa
reiškimą, kad Anglija yra 
priešinga komunistų dikta
tūros įsteigimui.

vMID SAKES-
te

Bum Christmas S<?als
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Šveicarijos radio sakė 
Ciuricho ir Nurnburgo ob- 
zervatorijos užreko r d a v o 
smarkų žemės drebėjimą iš 
Japonijos prūsės. Anot švei
carų, jeigu tas drebėjimas 
įvyko apgyventose Vietose, 
pasekmės galėjo buti*kato- 
strofiškos.

CHICAGO, gruod. 7. — 
Kun. Alphonse Schmidt. 
Loyola Universiteto profeso 
rius, sakė vakar naktį užre- 
korduotas žemės drebėjimas 
buvo vienas didžiausių, koks 
buvo čia kada nors užrekor- 
duotas.

Chicagos Unive r s i t e t o 
prof. W. F. Schmidt sakė 
yra galimybė, jog milžiniš
kos vilnys užlieja Japonijos 
salas, kadangi tokios vilnys 
dažniausiai seka didelius 
drebėjimus. i

Britų lėktuvai sutriuškino 
ELAS mortarų pozicijas 
parke į rytus nuo Akropo
lio ir skers svarbiojo Atėnų- 
Piraeusų kelio, kur jie įeina 
į sdstinę.

Artilerija išmuša kitas 
kairiųjų pozicijas. Snaiperių 
kulkos, tačiau, vis dar zvim
bia per mažesnes gatves.

Premjeras Papand r e o u, 
kurio vyriausybė yra Angli
jos remiama, sakė EAM 
partija veda Graikiją į civi
linį karą.

Savo pareiškime Churchill 
dvi dienas atgal sakė Grai
kijos žmonių pasjrinkimas 
monarkijos ar respublikos 
yra jų pačių dalykas, taip 
kaip jų vyriausybė, ar ji 
pasuktų į dešinę ar į kairę, 
yra jų pačių dalykas.

Stettinius parei š k i m a s 
skaitomas reikšmingu, ka
dangi jis buvo padarytas 
tik dvi dienas po pareiški
mo apie Anglijos įsikišimą 
į Italijos vidujinius reika
lus.

LONDONAS, gruod. 7.— 
Nacių DNB agentūros pra
nešimas sakė naciai plauki
kai nuplaukė per Schelde ir 
išsprogdino didžiausius Ant 
verpo uosto vartus. Sis pne 
šo raportas nepatvirtintas.

KALENDORIUS
Gruodžio 8 d.: ftv. Panos 

Marijos Nekaltas Prasi d.; 
senovės: Gaila ir Gūna.

Gruodžio 9 d.: ftv. Valeri
ja ir ftv. Leokadija; seno
vės: Gerda ir Irutė.

ORAS
Nebus didelės atmainos. 

Ryte bus lietaus.

SĄJUNGININKU LĖKTUVAI VIRŠ VOKIETIJOS

Bombos krenta iš T5-tos komandos Liberator Jlėktuvo, kuris buvo užgautas priešlėktuvinių 
patrankų ugnies, apvirto ir krito žemyn. Tas įvyko virš Blechhammer, Vokietijos. Nepra
nešta apie lėktuvo įgulos narių likimą. (USAAF nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)--------------------   —t----------------------- i------------- *—-----------.-------- '-------------------------------------

RAF Puolė V-2 Bazes 
Olandijos Sostinėje

LONDONAS, gruod. 7.— 
Aviacijos ministerija pra
nešė, kad nacių V-2 bombų 
sandėliai ir paleidimo plat
formos buvo vakar atakuo
tos Hagoje, Olandijoje.

Sakoma naciai įtaisė tas 
platformas parke prie pa- 
lociaus, pasitikėdami, kad 
sąjungininkai, nenorėd a m i 
padaryti nuostolių civiliams, 
nepuls tos vietos. Britų lėk 
buvai, tačiau, pataikė tie
siog į taikinius ir visai ne
palietė aplinkinių pastatų.

BALSAVO UŽSALDYTI 
SECURITY TAKSA

WASHINGTON, gruod. 7. 
—Senato finansų komitetas 
šiandien nubalsavo, 13 bal
sų prieš 2, užšaldyti Sočiai 
Seęurity taksų ratas.

Atstovų rūmai pirmadie
ny nubalsavo palikti tą pa
čią ratą. Prez. Rooseveltas 
yra tam priešingas, ir nori, 
kad tie taksai automatiškai 
niuo sausio 1 d. padvigubė
tų.

Tarsis Argentinos 
Prašymo Reikalu

WASHINGTON, gruod. 7. 
—Pan-Amerikų Sąjunga su
tiko sušaukti specialų posė
dį aptarimui Argentinos pra 
šymo dėl Amerikų valsty
bių užsienių ministrų suėji
mo.

Argentina nori tame suė
jime išsiaiškinti dėl jos di
plomatinės izoliacijos.

Siunčia Iii Metą Karius Užjūrin Kovoti
WASHINGTON, gruod. 7. 

—Karo Sekr. Padėjėjas Pat 
terson pranešė, kad dėl ka
ro reikalavimų 18 metų vy
rai yra siunčiami užjūrin. 
Tai yra pakeitimas anksty
vesnio nusistatymo nesiųsti 
jaunesnių negu 19 m. am
žiaus vyrų užjūrin.

Patterson sakė tas bus 
daroma tol, kol bus reika-

JAV Kariai 3’/2 Mylios 
nuo Saarbruckeno

PARYŽIUS, gruod. 7. — 
Amerikos tankai, pasistūmė 
iki Forback ramsto krašto, 
randasi tik pusketvirtos my 
lios nuo Saarbruckeno.

Trečios armijos artilerija 
aštunta diena iš eilės apšau
do tą Saar klonio sostinę. 
Pietryčiuose, amerikie č i a i 
išvaro nacius Saaregue- 
minės.

Roer upės fronte, antrą 
naktį iš eilės matosi nacių 
šviesos. Iš to daroma išva
dų, kad priešas skubiai ruo
šia pozicijas prie Erft upės, 
į kurias galės pasitraukti iš 
Roer upės linijos.

Pirmoji JAV armija pasi- 
varė iki Pier, tarpe Julich 
ir Duren, ir vienam susirė
mime suėmė 100 belaisvių.

Olandijoje, nacių patru
liai perėjo per Maas upę į. 
šiaurę nuo Venio, bet britai 
atmušė kiekvieną jų bandy
mą.

Septintos armijos kariai 
užėmė Ostheim, paskutinį 
nacių miestą Alsace.

Nutraukė 23 Teisimą 
už Suokalbiavima

WASHINGTON, gruod. 7. 
—Balandžio mėnesy pradė
tas suokalbininkų teisimas 
šiandien buvo nutrauktas.

Teisėjas James M. Proc- 
tor nutraukė bylą po to, 
kaip 22 kaltinamieji sakė 
jie nenorį tęsti bylą po nau
ju teisėju vieton mirusio 
Edward C. Eicher.

Jis ta pačia proga 'prane
šė, kad iki trijų metų Pearl 
Harbor sukakties Amerikos 
nuostoliai siekia 552,018 ka
rių, kurių 121,363 žuvo, 301, 
568 buvo sužeisti, 68,353 yra 
dingę ir 60,734 yra bela’s- 
viai.

Patterson pabrėžė, kad 
jaunesnių vyrų siuntimas 
užjūrin nereiškia jų lavini
mo sutrumpinimą.

Atmetė Koaliciją su 
Kinijos Komunistais

CHUNGKING, gruod. 7. 
—Kinijos komunistų delega
tas, Gen. Chou En-lai, grį
žęs į Yenan, sakė Generalis- 
simo Chiang Kai-shek at
metė komunistų pasiūlymą 
įsteigti “demokratinę koa
licinę vyriausybę, ” i,r padarė 
to vieton kelis savo pasiū
lymus.

CHUNGKING, gruod. 7. 
—Maj. Gen. Albert Wede- 
meyer, Amerikos armijos 
viršininkas Kinijoje, užgin
čijo gandus, būk J.A. Vals
tybės mano visiškai apleisti 
Kiniją. Jis sakė Amerikos 
istorijoje nėra buvę atsiti
kimo, kad amerikiečiai ap
leistų sąjungininką.

PASKUBINA DEBATUS
DEL DRAFTO KRIZĖS

0TTAWA, gruod. 7. — 
Kanados parlamento ‘ ‘ kon- 
skripcijos krizės” posėdis 
baigiasi. Tikimasi, jog bus 
išreikšta pasitikėjimas Mi
nistro Pirmininko Macken- 
zie King vyriausybe.

Italai Nesusitaria
Dėl Naujos Valdžios

ROMA, gruod. 7.—Itali
jos vyria usybės sudarymas 
vis dar neina prie pabaigos. 
Kairieji reikalauja, kad še
šių partijų koalicija turėtų 
lemiantį balsą naujo kabine
to sudaryme.

KARO BIIIIFTFNIAI
—Rusai pavarė paskuti

niuosius nacius iš pietinio 
RaJaton ežero kranto.

—Kiniečių komanda pri
pažįsta, kad japonai okupa
vo Tushan.

—Trys B-29 lėktuvai ne
grįžo iš atakų ant japonų.

—Mukdene, Mandžiu rijo
je, sunaikinta 26 japonų lėk 
tavai, 13 gal sunaikinta ir 
14 sužalota.

—Graikijos karo laivas 
bombardavo vieną EI. A S 
laikomą policijos stotį.

LEYTE sala, gruod. 7.— 
Gen. MacArthur pranešė, 
kad didoka amerikiečių jė
ga laiveliais priplaukė prie 
Ormoc, Leyte salos vakari
niam krante, ir išlipo į kran 
tą ten, apie tris mylias že
miau Ormoc, tuo perkirsda
mi japonų jėgas toj srity.

Japonai tuoj atakavo mū
sų laivus ir kelis jų nuskan
dino, bet U. S. lėktuvai po 
to sunaikino 13 japonų lai
vų konvojų.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, gruod. 
7.—Amerikiečiai kariai pa
darė - netikėtą išlipimą Ley
te vakariniam krante 10 my
lių žemiau japonų laikomo 
Ormoc uosto. Kitos Ameri

B-29 Lėktuvai Puolė Mandžuriją ir 
Sukėlė Gaisrus Tokyo Mieste

WASHINGTON, gruod. 7. 
—Didelis skaičius B-29 lėk
tuvų atžymėjo trijų metų 
sukaktį nuo japonų. pa ši
lingos atakos ant Pearl

r

Harbor puolimais and prie
šo karo fabrikų pietinėj 
M&ndž arijoj ir Japonijos 
sostinėje.

B-29 KOMANDA, Saipan, 
gruod. 7.—Štaras pranešė, 
kad du Superfrotress lėktu
vai, skrisdami žvalgybos 
reikalais, vakar,naktį ir an
ksti šį rytą numetė bombų 
ant Tokyo.

SAN FRANCISCO, gruod. 
7.—Japonų radio praneši

Rusai Varosi Aplink Balaton Ežerą
LONDONAS, gruod. 7.— 

Rusų daliniai, apeidami ap
link žemutinį galą Balaton 
ežero, randasi 35 mylios nuo 
Austrijos sienos.

Berlynas pranešė, kad ru
sai pradėjo stiprią ofensy- 
vą, kuri spaudžia Budapeš
tą iš trijų pusių.

Nacių komunikatas minė
jo didelį rusų prasilaužimą 
į šiaurę nuo Budapešto. 
Anot raporto, pasistūmėjęį 
šiaurryčius, rusai staiga pa

Alijanfai Praplečia Lamone Poziciją
ROMA, gruod. 7.—Sąjun

gininkai kariai pagilino savo 
poziciją anapus Lamone 
upės, į pietvakarius nuo 
Faenza.

Štabas sakė visa priešo 
opozicija rytiniam upės kran 
te jau išmušta, ir pranešė 
kad lenkai kariai užėmė 
Brisighella, 10 .mylių į piet
vakarius nuo Faenza, ir 

.svarbųjį San Rinaldo kalną.
Mezzano, ant Rimini-Fer-

kos jėgos šiuo laiku pralau
žia japonų Palanas liniją, 
dvi mylias toliau į pietus.

Lt. Pulk. O’Neill K. K a ne, 
tos jėgos viršininkas, sakė 
japonai nesitikėjo tokio žy
gio ir labai mažai šaudė į 
amerikiečius kulkosvydžiais 
ir mortarais.

Tokyo radio sako japonai 
parašutistai nusileido ketu
riose vietose užpakaly ame
rikiečių linijų Leyte saloje, 
kad sunaikinti aerodromus. 
Nėra sąjungininkų patvirti
nimo tam pranešimui.

Dešimts priešo lėktuvų 
antradieny atakavo Ameri
kos laivus Leyte įlankoje. 
Greitieji Amerikos lėktuvai 
šešis priešo lėktuvus numu
šė.

mu, Amerikos B-29 lėktuvai 
numetė padegančiąsias bom 
bas ant Tokyo.

Japonai gyrėsi, jog jų 
lėktuvai atakavo Aslito ae
rodromą Saipan saloje ir 
ten “sunaikino 10 ant že
mės esančių Superfortress 
lėktuvų.”

Nepatvirtintas priešo pra
nešimas sakė “trys ar ke
turi” B-29’ai numetė pade
gančiąsias bombas, kurios 
sukėlė mažą gaisrą. Japonai 
sakė greit jį užgesinę.

Anot japonų, jų lėktuvai 
numušė 15 Amerikos milži
nų, penkis jų . susikūlimo 
būdu.

suko pietuosna ir dabar ran 
dasi tik 18 mylių į šiaurę 
nuo Budapešto.

Nacių pranešėjas pridūrė 
ir tai, kad aršios kautynės 
vyksta su rusų šarvuočiais, 
kurie pralaužė vokiečių li
nijas.

Rusai yra tvirtai įsistei
gę Csepel saloje. Priešaki
nės pozicijos yra tik šešios 
mylios nuo Racalmas mies
to krašto.

rara geležinkelio į šiaurva
karius nuo Ravenna taipgi 
buvo užimtas, bet pietvaka
riuose nuo Mezzano naciai 
atmušė aštuntos armijos 
bandymą persikelti per La
mone.

Penktos armijos fronte 
dešiniąjam gale sąjunginin
kai pasistūmėjo pirmyn. J 
šiaurę nuo San elemente 
buvo atmušta kelios stiprios 
priešo kontratakos.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINDI£.
• Js.i < t
Penktadienis, gruod. S, 1944

IS ROCKFORDO PADANGES
Gruodžio 3 d. Federacijos dėkoja gausiems aukoto- 

Bkyriaus susirinkime nutar- jams. Beje, Etatas yra pa- 
ta ruošti Naujo Meto lauki- rapijos komiteto narys ir 
mo vakarą, į kurį bus kvie-į turi apavų (šiušų) taisymo 
čiamos visos draugijos. Bus įmonę (Beans Shoe Repair- 
užkandžio ir gera muzika ] ing Store, Winebago Str.) E- 
šokiams.

Per adventą parapijos sa
lė uždaryta.

talas yra čia gimęs, augęs, 
bet veikime dalyvauja su lie
tuviais ir tuomi duoda gra
žų pavyzdį visam jaunimui.

Pakeistas ,desk seržantas) Jis apavų taisymo darbą at-| 
Juozas Lapinskas buvo iš-' lieka labai gerai, Etalų šei- 
vykęs medžioti į Boone aps- m-os trys broliai yra apavų 
kritį. Ne tik zuikių parvežė, (shoe) biznyje.
bet ir lapę.

Jau 17 metų, kaip Juozas 
Lapinskas eina policininko 
pareigas ir labai daug yra 
pasidarbavęs Rockofordo gy 
ventojų saugumui. Jo pasi-

Seniai ir sunkiai serga 
Juozas Walis. Po operacijos 
Andrius Škėmas eini geryn 
ir žada neužilgo palikti li
goninę. Po operacijos Juo-

darbavimu. 'miestas išvaly- 238 R“PSis “a‘si ."'.."“‘J1" 
tas nuo plėšikų. Kelis me
tus jis buvo detektyvu.

ryn. Operaciją turėjo taip 
pat ir A. Vaicekauskas.

Visi lietuviai jį pažįsta ir 
gerbia, kaipo darbštų ir pa
vyzdingą pareigūną. Gyvena 
su savo žmona Kotrina ir

Rockforde randasi kelios 
nelaimingos motinos. Jos už
augino po 5-6 vaikus, Au-

r ?•- w *

Policininkas J. Lapinskas su savo laimikiu — lape.

kviečiami aukoti drabužių 
Lietuvos žmonėms. Prašom 
nešti drabužius į lietuvių 
parapijos kleboniją, 147 
Montgomery Place. Taip pat 
prašom visų patersoniečių 
prisirašyti prie vietinio BA 
LF skyriaus. Lietuviai, gel
bėkime žūstančią Lietuvą.

REKOLEKCIJOS•
Kas met prieš Kalėdas 

mūsų bažnyčioje būna reko
lekcijos. Šįmet prasidėjo 
gruodžio 3 dieną. Rekolek
cijas veda kun. dr. Bružas. 
La Salletis misijonierius. 
Žmonės lanko pamaldas 
skaitlingai.
BALF SKYRIAUS 
PRAMOGA

BALF skyriaus “bunco”

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

keturias dukteris. Vi gindama Juoa m,ylavo' bu{i.1’augina __ _ ________  ..v . ... .. vo, kaip ir kiekviena moti-sa seimą priklauso prie lie- ' , . . , . . ,.. na, bet dabar... neturi kurtuvių parapijos. , • , <r •1 senos galvos priglausti. Vai-
B. Teliūnas atnaujino dnr.

“Draugo” prenumeratą. Sa- j 
ko, nei vienos dienos nega- Į 
lėčiau būti be “Draugo”. į

B. Teliūnas yra daug pa
sidarbavęs katalikiškose dr- 
gijose ir yra pasižymėjęs 
aukomis. Jau šimtą dolerių 
aukojo bažnyčios dažymo lė
šoms padengti. Sako, kaip 
bus pradėtas darbas, auko-! 
siąs ir kitą šimtinę. Jo pa-į 
vyzdžiu jau pradeda sekti 
kiti. Atsiranda šeimų, kurios 
aukoja po $50, pav., Z. Pa-
tapavičius, P. Rimkus, K. | Tel. YARds 4841 
E talas. Klebonas nuoširdžiai

Patersono lietuviu čiai nutarė surengti pramo-

žinios
kai sako: “toji senė, nerei- KALAKUTŲ VAKARAS
kia mums jos, mes jos ne
norim”. Viena duktė savo 
motiną nuvežė į viešbutį, už
mokėjo už dvi dienas ir ži
nokis. Dabar vargšė randa
si apskrities ligoninėj. Kita 
sena motina taipogi randa
si ligoninėj. Kitos trys savo 
vaikų apleistos kampinin
kauja, vargsta ir verkia.

Lapkričio 22 dieną lietu
vių parapijos svetainėje į- 
vyko kalakutų balius. Šj 
parengimą surengė parapi
ja. Dalyvavo gražus būrys 
žmonių.

LOŠIMŲ VAKARAS
Vietinė Lietuvos Vyčių 

kuopa vėl atgaivinta

vakaras bus gruodžio 17 d., Tik tas tegali sakyti esąs 
parapijos salėj, 7 vai. va- galingas, kas moka save nu
karę. Įžanga 50c. Visų pra- galėti ir sau viešpatauti. — 
soma dalyvauti. |

i ,. Juozas Jokūbavičius,
Balf sekretorius -

-------------------- Reinkite tuos biznierius,
PIRKITE KARO BONUS! kurie skelbiasi “Drauge”.

Mu« M Metą praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
gą “lošimų vakarą”. Tai bu- Pingviną įtempimą, kuris 
° j1 ” esti priežastimi galvos skaudėjimo,
VO lapkričio 26 dieną para- j svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

. •____  . ... _ ! tumo, skaudamą akių karštį,atitai-piJOS svetainėje. Dalyvavo trumparegystę ir toliregystę.
gana skaitlingas būrys žmo- Prirein?3?. teisingai akinius, Visuo- 

_ v.. _ . .. ■ * atsitikimuose egzaminavimas danių. Vyčiai dėkoja visiems romas su elektra parodančia ma- i 
' liausiąs klaidas. Specialė atyda at-už atsilankymą ir paramą.

ATSIŠAUKIMAS Į PA- 
TERSONO LIETUVIUS

kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
rak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttaiso- 
saaa be akinių. Kainos pigina kaip

4712 South Ashland Av.
TAKOS 137S

Patersoniečiai lietuviai! 
Mes šiandien žinom, kokias 
kančias kenčia Lietuva ir 
jos žmones. Mes, kaipo lie-

Vy- j tuviai, turim ištiesti savo
_______  pagalbos ranką broliams ir

kokie jūs jums jūsų vaikai. Obuolys i seserims Lietuvoje. Dabar 
eina drabužių vajus. Visi

Vaikai nežino vienas gy
venimo tikrovės 
esate motinai, tokie bus nuo obels netoli rieda.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

TeL CALumet 7237

- - - - A- - - -
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 
lytų dalykų — už priei
namas kainas.

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPR AKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Staiga mirė Jonas Bluzis, 
60 m. amžiaus. Iš bažny
čios palaidotas Kalvarijos 
kapinėse. Korespondentas

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRI KO RADIO VALANDOS!
WOPt, lOOO K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
WHFO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 F. M.

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora b iv ; i-nm gyveni
mui. Saugokite Jas l< lodami Ueg- 
samlniU>tl jai modernltktauRia 
Metodą, kurią regtjlmo mokai* 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
patrinkime akinių, kuria pra*. u 

■a visą aklų ftamptaną.

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

I
1801 So. Ashland Avenue 

Kampa* ll-toa
Telefonasi CANAL *533, Clhlnago

OFISO VALANDOS i 
Kasdien a. m. iki 1:10 p. as.
• TrašlaA Ir Bettad. I:M a. bl----- . BU liM » M.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
EverythJng (n the line of 

Rurnitnre

AL. C. ALLEH 
(Alešauskas)
F acto r y Repreaentstlve

8HOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call —

REPUBLIC 6051

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio is- 
dirbimo.

, Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cioth’ 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 DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS J
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 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Res- 6858 So. Talman Ava.
Res. TaL GROvebiO 8617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA® n CHIRURGAS

2428 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS

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

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į vai - mm o va? q\«i „„i,karo aviacijos skyrius iš priešas- VaL- nu° 9 ^to ikl 8 Val; vak- 

ties spalvų neregėjimo — (color1 Trečiadienį pagal sutartį, 
blindness), kreipkitės prie manęs.
Apsiimu išgydyti

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Stodlo

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, Rekordų ir įvairių Etų muzi- 
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phooe: LAFAYETTE 8617

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

Ateikite šiandie 1

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^t310 WEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavimni, Refinansavimui—
ANT LENGVU MĖNESINIU IŠMOKĖJIMU!
Panaudokite Progų Dabartinėms temoms 

NnoAmėia Baloms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mflsų įstaigoje. JA*ų indėliai 
rflpestiogal globojami Ir ligi *5.000.00 ap
drausti per Federnl SavIugH and lxtan ln- 
•nrance Corporation. Josų pinigai bus greitai 
išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
PINANSlNfi {STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —-

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

Tel. YARds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trefiladlenlo Ir Seftadlenlo vaire ra li 
Ofisas yra uidarvta*.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

^TeL CANal 6122

j'W DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ; 

2201 W. Cermak Rd.
i Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, ų 

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienini
vakarais ofisas uždarytas.

» REZIDENCIJA
? 1 3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6653

DR. P. I ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YABds 3146

b DR. V. A. ŠIMKUS
M GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
f .» m AKINIUS PRITAIKO

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, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
615fi 8o, Kedzie Avenue

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

Ofiso Tei...........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Od 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartas.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ’

Ir Šeštadieniais 
Valaadoa:

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rea. TaL REPublic 0054
Jeigu neatdlllepla —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

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

“D R A t O O” 
DARBŲ SKYRIUS

HF.LP AVANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTBD 
ADVKRTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 2488-B48S

HELP WANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Al aminam 
castings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atslšaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. Šeštadieniais nuo 8 
ryto Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

ASSEMBLERS

Atlikit saugius, leiigvus darbus 
moderniškoje karo dirbtuvėje. 
Gera mokestis ir į>onai. Tiktai 
dienomis. Uniformos duodama. 
Dykai busais patarnavimas.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel. PORtsmouth 6277

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. J sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

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

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

Comptome+er

OPERATOR -
Mušt know all operations.

MINNEAPOLIS
• HONEYWELL 

4737 W. Division St
MOTERŲ • 

PRIE PLOVIMO
DARBAS NAKTIMIS

8 Vak. iki 1 Ryte 
* 30 Vai. } Savaitę

ISO J MfiNESJ — VALGIS
UNIVERSITY CLUB

76 E. Monroe 
Kampas Mlchtgan Avė.

Ar pašaukit-—RANdolph 2840

VYRŲ 

VIRŠ 50 METŲ

LENGVIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS

★ ★
PASIRINKIMAS:
1-mo—2-ro AR 3-čio ŠIFTO

GERA PRADINE RATA 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PO KARO ATEITIS 
' ATSIŠAUKITE

CASPERS 

TIN PLATE CO. 

4100 W. 42nd PI.

PLASTIC
MOLD MAKERS
TOOL MAKERS
BENCH HANDS

KALĖDOMS BONAI
APMOKAMOS ATOSTOGOS
DYKAI LIGONINES IR 

GYVYBES APDRAUDOS PLEKAI

MIDLAND 
DIE & fNGRAVING CO.

1800 W. BERENICE

MOTERŲ IR MERGINŲ 
LENGVIEMS ASSEMBLY ‘

DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

48 vai. į savaitę. Defense darbai. 
EAGLE GRINDING WHEEL CO.

2519 W. Fulton St.

Merginų
Jaunų Moterų

$28.50 — $31.80 Į SAVAITĘ
Pastovūs, malonūs, lengvi dirbtu
vės darbai. Arti jūsų namų. Atei
kit prisirengusios stoti prie darbo.

AMERICAN 
DECALCOMANIA CO. 

4384 W. Fifth Avė.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

rankomiTsiuveju
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 Oficieriama 
___________ uniformų.

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 MtyrUlYS

VYRAI IR MOTERYS

Jaunas lietuvis išvyko i baisia 
raupsuotyjŲ koloniją

— GYVIEJI LAVONAI SU PŪVANČIAIS VEIDAIS, — 
IŠ LENINGRADO PER ITALIJĄ J RAUPSUOTŲJŲ 
CENTRĄ KOLUMBIJOJE. — ŠLEPE NUO TĖVŲ, KAD 
IŠVYKO TARP BAISIŲ LIGONIŲ. — DIDŽIOJI NAU
JO KUNIGO AUKA.

bijoję. Adresas: Salesianos 
-C-ontratacion, San t and e r

Nepamirštami vaizdai

Jei kas lankėsi misijų mu
ziejuje Romoje, matė šiur- ^ur-; Colombia, S. A.), čia
pius paveikslus žmonių, su 
žaizduotomis rankomis, nuo 
kurių krinta pirštų kaule
liai, matė baisius veidus su 
išgedusiomis nosimis, pūliuo 
jančiomis ausimis. Tai vaiz
das nelaimingų raupsuotųjų

jisai ir pasiliks darbuotis 
tarp tų gyvų lavonų, tarp 
užsikrėtusių baisiąja nepa
gydoma liga. Darbas pavo
jingas, nes be raupsų, ten 
yra .lizdas ir kitų užkrečia-, 
mųjų ligų. Bet tie mirčiai j

kurių ligai mokslas vaistų i Pa4*nerktiej? reikalingi dva 
nežino. Bet kur nė gabiau- sin«8 P»g“od<»- JM tarpe yra 
sis protas neranda tikros Iir jaunimo, taigi tas lietu- 
pagalbos, ten atsiskubiną' vis kun«a« ir Palieka dar-
mylinti širdis. buotls su iais. nežiūrėdamas

į kasdieną gręsiančio pavo-
Seselių ir Petro Damiano jaus apsikrėsti.
didžioji auka _ „Jo vaikystės dienos

Naujasis raupsuotųjų a-
Daugybė seselių vienuolių, 

kurios dirbo, mirė ne savo
vardo pasaulio garsui nepa-1 Paulas, kun. Tamošiūnas
likusios, — visa eilė kuni
gų yra pašventę savo gy 
vastį tarnybai tų raupsuo 
tųjų, kuriuos artimiausi gi 
minės išstumia iš namų, ku 
riuos žmonija išskyrė į ne
gyvenamas salas, į nepriei
namas vietas.

kilęs nuo Pumpėnų, Panevė
žio apskr., bet gimęs jisai 

(Nukelta į 6 pusi.)

Piftsburgho Žinios
Drabužių vajus bai-

Mes visi girdėjome apie gjgjj grUOtlziO 10 d. 
nepaprastą pasišventėlį tėvą 
Petrą Damianą, kurs Malo- KUR ATIDUOTI 
kų salose tarnavo raupsuo- DRABUŽIUS? 
tiems, kol 1889 m., užsikrė
tęs ta šiurpia liga, patsai 
mirė. Belgijos vyriausybė pa

Iki gruodžio 10 dienos ga
lima atiduoti šiose vietose:

Visose Pittsburgho mies-

FROF.

r

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar pe, 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

★ ★ 

MOTERŲ - VYRŲ

NEAPRIBOTO AMŽIAUS
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

Du šiltai kasdien:

7:80 RYTO IKI 4 /PP.
4 PP. IKI 12:80 RYTO

•
STITCHING MACHINE 

OPERATORIŲ 
DIE CUTTING

PRESS OPERATORIŲ 
PRINTING PRESS VYRŲ 
CUTTING IR PRINTING

PRESS FEEDERS
ABELNŲ DARBININKŲ• .. ‘ \ '• -■ j . ' '

Apmokamos atostogos po vienų 
metų tarnybos. Ligoninės ir gy
vybės apdraudos pienais galima 
naudotis. Pastovūs darbai.

ATSIŠAUKITE

ATLAS
B0XHAKER5, INC. 

2555 W. Diversey Avė.

JOS GALITE 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. * -V '■ - ■

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA PRADINE MOKESTIS 

+ MOTERŲ +

ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ

★ VYRŲ * '

AUTOMATIC SCREW. 
MACHINE OPERATORIŲ 

PAPR. DARBININKŲ

EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 
PIRMAD. IŠTISAI 8EŠTAD. 

8:90 RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS P ARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.

2125 S. 54th AVĖ. CICERO

REAU ESTATE

patarnayimaA

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

atsi&Aukite
GRINNELL CO

4428 8. WE8TK,BN AVĖ.

Tas, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų, yr? 
brangesnis už 100 priešų iš
naikinto ją. Boslujje

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motoras.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

GOOD WILL SERVICE
Tou wlll buy, aell or trade your 
property the liberal 8AVINO8 way 
when deallng through me. SAVE 
all you can! Por the m ore you 
8AVE the more you proflt.

A baste Rodai Justlce Deal and 
HONEST SERVICE ln every reapect 
amured.

CHAS. URNICH'
2500 W. «3rd ST. — 2nd Floor

Tel.s RROSPECT 0025.
Or write. if you please.

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

Platinkite dienrašti “Dran
gų”. Tai įdomiausias laikraš
tis.

gerbė tą didįjį pasišventėlį, te firehauses — ugniagesių
stotyse.

Visose lietuvių parapijų 
salėse.

Lietuvių Piliečių Klube, 
1723 Jane Street, S. S. Pgh.

Lietuvių Žinių redakcijo
je, 119 So. 22nd Street./

Daugelis _ lietuvių, neturė-
„ , A , . darni priemonių atvežti dra-tos žmonių atsirado jaunas, i, v. ... , ., J buzius, surinkimo punktus,įsmokshntas, išauklėtas vy- - , • •

, ’ J i paprašo kaimynų amenkie-ras, kurs pasirinko to d? .... .. . ., ’ . , cių, kurie, žinoma, neatsisa-dzios aukos tarnybą . T • .' ko padėti. Lietuviai stebisi
amerikiečių nuoširdumu.

pargabendama nors jo kū 
ną į tėvynės žemę, o visas 
pasaulis nepamiršta jo au 
kos.

i
Lietuvis kunigas pašvenčia 
gyvastį raupsuotiems

Mes lietuviai galime di
džiuotis, kad ir iš mūsų tau-

Kolumbijos sostinėje Bo
gotoje šiemet, lapkričio 26 
d. buvo suteikti kunigystės 
šventimai saleziečiui vienuo
liui M. M. Tamošiūnui.

Savo pirmąsias Mišias ji
sai pasiryžęs atlaikyti gruo
džio 8 d. raupsuotųjų kolo
nijoje Contratacion, Kolum-

Kas nepajėgia atnešti ir 
neturi jokių galimybių pri
statyti į surinkimo punktus, 
šaukite HEmlock 3121.

Drabužiai bus išsiųsti 
Brooklynan apie gruodžio 16 
d.

BALF Pittsburgso apskr.
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Po svietą pasidairius
Pašenavotas Profesoriau 

Kampininke!
Aš ir vėl papuoliau į tru- 

belį. Todėl, jeigu gali į vož- 
ną delną mano gyvenimo a- 
bejones sutalpinti, ir duoti 
tam tikrą rodą, kad man ir 
kitiems tokiems nevierni- 
kams nors kiek būtų žičly- 
va, pasižadu iš kalno, kad 
už tai nuo manęs susilauksi 
nors dėkui.

Visas keblumas tame. Da
bar tiek tų naujienų privi
so, teisingų ir labai mela
gingų, kaip vasarą uodų 
smirdančioje baloje. Tos nau 
j ienos ir nustūmė mane tie
siog į abejonių bangas ant 
tiek, kad jau nebegaliu iš 
jų išsikasti. Aš manau kad 
ir kiti Tamošiai su panašio
mis bėdomis sunkiai kamuo
jas, tiktai neturi atvogos 
reikalingos rodos pas pro
fesorių klausti.

Visa mano problema ne
tikėtai susidarė. Decemberio 
2 dieną, beskaitydamas an- 
gelską gazietą, užtikau nau
jieną, kuri mane neviernin- 
ku padarė. Tą zbitką vienas 
jenerolas iškrėtė, tiktai ne 
ruskis, bet, matomai, balša- 
vikų “vieros”, kadangi jis 
Filadelfijos mieste balševits- 
kių sobranijoj dalyvavo. Vi
sas tas annyderis buvo su
rengtas paminėjimui 27 me
tų balšavikiškos kraujinės 
ir kapitalistų gojaus Juosipo 
ant ruskių imperijos trono 
užlipdinimą. Tas ermyderis 
buvo paprastas balšavikiš- 
kas jomarkas.

Po pasidalinimo įspūdžių, 
darbininkų “rojaus” išsva
jotais f raktais 27 metų lai
kotarpio, gailaus jenerolas iš 
didžiai prabilo, “kad jis tik
tai vienas, būdamafe ne mu
kių tautos žmogus, naziams 
iš Ukrainos pasitraukus, tu
rėjęs progą ten apžvalgą pa
daryti”. Kiek jam teko ten 
šunybių matyti, tai balša- 
vikišku “mandagumu' kaip 
katinas užpelenėje, paslėpė.

Kitas dalykas rojuje grieš 
nas žmogus turi būti pasi
tenkinę® tuo, ką jam činov- 
nikas pasako. Darydamas in 
spekciją Ukrainoje, jis ma
tęs mainą, į kurią naziai 
40,000 civilių ukrainiečių su

metę, tiktai nepasakė, kokia 
ta maina: anglies ar gele
žies? Aš vieriju, kad naziai 
galėjo tiek nužudyti, gal, ir 
daugiau, ba jų barbarišku
mas yra lygus balšavikų 
barbariškumui. Bet kad 40,- 
000 negyvų žmonių sukišti į 
vieną mainą tai kažkaip fo- 
ni skamba. Tiktai tas gali 
vieryti, kurs nėra visai mai
nų matęs. Mainų gilumas ne
vienodas, bet jau tegul bū
na nuo 500 iki 1,000 pėdų. 
Su 15,000 lavonų, kad ir kaip 
bačkoje silkės eilėmis būtų 
dėję, ir tai lengvai mainos 
įsileidimo skylę užkimšti ga
lėjo. Pagal jenerolo rapor
tą, naziai negyvėlius kišo į 
mainos skylę taip kaip jiems 
patogiau buvo. Nebgyvas 
ukrainietis, pasiekęs mainos 
dugną, nebegalėjo toliau į 
mainos tuštumą savo kojo
mis pabėgti. Tiesa, jeigu 
maina buvo bedugnė, arba 
po ja buvo skylė į Kaspišką 
jūrą, tuomet darbas leng
vas: kišk kaip į tuščią ba- 
lionę amburgerį; per vieną 
galą kiši, o per kitą į be
dugnę iškrinta ir baigtas 
krukis.

Iš visų tų prajovų, atro
do, kad balšavikai, savo Juo
sipo 27 metų kruvinę minė
dami, iš savo locno kailio 
pradėjo išsinerti. Geresnis 
darbas būtų, jeigu tie patys 
balšavitskiai nors kiek pa
minėtų apie Juosipą, kiek 
jis dar prieš vainą nekaltų 
žmonelių iš bimbalų “ro
jaus” į žemę išvijo. Bet a- 
pie jo nedorybes nei vienas 
negali nieko ištarti, nes vi
si mėgina ant jo kupros 
sparnus išauginti, kad jis 
galėtų nulėkti į tą vietą, į 
kurią jie jau paliovė tikėję.

Voro v.

Iš Brooklyno aną dien ga
vau žinią, kad lietuviškų bal 
šavikų fiureriai Bimbalai su 
aukotų Amerikoj Sovietų Ru 
sijai drabužių kišenėse ieš
ko dolerių. Matomai, jfe y- 
ra užėję drabužį, į kurio ki
šenę aukotojas dar buvo į- 
dėjęs ir bumašką, kad, ga
vęs drabužį žmogus, jame 
rastų da ir pinigą.

Bet nėr ko ir dyvytis. Juk 
balšavikai skelbia brolybę, 
lygybę, tai yra: kas tavo, 
tai ir mano.

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR _ Tai Geriausias Laikas Pirkti

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
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Bjaurios ligos
Išlaisvintoj iš nacių vergijos Graikijoj vystosi civi

linis karas. Ginkluotuose susirėmimuose jau yra žuvu
sių. Karas, skaudi okupacija, matyt, tiek paveikė grai- 
jkus ir kai kurias kitas tautas, kad netenkama kantry
bės laukti kol padėtis susinormuos ir kol susidaryt" 
progos ir galimumai laisvai ir ramiai nustatyti sava 
kraštui santvarką ir valdžią išsirinkti.

Graikijoj ir kituose Europos kraštuose kylančių nera
mumų didžiausi kaltininkai yra naciai ir komunistai. 
Pirmieji savo okupuotuose kraštuose pasėjo vieni kil
tais nepasitikėjimą, o antrieji tuo naudojasi ir daro 
kurstymus, propaguodami komunizmą.

Taigi, nacizmas, fašizmas ir komunizmas, tai ligos, 
nuo kurių pasaulį reikia apvalyti. Kol bent vienai ku
riai ligai bus leista plisti, pasaulyje nebus taikos.

Žinok gerai, kad didžiau
sias laisvojo ir susipratusio 
žmogaus priešas yra bolše
vizmas Ir nacizmas.

Lietuva nenori nei bolše
vikų, nei nacių “globos”.

rri ■

APŽVALGA
..-------- ■ "

Lithuania's Case"

Prestdent Roosevelt and Prime Miuister Cburchill:
1. Thetr countrtes seek no engrandizeinent, territorlal or other;
2. They desire to seek no territorlal ohangcs that do not acoord 

wtth the freely eipressed wishes of the peoplęs eoncęrnęd;
3. They respect the right of all peoples to tdiose the fonu of go- 

venuneftt under vvhich they will Ilve; and the wlsh to see soveręign 
rights and self-government restored to those alio have been forcibly 
deprived of them.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, IMI.-
____ • » . ,t__________

Reikia laimėti ne tik karą, bet ir taiką
Minint trijų metų sukaktuves nuo Jungtinių Valsty

bių įstojimo į karą, susidaro toks įspūdis, kad visuose 
karo frontuose padaryta didesnė pažanga negu buvo 
tikėtasi.

Europos fronte naciai spiriami prie sienos. Jei jie 
dar ligšiol gali laikytis, tai dėl to, kad jų vadai nu
sprendė varyti į frontą kiekvieną, kurs dar pajėgia 
paeiti ir šautuvą pakelti. Bet tokiose sąlygose kariauti 
vokiečiai ilgai nepajėgs.

Bacifiko fronte karo vaizdas taip jau yra geras. Da
bartinių laimėjimų pasiekta anksčiau negu planuota. 
Militariniai autoritetai mano, kad japonų militarizmas 
bus sutriuškintas apie 1946 metų vidurį.

Vienu žodžiu, po trijų metų karo Amerikos ir są
jungininkų pergalės laimėjimas yra aiškus, kaip diena.

Tačiau ant pastovios ir teisingos taikos atsteigimo 
yra ražėjęs gana tamsus debesėlis. Karas, aišku, bus 
laimėtas, bet ar bus laimėta taika, apie tai daug kas 
ima abejoti.

Kad taiką laimėti, yra reikalinga visų jungtinių tau
tų vienybė. Karo eigoje toji vienybė yra stipri ir, rei
kia manyti, bus tokia iki pergalės, bet kaip bus su 
vienybe atstatant taiką?

Atsakymą į šį labai svarbų klausimą turėtumėme 
susilaukti naujoje Prezidento Roosevelto, Premiero 
Churchillio ir Premiero Stalino konferencijoje, kuri, 
kaip spėjama, įvyks maždaug už trijų mėnesių. Šioj 
konferencijoj turės būti nustatyta bendra linija poli
tinei Europos laisvei ir kokį vaidmepį turės vaidinti 
didžiosios valstybės proponuojamoj tarptautinėj sau
gumo organizacijoj. Prezidentui Rc-oseveltui ypač svar
bų vaidmenį teks suvaidinti būsinčioj konferencijoj.

Niekam šiandien nėra paslaptis, kad Maskva labai 
aiškiai laužo Atlanto Carterio dėsnius. Išlaisvintoms 
iš nacių jungo tautoms Maskva ne tik negrąžina lais
vės ir nepriklausomybės, bet jas jungia prie Sovietų 
Rusijos, šiam tikslui panaudoja brutališkiausias prie
mones. • ,

Didžiosios Britanijos politikai taip pat lyg ir norė
tų apsilenkti su Atlanto Čarteriu. Jie jau yra palinkę 
patenkinti kai kuriuos rusų imperialistiškus siekimus. 
Be to, kaip dabar atrodo, tarp Maskvos ir Londono 
eina lenktynės dėl dominavimo Europoje. Ir vienas 
ir antras nori kiek galint daugiau Europos tautų lai
mėti savo įtakos sferon. .Tokie dalykai dedasi Euro
poje, prieš kuriuos yra pasisakę Amerikos užsienių 
politikos vairuotojai. Todėl Prezidentui Rooseveltui teks 
rimtai išsikalbėti ir išsiaiškinti su p. Churchilliu ir p. 
Stalinu. Jiems reiks dar stipriau ir griežčiau priminti, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės kariauja ne vien 
tik tam, kad karą laimėti/ bet kad laimėti ir taiką.

Taigi, kai pergalės laimėjimo prospektai šiandien jau 
yra aiškių-aiškiausi, laikas griebtis visų galimų prie
monių, kad pasauliui pastovi ir teisinga taika būtų 
užtikrinta.★

— Gruodžio 31 d. sueina 15 metų, kaip buvo paskelb
ta Pijaus XI enciklika apie krikščionišką auklėjimą.

Tokia antrašte “The Lowell Sun” parašė platų ir 
gražų editorialą apie Lietuvos bylą tarptautinėje po
litikoje. Šio rašinio autorius pastebi, kad tuo laiku, 
kuomet didžiosios valstybės veda preliminarines kon
ferencijas dėl pokarinio pasaulio santvarkos, kai ku
rios mažos tautos yra atsiradusios pavojuje netekti 
nepriklausomybės, tautybės ir teisės egzistencijai. Jos 
būsiančios prarytos, jei jų byla nesusirūpins Jungti
nės Valstybės ir Anglija.

Viena iš tokių mažų tautų — kankinių esanti Lie
tuva, kurią Rusija, siekianti kontroliuoti Pabaltę, nori 
pasiglemžti.

EditoriaLe suminimos sutartys tarp Lietuvos ir So
vietų Rusijos, kurias Maskva sulaužė. Priminus At
lanto Čarterį, kurį Stalinas taip pat laužo. “The Lowell 
Sun” pranašauja Lietuvai liūdną ateitį, jei už ją stip
riai neužstos Anglijos ir Amerikos vyriausybės. Straips
nis yra baigiamas, pranešant, kad neseniai Amerikos 
lietuviai, latviai ir estai bendru raštu kreipėsi j Ame
rikos vyriausybę ir visuomenę užstoti naikinamas Bal
tijos tautas.

Teko patirti, kad “The Lowell Sun’’ parašė gerą edi
torialą apie Lietuvą, nes vietinės lietuvių parapijos 
klebonas kun. Jonas Strakauskas su Lowell, Mass., 
miesto spauda palaiko artimą kontaktą. Būtų gera ir 
naudinga, jei ir kitų miestų lietuviai veikėjai panašų 
kontaktą su spauda užmegstų. Lietuvai esant pavo
juje, reikia panaudoti visas galimas priemones jos 
gelbėjimui. Spauda yra viena iš geriausių priemonių 
lietuvių tautai gelbėti. Panaudokime ją.

★

Nepasitenkinimas dėl nauju paskyrimu
Sąryšy su Valstybės Departamento perorganizavimu 

Vašingtone kilo savo rūšies “revoliucija’’. Senatas dau
guma balsų pasisakė prieš p. Grew ir kitų trijų pasky
rimą p. Stettinijaus padėjėjais. Senatas 37 bdlsais prieš 
27 nutarė grąžinti užsienių reikalų komisijai rekomen
duojamus asmenis, šiame “sukilime” dalyvavo daugu
ma demokratų senatorių. ,

Opozicinė spauda iš to padaro ypatingų išvadų. Esą 
siūlomieji pareigūnai valstybės departamentui yra 
Harry Hopkinso proteguojami. Esą jisai tuos kandi
datus Prezidentui rekomendavęs. Ir kadangi Hopkins 
esąs labai įtakingas Prezidento patarėjas, todėl jo re
komendacija ir buvusi priimta Baltajame Name. Me
tami ir tokie įtarinėjimai, kad, girdi, valstybės depar
tamento perorganizavimas reiškiąs palinkimą užsie
nių politikoj nebesilaikyti Atlanto Carterio dėsnių.

Neabejojame, kad toji “revoliucija” Vašingtone greit 
baigsis. Dėl jos nedaug kas stebisi ar piktinasi. De
mokratiniuose kraštuose tokie įvykiai yra paprasčiau
siu dalyku.

★

Kas kaltas dėl Graikijos revoliucijos
Graikų spauda Amerikoj patvirtina mūsų dienraš

čio teigimą, kad naminį karą Graikijoj sukėlė komu
nistai. Seniausias graikų laikraštis Amerikoje “Atlan- 
tis” (dienraštis), leidžiamas New Yorke, rašo, kad 
Graikijos žmonės kraujuose paplukdė komunistų ma
žuma, siekianti uždėti tam kraštui savo diktatūrą.

Tasai laikraštis sako, kad komunistų mažumos or
ganizacija, vadiAama E AM (Tautinis Laisvinimo Fron
tas) neatstovauja tautos valios ir norų. Komunistinė 
grupė esanti gerai apsiginklavusi. Ji nepaklausė laiki
nosios valdžios įsakymo nusiginkluoti, nes manė pa
naudoti ginkluotą jėgą įvedimui Graikijoj komunisti
nės diktatūros. Graikų laikraštis teisingai sako:

“Ne kulkomis ir šautuvais, bet balsais civilizuota 
tauta išreiškia savo nuomonę, kaip turi būti valdoma.”

Komunistai Graikijoj naudoja tuos pačius metodus 
kokius jie naudojo kituose kraštuose, kuriuose jie įsi
gyveno? Tie metodai, tai ginklo jėga, prievarta ir smur- 

- tas.

MARUOS DALIS 
ŽMONIŲ ATPIR

KIME
Visai žmonių giminei »u-

sidedant iš dviejų tiktai as- , 
menų Adomo ir Ievos, atsi
rado reikalas, ne Dievo, nė 
ne žmonių padarytas, bet 
trečiojo veiksnio surengtas. 
Dievo buvo pasakyta vie
naip, o ansai trečiasis veiks
nys pasakė kitaip, žmonės 
buvo tarpe ir turėjo rinktis, 
ko klausyti: ar Dievo, ar ne- 
dievo. Gundytojo klausant 
reikėjo padaryti veiksmas. 
Dievą gerbiant nebuvo rei
kalo nė veiksmo daryti: už
teko gundytojo siūlomo 
veiksmo nepadaryti. Bet 
žmonės padarė Dievo už
draustąjį veiksmą: nė Die
vo žodžio nepagerbė, nė be
šališkumo nelaikė, ir laimės 
neteko. Gundytojas nemano 
laimę kam nors davinėti. Jis 
nė negali jos teikti. Laimė 
tėra tik iš Dievo. Nuo Die
vo nušliję, žmonės jos ne
teko.

’ ’ ' Į?* • / t B
žmonių giminės laimės iš

sprendimas yra svarbesnis 
už visas filosofų teorijas, 
už visas gamtos mokslų pro
blemas, už visus tarptauti
nės diplomatijos klausimus. 
Priemonę laimei grąžinti 
žmonėms, kūne tebegyvenan 
tiems, ir sieloms, nuo kūno 
atsidalinusioms, atnešė šiam 
pasauliui Jėzus Kristus, žmo 
nes už tatai Jį prikalė prie 
kryžiaus. Jo kūno gyvybę 
jie sunaikino, bet Jo atneš
tosios išganymo, baimės at
gavimo, su’Dievu susitaiky
mo priemonės sunaikinti 
jiems nepasisekė.

Vyras ir moteris, Adomas 
ir Ieva, nelaimės problemą 
įdiegė šioje žemėje, šv. Tė
vas sako, kad vyrui ir mo
teriškai, Jėzui ir Marijai, 
teko iškentėt nelaimės skaus 
mą iki pačiam dugnui, lai
mės priemonę grąžinant žmo' 
nijai. Nelaimė pasidarė žmo- 
Jam nesitolinant nuo jų, bet 
nėms atšiijus nuo Dievo, 
laimę grąžinti galima tik
tai atnaujinant Dievo ir žmo 
nių sutapimą. Reikia to su
tapimo norėti žmonėms, bet 
reikia ir Dievo pritarimo bei 
pagalbos. Kristus, kaipo 
Dievas, viską padarė nelai
mei atitaisyti. Kai$o žmo
gus jis padarė pačią svar
biausiąją žmogiško darbo 
dalį. Marija, kaipo moteriš
ka padarė likusiąją dalį).

Karti ir skaudi, nors be
galo garbinga, buvo jos da
lis. Jos žmogiškoji tobuly
bė ir asmeninė vertybė teikė 
jos darbo daliai neapsako
mai didelės vertės, bet toji 
vertė juo labiau, ir nelygi
namai pakilo dėlto, kad jos 
kančia su V. Jėzaus kančia 

, sudarė vieną Sūnaus ir Mo
tinos skausmo vienetą.

Jiedviem sujungus atšli- 

Dievo antgamtinės versmės 

ėmė eiti į žmones, pirmiau
siai, per Jėzų paskui per Ma

riją. Kristus jungia žmonių 
giminę su Dievu; Marija 
mus riša su Kristumi. Ta y- 
ra jos garbingoji vieta pa
josią žmoniją su Dievu, iš 
šaulio laimės atgavime.

Yfcsk. t.

27-nly Mėty Mirties 
Paminėjimas

ONA (S AND AR AITE) 
KUBAITIENE

Šįmet sueinu 2 7 metai kaip 
mirtis išplėšė iš gyvųjų tarpo 
Oną. Kubaitlenę, kuri mirė 
Gruod. 8 d., 1917 m.. Wauke- 
gan, palikdama dideliame nu
liūdime vyrą Vincentą, sūnų 
Eduardą, tris dukteris Bronę, 
Oną ir Aleksandrą, seserį Pet
ronėlę, bi-olį Aleksandrą (da
bar mirusį), ir daug- kitų gi
minių Amerikoje ir Lietuvoje.

Ona Kubaitlenė (Sandarai- 
tė) gimė Sartininkuose, Tau
ragės apskr. ir buvo sulaukusi 
37 metų amžiaus.

Velionė palaidota šv. Mari
jos kapinėse. VVaukegan, Ill.»

Gedulingos šv. Mišios už a. a. 
Onos sielą bus atlaikyto® Tė
vų Marijonų koplyčioje šio
mis dienomis.

VelicuSs giminės, pažstami 
ir tici geros širdies asmenys 
prašomi prisiminti a. a. Oną 
Kubaitienę nors trumpa mal
dele už joa sielą.

Nuliūdus lieka
KURAIČIŲ ŠWMA

JONAS WICZKUS
Gyveno; 4«02 So. PauUna St.

MM Gruod. 7 U., 1944 m., 
9:30 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apekr.. Žvingių par., 
Stepariškės kaimo.

Amerikoje Išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Vincentą Wiczkus Ir bro
lienę Uršulę, ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko seserį Barbo
rą Mintrinienę, švogerį Vladis
lovą ir jų šeimą, brolį Petrą 
ir kitas gimines ir pažįstamus.

Velionis priklausė prie Gu-
ardijos Vytauto draugystės.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4805 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Gruod. 11 d„ iš koplyčios 8:30 
Vai. ryto bus atlydėtas J Šv. 
Krytaius parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Brolis, Brolienė ir Visos 
Kitos Giminės.

Laidotuvių. Birektorius John 
F. Eudeikis, Tel. YARds 1741.

Platinkite “Drangą”.

10,000 BONKŲ

• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO

• KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
'T.*

NATHAN
KANTER
„Bvąnpfg

r

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

P A S K O L O S 
DAROMOS 

ant Pirmų Morųičių
ai pigesni aao&tantt — bo 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Sav'mgs and Loan Assn. of Chicago
£W2 W. CEKMAK RD.................... Tel. OANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raittadnkaa

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UZKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETLAN BLINDS. "CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1888 Weat 47th Street — arti Wood Street 

8. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
LahnSjhnul pirkite U. 8. Karo Bobos Ir Štampas!

VAL : — nuo » ryte Utį 1:90 p.p. etvir. Iki 9. šeštad I iki II.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonų Avenua

Telefonas — PORTSMOUTB M22 
BTOKER COAL, Ankštos rUtes,
t syk pinoto*, Chemiškai prirengtos 
BLACK ----------------------------------------------------BAND LUMP. 
PETROLEUM COKE (Coorsa).. 
PETROLEUM COKE (Pilė Boa) 
W. VIRO. LUMP — Sijoti....

SI 1.15

$9.80

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"
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Sodalicija - arti ir toli
ŠVENTOJI VALANDA

Centro sodalietės ruošia
si prie šventosios valandos, 
kuri bus gruodžio 10 d., Gi
mimo Panelės Šv. parapijos 
bažnyčioje, nuo trijų iki ke
turių popiet. Šios valandos 
eiseną tvarko centro eucha
ristinė komisija. Pažymėti
na yra tas, kad centro pir
masis veikimas metų pra
džioje yra dvasinio būdo. 
Gražus paprotys

Praeitame centro susirin
kime, kuris įvyko lapkričio 
16-tą, šv. Antano parapijo
je, naujai išrinkta sodalie- 
čių valdyba iškilmingai pri
siekė atlikti paskirtus jai 
darbus. Prieš susirinkimą 
sodalietės atgiedojo Sodali- 
cijos himną. Praeitų metų 
valdybos,narės kartu su nau 
jomis, sustojo prieš Marijos 
altorių,'kur pasikeitė Soda
licijos įrankius, ir pažadėjo 
ištikimai vesti nutarimus ir 
darbuotę. Naujoji valdyba 
sukalbėjo Marijai pasiauko
jimo aktą. Be abejonės, kiek 
vienai sodalietei. šis vado
vių pasiaukojimas paliko di
dį įspūdį.fef * ^fn-rfr ’ -V * ****
GRUODŽIO TRYLIKTA

Gruodžio 13-ta yra tikrai 
laiminga Sodalicijai diena. 
Toj dienoj, prieš penkiasde
šimt met, Jo šventenybė Po
piežius Pijus XII, dabarti
nis Bažnyčios vadas, buvo 
priimtas Marijos Sodalici- 
jon.

Daugelis Sodalicijos narių 
sudarys trijų dienų noveną 
popiežiaus intencija per Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. šventę, gruodžio 8-tą. Šį
met, toji Kalėdų dovana po- 

• piežiui, Sodalicijos nariui,

bus taipgi ir auksinįp jubi
liejaus paminklas. 
REKOLEKCIJOS

Sodalietės jau pabrėžė ko
vo 9, 10 ir 11, nes tas tris 
dienas praleis uždarose re
kolekcijose Cenacle vienuo
lyne, Warrenville, III. Šis 
gražus įvykis jau antrą sy
kį kartojamas ir išrodo, kad 
pasiliks metinė puota. 
PRIIMTI 1879 METAIS

Sodaliečių laikraš telis, 
“The Queen’s Work”, pra
neša mums, kad, jo žinio
mis, seniausias gyvenantis 
Sodalicijos narys yra brolis 
Ferdinand J. Stengei, jėzui
tas, kuris randasi Šv. Juo
zapo kolegijos mokykloje, 
Philadelphijoj. Brolis Ferdi
nand priimtas Sodalicijon 
1879 metais. Su juo kartu 
įstojo Sodalicijon jo sesutė, 
Valerija, taipyi dar gyve
nanti.
PREZIDENTO
PASVEIKINIMAS

Pasaulio Sodalicijos Die
nos radijo programoj, ku
rią leido sodaliečių centras 
iš St. Louis, Missouri, buvo 
perskaityta* laiškas prezi
dento Roosevelto. Jis užgy- 
rė sodaliečių darbuotę ir 
baigdamas parašė: “Šiuose 
laikuose aš žinau, kad tos 
motinos, kurios yra Sodali
cijos narės, suranda stipry
bę ir viltį iš savo ypatingo 
pamaldumo prie Marijos, ir 
taipgi randa ramybę žinoda
mos, kad jų sūnūs su savo 
gyvybe kovoja už teisybę ir! 
pasigailėjimą; už tas pačiasI 
teises, kurias Marijos Sūnus! 
paaukojo savo gyvybę Kal
varijoje.”

*r«n buyinr MV wlnter ©utflt at the Post Office thta year—to wear in 1955.”

Sodalicijos Chicago apskrities valdyba
Pradedant antrą veikimo 

metą, Sodalicijos apskritis 
perstato visą valdybą, kuri 
prižadėjo ir toliau tęsti ir 
platinti Marijos darbą. Vi
sos valdybos narės yra pa
vyzdingos darbuotojos savo 
parapijoj, todėl galima lauk 
ti iš jų didelių nuopelnų So- 
dalicijai.

PIRMININKE — DALE 
VAIKUTIS

žumalizmu ir yra parašiusi 
lietuvių kalboje daug gražių 
straipsnių. Praeituose me-

Sodaliečių puslapio 
redakcija

Sodaliečių apskrities pus
lapis suredaguotas pastan
gomis apskrities skelbimų 
komisijos. Komisijos vedė
ja yra Irene Pakeltis (Bri- 
ghton Park). šiam puslapiui 
medžiagos patiekė:

Phyllis Pechukas ir Dolo- 
res Armalis iš Marąuette 
Park; Bemice Aleksiūnas iš 
Cicero; Dale Vaikutis iš Bri
ghton Park; Mary Balkus iš 
Roseland.

gister Company atsakomin- 
goj arityj.

Genė yra linksmo ir ma
lonaus būdo ir savo draugių 
mylima.
HELEN GEDVIL, NU
TARIMŲ RAŠTININKĖ

Elenutė jau kelinti metai
yra pašventusi Sodalicijos 

tuose, ji priruošė Sodalicijų lal>ui
centro puslapį.

VICE-PIRMININKĖ — 
GENĖ SAUČICNAS

Naujoji vice pirmininkė 
nuo pat jaunystės dirbo e- 
nergingai sodaliečių tarpe.

Gimusi Nekalto Prasidėji
mo parapijoj (Brighton Par 
ke) Genė ten lankė parapi
jos pradžios mokyklą, ir pas 
kutinį metą ėjo raštininkės 
pareigas Marijos Vaikelių 
draugystėje.

Gimusi Visų Šventųjų pa
rapijoj, ten lankė ir pradžios 
mokyklą. Baigusi įstojo į 
Šv. Kazimiero Akademiją, 
kurią irgi sėkmingai baigė.

Parapijos Sodalicijoj Ele
na visados buvo darbšti na- 

; rė ir 1942 metais užėmė vice
I

Dale Vaikutis, naujai iš
rinkta sodaliečių centro pir
mininke, yra ilgametė soda- 
lietė, kuri supranta Sodali- 
cijofi reikšmę ir veikia, kad 
Sodalicijos vardas būtų pla
tinamas lietuvių tarpe.

Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mergaičių Sodalici
jon Dale įstojo rudenį 1935 
metais. Nuo tų metų, ji yra 
ėjusi įvairias pareigas, tarp 
kurių buvo skelbimo ir Eu
charistinės komisijos vado
vė. Ji tapo išrinkta pirminin 
ke 1941 metais, o sekančiais 
metais iždo globėja. 1943 me 
tais Dale užėmė dainos gru
pės vadovybę ir išlavino na
res, kurios gražiai pasirodė 
“Draugo” koncerte.

Glmrls Chicagoje, Dale y- 
ra baigusi Nekalto Prasidė
jimo parapijos pradžios mo
kyklą ir ftv. Kazimiero Aka
demiją. Toliau vakarais 
Northurestern universitete 
per du metus studijavo žur- 
nalizmą ir kompoziciją. Da
bar dirba Laivyno Departa
mente, Navy Pier, kur ji pri
žiūri oficierių algų rekordus.

Dale ypatingai įdomauja

Į Sodaliciją įstojo 1936 
metais ir visados prisidėjo 
prie jos darbuotės. Lanky
dama akademiją irgi nepa
metė Sodalicijos — vedė eu
charistinę komisiją. Ne tik 
dirbo draugystėje, bet ir 
moksle atsižymėjo. Akade
miją baigė aukso- medaliu 
už lietuvių kalbą ir kitą me 
dalį už aukšČiausį laipsnį 
moksle.

Persikėlusi į Marąuette 
Park, Gene įstojo į tos pa
rapijos Sodaliciją. Dabar ten 
eina iždininkės pareigas.

Genė taipgi turi laiko pa
sidarbuoti ir šv. Kazimiero 
Akademijos alumniečių tar
pe, kur užima raštininkės 
darbą. Ji taipgi yra ir narė 
Lietuvos Vyčių 112-tos kuo
pos.

Dabartiniu laiku Genė lan 
ko De Paul> vakarinę mo
kyklą, o dienos metu dar
buojasi National Cash Re-

Dvasios vado žodis
Mūsų Viešpats pareiškia 

ypatingos jaunimo meilės, 
rodydamas šventąjam Jonui, 
apaštalų jauniausiam, ypa
tingo palankumo, pasitikėji
mo, atskleisdamas jam gi
liausias širdies paslaptis ir 
pavesdamas jam rūpintis 
saldžiausiu savo širdies tur
tu, savąja Motina. Ir kaip 
dažnai visus apaštalus pa
vadina “mano vaikeliai”. Ar 
tai nėra neabejotinas ir mie
las įrodymas, kiek artimas 
Viešpaties širdžiai jaunimas. 
Juk Jis vadina savo vaikais 
tuos žmones, kurie jam bran 
giausi!

Argi tai ne jaunystės me
tai, kuriuos mūsų Viešpats 
auklėja, pašvenčia ir stipri
na gausingiausiomis ir kil
niausiomis savo paslaptimis 
ir malonių priemonėmis? Ir 
tą savo širdžiai brangią mei
lę, Jis palieka Bažnyčiai, ku 
ri, laikydamos savo Moky
tojo ir Viešpaties dvasios 
bei įsakymų, steigia daug 
kilnių įstaigų krikščionišką- 
jam jaunimui auklėti ir glo
boti. Bažnyčios motiniškajai 
meilei nieko nėra nei per 
daug, nei per sunku, nei per 
brangu. Ir todėl matome gra 
žias katalikiškas mokyklas, 
kuriose neužmiršti nei Die
vas ir Jo įsakymai, nei žmo
gaus gyvenimo tikslas ir 
priemonės atsiekti.

Deja, kad daugelis mūsų 
katalikų vaikučių užmiršta,

ką buvo išmokę, kada pra
deda lankyti viešas arba 
aukštesnes mokyklas. Todėl 
parapijose turime šv. ^Var
do draugystes ir Panelės Šv. 
Sodalicijas, ne tiktai kad 
galėtumėm prilaikyti jauni
mą prie parapijos, bet kad 
galėtumėm įgilinti jųjų šir
dyse išmoktas teisybes ir 
toliau vesti juos dorybės ke
liu.

Lietuviškose parapijose, 
ypatingai mergaičių Sodali
cijos veikimas labai pavyz
dingas. Tikime, kad lietuvių 
Sodalicijų Vienybė (Apskri
tis), kuri iš naujo susitvėrė 
praeitą metą, daug pagel
bės visoms parapijų Soda 
licijoms, su pagalba darbš
čių dvasios vadų. Buvo pro
gų pasidalinti mintimis, iš
tyrinėti visokius klausimus, 
ir išrišti daugelį problemų. 
Tikime, kad ir šįmet Soda
licijos Vienybė ne tik su
teiks pagalbą vietinėms So- 
dalicijoms, bet iškels, savo 
stropumu, lietuvių vardą ki
tataučių tarpe; primins mer 
gaitėms mūsų Viešpaties 
meilę, kada paliko savo Mo
tiną visai žmonijai; gerbs 
tą Motiną; bandys daugiau 
Ją pažinti ir mylėti, sekti 
Jos pavyzdį; ir tokiu būdu 
prisiartinti arčiau prie Vieš
paties Jėzaus, kad Jis ga
lėtų sakyti Sodalicijos na
rėms: “Mano vaikeliai”.

S. J.

iieien ueavii i
pirmininkės vietą. Ji prisi-^ 
deda prie visų parengimų ir 
daug savo liueso laiko pa
aukoja įvairiems parengi
mams, ypatingai Sodalicijos 
gerovei.

Borg-Warner Corporation 
Elena yra viena sekretorių. 

LILLIAN ALEXANDER
Naujoji korespondencijos 

sekretere yra gimusi Sėdoj, 
Lietuvoje, bet neilgai ten gy
veno, nes, vos sulaukus aš
tuoniolika menesių, atvežta 
į Ameriką. Atvyko į Cicero.

Lilliah lankė viešąją pra
džios mokyklą ir Morton 
High School. Vakarais lan
kė Gregg College, kur moki
nos raštinės darbo. Dabar 
Lillian yra sekretorė Tanch 
Printing Company.

Lillian prisirašė šv. An
tano parapijos Sodalicijon 
1943 metais ir nuo to laiko 
veikia narių tarpe, šįmet ji 
eina korespondencijos sekre
torės pareigas ir savo Soda- 
licijoj.

DOLORES LAZUTKA
Dolores, naujai išrinkta 

apskrities iždininkė yra jau
niausia valdybos narė, bet 
pilna energijos ir darbštu
mo.

r

Gimus Nekalto Prasidėji
mo parapijoj, Dolores dar 
jauna būdama kartu su šei
ma išsikėlė Gimimo Panelės 
Šv. parapijon. Ten lankė pa
rapijinę mokyklą ir baigė 
su pasižymėjimais. Dabar į 
lanko šv. Kazimiero Aka
demiją (ketvirto meto stu-1 
dentė). Per pastaruosius tris 
mokslo metus ji buvo gar
bės studentė. Akademijos 
Sodalicijoje, Dolores taipgi 
užima svarbią vietą — šį
met išrinkta raštininke.

Savo Sodalicijai Dolores 
yra pasišventusi visa širdi
mi. Nežiūrint, koks veiki
mas, ji pirmutinė prisidėti 
ir visas savo pastangas de
da, kad įvykis būtų kuo sėk
mingiausias.

Praeitais metais Dolores 
suorganizavo jaiunamečių So 
dalicijoj reporterių štabą ir 
kas mėnesį leido savo narių 
tarpe laikraštį, kuris ir šį
met gražiai garsina drau
gystės veikimą.

Genė Saucunas PIRKiTE KARO BONUS! Dolores Lazutka

Kareiviai mėgsta 
skaityti!

Jie dėkingi bus už mėne
sinį žurnalą “Vytį”. Vytis 
pilnas Žinių iš įvairių Ame
rikos kolonijų.

Vytis supažindina skaity
tojus su Lietuvos praeitinyi 
ir Lietuvos dabartine padė
timi.

yytia turi daug įdomiu 
•traipanių lietuviškai ir a» 
Kilikai.

Užrašykite savo kareiviui 
Vytį bent aštuoniems mėne
siams. Įdėkite į voką du do
leriu su Jo Ir jūsų adresato, 
o mes jūsų vardu siuntinė- 
Sime jam Vytį per aštuonis 
mėnesius.

Rašykite: VYTIS, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mase.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Judamųjų paveikslų 
perstatymo atgarsiai

gelbėjo Juozaitienė ir Petru
lienė.

Komisija nuoširdžiai dė
koja inž. A. Rudžiui, visiems 

Brighton Park. — Feder. Į pasidarbavusiems, gerb. ku-
19 skyr. ir Spaudos Sekei-', nigams už puikų garsinimą 
jos parengimas, gruodžio 3 bažnyčioje, visuomenei už
d., puikiai pavyko. Parapi
jos salė buvo pilnutėlė gra-

atsilankymą bei parėmimą,
I .Sophie Barčus, J. Budrikui

žios publikos. Rodyta Sovie- įr “Margučiui” už gražų gar 
tų filmą, apie kurią pirmiau ginimą per radio taip pat be 
šiame dienrašty buvo pa- atlyginimo. To gero darbo
reikšta nuomonė ir kritika. mes niekados neužmiršime
Filmą demonstravo inžinie- įr stengsimės per šias ir ki- 
rius r A. Rudis visiškai vėl-. tas organizacijas patarnau- 
tui. Iš to parengimo šios or- ti gerbiamiems radio valan- 
ganizacijos padarė apie 85 dų leidėjams bei jų įstai- 
dol. pelno. (Pirmiau jis tą goms ir visiems kitiems mū- 
filmą rodė Marąuette Park Sų prieteliams.
Spaudos Sekcijos ir parapi-į Parengimo Komisija
jos naudai taip pat dykai, ____________
palikdamas joms gryno pel- I J ■ 
no $68. Ta proga Sp. Sek- ROSelandO ZHIIOS 
cija gavo 14 naujų narių). Lapkričio 30 d. BALF 57 

Susirinkimo vedėjai atida- skyrius turėjo mėnesinį sū
rymo žodį tarus, žiūrovai A. sirinkimą. _
Rudžiui išreiškė padėką karš Išrinkti du atstovai į aps
tu rankų plojimu ir triukš- krities susirinkimus, pirm.
mingu — valio!

A. ir M. Rudžiai, filmų de
monstravimu, duosniu auko
jimu draugijoms ir kitais 
labdaringais darbais, pelno 
patriotinės visuomenės dė
kingumą bei simpatiją ir žy
miai gelbsti kovoje dėl Lie
tuvos laisvės.

Prieš paveikslų rodymą ir 
pertraukos metu veikė ba
ras, daug išplatinta naujos 
brošiūrėlės “Lietuva nacių 
ir bolševikų vergijoj” ir už
rašytą. 14 naujų Sp. Sekci
jos narių.

Judamaisiais paveikslais 
visi dalyviai interesavosi, a- 
tydžiai žiūrėjo ir kritiškai 
įvertino, suprasdami jų pro
pagandinius tikslus, nes vie
toje pats demonstruotojas, 
A. Rudis, gerai paaiškino ir 
pirmiau apie tai buvo nu
šviesta spaudoje.

Barą tvarkė Brazauskas 
su padėjėjais: Antužiu, ži-

Petras Nedvaras ir K. Drau 
gelis.

Komisija išdavė raportą 
iš vakaro, gruodžio 3 d. Dau
giausia tikietų pardavė L. 
Paliulienė; pardavė virš 100 
tikietų. Tikrai ji daug pa
sidarbavo.

Gruodžio 3 d. vakaro pro
gramos vedėju buvo pirm. 
P. Nedvaras; įžanginę kal
bą pasakė ir išaiškino va
karo tikslą.

Šakar-Makar choras atgie 
dojo Amerikos himną ir ke
letą dainų.

Kleb. kun. J

GILYN Į VOKIETIJĄ
BUCKING THE ROER RIVER LINE

Kai kurioms rūšims 
pakeltos kainos

Washington, D. C. — Kai
nų Reguliavimo Įstaiga pra
neša, kad aukščiausios kai
nos jautienai, veršienai, a- 
vidhai ir “mutton sweet- 
breads (neck)” pas mėsinin
kus pakeltos nuo vieno iki 
dviejų centų už svarą. Tuo
pat metu Kainų Reguliavi- syse-

IS GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
MISIJŲ ATGARSIAI 1 sunkios, ilgos ligos mirė lap- 

Nuo lapkričio 19 d. iki 26 kričio 13 d. Gyveno 1485 
d. Šv. Kazimiero bažnyčioj Roosevelt St. Iš Lietuvos pa
buvo misijos, vedamos pa- ėjo Ukmergės aps., Aluntos 
garsėjusio pamokslininko parapijos. Amerikoj išgyve-
kun. Jono Kidyko, S.J.

Nors jau dvi savaitės pra-
no apie 35 metus. Paliko nu
liūdime žmoną Mortą, duk-

bėgo, bet misijonieriaus žo- terį, žentą ir sūnų Antaną, 
džiai tebeskamba žmonių au- kareivį, kurs dabartiniu lai

ku randasi kur tai Australi-
mo Įstaiga pranešė, kad sū-l Misijos buvo labai sekmin 3°J-
dytai jautienai ir veršienai 
ir rūkytiems liežuviams kai-

gos, nes žmonės skaitlingai į Velionis priklausė prie 
lankė bažnyčią rytais ir va- West Side Lietuvių Politi- 

nos nužeminamos nuo vieno karais. Ypač daug žmonių kos ir Pašalpos klubo. Bu- 
iki trijų centų už svarą. Šie artinosi prie Dievo stalo. vo narys šv- Kazimiero pa- 
aukščiausiųjų kainų pakei- Misijonierius nuoširdžiai raPij°3-
timai pradeda veikti nuo dėkojo žmonėms už skaitlin- Iškilmingai, po trejų šv 
1944 m. lapkričio 20 dienos. | gą lankymąsi. | Mišių palaidotas Calumet

Vienas svarbiausių misi
jonieriaus pasisekimų, bū
tent prirašymas 30 naujų 
narių prie Apaštalavimo 
draugijos.

Daugiau tokių misijų.

(OWI)

gali būti skausmas tėvams, 
žinant, kad jų sūnus tarp 
sergančių baisiais raupsais 
būna nuolatiniame mirtinos

Park kapinėse, Gary, Ind.
Užugirių Tamošius

Naujas žemėlapis vakarų fronto, kur Amerikos Penk- ^Sos pavojuje, jisai slėpė 
toji Armija užėmė Bergstein, tik pusė mylios nuo Roer j savo na-ująjį misijų darbą, 
upės. Julich ir Linnich rajonuose Amerikos Devintoji Ar- Net 3r Lietuvos laikraščiai 
mija taip pat sėkmingai ardo vokiečių Sigfried liniją.
(Acme-Draugas telephoto)

vo keletą dainų ir ant galo 
Lietuvos himną.

Žmonių buvo daug ir ne
mažai pelno bus.

Darbštus pirm. Petras Ne
dvaras dėkojo visiems atsi- 
lahkusiems ir rėmėjams.

Yra tokių žmonių, kuris 
džiaugias, kad' Lietuva ne
girdėto žiaurumo okupanto 
naikinama ir lietuviai kan
kinami. Jie nelaimingi. Jie 
tyčiojasi iš nekaltų žmonių

JAUNAS LIETUVIS 
IŠVYKO J RAUPSUOTŲJŲ

KOLONIJĄ
(Atkelta iš 3 pusi.)

turėjo susilaikyti^ neskelbę 
jo pavardės, kaip dirbančio 
tarp raupsuotųjų.

Dabar — su tėvų žeme 
susisiekimas nutr a u k t a s. 
Kun. Tamošiūnas neturi jc 
kių žinių apie savo namiš
kius, o jo tėvai, jo artimieji, 
nežino, kad jis jau kunigas, 
kad išvyksta į. raupsuotųjų

Leningrade, Rusijoje; ten 
kurį laiką jo tėvai gyveno.
Po Didžiojo karo, kilus re
voliucijai, grįžo visa jų šei-! koloniją, 
ma į Lietuvą. Pradžios moks Raupsuotųjų tarpe 
lą kun. M. Tamošiūnas išė
jo Lietuvoje, paaugęs veik-
liai darbavosi su katalikų

Mišios už Lietuvą 
Kun. Tamošiūnas, nors

Šaulinskasl kankinimo. Kada nors jie 
pasakė patrijotinę kalbą. Jis iPu^s i desperaciją, nusimi-

. • jau keliolika metų gyvenęsliaudies jaunimu — pava-1J v. , . .v , svetimuose kraštuose, tarpsarininkais. 1931 m. išvyko v . .
į Italiją, kur baigė gimna- svetimos tautos žmonių, Be

yra skyriaus iždininkas. Jo nimą. Bet tuomet bus per- ir įst0J0 į saleziečių kon- tuvi? kalbos nepamiršo,^ tai-
pasidarbavimu, skyrius au
ga nariais ir daug nuveikta. 
Pinigų ir rūbų daug surink
ta.

Rožių ir Lelijų klubo cho
ras padainavo keletą dainų, 
akompanuojant varg. K. Sa
boniui. Visiems taip patiko,

vėlu. Koresp.

BINGO
t

Lapkričio 21 d. klebonas 
kun. Martis surengė kalaku
tų lošimo vakarą, arba bin-'

Japonai Atšaukė Sako
Komandieriu Kinijoje
WASHINGTON, gr. 7 d. 

—Tokyo radio vakar prane
šė, kad feldmaršalas Shun- 
roku Hata, japonų koman-

go party. žmonių atsilankė į dierius Kinijoje, buvo at- 
skaitlingai, bet ne visi bu-Įšauktas ir paskirtas karinio 
vo laimingi. Bet laimingieji Į lavinimosi generaliniu ins- 
parsinešė po didelį kalaku- Į pektorium.
tą. Buvo ir pinigiškų prizų. Anot pranešimo, iš viso

Vakaras gerai pavyko. Ne 
mažai ir pelno davė.

Klebonas dėkoja visiems 
atsilankusiems ir už gražią 
paramą mūsų parapijai. 

LAIDOTUVES

pakeista 12 komandų. Ma
noma keletas pakeitimų bu
vo padaryta dėl praradimų 
kovoje prieš J.A. Valstybes.

Kiti įskaito politikavimą, 
I kadangi raportai mini ne
santaiką Japonijos aukšto-

Pranciškus Valaika, po|sios komandos narių tarpe.

-4>

. ... ». , kad turėjo išeiti dainuoti ke-levičiu ir MiLašiu; uzkan- 1 lis bartus
džius paruošė ir pardavinės- A. A . v-~ J .... , Adv. A. Olis nupiešė BALjo Gerdvaimene; pne durų „ . . .. , ., . ,kontroliavo JuzėnL; tikta- F “ 5 .d“g d0“i’» 
tus per langelį pardavinėjo ”rOdymU ,d*Ve' ®°8“- 
ir finansus tvarkė K Za- 4la’ yri deklngl nl
romskis; tikietų platinime' naUd,ngtl kalb’- 
pasidarbavo Širvinskag ir k.;
salėje knygutes pardavinėti

“Daktaras žioplys”
Tai dviejų aktų komedi-

Iš lietuvių Demokratų 
Lygos veikimo

Lietuvių Demokratų Ly
gos nepaprastas susirinki
mas įvyko lapkričio 29 d.

Kadangi buvo demokratų 
laimėjimo susirinkimas, to
dėl prez. Kumskis kvietė vi
sų klubų pirmininkus pra
nešti, kaip kokioje koloni
joje laimėjimai įvyko. Ir 
taip, iš Roselando Žilius ir 
Steve Dambro pranešė, kad 
jų masinis mitingas buvo 
labai sėkmingas. Iš Mar

gregaciją.

Misijonierius
Jausdamas pasaukimą mi

si j onieriauti, 1935 m. atvy
ko į Kolumbiją. Čia baigė 
filosofijas mokslus ir pora 
metų jau dirbo raupsuotųjų 
kolonijoje. Per paskutinius 
ketverius metus studijavo 
teologiją ir pasiruošė kuni
gystės šventimams.
Slėpė nuo tėvų, kad 
dirba su raupsuotaisiais

Suprasdamas kaip didelis

syklingai lietuviškai rašo ir 
myli savo tėvų žemę. Jis ir 
būdamas tarp raupsuotųjų, 
melsis už Lietuvą.

Jo dabartinis pasiryžimas: 
— Vienas pirmųjų savo 

šv. Mišias atlaikysiu už Lie
tuvą ir žuvusius mūsų bro
lius dėl josios laisvės.”

Kun. Juoz. Prunskis

'vybria Siancb

A. t A
KAZIMIERAS KLKETSKIS

Gyveno 2260 W. 23rd St. 
Mirė Gruod. 7 d., 1944 m.,

10:20 vai. ryte, sulaukęs pu
sė* amžiaus.

Gimęs . Lietuvoje. Kilo. ift 
Raseinių apskr.

Amerikoje Ifigyveno 37 m 
„JI*?'* dl<,ellame nuliūdimo

F”" <P° tSVal" Kat-
kaltė), 3 sūnus Joną, Pvt. Ka
zimierą Ir Pvt. Petrą (Ū S 
Army), dukterj Marijoną Qftv- 
ril, žentą Juozapą ir anūkus 

lr Juo!“». brolj Joną,
dėdienę Rozaliją Kuketsklenę 
Ir jos vaikus Frances, Vlctor 
ir Dorothy, fivogerlo vaikus 
Stanislavą Lenzi Ir Antaną 
Katkus lr jų fieimtui. fivogerĮ 
Stanislovą ir jo mote r) Grfiulę 
Katkus, ir daug kitų giminių, 
draugų lr pažetamų.

Velionis priklausė prie S. U
A. 3 S-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas Lachaaloz
koplyčioje. 2814 West 23rd PI. 

Laidotuvės Įvyks plrmad..
Gruod 11 d. IS koplyčtls 8:20 
vai. ryto bus atlydėtas Į AnS- 
ros Vartų pnrap. bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nuh'dėtas Į 8v. Ka
zimiero kapines.

K.iofilrdžial kviečiame tlr.us 
gimines, draugus Ir pažjst.-nnns 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnal, Duktė. Žen
tas. AntikaI, Brolis ir Visos Ki
lis Giminės.

laidotuvių Direktorius La- 
chaarlch Ir Sūnal, Tel. CANal 
3515.

ja, karių atvaidino Rožių ir quette Park j Jacka prane. 
Lelijų klubas. Lošėjai buvo ka(j susirinkimas bu- 
gerai išsilavinę. Visiems la- v0 tiek skaitiinga«, jog net 
bai patiko. Klubui labai a-
čiū už jų lošimą.

Kalbėjo varg. K. Sabonis 
Nasturtų choras padaina

Tik už du doleriu
Jūs galite siuntinėti save 

mylimam kariui dovaną kas 
mėnuo per aštuonis mėne
sius!

Vytis, visų mėgiamas ilius 
truotas žurnalas su daugy
be įvairių pasiskaitymų lie 
tuviškai ir angliškai, hu« 
siuntinėjamas jūsų karei
viui, Amerikoje ar užjūry 
per aštuonis mėnesius tik 
už du doleriu.

žmonės netilpo į svetainę. Iš 
Humboldt Park apylinkės 
klubo prez. C. Kairis pažy
mėjo, kad PAC (Political 
Action Committee) pasiliks 
ir ant toliau veikti, nes tai 
nubalsavo ką tik įvykusi C1 
O kohvencija. Po tam dar 
buvo pakviesti Rulis, Šim
kus ir Galzon, kurie irgi 
padarė pranešimus."

Lyga paaukojo $10 Lie
tuvių Katalikų Labdarybei 
ir $10.00 Community War 
Fund.

Baigiantis susirinkimui 
prez. Kumskis pranešė, kad 
lygos iždininkas C. Kriščiū
nas fundija gėrimą, o vice 
prezidentas Simon GalzonAtsiųskite jo ir savo pil-

Vy‘!«žkandžio- Baigus susirinki
mą, visi gražioje, draugištį reguliairiai išsiųsime.

Vytie, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pirkite pee tuos biznieriuj 
kurie skelbiasi "Drauge.”

koje nuotaikoje praleido va
karą dalindamies įspūdžiais 
iš praeitų rinkimų.

V. M. Stulpinas,
L. D. Lygos sekretorius

BONOS
Keep Bombs 

Falling !

[VPGIIIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LACKRAftTTS ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Hd 2 vai. popiet.
KITOMI8 DIENOMIS — ana 

9-30 vai. vakare.

EKTRA PROGRAMAS Penk 
Padieniais nuo 7 IM 8 V. v.

"MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, Ilk

Telefonas — GROvehlll 2242

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

ŠVĘNČ. 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.

K

, į

h
L

•
KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

10546 S. Artesian, CED. 1739 A

NELAUKITE-
Ryfoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ngnlee, namon, baldos, aotomobtllon, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jki parūpintų Jnmn poliau per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
ko*, neturėsite joldų nemalonumų. '
“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 810 Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY
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Karo bonai ir 
gruodžio 17

Pirko po $500.00 
karo boniį

Chicagos lietuvių kvota; Keiatuto .. lką„ atai. 
išpirkti karo bonų yra lankę pirko karo
500,000.00. Mes galim ir tu
rim tą išpildyti, jei pirksim 
per pripažintas lietuvių įstai 
gas karo bonų pardavinėj.- 
mui.

Gruodžio pirmą jau buvo 
parduota už apie $2,000,000. 
Dar turim išpirkti už $2,- 
500,000. Dėl to visus Chica
gos lietuvius raginam pirk-

bonų po $500.00:
Stanley Martinkus, 3358

So. Halsted St., kuris turi 
vyrų drabužių krautuvę mi
nėtu adresu.
I Leo M. Norkus, 2445 W. 
71st St.

Joseph Young, 3152 So. 
Emerald Avė.

x. , Mrs. Emma Paplauskas,
ti bonus per lietuvių įstai- 5831 So Sangamon st

Mrs. Julia Pocius, 926 W.

Pranešimai
Cicero. — Labdarių 3-čia 

kuopa rengia trijų veiksmų 
dramą “Taip tėvas norėjo’ . 
Įvyks sekmadienį, gruodžio 
17 dieną, šv. Antano para
pijos salėje Pradžia 7 vai. 
vakare. Įžanga 50 centų.

Pelnas skiriamas senelių 
prieglaudos baigimui. Veika 
lą vaidins Ateitininkų drau
govės scenos grupė, vado
vaujant kun. K. Barauskui.

K. Sriubienė, kp. pirm

skyriai platina. Tai pirmas mas, hus daug svarbių rei- 
naujai susitverusio apskri- kalų aptarti. Bus dvasios va- 
ties parengimas. Padaryki- das ir svečias kalbėtojas 
me jį sėkmingą. Tas galima, Visi nariai-ės prašomi kuo
tik per mūsų pačių pasidar
bavimą.

skaitlingiausiai atsilankyti.
Valdyba

gas st menest.
Gruodžio 17 d. Darius-G; 

rėno Karo Bonų Komisija 
rengia nepaprastą progra
mą, susidedančią iš žvaigž
džių lietuvių ir anglų, ku
rių Chicagos lietuviai dar 
nematė. Bus iš Hollywood 
žvaigždžių taip ir kitų. Bi
lietą dėl tos dienos galite 
gauti už dyką, jei pirksite 
karo boną iš vienos pažymė
tų lietuvių įstaigų, arba tą 
dieną, gruodžio 17 d., priža- 
dėsit pirkti salėje.

Nepraleiskite progos pa 
matyti mūsų programą. Aš 
užtikrinu, kad mes per daug 
metų kalbėsim apie tą, ką 
mes matėm ir girdėjom Da- 
rius-Girėno salėj tą dieną. 
Turėsim karo veteranų, ku
rie yra tik parvažiavę iš ka
ro laukų — Prancūzijos ir 
Pacifiko.

Pirkim dabar karo bonus, 
kurie yra Amerikos saugiau 
sias investmentas.

Jonas T. Zūris

Reikalinga daugiau 
saugumo

VVashington, D. C. — Ka
ro Informacijos Įstaigos pra 
nešimu, iš J. V. Darbo De
partamento, Karo Darbo Jė 
gos Komisijos ir Karo Ga
mybos Vadybos Davinių su
žinota, kad lahai daug ga
mybos laiko sugaištama dėl 
nelaimingų atsitikimų ir li
gų labai svarbiose karo ga
mybos šakose ir pabrėžia
mas būtinumas saugumo ir 
sveikatos apsaugojimo prie
mones, kad žmonių darbo 
jėga būtų sunaudojama kuo 
produktingiausiai. (OWI)

36th St., nusipirko boną 
Keistučio klubo susirinkime, 
gruodžio 3 d., ir atnešė ni- 
nigus.

Visi lietuviai turi pirkti 
po ekstra boną šiame vajuj, 
kad sukelti tą 4Į& milijonų 
kvotą. Pirkite per lietuviš
kas įstaigas, nes perkant ki
tur lietuviai negaus Kredito.

Mėlsvakutė”

Cicero. — Gruodžio 8 d., 
8 vai. vakare bus svarbus 
susirinkimas BALF 14 sky
riaus parapijos svetainėje. 
Nariai ir geros valios lie
tuviai prašomi atsilankyti, 
išgirsti vėliausius praneši
mus dėl šelpimo suvargusių 
mūsų birelių, seserų Lietu
voj. Skyrių apskritis rengia 
bankietą gruod. 10 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj. Įsigy- 
ki£e bilietus iš anksto. Visi

Marąuette Park Fed. Spau 1 
dos Sekcijos mitingas įvyks 
gruodžio 8 d. parap. salėj, 
vakare po novenos pamaldų. 
Bus išduotas “movies” ra
portas, metinė apyskaita,1 
narystės kortelės ir bus nau-, 
jos valdybos rinkimas. Pra
šome visus naujus, senus na
rius ir svečius dalyvauti.

Valdybf

Bridgeport. — Gruodžio 8 
d., 8 vai. vakare, parapijos 
mokyklos kambaryje, įvyks 
TT. Marijonų Bendradarbių 
10-ojo skyriaus priešmetinis 
susirinkimas. Kadangi pas
kutinis šių metų susirinki-

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A«1 A
ALEKSANDRAS PETKEVIČIUS

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tar{M) mylimą vyrą ir tėvelį, Aleksandrą Petkevičių. 
Netekome savo mylimo Gruodžio 3 d. 1943 m.. Nors laikas 
tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gailes
tingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) rytoj, šeš
tadienį, Gruodžio 9 d., 7:30 vai. ryto Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, ir taipgi sekmad., Gruodžio 10 d. taip pat Šv. 
Antano parap. bažnyčioje bus atlaikytos šv. Mišios už jo 
sielą 9 vai ryto. Kviečiame visus gimines, draugus, kaimy
nus ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a.a. Aleksandro sielą.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnai, Dukterys, ŽentUi, Marčios, 
Anūkai, Švoyeriai ir Giminės.

PADEKONE

Brighton Park. — Treti
ninkų draugija rengia “bun- 
co” pramogą, sekmadienį, 
gruodžio 10 d., 2 vai. popiet, 
Gramonto salėj, 4535 South 
Ęockwell St. Visas pelnas 
skiriamas Tėvų Pranciškonų 
vienuolyno, Greene, Me., nau 
dai. Komiaijn turi pasirūpi
nus daug įvairių dovanų. 
Bus ir užkandžio. M. P.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Ue MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMI6INO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. &. GOVERNMENT SUPERVISION

BOSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pult 1270—Canal 2515 
Rez. tel.: Commodo're 5765.

PETER IROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

;»**•

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO AUDITIONAI,. COST! 
PARTICL’LAR PEOPLE PREFEB, TROOSjT FJIODLCTIONS 
DISTKIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Beautil ui—Most Endurina-Mštrongest—-Best ' tn ' ’ffcfe Vforfd,
BUY U. S. WAR BONOS WITH THE SAVINGS 

KREIPKJTftS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— j 

Member of the Lithuanian Chamber of 'Commerce ' ’ 
and Darius-Girenas American Legion Post No. 271.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND

LOAN ASSOCIATION
------------------------------- - OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTTN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

A

Jūrininku rekruia- 
vimo pagreitinimas

Washington, D. C. — Ka
ro Laivininkystės Adminis
tracija pnanešė, kad Wash- 
ingtone įvykusioje konferen
cijoje J. V. Prekybinis Lai
vynas nutarė veikti srityse 
jūrininkų rekrutavimo pa
greitinimo ir jų sulaikyme 
laivuose, pristatančius kro
vinius mūšio laukams. Kon
ferencijoje dalyvavusiųjų 
tarpe buvo Gen. Maj. Lewis 
B. Hershey — Karinės Prie
volės Įstaigos direktorius. 
Paul V. McNutt — Karo 
Darbo Jėgos Komisijos pir
mininkas ir Viceadmirolas 
Emory S. Land — Karo Lai
vininkystės Administracijos 
administratorius. Administr. 
Land, atidarydamas konfe
renciją, pasakė: “Mano nuo
mone, mūsų dabartinio mas- 
td Prekybinis Laivynas pri
valės veikti pilna jėga ma
žiausiai tris ir pusę metų 
po karo veiksmų sustoji- 

(OWI)

A BI A
VINCENTAS BUTKUS

kuris mirė Lapkričio 10 d. 1944 m. ir tapo palaidotas Lap
kričio 15 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiera kapinėse amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą. Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalini
mą iš mūši} tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams 
kun. kieb. J. Paskauskui, kun. B. Urbai, kun. A. Zakaraus
kui ir kun. P. Lukošiui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą ir kun. kleb. J. Paskauskui, kuris pasakė pritai
kintą pamokslą. Dėkojame varg. B. Janušauskui, VI. Dauk
šai ir K. Baboniui ir dain; Marijonai Janušauskienei už gra
žų, grojimą ir'giedojimą laike pamaldų.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame laid. 
direk. I. J. Zolp, kuris savo geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amžlnastį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; ©tau 
mylimas vyre ir tėveli, lai Visagalis Dievas suteikia amžiną 
ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris Ona Butkienė, Duktė Ona ir Žen
tas Bronislovas Vileišiai, Anūkai Richard ir Patricia, Pus
broliai Mazoniai ir Giminės.

IMODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
J4535 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 FUNERAL HOME
. Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

I' I

mo. »»

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PkMINIL
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI.

MUS JU

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Jahn F. Eudeikis
T '* * • ‘ f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARB4

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

VALANDOJENULIŪDIMO

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
8CSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicogo
Telefonas GROvehill 0142

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

CEDERCREST 6 3 3 5Telefonas

St. Casimir Monument 
Company

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

tj. uulevicius
<348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

’ • P. I. RIDIKAS
8354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419___________

' 11. ZOLP
1646 WE8T 46th 8T. ' Phone YARDS 0781

Gerlanalo MaterMo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mQ*ų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didyste Ofisas Ir Dirbtuve:

VENETIAN
etai vienas ii mūsų grailų MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofteaa Ir DtrMnvB: M7 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Orand Avė.)
PHONE • SEELEY 6103

Ki

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-89

t ;• •>- ?
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 

(1390 k.)
Pirmadieniais ir Ketvlrtad. 

3 vai. vak.

LACHAWICZ m SUNAI
2814 WEST 28rd PLACE Phones: CANal 2515 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

AMANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4906
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Kareivio laiškas iš karo lauko

įlindęs i gilu urvą rūko sesutės 
Elenutės atsiustus cigarus...

ĮDOMUS KAREIVIO LAIŠKAS Iš KARO LAUKO. — 
D2IAUGIASI MOTINOS IR SESUTES DOVANOMIS. 
— LAUKIA KALĖDŲ. >

Pfc. Aleksandras Vaizge- 
la, esantis “kur tai Vokieti
jos fronte”, paraše savo mo
tinai Mrs. Cecilijai Lupeikie- 
nei laišką. Sūnus iš karo lau
ko motinai rašo:

“Brangi mamyte, aš svei
kas, drūtas ir linksmas, nes 
aš gavau nuo Tamstos labai 
malonų laiškelį ir vieną 
siuntinį nuo Elenutės. Iš
kraustęs bakselį apžiūrinė- 
jau ir džiaugiaus, kad aš tu
riu mamytę ir gerą sesutę. 
Judvi man priduodate daug 
jėgos, drąsos ir norą gyven
ti mirties žabangų sekiojant. 
Šį vakarą nieko neatboju, nė 
priešo kanuolių.

“Įlindęs į savo gilų urvą 
Elenutės cigarus traukiu, 
dūmai rūksta kaip pirtyje, o 
aš tamstai rašau kelis žo
džius”...

* * *
Toliau kareivis rašo:
“Mamyte, nesiųsk man 

daugiau pinigų, man nerei
kalinga. Aš nieko negaliu 
nusipirkti. Dabar laukiu Ka
lėdų ir tų dovanų, kurias 
man pasiuntėt. Na, miela

mamyte, širdele, lik sveiku
te ir linksmute. Neliūdėk ir 
nesirūpink. Viskas bus ge
rai. Elenutei padėkok už rū
pestį. Jūsų sūnus Aleksand
ras.”

Mrs. C.z Lupeikienė dabar 
dirba Dievo Apveizdos lie
tuvių klebonijoje, 18-toje ko
lonijoje.

Kas Girdėt? 

Chlcagoje ♦

Amerikos kareiviai

PIETVAKARIŲ KINIJA.— 
Vyskupas James E. Walsh, 
M. M., Maryknoll vienuolyno 
generalis vyresnysis, sutei
kė Sutvirtinimo Sakramen
tą amerikiečių kareivių gru
pei, kuri randasi šioje apy
linkėje (pietvakarių Kinijo
je). Sutvirtinimo Sakramen
tas buvo suteiktas karei
viams koplyčioje, kuri buvo 
dviem valandom paversta iš 
teatro salės.

Kova dėl dantų
CLEVELAND. — Ben 

Schuster, 54 metų, nesenai 
susiginčijo su sa^o žmona ir 
supykęs išėjo iš namo Gruo
džio 5 dieną jis pasekė isto
riją policijos tardytojo pa
dėjėjui.

Nelaimė. Schuster greitai 
išėjo iš namo ir užmiršo pa
siimti netikrus savo dantis. 
Ir jo žmona, jis pasakė, ne
atiduoda jam dantų.

“Aš esu sunkiai dirbantis 
vyras”, — jis pasakė, — “ir 
negaliu valgyti be savo dan
tų.”

Vatro Crill, prosecutor, 
vyrui pažadėjo, jog jis pasi
rūpins, kad žmona grąžintų 
jam dantis.

Už $1,250.000
Congress viešbutis par

duotas už $1,150,000. Vieš
butis parduotas vienai biz
nierių grupei, kuriai vado
vauja Robert S. Levy, savi
ninkas Hamilton ir kitų 
viešbučių.

* * *

Plėšiką nuvijo su 
pieno buteliu

Joseph Heladder, 47 metų, 
Bowman pieniškų valgių 
kompanijos vairuotojas, bu
vo užpultas plėšiko gatvelė
je, užpakalyje 3318 . North 
Halsted str., praeitą trečia
dienį. Pieno išvežioto jas He
ladder atsikratė plėšiko su 
pieno buteliu. Sargybinis po
licininkas vijo plėšiką ir pa
leido į jį du šūviu, bet vy
ras pabėgo.♦ ♦ ♦
Mirtis kelyje

Mrs. Margaret Curry, 55 
metų, 4814 Roscoe str., gat- 
vėkario vairuotojo žmona, 
buvo mirtinai sužeista pra
eitą trečiadienį, kai ji tapo 
sutrenkta Cicero avė. gatvė- 
kario prie Roscoe str. Ji mi
rė pakelyje vežarit į Belmont 
ligoninę. ♦ » ♦

Apiplėšė teatre
Du gražiai apsirengę jau

ni vyrai Monroe teatre, 57 
W. Monroe str., sulaikė te
atro vedėją ir kasininkę. 
Plėšikai pabėgo su $58.47. 
Apiplėšimas įvyko praeito 
trečiadienio vakare.

Pritarė
WASHINGTOX, D. C. — 

Alexander C. Kirk, iš Illi
nois, paskirtas Jungt. Ame
rikos Valstybių ambasado
riumi Italijai. Senato užsie
nio reikalams komitetas 
gruodžio 6 dieną tam paski- 
rimui pritarė.

Rado negyvą
Charles Davis, 75 metų 

buvo rastas negyvas viešbu 
čio boilerio kambaryje, 33-
So. Clark str.♦ ♦ •

Apiplėšė gatvėje
Mrs. Catherine Harris, 

3733 Hermitage avė., prane
šė Brighton Park policijai, 
kad negras ją sulaikė prie 
37-tos ir Paulina gatvių ir 
pavogė iš jos rankinuką, ku
riame buvo $59 ir dvi banko 
knygelės.

GYVULIŲ PARODOS ČEMPIONAS Vyrą ir žmoną

Užmušė gazo garai Waukegane
ŽMONA RASTA NEGYVA LOVOJE, O VYRAS GULĖJO 

ANT GRINDŲ. — KAI VYRAI ĮSILAUŽĖ Į NAM£ 
— RADO TRAGEDIJĄ.

Šis septyniolikos metų veršis, užaugintas B. A. Greve 
farmoj, Iowa valstybėje, gyvulių parodoj, Chicagoj, pri
pažintas “grand” čempionu. Veršis sveria 1,180 svarų 
ir varžytinėse iškelta net $4.50 už svarą. Sakoma, kad 
tai aukščiausia kaina nuo 1928 metų. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Didelis Ed vis juokės..-

Kai jis važiavo gatvėkariu
BET POLICIJAI NEBUVO JUOKO. — ED PAKLIUVO 

Į POLICIJOS RANKAS, KAI JIS ATSISAKĖ MO
KĖTI UŽ KELIONĘ.

Didelis Ed Hribk praeito 
trečiadienio vakare juokės 
ir vis juokės, bet policijai 
nebuvo juoko. Hribk, yra 
38 metų, gyvena 1657 South 
Throop str., sveria 287 sva
rus. ir yra 6 pėdų ir 5 colių 
aukščio. Tai jau didelis vy
ras.

* ♦ *

įvežtas į stotį. Hribk paga
liau pateko į celę, kur jis 
šypsodamasis nuėjo miegoti. 
Jis ketvirtadienio ryte buvo 
policijos teisme...

Paliko apie $2,000,000 
universitetui

Jis įlipo į pietus einantį 
gatvėkarį, State gatvėje, 
prie Randolph gatvės, ir at
sisakė mokėti už kelionę, pa
skui apsikabino stulpą užpa
kalinėje platformoje. Jis 
juokės visą kelią, iki Roose- 
velt rd., kur gatvėkario įgu
la pašaukė policiją. Jis dar 
buvo apsikabinęs stulpą ir
dar juokės.

♦ ♦ *
Policininkai James Foley 

ir Anthony De Rosa, paga
liau jį atpalaidavo nuo stul
po ir įstūmė į sargybos ve
žimą. Stotyje Hribk atsisa-į 
kė išeiti iš- vežimo. De Rosa 
ir Foley bandė uždėti gran
dinius, bet jie buvo permaži. 
Jie gavo didesnę porą. Pa
galiau po stumdymosi, — ir 
Hribk’s juoko, — jis buvo 
užkeltas ant vežimėlio ir

LIMA. — Dr. Jose de la 
Riva-Aguero y Osma, žymus 
Peru vi jos rašytojas ir auk
lėtojas, mirė 79 metus am
žiaus sulaukęs. Jis buvo 
ispanų draugijos New Yor- 
ke, Madrido istorijos akade
mijos ir Amerikos draugijos 
Paryžiuje narys ir Peruvijos 
akademijos kalboms direk
torius. Jis buvo Maltos vy
tis, turėjo šv. Gregorijaus 
medalį, ir buvo pagerbtas 
su Ispanijos. Bolivijos, Chile, 
Brazilijos, Vokietijos ir Ita
lijos ženklais.

Dr. Jose de la Riva— 
Agnero y Osma buvo Peru 
katalikų universiteto ir 
aukščiausios tarybos narys. 
Jis mirdamas katalikų uni
versitetui paliko beveik 
$2,000,000.

PATENKINTAS AMERIKONIŠKU DOMU

Ištiko skaudi nelaimė vy
rą ir žmoną. Vyras ir žmo
na rasti negyvi jų name 
1000 Belvidere str., Wauke- 
gan, praeito trečiadienio va
kare. Manoma, kad jie už
troško nuo anglies dujų ir 
carbon monoxide. Jie vadi
nasi Thomas Sybrandy, 31 
metų, karo fabriko darbi
ninkas, ir jo žmona Geral- 
dine, 26 metų. Kai pora bu
žo rasta negyva, jau buvo 
praėję mažiausia 12 valan
dų nuo jų mirties, coroner 
Garfield Leaf pasakė.

* * *
Mrs. Sybrandy gulėjo mi

rusi lovoje. Jos vyras buvo 
ant grindų, kur jis, manoma, 
sukrito, kai bandė pasiekti 
langą, einant skersai kam
barį.

Baisų įvykį pastebėjo 
Emil Sorensen, 912 Belvi
dere str., Mrs. Sybrandy’s tė
vas; Edward Bala, 1230 Vic- 
toria str., North Chicago, 
Sybrandy’s foreman, Johns 
Manville Co. fabriko. Wau-

kegan, kur Thomas Sybran
dy dirbo, ir H. T. Gum, 422 
South avė., Waukegan, kai 
jie įsilaužė į namą po to, kai 
vyro ir žmonos nebuvo ma
tyti nuo antradienio vaka
ro.

Gaisras salėje
BALTIMORE, Md. — Ma

žiausia du asmenys žuvo ir 
nuo 60 iki 80 kitų asmenų 
buvo sužeista gruodžio 6 die
nos vakare, kai šv. Ambro- 
zijaus parapijos salėje kilo 
gaisras. Nelaimė įvyko, kai 
salėje buvo žaidimų pramo
ga. , . '

Atėmė $3

Policija ieškojo dviejų 
jaunų negrų, kurie atėmė iš 
Herman Ross tris dolerius. 
Apiplėšimas įvyko prie 61-os 
gat. ir Stewart avė.

Šiurpi nelaimė kelyje

Šeši žuvo automobiliui užsidegus
KETURI ŽUVO IŠ VIENOS ŠEIMOS AUTOMOBILIO 

GAISRE. — AUTOMOBILIS RASTAS APSIVERTĘS

BATON ROUGE, La. — 
Šerifas Lester Gouzales, iš 
Ascension parapijos, prane
šė, kad šeši asmenys buvo 
mirtinai apdegę užsidegusia
me automobilyje, gruodžio 6 
dieną, apie 2 vai. naktį, ne
toli Sorrento, La.

Valstijos policijos kapito
nas L. O. Hood pasakė, kad 
penki iš nukentėjusių buvo 
atpažinti kaipo Mr. ir Mrs.

H. J. Labude ir jų vaikai: 
Leroy, 7 metų, Betty Lou, 5 
metų, iš Opelousas, La., ir 
Armand Miller, troko vai
ruotojas negras, iš Sunset, 
La. v ,

Automobilis, turįfc Ohio 
ženklą, buvo rastas prava
žiuojančio asmens. Automo
bilis buvo apsivertęs ir dar 
degė.

Vairuotojui sukritus

Autobusas 2 užmušė, 19 sužeidė
NELAIME ĮVYKO, KAI AUTOBUSO VAIRUOTOJAS 

SUKRITO PRIE VAIRUOJAMO RATO

CAMBRIDGE, Mass. — 
Dvi moterys buvo mirtinai 
sutriuškintos ir 19 asmenų 
buvo sužeista, gruodžio 6 
dieną. Nelaimė įvyko, kai 
Bostono eleveitorinio gele
žinkelio autobusas be kon
trolės bėgo per Harvard 
aikštę ir susidaužė į pože
minio kelio kioską po to, kai 
autobuos vairuotojas sukri
to prie vairuojamo rato. Nu
kentėję buvo pritrenkti prie 
kiosko. Edward Leary, 26 
metų, vairuotojas, ir du kiti 
asmenys buvo sunkioje pa
dėtyje, gruodžio 6 dienos 
vakare.

Astuoni perlai
BUFFALO, N. Y. — Do- 

rothy Schmerbach, pradėjus 
valgyti straiges, įkando per
lą. Paskui ji rado dar septy
nis perlus. Visi perlai buvo 
rasti straigių kene, kurį 'bu
vo pirkusi kaiminystės krau
tuvėje.

My Thtaldnfl... 
MyMonty-MyTliH 

will «t«y tu thls 
wor t® Hi«

Dėkime pastangas
Paragink savo pažįstamus, 

kad jie 1948 metams užsisa
kytų dienraštį “Draugą”. '

Nuotrauka iš New Guinea. Vienas salos gyventojų-šo- 
kėjų pasilinksminime minint apylinkės išlaisvinimą iš ja
ponų, užsirūko amerikonišką cigaretą. Tikrai skanus a- 
merikoniško cigareto dūmas. (Acme-Draugas telephoto)

Dėkime visas pastangas, 
kad Lietuva vėl atgautų lai
svę ir nepriklausomybę.

1 Lietuva nenori nei bolše
vikų, nei nacių “globos”, lie
tuviai nori lietuviškos san
tvarkos.

Skelbkitės “Drauge”.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

Skaitykite “Draugą”.

X Šv. Antano bažnyčioje, 
Ciceroj, sekmadienį, gruo
džio 10 d. prasidės 40 vai. 
atlaidai, kurie baigsis ant
radienio vakare. Rytoj tilps 
klebono tvarkos paskelbi
mas.

X Kun. J. šaulinskas, Vi
sų Šventųjų parapijos kle
bonas, pasiuntė $238.00 BA 
IF sušelpimui Lietuvos žmo
nių. Toji auka buvo surink
ta bažnyčioje. Gražus ir sek
tinas pavyzdys.

X Bruno Churas, jūrinin
kas, šiuo metu randasi Ha- 
waii salose. Jis yra sūnus 
P. ir M. Churų, nuolatinių 
“Draugo” skaitytojų ir Bri- 
dgeport katalikiškų organi
zacijų rėmėjų.

X Antanas čepanis, MIC., 
iš Town of Lake, Tėvų Ma
rijonų seminarijoj gruodžio 
10 d. priima pirmą žingsnį 
prie Kunigystės Sakramen
to, tai yra Tonsūrą, o gruo
džio 17 d. kitus du mažuo
sius šventimus.

X Evaldas Radavičius, 
12215 Union Avė., gabus 
jaunuolis ir parapijos komi
teto narys, praeitą Padėkos 
Dieną susižiedavo su Taran- 
daite iš West Pullman. Ne
trukus darys ekskursiją prie 
altoriaus.

X Lila E. Martinkus jau 
antri metai, kaip kariuome
nėj eina “storekeeper lst 
class” pareigas First Navai 
District Coast Guard, Bos
ton, Mass. Į SPARS įstojo 
1942 metais. Ji yrš duktė 
Martinkų, gyvenančių 3133 
West 42nd Place.

X Noveoa į Nekalto Pra
sidėjimo Panelę Šv. Brigh
ton Parke baigsis šį vaka
rą iškilmingomis apeigomis. 
Lankantieji noveną meldžia 
Taikos Karalienės pasauliui 
ramybės, kenčiantiems pa
guodos, o Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės. Misijo- 
nierius kun. Vaškys, pran
ciškonas, visus žavi savo pa
mokslais.

X Geriausia Kalėdų dova
na vaikams yra karo bonas. 
Pirkdami karo bonus savo 
vaikams, reikalaukite jų su 
Mickey Mouse, Snow White 
ir kitais piešiniais. Vaikams 
graži dovana ir ji prisideda 
prie karo laimėjimo. Bonus 
pirkite lietuviškose “spulko- 
se” ir lietuviškame banke. 
Už tai lietuviai gaus kredi
tą-

X Kun. J. Prunskis pra
neša, kad šiuo metu Kata
likų Universitete, Washing- 
tone, be jo, studijuoja dar 
trys lietuviai kunigai: šv. 
Vincento kongregacijos na
rys kun. Galėtus, ir iš Ma- 
hanoy City, Pa., kun. Šim
kus. Abu gimę ir augę Ame
rikoj. Iš Lietuvos studentas 
yra kun. dr. širvaitis. Be to, 
netoli esančioje domininko
nų aukštoje mokykloje stu 
dijuoja vienuolis kun. Jur
gelaitis.




