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CHURCHILL LAIMĖJO PARLAMENTO PASITIKĖJIMĄ
Trečioji JAV Armija Įsilaužė Dar 

Giliau į Nacių Siegfried Liniją
PARYŽIUS, gruod. 8. — 

Gen. Patton trečioji armija 
šiandien įsiveržė pusantros 
mylios gilumon į nacių Sieg 
fried liniją ir astuonias my
lias gilumon Vokietijos Saar 
klonyj.

Iš trijų mylių atstumo 
trečios armijos patrankos 
aižo Sa^rbruckeną, to klo
nio centrą.

Anapus Saar upės pėsti
ninkai praplečia savo įsteig
tas pozicijas. Trys pozicijos 
buvo sulietos į dvi didesnes 
pozicijas prie Saarlautern 
ir Dillengen.

Paryžiaus radio praneši
mas sakė 3-ioji armija jau 
užėmė Forbach, geležinke
lių centrą pusketvirtos my
lios į pietvakarius nuo Saar 
bruckeno.

Dillengeno, Volklingeno, 
Neunkircheno ir—svarbiau

siai — Saarbruckeno plieno 
fabrikai jau virto bever
čiais naciams. Jie gaudavo 
geležį beveik . išimtinai iš 
prancūzų Lotaringijos, kuri 
dabar kuone visa sąjungi
ninkų rankose.

Pietuose, Gen. Patch 7-oji 
armija 35 mylių frontu stu
mia nacius atgal į Saarą ir 
Palatinatą.

Šiaurėje, devintoji armija 
stovi prie Roer upės. Pat
ruliai keliose vietose persi
kėlė per upę ir sakė paste
bėję didelį priešo judėjimą.

Olandijoje Kanados 1-oji 
ir britų 2-oji armijos nepra
nešė apie kokius nors dides
nius žygius.

Pietiniam fronto gale 
prancūzų 1-oji armija pasi
stūmėjo į šiaurę arčiau Col- 
mar, ir iki 32 mylių nuo 
Amerikos 7-tos armijos.
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Trečios JAV armijos daliniai randasi apie tris mylias nuo 
Saarbruckeno, ir jau įėjo į Forbac miestą, paskutinį didesnį 
nacių laikomą miestą pietvakariuose. Penkios amerikiečių di
vizijos dalyvauja Saarbrucken ofensyvoje.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Išlipimas Perkirto Leyte Japonų Jėgą
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, gruod. 
8.—Amerikos 77-tos divizi
jos veteranai iš Guam sa
los, kuriuos karo laivai iš
kėlė užpakaly 25,000 sugau
tų japonų Leyte vakariniam 
krante, šiandien stumiasi i 
Ormoc uostą, nepilnai tris 
mylias į šiaurę.

Netikėtas išlipimas Or
moc įlankoje ketvirtadieny 
perkirto smarkiai ginamą

japonų Yamashita liniją 
pusiau.

Karo laivai ir lėktuvai 
saugojo išlipančius Ameri
kos karius.

Vykstant išlipdinimui, A- 
merikos lėktuvai užtiko 
priešo 13 laivų konvojų plau 
kiantį Ormoc pusėn. Jie tuoj 
atakavo ir sunaikino visus 
tuos laivus su apie 4,000 ja
ponų karių ir vežamomis 
reikmenimis.

Žemės Drebėjimas Paliete Japoniją

Raportas Sako Franco 
Vyriausybė Rezignavo
NEW YORKAS, gruod. 8. 

—Paryžiaus laikraštis Libe
ration atspaude raportą būk 
Gen. Franco ir jo vyriausy
bė atsistatydino.

Tą žinią perdavė prancū
zų spaudos agentūra, kuri 
sakė politinė padėtis Ispa
nijoje suprastėjo ir išeina 
viešumon nežiūrint cenzū
ros.

Anot Paryžiaus radio, Is
panijos ambasadorius Ro
mai, Jose Antonio De Sang- 
roniz, pareiškęs jog jis 
“nieko nežinąs apie krizę 
Ispanijos valdžioje. ’ ’

Gynė Anglijos Žygius Italijoje ir Graikijoje;
Atrėžė Komunistui Trukdy tojui, Parlamentas Plojo

Sako Anglija Nepasitiki Grafu Sforzu
STREIKAS DIDINA 

KRIZE GRAIKIJOJE
ATĖNAI, gruod. 8. — 

Šiandien paskelbtas bendras 
streikas Salonika uoste, kas 
dar labiau suerzina Graiki
jos krizę. Premjero Papan- 
dreou pranešimas sakė ne
simato ELAS ir EAM opo
zicijos sumažėjimo Atėnuo
se.

Pranešimas sakė “daugiau 
sukilėlių’’ renkasi sostinės 
apylinkėje. Britai atsuko 
patrankas į ELAS pozici
jas kalnuose šiaurrytiniuose 
Atėnuose.

CBS korespondentas sakė 
900 belaisvių, jų tarpe mo
terų, buvo suimta Graikijo
je, kur britai kariai vis dar 
yra užpuolami.

Nežiūrint britų lėktuvų 
atakų vakar, ELAS kariai 
tebelaiko pozicijas pietiniam 
Akropolio kalno gale. Vir-

KINIEČIAI ATSIĖMĖ
GELŽKELIU CENTRĄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHUNGKING, ‘gruod. 8. sunes laiko britai parasu-
—Raportai iš kovos fronto 
sakė kiniečiai atsiėmė Tu- 
shan, geležinkelių centrą 75 
mylias į pietryčius , nuo 
Kweiyang, Kweichow pro-

tistai.
Piraeus uoste vis tebevyk 

sta susirėmimai.

SAN FRANCISCO, gruod. 
8.—Tokyo radio šiandien 
pripažino, kad vakar dienos 
žemės drebėjimas sukėlė 
milžinišką vilnį, kuri užlie
jo namus, pradėjo žemės 
slidimą ir sužalojo kitus pa
status.

Japonai beveik visą dieną 
užginčijo, kad buvo padary
ta didesni nuostoliai, bet 
Domei agentūra šiandien 
pripažino, kad Tokyo buvo 
sukrėsta ir vilnys užlieju
sios namus.

Anot Domei pranešimo, 
centras žemės drebėjimo, 
kuris sukrėtė Tokyo apy
linkę, buvo Enshu jūroje. 
Drebėjimo paliestų sričių

tarpe buvo Hamamatsu, 
Shizuoka, Nagano ir arti
mos apylinkės, kur namai 
nukentėjo.

Shizuoka prefek t ū r o j e 
(apie 125 mylias į pietvaka
rius nuo Tokyo) milžiniškos 
vilnys užliejo kitus namus, 
o Nagoya srity nuostoliai 
buvo mažesni—vien namų 
langai išbyrėjo.

Pasak Domei nuostoliai 
bendrai buvo maži, ir pra
monės centrai visai nenu
kentėjo.

Ankstyvesnis pranešimas 
sakė nedidelėj srity įvyko 
mažas žemės slidimas ir na
mų subyrėjimas.

Kanados Parlamentas
Stoja už Vyrų Draftą

OTTAWA, gruod. 8. — 
Kanados parlamentas, 143 
balsais prieš 70, davė pasi
tikėjimo balsą Premjerui 
W. L. Mackenzie King. Tae 
balsavimas buvo iššauktas 
dėl drafto įstatymo sudary
tos krizės. Maždaug 25 pran 
cūziškai kalbą liberalai iš 
Quebeco balsavo prieš King.

vmcijoje<
Aukštoji komanda nepa

tvirtino to raporto. Anksty
vesnis komunikatas sakė ki
niečiai suaižė japonų dagi
nius, kurie bėgo pietuosna 
iš Sanho, 31 mylią' į šiaur
ryčius nuo Tushan.

Atsiėmę Sanho ketvirta
dieny, kiniečiai pasistūmėjo 
pirmyn 12 mylių. Pasitrau- 
kią japonai buvo sugauti į 
šiaurryčius nuo Lipo.

KALENDORIUS
Gruodžio G d.: šv. Valeri

ja ir Šv. Leokadija; seno
vės: Gerda ir Irutė.

Gruodžio 10 d.: Antras 
Advento Sekmadienis, šv. 
Meldijadas; senovės: Eid- 
mintas ir Avietė.

Gruodžio 11 d.; šv. Da
mazas; senovės: Valdis ir 
Ditvc"

Pralaužia Nacių Linijas Vengrijoje

752,641 NACIS BELAISVIS 
PARYŽIUS, gruod. 8. —

Nuo invazijos dienos birže
lio 6 d. vakariniam fronte 
suimta 752,641 nacis belais
vis. Vėliausioje ofensyvoje 
suimta 70,375.

ORAS
Dalinai ūkanota, 

didelės atmainos.
Nebus

LONDONAS, gruod. 8.- 
Nacių linijos skers centrine 
ir pietvakarinę Vengrija 
šiandien trūko po eilės ru
sų kariuomenės atakų.

Raportai iš Maskvos sake 
40,000 naujai atvežtų naci’* 
jėga buvo suaižyta beba*- 
dydama sustabdyti rusų i" 
giavimą į Budapeštą ir Au
strijos sieną.

Nacių rezervų iš Italijos 
ir vakarinio fronto atvyki
mas truputį sulaikė rusų 
žygiavimą, bet kiti nacių da
liniai buvo suaižyti nespė
ju nė išlipti iš traukinių.

Žemiau Balaton ?žero ru
sai vakar užmušė suvirs 
1,400 naj:ių karių ir kitą 
1,000 suėmė nelaisvėn. uiostiĮHia

LONDONAS, gruod. 8. — Parlamentas šiandien davė 
Ministro Pirmininko Churehill vyriausybei pasitikėjimo 
balsą, 279 halsus prieš 30.

Išsamioj (80 minučių) kalboj, Churehill sakė Anglija 
nori išlaisvintuose kraštuose ‘ vyriausybes, kurios užtik
rins reikalingą apsaugą mūsų susisiekimo linijoms.7’

Gindamas tankų ir karių pavartojimą prieš kairiuosius 
elementus Graikijoje, Churehill sakė Anglija darė tai, kad 
užsitikrinti jog “gengsteriai neateitų iš kalnų ir neįsi
steigtų kaipo valdžia su kruvinu teroru.”

Kiek liečia Amerikos remiamą grafą Carlo Sforza, 
Churehill pareiškė parlamentui, kad Anglija juo nepasi
tiki ir nepasitikėtų jokia vyriausyve, kurioje jis užimtų 
svarbią vietą.
-Tarpe kitko, Churehill sa

kė jo vyriausybė nesulaužė 
jokių sutarčių su J.A. Vals
tybėmis dėl Italijos.

Churehill stačiai pasakė, 
kad Anglija netoleruos 
“gengsterių iš kalnų,“ ku
rie nori nuversti konstituci
nę Graikijos valdžią.

Pierlot vyriausybę.
Jam bekalbant apie Sfor

za. pasigirdo balsai šaukda
mi “De Gaulle” iš darbinin
kų partijos suolų. Churehill 
atsakė, kad De Gaulle esąs 
garbingas žmogus ir niekuo 

! met nėra ■ sulaužęs savo duo
tą žodį.

Churehill supyko tik vie
ną kartą. Tai buvo kuomet 
komunistas William Galia- 
cher trukdė jo kalbai.

'Churehill jam atrėžė, kad 
“Tamsta esi šiame Parla
mente nepaprastai toleruo
jamas ir gerbiamas ir turė
tumei išmokti užčiaupti ša

mas Briuselyje išvengė put- vo burną, bent keliom mi
nutėm. ’’ Kiti parlamento

Jis sakė Sforza, grįžęs 
Italijon iš Amerikos, priža
dėjo remti Premjero Radog- 
lio vyriausybę iki karo pa
baigos, bet tuoj pradėjęs in
triguoti prieš Badoglio.

Ministras Pirmi n i n k a c 
taipgi gynė britų karių jsi-

_ - . iz i kišimą į Belgijos reikalus.
RU0l9 TokVO 44$ !\3Fl Jis sakė karių patruliavi-

Bėgyje 30 Valandų j cho lapkričio mėnesy, kurio
VVASHINGTON, gruod. 8 įtiksiąs buvęs sunaikint?

— Amerikos Superfortress Į --------------

Halifax Numato Dar Didesne Vienybę
nariai plojo.

atakom ant Japonijos sos
tinės. Apie tai pranešė ja
ponų radio. Tai buvo trečia 
ir ketvirta ataka bėgyje 30 
valandų.
KARO BIULETENIAI' '—Amerikos lėktuvai dp 
kartą atakavo Manila apy
linkę.

—Trečioji armija užėmė 
Fort Driant ir įsilaužė f 
Saarbrucken priemiesčius'.

—JAV lėktuvai sunaikino 
ar sužalojo 13 japonių preki
nių laivų į vakarus nuo Ley
te.

—Premjeras Bonomi su
darė Italijos kabinetą iš ke
turių politinių partijų at
stovų.

—Amerikiečiai persikėlė
per Saar upę dar keturio 
vietose.

WASHINGTON. gruod S 
—Po konferencijos su Vals
tybes Sekr. Stettinius, Ang
lijos Ambasadorius Lord 
Halifax pareiškė laikrašti 
ninkams, kad J.A. Valsty
bės ir Anglija priėjo prie 
“susipratimo” dėl Graikijos 
ir Italijos politiniu reikalu

Jis neišaiškino “susiprati
mo” reikšmę ir nepranešė 
ar yra sutartis tarpe Wash- 
ingtono ir Londono dėl atei
ties politiniu reikalų Itali
joje ir Graikijoje.

nio nesusipratimo bus Ame
rikos ir Anglijos vienybės 
sustiprėjimas iš to taško, 
kad abi pusės ateity atyd- 
džiau viena kitos atsiklaus 
dėl bendrų reikalu.

Halifax sakė Churchillio 
kalba parlamente padavė 
faktus apie Graikiją iš bri
tų pusės. Anot jo. padėtis 
Graikijoje veda prie to, ar 
Graikijos žmonės gaus lais
vai pasirinkti savo vyriau
sybę per laisvus rinkimus, 
ar kokia nors mažuma įvyk 

anar-Ambasadorius sakė i?r dvs perversmą arba 
manąs, jog pasėka dabarti- chiją.

Laivai, Lėktuvai Atakavo lwo Salą
PEARL HARBOR, gruod 

8.—Amerikos karo laivai 
armijos ir laivyno lėktuvai 
bei B-29 milžinai vakar vie
ni po kitų atakavo Iwo Ji* 
ma salą, Volcano salyne 
750 mylių nuo Tokyo.

Tai buvo pirma tokia ko
ordinuota ataka ant japone 
laikomos bazės Pacifike 
Manoma jų taikiniai buvo 
aerodromai ir pakrančių 
įrengimai toje saloje, iš ku

rios japonai skrisdavo ata
kuoti B-29 bazę Saipan ir 
Tinian salose, apie 700 my 
lių į pietus.

Ryšium su Pearl Harbor 
sukaktuvėmis vakar, Adm 
Chester W. Nimitz sakė vis? 
šeši Japonijos lėktuvnešiai dalyvauja kovose aštunto*’ 
kurie dalyvavo pasalinge į armijos fronte. Tas korrn- 
atakoj ant Pearl Harbor saa kaip tik pralaužė priešo 
1941 metais, jau senai su- linijas tarpe Lantane ir 
rasti ir nuskandinti. ,Montone upių, kas privedė

8-toii Armija Užėmė 3 Italijos Kaimus
ROMA, gruod. 8.—Aštun-|prie Ravanna užėmimo, 

tos armijos britai ir lenke' 
kariai veržiasi pirmvn nėr 
lietu, miglą ir dumblą, kad 
padidinti savo poziciją ana
pus Lamone upės, į pietva
karius nuo Faenza. Iki šio’ 
jie užėmė Castel Raniero 
Almatello ir Pideura kai
mus. Lenkai anksčiau oku
pavo Mezzano miestelį.

Šiandien pranešta, jog 
1-mag kanadiečių korpusą*

Į šiaurę nuo Ravenna 8- 
tos armijos patruliai užtiko 
nacius bebandančius įsteig
ti linija pelkėse netoli did
žiojo Valli di Commachio 
ežero pietinio kranto.

J.A. Valstybės Turi 
138.000.000 Gyventojų

WASHINOTON, gruod. 8. 
—Census Biuras šiandien 
sakė Amerikos gyventojų 
skaičius, įskaitant ir karius 
užiūrvie, yra 138.100,874. 
Nuo 1940 metų skaičius pa
didėjo suvirš 6,400,000.
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos Kronika
MASINIS LIETUVIŲ SUSI
RINKIMAS — {STEIGTI A- 
MERIKOS LIETUVIŲ TA
RYBOS IR •'BALF” 
SKYRIAI

Galutinai, po įvairių pa 
garsinimų tiek gyvu žodžiu, 
tiek spaudoje ir plakatais, 
įvyko Kenosha ir jos apy
linkės lietuvių masinis su
sirinkimas, gruodžio 3 d., 
parapijos saleje. Susirinko 
virš du šimtai žmonių. Jie 
atėjo numatyti būdus gel
bėti mūsų tėvynei Lietuvai 
ir vargstantiems okupantų 
priespaudoj lietuviams. Tad, 
nežiūrint kokių pažiūrų lie
tuvis, jei jam rūpėjo Lietu 
vos reikalai, būtų laikęs tai 
už pareigą dalyvauti šiame

meniškai išdėstė veiklą BA 
LF (Bendro Amerikos Lie
tuvių Fondo) ir skatino žmo-į 
nes įsteigti skyrių.

Jų raginimai nenuėjo vėl-i 
tui. Į Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyr. valdybą įėjo: 
pirm. klebonas kun. Pranas 
Skrodenis, MIC.; vice-pirmi- 
ninka: — Juozas Kasputis, 
Feliksas Povilanskis ir Pra
nas Stankus; raštininkė — 
Salomėja Zaleskaitė, iždinin
kas — Viktoras Mandr a vie
kas. O BALF valdybą suda
rė: pirm. — Pranas Stankus, 
vice-pirm. — kun. Albinas 
Gurklis, MIC., raštininkė — 
Salomėja Zaleskaitė, iždinin
kas — Jonas Druktenis. Rin
kimams užsibaigus, rinkta 
aukos.

Protarpiais susirinkimą

OLANDAI PADEDA SĄJUNGININKAMS pereitų metų persikraustė į d žiu i, kurs, nors -apsunkin- 
naujas vietas, prašomi kuo tas kitomis tiesioginėmis pa- 
greičiausiai pranešti naują reigomis, vis randa laiko pa- 
adresą. Bus kiekvienam pa- švęsti šiam kilniam tikslui, 
skelbta kada kunigas atsi- šis skyrius yra surinkęs dau 
lankys. Jei paskirtas laikas giau kaip 6 tūkstančius at- 
nepatogus, prašoma tuojau skirų drabužių dalių, ku- 
pranešti ir paskirti tinka- (Nukelta į 3 pusi.)
mesnį laiką. Tai prašoma iš_______________________
jūsų, kad parapijos lanky-
mas galėtų sklandžiai vykti. Į

Milwaukee
ŠV. GABRIELIAUS 
PARAP. ŽINIOS

BALF gražiai veikia 
Milwaukee ir apylinkės 

lietuvių prieš keletą savai- 
ių sutvertas BALF skyrius

Įžangos bilietai iš anksto ( Viduržemio cro vienete. Jo į labai gražiai veikia, vado- 
brolis Vincas taip pat yra I vau j ant kun. Antanui San- 
kariuomenėj.

Naujos Olandijos kariuomenės kariai padeda sąjungi
ninkams krėsdami namus ir ieškodami juose pasislėpu
sių nacių, kurie dažnai iš pasalų Užpuola savo priešą. 
(Acme-Draugas telephoto)
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masiniame susirinkime. Bet paįvairino muzika. Sugiedo- ] 
gaila pasakyti, nors buvo jus Amerikos himną, para- 
masinis lietuvių susirinki-Į pijos choras, vadovystėj Pr.
mas, tačiau nekatalikų at
silankė toks mažas skaičius, 
kad buvo galima juos su
skaičiuoti rankų pirštais.

Sugiedojus mūsų šalies 
himną, klebonas kun. Pra
nas Skrodenis, MIC., savo 
įžanginėj kaitoj paskelbė 
parengimę tikslą ir momen
to svarbumą. Įrodė dabar
tinį Lietuvos nelaimingą ir 
vargingą padėtį, ir kokia a- 
teitis laukia jos, jei negaus 
pagalbos iš kitur.

Pirmutinis kalbėtojas Le
onardas šimutis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirm. ir 
“Draugo” red., iškalbingai 
klausytojams suteikė žinių 
apie Lietuvos padėtį; išaiš
kino Amerikos Lietuviu Ta
rybos tikslą, ir ragino vie
tinio skyriaus steigimą. Ki
tas gi kalbėtojas kun. An
tanas Sandys, MIC., Milwau- 
kee BALF skyr. pirm., ir 
yienas direktorių Amerik ss 
Lietuvių Tarybos, gyvai nu
piešė vaizdus mūsų vargin
gos Lietuvos. Taip pat smulk

Bujanausko, padainavo “Lie 
tuviais, mes esame gimę”, 
‘Eina garsas nuo rubežiaus’, 
“Stokim broliai tuoj į dar
bą”; o iš Naujalio jungtinio 
vyrų choro “Lietuva bruugi? 
ir “Miškas ūžia”. Be to, pa
rapijos vaikučiai, vadovys
tėj seselių-mokytojų padai
navo “Kur Nemunas ir Dau- 

' guva”, “Leiskit į Tėvynę”, 
ir pašoko “Noriu miego, sal
daus miego”. Programa ir 
susirinkimas baigėsi su ge 
riausia nuotaika ir pasiten
kinimu, parapijos chorui su ' 
giedant ‘ ‘ Lietuva, tėvynė 
mūsų” ir visai publikai pri 
tariant.
“SIBIRO ŽVAIGŽDĖ ’

Gruodžio 17 d., 5 vai. po
piet, šv. Petro svetainėje 
bus vaidinama istorinis vei-i 
kalas “Sibiro žvaigždė”. Vai j 
dintojai bus Šv. Baltramie
jaus choristai iš Waukegan j 
III. Rengia Šv. Petro para
pija ir choras ir nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti i: 
pamatyti žavėjantį veikalą.

tik kainuos 50 centų, o prie 
durų bus 60 centų. T:dėl. 
visi raginami iš anksto įsi
gyti tikietus.
“CROIX DE GUERRE’

Pfc. Edvardas Kalasins 
kas (Coliins) 45C'J Tenth 
Avė., už nepaprastą priešo 
ataaą ant vieno tilto Itali
joj, kad padėti prancūzų kx 
riuomenei, Prancūzijos vy
riausybės apdovanotas auka 
tu ordinu—Cnoix de Guerre 
Tai vienatinis Amerikos ka
rys šiame kare apdovanotas, 
aukštu Prancūzijos ordinu 
ir dviems prez. Roosevelto 
citacijomis už labai tikslu 
bombardavimą Romos i:«. 
Florencijos geležinkelių cen 
trų. Jis yra bombardieriun.

TbL YARds <641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ash’and Avė.
VALANDOS:

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

ATLANKYK..............
PARAPIJOS

Ateinančią savaitę prasi
dės šv. Fetro parapijos ap
lankymas Viai, kurie nuc

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS=
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

MAS JUMS 
KAINAS!

J

Turime didelį 
ir gerų pasi
rinkimų Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų Ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,

Laikrodėlius, Žiedus. Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentas. Pasinaudokite I

JOHN A. KASS ,
IEWKLRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

«Z1< ARCHER AVENUE 
Ūbom; LAFAYBTTB M17

• V;

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of 

Fnrnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SnOWROGMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appolntment call —

BEPUBLIC 6051

J

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tilt viena pora • -im gyveni
mul. Saugokite Ja« I- ndaml lleg 
■amlnuotl Jas modernllklausla 
metodą, kuria regSJimo mokslą 
gali sutstktl.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinta, kurte pra* <> 

na via* aklų ttenapim*.

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

OnOMBTROTAl 
1801 So. AshUnd Avouue 

Kampas ll-toe
i. i. lu.iasi OANAIi Mat, Ubtaaga 

OFISO VALANDOS i
Baadlea a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir Atetad. a. m.
M TiO A SU

Mana tt meta praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akla Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- 

' liausiąs klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
rak. Seredomis nuo pietų, e Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos ke akinių. Kainos pigtea kaip

<712 South Ashland Ar.
PlMMM TAKO* 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės f
— tai mūsų specialybė. VlBBF'A'Š.. , J t . •. t » • . • .

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

ATEIKITE IR PATYS PAMĄTYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711 W.47th Street Tel. Yards2588

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rea. 6958 So. Talman Ars 
Res. TeL OROvehtt M17 
Offloe TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS rt CHIRURGAS 

2423 West Margnette Road

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

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

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1980 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

it TeL CANaJ 6122
Įv'ii DR. BIEŽIS

PENKIOLIKA (1S) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
apringsais,

arba Jūsų 

senas setas 

ar matrasas 

perdirbtas ir 

padarytas 

kaip naujas.

Ateikite šiandie!

•MM AIVŲ MtlCCU
Jaunuoliai, kurie nepriimami į ya]. nuo 9 vaj ryt0 į^j g vaj va^

SS“ -brti-
pne T*i JT™™

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

Jei. YARds 5921 
Į Sės.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD

Trečiadienio Ir 
Ofisas :

šeštadienio vakarėja 
ra nldarrtan.

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau

donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,
2201 W. Cermak Rd. 

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

vakarais ofisas uždarytas.
’ REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tek REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
I OYDYTOJAS IR CHIRURGAR į< 

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 HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080 .

Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434 [

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Slfifi 8o. Kedzle Avenue

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

Ofiso Tel................VIRginla 1886

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6ICIŲ PAS MUS - ūl M- AL. RACKUS
Statybai, Remontavimul, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIU teMOKC.IlMŲt
Panaudokite Prozų Dabartinė™ žemornn 

Nnoilmčlo Ratoma.

TAPKITE FINANSTNIAT WEPRUtlJlUBQMTI

TAIKYKITE mflsų įstaigoje. JAnų Indėliai 
Vflpmttngal globojami Ir Ilgi 15.000.00 ap
drausti per Fcderal Savlnga and I.oan In- 
■urance Corporation. Jūsų pinigai btia greitai 
Ubnnkanil Jnma ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINĖ (frrAIOA 

— 47 Metai Sėkmingo Tatarnavlmol —

KEISTUTO 5AVING5 AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Moeeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4294 Archer Avenue

| LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien mm 2:00 fU 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekra. tik susitartus.

DR. P. ATK0CI0NA5
' DANTISTAS 

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

3147 8. Halsted St, Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Yalandna: I—4

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210

Res. Tel. REPnblIo 0054 (

Jeigu neatglllepta —
šaak KEDzIe 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1-8 vai. popiet
Ir nuo fi Iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais Ir taipgi
Sekmadieniai* pagal sutarti.

Raiba yra visų didysia 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis)

i
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED

X

DTETTRAšTTS draugas. CHTCAGO, ILLINOIS

B “D R A U G O”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph P488-M8P

HELP UANTI.D — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

Yra

HELP YVANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Alaminum 
castings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nno 8 
ryto iki 5 pp. Šeštadieniais nno 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

Taikos Laikų 

Atėities

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

i KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Pradėta Lietuvai 
veikla

PRIE

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTŲ 
ARC WELDERIŲ 

PAGELS. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos—63 vai. J sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

7Imi Metai — Po Karo Ateitis
5757 W. 65th STREET 

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

ELECTRO-MOTIVE

Division d

GTRERAL MOTORS
Corporation

ATSIŠAUKITE

55th STREET IR JOLIET RD.

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

RANKOMIS SIUVĖJU
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

Pastangomis Amer i k o s 
Lietuvių Tarybos vietos sky 
riaus ir BALF, gruodžio 3 
d., Lietuvių Auditorijoj su
rengtos prakalbos su prog
rama.

Programą išpildė šv. Bal
tramiejaus parapijos xho-

Nors publikos nebuvo taip 
skaitlingai susirinkę, kiek bu 
vo tikėtasi, vienok, padarius 
rinkliavą, surinkta $46.00 
karo nukentėjusiems.

Dabar eina vajus, rinki
mas drabužių. Kas turite at
liekamų ir norite aukoti ka
ro nukentėjusiems lietu
viams, atneškite j Lietuvių 
Auditoriją. Kas utarninko ir

ras, vadovystėj varg. Stasio! P«nyčios vakarą, nuo 7 va-
Žyliaus, ir Naujalio vyrų landos bus vienas komisijos
choras, vadovystėj varg. Pr. nar1’ P™”, f w S tn 

Bujanausko. Kalbėtojas bu- atnestl' Me
Leonardas šimutis, dien- vienam ia valdybos narių, o 

“Draugo” redakto-Uie “‘važiuos paimti.
VO
raščio

VYRŲ 
VIRŠ 50 METŲ

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS
★ . ★

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

GERA PRADINĖ RATA 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PO KARO ATEITIS 
ATSIŠAUKITE

CASPERS 
TIN PLATE CO. 
4IOOW.42nd PI.

PLASTię
MOLD MAKERS
TOOL MAKERS
BENCH HANDS

KALĖDOMS BONAI 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 
DYKAI LIGONINES IB 

GYVYBES APDBAUDOS PLENAI

MIDLAND 
DIE & ENGRAVING CO.

1800 W. BERENICE
SVARBIAI PRAMONEI 

REIKIA

Core Makers 
Molderių

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

2742 W. S6th PLACE

PIPE MACHINE
OPERATORIŲ

ATSIŠAUKITE
GRINNELL CO

4428 S. WESTERN AVĖ.

Tau, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krafito sūnų, yr? 
brangesnis už 100 priešų ifi- 
naikintoją. Bosiuje

DARBININKŲ
PRIE FOUNDRY, JARDE IR 

MACHINE SHOP DARBŲ

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

darbams prie mūsų vartų.

C R ANE C O.
EMPLOYMENT OFISAS

4000 S. KEDZIE AVĖ.
HELP AVANTED — MOTERYS-- .---.-L-

ASSEMBLERS
Atlikit saugius, lengvus darbus 
modemiškoje karo dirbtuvėje 
Gera mokestis fr bonai. Tiktai 
dienomis. Uniformos duodama. 
Dykai busais patarnavimas.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel. PORtsmouth 6277

VYRAI m MOTERYS

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

MOTERŲ IR MERGINŲ 
LENGVIEMS ASSEMBLY 

DARBAMS

MOTERŲ - VYRŲ
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

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

STITCHING MACHINE 
OPERATORIŲ 
DIE CUTTING

PRESS OPERATORIŲ 
PRINTING PRESS VYRŲ 
CUTTING IR PRINTING

PRESS FEEDERS
ABELNŲ DARBININKŲ

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

ATSIŠAUKITE

ATLAS
60XMAKERS, INC. 

2555 W. Diversey Avė.
LENGVI DIRBTUVĖS 

DARBAI
$38.80 UŽ 48 VAL. SAV.

APMOKAMOS ATOSTOGOS

Vogue Luggage Co.
234 S. MARKET

rius, kuris savo kalboj, nu- Amerikos Lietuvių Tary- 
piešė dabartinę Lietuvos pa-Į bos ir BALF skyr. valdyboj 
dėtį, jos vargus, ir ko Lie- yra: Pranas Bujanauska3, 
tuvos žmonės tikisi sulauk-, pirm., telef. Ontario 7430; 
ti po šio karo, būtent lais-j J. Mitchell, viee pirm., Ont. 
vos ir nepriklausomos Lie- 6724; A. J. Sutkus, ižd., Ont. 
tuvos; ragino visus prisidė- 5766; G. P. Bukantis, rašti-
ti prie gelbėjimo tų vargšų 
lietuvių mūsų tėvynėj, ku-

ninkas; Majestic 1631. 
Surinkti drabužiai bus su-

rie dar liko gyvi, ištrūkę iš tvarkyti, supakuoti ir pa- 
priešo nasrų. siųsti į ceętrą. Raštininkas

Wisconsino žinios
(Atkelta iš 2 pusi.)

parapijiečiai renkasi penk
tadienio vakarais pasimels
ti Sopulingos Dievo Motinos 
pagalbos šiame labai svar-

riuos lietuviai labai gausiai biame reikale
sunešė Lietuvos gyvento-

Po svietą pasidairius
Visi mano tavorščiai ži

note, kas yra verbliūdas (ku 
pranugaris-camel). Jis yra 
keistas gyvulys. Jis turi zui
kio lūpas, žiurkės dantis, 
dramblio pėdas, gulbės kak
lą, paukščio kraują, gyva
tės šilumą. Jis gyvena Afri
koj.

Mes savo tarpe čia turi
me sutvėrimų, panašių ver- 
bliūdui. Tai vadinami bal- 
šavikai. Jie turi žmogišką 
išvaizdą, o sakosi paeiną iš 
monkių; jie tarp lietuvių gy
vena, lietuviškai šneka, o 
dirba amžinam lietuvio ne
prieteliui, pavergėjui, išnau
dotojui, skriaudėjui — mas
koliui; jie turi liežuvius be

o visuomet Stalinu dvokia, 
kaip tikri ožiai.

Skirtumas tarp jų ir ver- 
bliūdo gali būti tik tas: ver
bliūdas užsimerkęs mato, 
balšavikai ir žiūrėdami vi
suomet būna akli. Verbliū
das pasigeria, jei geria tyrą 
vandenį', balšavikai pasige
ria nuo šnapso. Verbliūdas 
labai naudingas žmogui ir 
be jo kelionės Afrikos ty
ruose nebūtų galimos, o bal
šavikai žmonėms tikras poi- 
zinas: jei jų nebūtų svie
tas būtų šimtą sykių lai
mingesnis.

Rūkimas ir nentsargumas 
su degtukais yra dažniau
sios priežastys gaisrų na-

nuodų, o žmones nuodijai muose. Nerūkyk dėlto lovoj 
pikčiau, negu nuodingieji su- j gulėdamas, ar minkštoj kė- 
tvėrimai; jie sakosi švarūs, dėj snūduriuodamas.

jams sušelpti.
Taipgi eina vajus, kad pri

rašyti kiek galima daugiau 
narių į BALF skyrių. Kiti 
valdybos nariai ragina ir 
randa daug pritarimo lietu
vių tarpe, t. y. prisirašyti 
prie šio kilnaus darbo.

“Sunday School” veikia 
Prie parapijos nėra mo

kyklos, bet tai spragai už-

M a Idos Apaštalystės 
paminėjimas

Sekmadienį, gruodžio 3 d 
gražiai veikiančioji Maldos 
Apaštalystės Draugija “in 
corpore” priėjo prie šv. Ko
munijos, kad ypatingesniu 
būdu paminėti šios kilnios 
draugijos šimtą metų gyva
vimo sukaktį. Reikia pažy 
mėti, kad ši draugija labai 
daug nuveikė parapijos la-

2411 
S. 52nd 

Avė.

j O H \ O.

5YKORA
REALTOR

I)

Phone:
CICERO

453

Rckomundiioia Jums sekančias nuosavybes kurios randasi Cicero i<\" Rer- 
wyn, Uavvndale, (Ikica.goje Ir Vakariniuose Pri<miesehiob<e kaipo tikrus 
bargenus! 'Mes pardavėm devynis (11) namais i dvi (2) dienas! Turi būt 
tam priežastis! Kur Jūs. galite pralenkti mūsų barbenus?

NESTVfiLUOKITE! MATYKITE .UOS ŠIANDIEN!

. I

PATYRIMO NEREIKIA nildvti išteista s°kmadienio! ° r48 vai. į savaitę. Defense darbai. pllaytl lste^ta S.KmaOieniO . buį. paskiausiu atvėju, gau- 
mokykla, kurion me-!sia. par5mg jtaisydama m..
t“’3 JaąkosĮ arti Šimtas pa- njgtpamams gražias sutanas 

ir t.t.

EAGLE GRINDING WHEEL CO. 
2519 W. Fulton St.

VYRAI IR MOTERYS

JŪS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS

RIEDĖTŲ!

rapijimo jaunimo. Vyriau
siems vadovauja patys pa
rapijos kunigai. Kitoms kla-

4925 W. 24tb PI.—4 ir 4 kambarių .............  $6350
1446 So. Clinton Avė.—7 kamb. mūro bungalow ..................................... $9900
2338- So. C.liristiana Avė.—5 ir 6 kamb. mūro .......................................... $5975
7129 W. 40th P!., Stiekney—5 kamb. bungralow ..................................   $7350
1632 So. 48th Ct.—'3 lietai mūro .................................................................. $14,900
2341 So. Keni1worth Avė.—2 aukšč. mūro rezid. 8 kamb................. $16,500
3126 So. Karlow Avė.—6 kamb. mūro cottage ........................................ $6300
1430 So. Harding Avė.—3 fletų mūro  ............................................. $7950
2031 W. 23rd St.—8 fletų mūro  ...................................................... $10,700
4818 W. 23rd St.—5 ir 5 kamb................................. ....................................... $6700
1531 So. Spaulding Avė.—3 fletų mūro ...........................   $5200
2508 So. Whipple St.—2 fletų mūro ir medžio ................................... .. . $4400
1821 So. Christiana Avė.—5 ir 5 kamb. mūro .......................................... $5150
8863 Burlington Rd., Brookfield—mūro biznio nuosavybe .............. $4750
1547 So. Trumbull Avė.—G ir 7 kamb. mūro .................................... $6600
Permok Rd. and Clinton Avė.—N.E. kamp. Tvotas 60x125 .... $12 900
2415 So. St. Tx>uis Avė.—6 fletų mūro ........................................" «,6’5n0
5423 W. 25th PI.—4 ir 4 kamb. medžio*..................... ‘.................. . $5950
1530 So. Christiana Avė.—6 fletų mūro .......................... .. ........................ $10 300
Ūkis arti Kankakee, Tllinoia-60 akrai Ir 7 kamb. namas ‘. $3950
3130 So. 55tr Avė.—9 kamb. mūro bungalow ........................................ $8400

EfUlS Ave-—Mūro »>*znio nuos. storas ir 8 fletal .. ^$10 900
1417 So. Harding Ave.—4 fletų mūro . .............. tėenn
1 333 So. 52nd Ave.—Mūro biznio nuosavybė .....................
S.W kamp. Ogden Ir Clarence Ave.—Kamp. biznio lotas............

71 pėdų pločio .......................
1900 So. Iromis St.-Mūro 2 Storai' Ir '6 ' fle'tai' ...............
Užeiga Clceroje—Viena iŠ geriausių ............... ’ 2°°

v. . ... . , t t64! So- Hamlln Ave.—6 ir 6 kamb. mūro .’..........................................
ŠIOJ parapijoj jvyksta Hanem Ave^ and 31.t St.-N.E. kamp. lotas 52X135 .............................. ^0
rlib-nn „olonzl,,” n4-1ot/4«i 1 S°6 W 21st st-—4 fletų medžio

ATn-
JSrr n"?5"' a,-Nw ”£»... .............

rapija ruošiasi su didžiau- ,So- Ave.—3 tietų mūro" ............. !............... ,69R0
pagarba atbudus atSvęs- Ave,_K.mp, “ ..................... ,,,M

•5026 So. Homan Ave.—4 ir 5 . ............................................. $5800
5503 W. Cermak Rd—3 aukSč mūro ii T ...................................................... $5450
1515 So. Mlllard Ave —fi rišti n biznio nuosavybė ................... $18,200
1250 so. Kedvale Ave—$ v™0™ ......................................................... *10.000
Yorkvillp tu in « ’ «r 4 kamb...................................
min am’ kamb. medžio rezidencija ............ ............................. I45on
I04” sv° Truinbuli Ave.—5 Ir 5 kamb. mūro ............ ........................
U4?Mn q,'*Trtll52n.1' Ave.-Blznlo lotas 52x120 ................................$1*2 000
1842 So. St. Louis Ave.—7 ir 7 kamb m n™ ................................ 41Z.000
1533 So. Pulaskl Rr — Mūro biznio nuosavybė i i i i .'i......................
4932 W. 23rd Place—4 ir 4 kambarių . ....   ^122
28.34 W. 21st St.—9 fletų mūro ............................
1532 So. Karlov Ave.—Storas Ir 5 fletai ................  j«?no

‘-nonab Ave., arti 41 st St.. Stiekney—Ix>tas 33x125 . i i i i i i i i i " $ (ooo
h«' Ave-—N Kamp. lotas 45x100 . . .•.................... $2400

1442 Ro. Drake Ave.—7 kamb. mūro rezidencija .... $3900
Dante ave., ėjo prie 1448 E. I R/Llrr.,H0Mo Av«e— K^n,.p 94x118 •••••’•J r 2850 W. 2lRt PI.—Mūro ir medžio 6 ir 5 kamb........................................ $4400

1237 So. Slst Ave..—Mūrinis Storas Ir 6 fletal .............................. $i-> 900
1762 W. Cermak Rd.—3 fletų mūro ................................................... \\ . $4509
3734 Park Ave., Brookfield—7 apartmentų mūro ............................... $34.000
1827 So. Spaulding Ave.—g ir 6 kamb. mūro ............................................. $8900
1629 So. 69th Ave.—5 kamb. medžio cottage ..................................... .. $6850
1251 So. Karlov Ave.—3 fletų mūro ................................................... $8700
1519 So. Trlpp Ave.—3 fletų mūro .......................................... .................... $8600
2100 So. Pulaskl Rd.—Mūro 4 Storai ir 4 fletal .  .......................... $32.500
1532 So. Millartt Ave.—S fletų mūro .......................................................... $8700
Jollet Rd. and Wolf Rd., I^tOrange—5 kamb. cottage, 3m. senumo $5506

Draugijai vadovauja: Sta»-
. nislova Markūnienė, pirmi- 

sems vadovauja kitos darbe- Į ninkS; A H land vice.pir.
.6j0S: „A"Jmininkė; Mrs. A. Vau Beck, 

raštininkė; ir Mrs. F. Behm- 
ke, iždininkė, šiuo laiku na
rės ruošiasi prie metinio ka
lėdinio parengimo narių nau
dai ir pasilinksminimui.

gota Laučiūnas ir Irena Pe- 
ksa.

Novena
Karo metu visa parapija 

sekmadienį viešai meldžiasi 
prašydama taikos ir apsau
gos bei Dievo palaimos mū
sų parapijos jaunuoliams, 
išvykusiems karo pareigas 
atlikti. Ypatingesniu būdu,

Širdies ataka

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

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA PRADINE MOKESTIS

+ MOTERŲ *
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ

★ VYRŲ * ‘
AUTOMATIC SCREW

MACHINE OPERATORIŲ 
PAPR. DARBININKŲ

EMPLOYMENT OFISAS ATDAR.
PIRMAD. IŠTISAI 8E8TAD.

8:90 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HŲRLEY MACHINE CO.
NAMAS PARDAVIMUI—2 lietų po

91fi SL44-k 4VIP Cinimn kambarius mūriniu. Karsto van- O. (mn A.VJL. CIVILKO dens ftiiuma. didelis beismentas ir 
atikas. Našlė (sakė kad turim par
duoti už $1 1,300. Kreipkitės prie: — 
J. PASKIET, 5804 U SO. KEDZIE 
AVĖ., TEL.—HEMIoek 3564.

Atlaidai
Sekmadienį, gruodžio 17 

d., šioj parapijoj 
“trylikon valandų” atlaidai. 
Kaip per pastaruosius me
tus, taip ir šiais metais pa-

Charles Gorman, 60 metų, sia 
gyvenantis 6967 Sheridan; ti. Pamokslą sakys šv. Pet-
rd., portretų studijos savi- ro Povilo par., Kenosha,
ninkas, 6009 Cermak rd., 
Cicero, buvo paliestas šir
dies atakos ir mirė. širdies 
ataka įvyko Wilson avė. ele- 
veitoriaus stotyje, gruodžio 
6 d.

REAL ESTATE FOR SALE

REAL ESTATE

GOOD WILL SERVICE
Tou wlll buy, aell or tra.de your 
property the llberal SAVINOS way j 
*hen deallng tbrough me. SAVE 
all you cnn! For the more you 
SAVE the more you profit.

A baaic Sočiai Juatice Deal and 
HONE8T 8ERVICE ln every reapect 
aaaured.

CHAS. URNICH 
2500 W. «Srd ST. — 2nd Floor

Tel. t P.RO8PECT 8025.
Or urrite, lt you pleaae.

Platinkite “Draugą”.

$6500

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS
1.1649 West 47th St.

Wisc., vikaras kun. Albinas 
Gurklys, MIC. Koresp.

Ištraukė $65

Kai Mrs. Mae Moore, 7359

74th str., negras ištraukė iš 
jos rankinuką, kuriame bu
vo $65.

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

Al. G.
Kumskis

f *

INSURANCE 
BROKER 

D5I Vtsoklu
INSURANCE

—ŠAUKITE - 
REPublic 1591 

lApildom IiiconiM'
Tax. Notariškus 
Kaštus. — l,atarnnvlmas Gira*.

2411 
S. 52nd 

Ave.

, JO H \ O.

5VKORA
Phone:

CICERO
453

REALTOR
OYVOS VIF.LOS ORGANIZACIJA 

MES VADOVAUJAME GREITUOSE PARDAVIMUOSE 
2» METAI REAL ESTATE BIZNYJE

tra.de
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DRAUGAS
< THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

28S4 South Oakley Avė. Chicago. lUlnols
Published Daily, except Sundaya,

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

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

Advertiaing in “Draugas" brings best resulta.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:

Metams ................ ............................ $7.00
Pusei mėty 4.00
Trims menesiams ............................................................... 2.Q0
Dviem mėnesiams . ............................................................. 1.50

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

Metams ...........................................................................
Pusei metų ............................................................................
Trims mėnesiams .......................................................... ‘"
Dviem mėnesiams i.........................................,.............. " ’
Vienam mėnesiui ............................................ ...................

$6.00
3.50
1.75
1.25
.75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Sukaktuvinis Labdarių Sąjungos seimas
PRIEGLAUDOS REIKALAI
Rytoj Šv. Antano parap. salėj įvyksta Lietuvių R. 

K. Labdarių Sąjungos 25-asis seimas.
Į šį labdarių seimą ypatingo dėmesio tenka kreipti, 

nes jo metu bus švenčiama 30 metų gyvavimo sukak
tis. Be to, kaip jau daug kartų šios organizacijos sky
riuje buvo rašyta, šiame seime reiks sudaryti rimtas 
pagrindas lietuvių senelių prieglaudai baigti. <

Nujaučiame, kad svarstant prieglaudos klausimą, sei
me gali būti daugiausiai diskusijų ir net karštokų gin
čų. Jokios paslapties mes čia neatskleisime, pažymė
dami, kad prieglaudos reikalais yra ne tik skirtingų 
nuomonių, bet savotiškos agitacijos ir net asmeninių 
užsimėtinėjimų. Mes iš savo pusės patariame į seimą 
atsinešti konkrečių sugestijų, jas rimtai svarstyti, o, 
jei reiks, ir pasiginčyti. Bet, jei norime ir Labdarių 
Sąjungai gerovės ir prieglaudą greičiau baigti, paša
linės agitacijos nevarykime, asmeniškumų nekelkime.

Labdarių Sąjunga yra grynai lietuviška ir katali
kiška organizacija. Tokia organizacija, statydama prie
glaudą, ligoninę ar kokią kitą įstaigą, turi laikytis 
nustatytos tvarkos. Tokių įstaigų steigimas, statymas 
ar tvarkymas turi eiti su vyskupo ar jo įgaliotinių 
žinia. Kitaip nėra ir nebus ir su labdarių statomos 
prieglaudos reikalais. Tuo būdu daugelis mūsų ginčų 
ir asmeninių užsipuldinėjimų neturi pagrindo, jie yra 
tušti. Sva/stydami prieglaudos baigimo klausimą, tu
rėkime galvoje tik vieną dalyką: vargstančius lietuvių 
senelius, jų ap’rūpinimą ir globą.

ŠIS TAS IŠ PRAEITIES

Rimties
VALANDĖLEI™

Prisiminus šventojo Jono 
Krikštytojo gyvenimą, atei
na ne vienam mintis — tur
būt šventieji, tarp jų ir šv. 
Jonas, didžiausią patirdavo 
džiaugsmą, kad galėję Vieš
pačiui paaukoti savo kentė
jimus. Jiems apsimarinimas 
tada ne kas kita, kaip ma
lonus cukraus šaukštelis pi
lamas į nepasaldytą gėrimą.

Šią mintį pasigavo psicho
logai, norėdami pajuokti kan 
kinius bei dvasios karžy
gius, teigdami, kad šventie
ji ne kas kita, kaip savo rū
šies sadistai, nes jų nuomo
ne, jiems buvę malonu likti 
mušamiems, kankinamiems. 
Bendrai paėmus, kur tik ti
kėjimas neapkenčiamas, su
galvojama visai nepalankių 
teorijų, kad tik tuomi pa
šiepus, išjuokus kas kata
likų laikoma šventu, pavyz
dingu, sektinu.

pašalinę priežastį gražiam 
pasišventimui.

Patys patirsime, kad net 
gerieji krikščionys dažnai 
klaidingai galvoja — tie da
lykai atgyvenę savo laikus, 
dabar, dvidešimtasis am
žius. Kaip paika! Nejaugi 
po dvidešimt amžių virtome 
angelais, nereikia rūpintis 
tuo, kad prigimtis traukia 
vienur, Dievo- įstatymai ki
ta kryptimi. Kol kas nėra 
mums visai natūralu daryti 
vien tik gera, nenorėti jo
kio blogo.

Amžiai bėga, bet kaip pir
miau taip ir dabar, esame 
nepastovūs, daugiau linkę 
prie blogo. Štai, kodėl vyks
ta dvasinė mūsų treininuotė, 
kaip šventieji kad darė, nes 
jiems ir mums, rūpi laimė
ti rungtynes... atsiekti dan
gaus laimę. A.B.C.J.

BONOS
JfeepBombs

Falling i

Daugiau nei 5,000
darbo-vadovybes
komitetu

Waahington, D. C. — T. 
K. Quinn, Karo Gamybos 
Vadybos Karo Gamybos Va
dybos Karo Gamybos vajaus 
generalinis direktorius, pra
nešė, kad jau virš 5,000 vi> 
sos šalies karo dirbtuvių vei 
kia Darbo-Vadovybės gamy- 
pažymėjo, kad komitetų skai 
čius, kurių tikslas yra eks
pedijavimas ir padidinimas 
gamybos šaudmenų, orlaivių, 
tankų, laivų ir kitų karo pa
būklų laike paskutiniųjų ke
turių mėnesių padidėjo net 
bos komitetai. Direktorius

President Roosevelt and Prime Minister Churchill:
1. Tlieir eountries seek no cngraudiaeinent, territorial or otherj
2. Tliey tleslre to seek no territorial ohanges tl>at do not accoid 

witli the freely eipresssed vvislies of tlie peoplęs coneęrnęd;
3. They respeet the riglit of all peoples to ehose the fonu of go- 

vermneut under whieh tliey will live; and the wlsli to see sovcręign 
rights and self-governnient restored to tliose who have been foreibly 
depri'ed of tliem.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941.

Kaip mūsų kariai šventė?
Mūsų karo vyrai Pacifike ne tuščiomis minėjo trijų 

metų karo su Japonija sukaktį. Gruodžio 7 d. jie ne
turėjo laiko tuščioms kalboms, bet kai liūtai kovėsi su 
priešais.

Amerikiečiai Leyte (Filipinuose) saloj perkirto prie
šų liniją, nuskandino devyniolika laivų, sunaikino tūks
tančius priešų karių ir savo jėgas išlaipino naujoje 
svarbioje Leyte salos vietoje. Šie paskutiniųjų dienų 
amerikiečių laimėjimai yra dideli ir reikšmingi. Di
deliu šuoliu pasivaryti į priekį prie išvalymo nuo ja
ponų visos Leyte salos. Kaip to bus pasiekta, tuomet, 
aišku, bus pradėta žygiai į kitas Filipinų salas ir pati 
Japonija bus dažniau bombarduojama iš lėktuvų. Prie
šai tai gerai žino, todėl jie yra nusprendę laikytis 
Leyte saloj iki paskutinio savo kario. Bet tos jų pas
tangos yra tuščios. Amerikiečiai eina pirmyn, ir jokia 
jėga jų sulaikyti nepajėgs.

Mūsų karių laimėjimai Pacifike ir kituose frontuose, 
turi būti stipriu akstinu namų fronte veikiantiems dau
giau dirbti, daugiau pirkti U. S. karo bonų, aukoti 
Am. Raudonajam Kryžiui kraujo etc. Juo didesnės bus 
pastangos namų fronte, juo greičiau susilauksime vi
suotinos pergalės laimėjimo karo frontuose.
• ★

Lietuvos šelpimas
Viena iš veikliausių šiandien lietuvių organizacijų 

Amerikoje yra — Bendrasis Amerikos Lietuvių Šelpimo 
Fondas. Ši organizacija yra pati jauniausia, tačiau jos 
veikla jau eina tikrai plačiu mastu. Taip yra dėl to. 
kad jos tikslais yra nepaprastai svarbus ir kilnus, dėl 
to, kad mūsų tėvų kraštas — Lietuva ir daugybė jos 
tremtinių, patekę į skaudžią ir tragingą padėtį, atsi
šaukia į mus, amerikiečius, prašydami pagalbos, šim
tai tūkstančių mūsų tautiečių neteko pastogės, duo
nos, drabužių. Ne savo noru pakliuvus Lietuvai į dvie
jų okupacijų priespaudą, žmonės ir laisvės neteko. To
dėl, Amerikos lietuviai negalėjo neatsiliepti į perse 
klojamos ir žudomos tautos šauksmą.

Šiandien BALF ne tik centras daug ir gerai dar 
buojasi, bet ir skyriai kolonijose įsijudino. Tų skyrių 
jau apie pusantro šimto pristeigta. Paskutiniuoju lai
ku jie puikiai pasidarbavo renkant Lietuvos žmonėms 
drabužius. f t j; $ ’IUR

Chicagiečiai neatsiliko nuo kitų miestų lietuvių. Chi- 
cagoj veikia keliolika BALF skyrių, susiorganizavusių 
į apskritį ir, darbščiai pirmininkei Sofijai Barčus va
dovaujant, didelius šelpimo darbus atlieka.

BALF apskritis šiandien jau išsiunčia j New Yorką, 
į fondo drabužių centralinį sandėlį visą vagoną Chi- 
cagoje surinktų drabužių. Rytoj vakarą Lietuvių Au
ditorijoj (6 vai.) apskritis rengia bankietą, į kurį už- 
kviečia visus Chicagos geros valios lietuvius. Ir, rei
kia manyti, kad į kvietimą gausingai atsiliepsime, į 
bankietą atvyksime ir tuo paremsime bendrą Ameri
kos lietuvių darbą, kuriuo siekiama sušelpti visus nuo 
karo nukentėjusius lietuvius.

Labdarių Sąjunga įsisteigė 1914 m. Jai statutą pa
ruošė kun. F. Kemėšis, tuo laiku buvęs “Draugo” re
daktorius. Sąjungos tikslas: steigti seneliams namus, 
našlaičiams prieglaudas, ligonines, šelpti ir globoti vi
sus, kurie reikalingi pagalbos.

Vienas iš stipriausių Labdarių Sąjungos šulų ir or
ganizatorių buvo kun. dr. Antanas Staniukynas, kurs 
dar prieš sąjungos suorganizavimą savo pastangomis 
jau buvo surinkęs $1,635.38 prieglaudai. Tą pinigų su
mą jisai įteikė Labdarių Sąjungai, kurios iždininku 
išbuvo iki savo mirties (1918 m. rudens).

Steigiamasis sąjungos susirinkimas buvo Šv. Kry
žiaus parap. salėj, Town of Lake. Jam pirmininkavo 
kun. Aleksandras Skripka, vienas iš organizatorių ir 
žymių labdarių veikėjų, sekretoriavo kun. F. Kemėšis. 
Pirmoji centro valdyba: pirmininkas S. Marcinkevičius; 
sekr. VI. Daukša; finansų sekr. Ona Pocienė; ižd. kun. 
A. Staniukynas; iždo globėjai — J. Elias, Pr. Maci
jauskas, Pr. Bacevičius; dvasios vadas kun. Pr. Sera
finas. Be virš suminėtų asmenų į direktoriatą įėjo. 
P. Mažeika, kun. M. Krušas, kun. A. Ežerskis, P. Maci
jauskaitė, B. šatkaitė, St. Tananevičius ir J. Stankus. 
SĄJUNGOS DARBAI *

Labdarių Sąjungos kuopos pirmoje vietoje rūpinosi 
savo tautiečių šelpimu įvairiose parapijose. Čia jos tik
rai gražiai yra pasidarbavusios ir daug nusipelniusios.

Kuopos, centrui vadovaujant, kėlė fondą prieglaudai. 
Jau 1915 m. buvo užpirktas didelis žemės plotas prie 
Šv. Kazimiero vienuolyno, ant kurio planuota statyti 
našlaičių prieglaudą. Skola už žemę atmokėta 1918 m. 
Su taksais, asesmentais ir procentais toji žemė labda
riams kainavo $24,650.00. Šiuo metu tasai plotas yra 
vertas apie šimtą tūkstančių dolerių.

1927 r_. jau turėta ižde nemaža pinigų suma ir, su 
J. Em. kardinolo Mundelein patarimu, nutarta statyti 
ligoninę. Vedėjomis pakviestos Šv. Kazimiero Seserys. 
Ligoninė baigta statyti 1928 m. rudenį. Tų metų lap
kričio 4 d. J. Em. kardinolas Mundelein ją pašventino. 
Šios (Šv. Kryžiaus) ligoninės statybai Labdarių Są
junga sukėlė virš $160,000.00.

Atlikus šį didelį darbą, labdariai nupirko ūkį (1929 
m.), kur manė statyti seneliams namus. Bet, pasiro
džius, kad tas ūkis yra per toli nuo miesto ir gero 
kelio, jis buvo parduotas. Šv. Kazimiero kapinių di
rektoriams nupirkus ūkį Orland Park, III., susitarta 
senelių namus |en statyti. Tie namai jau pastatyti. Tik 
reikia juos įrengti. Todėl sukaktuviniam seimui ir teks 
ilgėliau prie to klausimo sustoti.

Per trisdešimts metų Labdarių Sąjunga daug dirbo 
ir daug, kaip matote, gražių darbų nudirbo. Sukak
tuviniame seime, be abejonės, bus pagerbti jos stei
gėjai ir visi, kurie visą tą laiką sąjungai dirbo ir gau
siai aukojo.

Mes iš savo pusės nuoširdžiai sveikiname labdarių 
seimą, palinkėdami jo atstovams geriausių sėkmių gvil
denti aktualius organizacijos reikalus ir nutiesti tin
kamas gaires ateities veiklai.

★
— Gruodžio 30 d. sueina 10 metų, kaip prie bažnyčios 

durų Meksikoje buvo raudonųjų nužudyta Maria de Luz 
(amadio, pirmoji Katalikų Akcijos kankinė, apie ku
rią rašoma, kad ji buvo taip graži, kad galėjo būti fil
mų artiste ir taip šventa, kad galėjo mirti kankinės 
mirtimi.

Šv. Jono gyvenimas ty
ruose nebuvo lengvas. Dar 
sunkesnis pasidarė, kai, ruoš 
damas tautą sutikti Mesiją, 
rado tiek daug taisytinų pra 
sikaltimų. Nevengė, neatidė
liojo pareigų perspėti nusi
dėjėlius, net Erodą sudrau
dė. Visgi tyrų šventasis jau
tė galimas silpnybes prigim
tyje, tad grūdino save, kad 
bandymams užėjus, nepasi
duotų pirmai atakai.

Argi išmintingas, gudrus 
žmogus pajuokia atletą trei- 
niruojantį sunkioms r ungty- 

' nėms? Laike tos treiniruo- 
tės, kūnas tiesiog kankina
mas, kad būtų atsparesnis 
kovoje. Visgi nesakoma, kad 
kumštininkas save vargina, 
nes jam nepaprastas džiaugs
mas kyla iš tų kentėjimų.

Šv. Povilas, nors buvo taip 
stiprus dvasioje, tačiau jam 
irgi kildavo baimė, kad ne- 
įpultų į nuodėmes, tad ne
paliovė save varginęs pas- 
nikais, malda, darbu. Jis tik
rai ruošėsi kovai su nelabuo
ju mūsų visų priešu. Šven
tieji tą patį darė, manė, mo
kė kitus. Nedera primesti

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUTŲ

'Uit“''
VARTOJAMAS NAI JĄS PI.ASTIC MA- 

TKKIOIAS NATtKAIfiS Utį M 
SPALVOM OA.VI'V PIJCITUMS.

;;x"Velvatone"tx
$12.50

IKI $99,50 Už KIEKY'!RN A

Nantaldunda. Ra akonltf. Natūrai.® apat* 
voa. Neblunka. VlaoJ tai? tlnomoa dantų 
plauna. Parmatnmoa oryatal elear plaltoa.

Pliinkanna ■imkiimo, aaaltarAa. I’atrn- 
klnlmaa taruntoataa. Materlolite Inhnl pa
narna | gamtini VIana* rtlenoa fcaia,mq 
patarnavimas. ApakalMavlMaa rritol.

Dnrome pritna |apnmrt&a Ir 
Kautas tik M InlantiiotŲ įleotlaiij

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashlaml Stati l'l. Mon. 9251
Atdara nuo » ibi M. Aviliui ima h iki «. 

kaiiiamk likti vokai

JUMS W 2OI|| Kt. 2n<l l'l. Iaw M«A 
30 N. Dcarborn Rot. H0«, Sta Uiti 9 
Vidui mlaadlo vai. 9—4, Antradtonl Ir 

katvlrtadlanl nuo t Iki ,f.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALĘ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
L19 U O R 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

tnn|$|ADta|'|„

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni auoftimt] — be komisine 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

CERMAK RD....................Tel. CANol 8881
BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

F

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR U2KABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayetto 4566

Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas 1
VAL : — nuo 9 ryto Iki 6:10 p.p. etvlr. Iki 9. SeStad 9 Iki 12.

..........  . p

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUIH 9022 
STOKER COAL. Aukttos rfttflm, $745 

t syk plautos, Chemttlmi prirengtos

BLACK BAND LUMP............................$11.25
PETROLEUM COKE (Courae) ..?Ji 

PETROLEUM OOKE (Pilė Run) J jj 

W. VIRO. LUMP — Sijoti................jg

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE" 7
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labdarių Sąjungos Iždo Stovis
Lietuvių R. K. Labdarių 5 kp. parengimas 160.00 

Sąjungos centro iždininko a-' Mrs. Barbara SucilLa G.
pyskaita nuo praeito seimo N. 10 kp................ 100.00
(lapkr. 28, 1943) iki gruo-

TANKAIŠ GRĄŽINAMI SUŽEISTIEJI

p
Nathan Kanter — kamba

rio įreng................ 500.00'
Antanina Linkevičienė G. 

N. 7 kp.................. 100.00
Alex Dima 10 kp. 25.00 
10 kp. parengimas 245.00 
4 kp. parengimas 150.00 
Piknikas geg. 30 dieną, 

Vytauto darže .... 2,640.37 
Blvd. parengimas per K

Centro susirink, gruodžio žodelį • • • • •........ 42.30
A a. Sophie Masiulis pa-

džio šių metų.
PAJAMOS

Seime, iapkr. 28, 1943, pri
duota aukų .... $4,219.85

Mr. ir Mrs. Ant. Rudis, 
kambario įrengimui 500.00

A. Šilkas .............. 100.00
M. P. Javaras ir J. P. Ber

tulis ........................ 100.00

28-43........................ 151.00
A. Vanagaitis — “Margu

tis” ........................ 25.00
Natalia Šokas — įnešė į

prieglaudą............. 1,30000
Myk. ir Urs. Abna&nskąs

iš BrocktxMi, Mass. 100.00
Parengimas 1-mos kuopos

(Ir W. Bond 25.00) 481.25
A. Bacevičius iš ū-

kio ........................ 134.44
Barb. Jurionas garbės na-

rė 10 kp.................... 100.00
Vera Urban <(pirm. 50.00)'

G. N. 10 kp......... 50.00
Mr. ir Mrs. Geo. Simonai-1

tis G. N. 10 kp. .. 100.00
Mr. ir Mrs. Alex Zubė G.

N. 10 kp................ 100.00
Mr. ir Mrs. Paul Meškaus-

kas G. N. 10 kp. .. 100.00
Mrs. Agnės Šegzda G. N.t

10 kp.................... 100.00
Joseph Bražinskas G. N.

10 kp.................... 100.00
Mrs. Antoinette Lekawicz 

G. N. 10 kp. ____  100.00
Mr. ir Mrs. Jos. Stukas

G. N. 10 kp............ 100.00
► Cha s. Baldauskas 10 kuo-1 
pds • •••••• W % • jf • $ 40.00

Mrs. Anna Sadūnas G. N. 
10 kp..................... 100.00

Vinc. Brusokas 3-čia kuo
pa .. . . .................. 75.00

Mr. ir Mrs. Stanley Stan
kus 10 kp............. 50.00

Mrs. S. Ambrosas 4 kuo
pa ......................... 50.00

Parengimas (centro) St. 
Agnės Hali —
March 19 ............. 274.05

Parengimo March 19, pro
ga aukos ............. 305.46

7 kp. parengimas 47.25
Stanley Yerumbauski G. 

N............................ 100.00
Natalia Sokaitė — įnešė į 

prieglaudą ......... 400.00
Dr. Geo. Serner .. 25.00
Šv. Kaz. L. R. K. kapinių 

direk. kamb. įreng. 1,000.00
Jonas Lelingia — G. N. 

10 kp.................... 190.00
Mr. ir Mrs. F. Hodorowicz' 

G. N. 10 kp............  109.00
Kaz. Pald&uskag G. N. 10 

kp............................ 60.00
Kaz. Ročius (pirm. 50.00) 

G. N. 10 kp............ 50.00
Dom. Gudaitis 10 kuo

pa ........................ 50.00
J. F. Eudeikis 10 kuo

pa ........................ 25.00
Mrs. Rose Bare ha s G. N 

10 kp..................... 10090
Teodora Stankienė (piro 

50.00) G. N. 10 kp. 50.00
Mr. ir Mrs. Kaz. Zansytir 

G. N. 23 kp..........  100.90
Pranas ir Barbora šerne 

tai G. N. 5 kp........  100.00
Veron. Balcienė G. N. 5 

kp........................... 100.00
A. a. Antanas Stasiulis. 

5 kp........................ 100.00
Jonas Dimša G. N. 5 kuo- r 

pa ..........   100.00
Jurg. ir Julia Pūkeliai G. 

N. 5 kp. ... ...... 100.00

likimas ............. 500.00
Jozefą Šaltinienė G. N. 5 

kp........................... 100.00
Emelia Mockus G. N. 5 

kp........................... 100.00
5 kp. parengimas 100.00
Petronėlė Staražinskaitė 

G. N. 5 kp............. 100.00
A. a. Pranciškos Muraus

kaitės palikimas .. 81.94
LRKSA 137 kp. Rockford, 

Rl........................... 112.65
Ant. Kairys G. N. 22 kp., 

Rockford ............. 100.00
22 kp. Rockford 62.00
Kun. Jos. Jusevičius, O-

maha, Nebr............. 50.00
3 kp. rud. piknikos 221.00
4 kp. rud. piknikas 100.00
5 kp. rud. piknikas 200.00
7 kp. rud. piknikas 112.00
10 kp. rud. piknikas 90.00
Rudeninis piknikas bend

rai ........................ 179.00
A. Bacevičius iš ūkio 41.00
S. Keliotis iš Rockford, 

fll............................... 51.00
Iš ūkio ............   130.00
A. Baoevičius iš ūkio 80.00
6 kp. rud piknikas 25.00
23 kp. rud. piknikas 130.00
22 kp. iš Rockford per J„

Dimšą ___  41.00
A. Bacevičius iš ū- 

kio........................ 132.09
Josephine Rašinskas 25.00
22 kp. iš Rockford per 

Mrs. Jasper ......... 218.85
8 kp. parengimas 100.00

30 dieną ............. 930.35
Viso pajamų nuo praeito

? 7* ' ■<4 ■* ' 2 V '<

Vakarų fronte šiuo metu vietomis labai blogas oras: lietus, darganos, iš ko pasida
rė neišbrendamas purvynas. Tad sužeistuosius kareivius nuo Siegfried linijos į lauko 
ligonines prisieina gabenti ne ambulansais, bet tankais. (Acme-Draugas telephoto)

seimo ................. $19,850.95 Už kampelio “Drauge” ve-
Redakcijos prierašas: Ku- dimą .................... 120.00

nigas A. Linkus, Labd. Są- Už troką May 30 d. 15.00
gos iždininkas mums prida- Nuošimčiai už pasko- nais $450.00.
vė paskelbti visų aukotojų lą ........................ 414.75
sąrašą. Bet mes dėl vietos! Paskola atmokėta (vi-
stokos skelbiame vardus, au- sa) .................... 23,700.00
kojusių nemažiau $25.00. Pa Koplyčios reika-
našiu būdu garsiname ir ki- Lams .................... 60.00
tų -organizacijų aukotojų są- Special taksai (L.) ūky-
rasus.

IŠMOKĖJIMAI
Už seimo laiškus, skelbi

mus ..................... 57.95
Už paskolą nuošim

čiai ..................... 414.75
Tėvų Marijonų Bendradar 

bių seimui ............. 10.00! coration Day)

an navai oaptain, speaking ed on the sandy shores of 
at the. 25th anniversary ban Į the remaining 12 miles of 
quec of Gudynas Post, A-' Lithuanian seacoast.

Išmokėta.......... 25,957.28
Balansas..........$3,831.84
Dar yra U. S. karo bu-

meiican Legion, held at St 
Georgė s Parish Hali, ex- 
pressed confidence.in the a- 
bility of America as a world 
peacemaker.

“Ali the oppressed peoplt 
of Europe, said Commander 
Labanauskas, together witn 
the 800-year-old Lithuanian 
nation, are placing their 
hope and confidence in the' 
United States, which they 
consider a Congress of Na 
tions capable of impartially 
resolving and įmposing a 
just peace throughout the 
world.

“The Lithuanian navai of- 
ficer, now an engineer at the 
General Electric Co., Sche- 
nectady, wag captain of a 
Lithuanian w-arship, whose 
story appeared in Ripley ’s 
“Believe It or Not” ėolumi? 
a few years ago.

“Escaping the only port 
of Lithuania. German-occu

“The speaker halds a Ma- 
ster of Science Degree in 
Engineerging from Califor- 
nia Institute of Technolo
gy”

JOS. f. BUDR1K,
INO.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL

Tel. CALumet 7237

---------*---------
Užlaikome didelę krau

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

Čia rasite didelį ir įvai- 
•ų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei- 

a-.nas kainas.

CE1KALE PAS1NAUDOKIT

je............................ 17.50
Šv. Pranciškaus Seserų 

Rėmėjų seimui .... 5.00
Rudeninio pikniko spau

dai ........................ 20.00
Troko apdrauda ūky

je ......... .................. 32.48
Už popierines gėleles (De- 

92.00
Prieglaudos reika

lams ............. . ......... 12.50
Julian Sloge ris 25 metų 

jubil. ..................... 25.00
“Draugas” už spaudą —

S. Agnės Hali pareng. 64.50
Adv. J. Grish už Marti- 

shius — byla .... 100.00
Š. Kaz. Akad. Rėmėjų sei

mui ......................... 10.00
Už Decoration Day rink

liavos dėžutes .... 57.65
Adv. G. T. Driscoll už Ab- (p 

romavičienės bylą. . 75.00

PAIEŠKO DĖDĘ

Paieškau Dėdę PRANCIŠ
KŲ MICKEVIČIŲ (FRAN
CIS MICKEVICE) kuris 
pirmiau gyveno adresu — 
10450 Erickson Avė., Chi- 
cagoje. Jis ar bei kuris ži
nantis jo dabartinį adresą 
malonėkite atsišaukti į ma
ne. BRONISLAVA YONAI- 
TIS GUARDINO—46 Mont- 
rose Avė., Brooklyn 6, N.Y.

HELAUKITE-
Rytoj jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite aMtlkrinti nuo ugnies, Barnus, baldus, aotomoMliuH, 
ar šiaip ką apdraunti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jb parūpintų jom polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, netarMte jokių nemalonumų.

pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwr1tens”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefoną* CENTRAI. 5208 
GENERALINIAI AGENTAI AM Kompanijų:

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

M3CB

Prie Anthony M. Šlikas uz pj€(j ^emel, the ship wan
ūkį $200.00. dered for four months on

Mykolui Jurevičiui už at- the BaItic until a new
pirktus nuo jo gyvulius ir pOrĮ “Šventoji"”, was open
ūkio padargus dar įieuzmu- , ------ -------------------------
keta $2 000 00 '

Kun. A. M. Linkus,

0

Ūkyje už žvyru išpilimą 
gyvuliams kiemo 439.00

A. B. Petronis rudeninio 
pikniko reikmenys 214.20

centro iždininkas

"Catholic Cosrier”

apie lietuvio kapitono 
kalbą legionieriams

Rochesterio lietuvių legi- . 
jonierių postui minint 25 m 
sukaktuves, kuriose dalyva
vo daug aukštų svečių sve
timtaučių, kun. Bakšio sve- 
čias, inž. Labanauskas pa-

Viso išmokėta $25.957.28 sveįiūno svečius angliškai:
SUVEDIMAS “Catholic Courier” įdėjo

Pajamų buvo .. $19,859.95 sekantį tos kalbos paminė 
i jimą:

9,929.17 , “Lt. Commander Paul La 
$29,789 -f banauskas, former Lithuani-

Bal. prieš sei
mą 1943....

Viso su bal. ..

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI
DANTYS
PASAF1.ID DID2IAUHI 

DANTŲ IADIKBKJAI

ATVYKIT 
AIANDIH 
KREDITAS 
Jei IK-lkia

M-.tjrhlt 
milu pirm

baisom 
DIENy GARANOIJA
Dirbam piritas, kurių |„- 
paudlmai jtimi 11 tik nuu 
lainnluotų denti«tq.

PATOGIOS 
VIETOS

H PENTAI LftBORATŪRlES.int.^S
r 1555 MILVVfiUKEE AVENUE C2ZET3E3i ' 'IIJRRjl*"

aAa
n

PASTABA Reikalaukit tik- 
roa ••FIT-R1TK'’ rūilcr tik 

mū»i| puiiito tu,

ar

BUDRLKO RADIO VALANDOS:
1000 K„ Nedėlios 

vakare — 9:30 P. M.
W. Htt), 1450 K., Kctvego 
<aknre — 7:00 F. it

Stebuklu, ?

6
aip /

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

ŠVENČ. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA—$$.50

Kreipkitės su užsakymu:

DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois
R ---r* —v g

«se< z«b< »:*Mc:w»as

—
Namų Taisytojas

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

GfO. BORCHERTAS I t
roo.OtrO l'HteįiklnlŲ kostumertų Negali Klykti. ■

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST. 10546 S. Artesian. CED. 1739

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies liisuladjos Materiokt — šturmo langų 
—: Kombinacijos Durų •— rWallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys —. lasuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dlngs — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enasnello — Geležinių Namams ReUt- 
metiŲ (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt z

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VIOTORV 1272 

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

rOARGUTI^T
VEENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDEENLNTS 

RADIO LAEKRAATia. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 3 vai. popiet.
KITOMIS DIKNOMIA — amo 

9:M> vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

tadienlala nno 7 Iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adreaas:

6755 S. Weatem Avė.. Chicago, I1L
Telefonas — GROvehlU 2242
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Sodalicijos Šventoji

METINE vakariene
Mokyklos Motinų draugi- teratūros į parapijas ir mi

te, “bakaus” tam tikros Ii-įrašinėja straipsnius, šimtus,ir džiovina veidus, šių pa- tytojau, manai? Tikiu, kad

40 valandų atlaidai
Sekmadienj, gruodžio 10 

d., Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, prasidės 40 valandų 
atlaidai.

ja rengė metinę vakarienę 
gruodžio 3 d. Jau prieš pa-

laiškų-pranešimų veikėjams 
išsiuntinėja, tam tikrus sky 
rius organizuoja ir dar ant

tingus nešiodama, ko nepa 
trūko. Sophie Barčus Šeimi-

skelbtą valandą svečiai už- Į ninkių Raud. Kryž. vienetui | “steičiaus” lipa... 
pildė visas vietas. , drabužių rinkimo skyriui Ana, žiūrėk, muz. A. Po

Programą sudarė mokyk- B ALF Chicago apskričiai cius auditorijoj nuolat su 
vadovauja, Šalpos ir patrio
tinę veiklą veltui per radio

moterų chorais prakaituoja- 
Bridgeporto Stanevičienė,

vardes, nebent, kitoj teieg nebūsi godus ant gražaus 
ramoj paduosiu. I uždirbto pinigo žmonijos bei

Nebūtų nė dyvo, jei jie ir lietuvių tautos skerdynių 
jos už visus savo darbus ką proga... ir ateisi į Bendrą 
nors uždirbtų, bet negauna šalpos Fondo Chicago aps- 
nė cento! Tas tai, iš tikrų- krities parengimą sykiu su 
jų, šiais čėsais daug kam ne- mumis suvalgyti iškilmingus 
aišku. — Ar negalėtų jie pietus, išklausyti vadų kai-

Valanda
Visas pasaulis gruodžio 8

d. šventė Nekalto Prasidėji- los vaikučiai. Dainomis pa- 
Atlaidai prasidės iškilmin- mo Pftnelės Švenč. šventę. Y- įvairino Adelė Druktenytė. 

ga suma ir procesija 10:30; Progai Sodalicija, nes tai Jai akompanavo Emile
vai. 1 ’ yra j°8 šventė. Prose. Programos vedėju bu-

Pirmadienį ir antradienį Sodaliečių Chicago aps- ! vo kun. A. Zakarauskas. Kle 
Mišias bus laikomos 5, 6, 7, kritis ypatingu būdu nori bonas kun. Paškauskas ste- 
8, 9 valandą, o 10 vai. su- Pa8erl>ti savo Globėją ir pa- bejosi sėkmėmis ir gražia 
ma su pamokslu. Mišparai r?dyti savo meilę Jai. Dėlto tvarka.
minėtomis dienomis bus | y*®08 Jengiasi dalyv*,jtl Sv- Pelno vakarienė ir prog- 
7:30 vai. vakaro, po kurių ValandoJe sekmadieni, gruo- ramas davė virš $500. Tai 
bus sakomi pamokslai. dzl° 1(? d” Gimimo ParaP1_ skiriama mokyklos pageri-

Išpažintis per atlaidus bus į°S ^^oje (Marąuette nimui.
Park) 3 valandą popiet. Tai rezuitatas sutartine

Pasaulis paskendęs karo d.arbo chairman Bronės Am-

garsina; Nora Gugienė, be Brighton Parko Klimienė. > sau, tiesiogines pareigas at- bų opiaisiais momento klau- 
dešimties kitų pareigų, BA1 savo patalpas drabužių san-Įnkę ar iš “šapos” grįžę, ra- Simais, muz. A. Pociaus 
LF centre sekretoriauja, ra- j dėliams užleidusios, per die- ’ miai lovoj išsitiesę, į lubas meistriškai paruoštų chorų 
šinėja straipsnius, praneši-! nas tvarko rūbus išsiunti-, spiaudyti ir svajoti apie auk j ir kitų margumynų, 
mus Šalpos, R. Kryžiaus ir j mui Lietuvos žmonėms; So- sinę ateitį ant dolerių krū
k. klausimais, lanko mitin phie Barčus įstaigoj taip pat 
gus, sako “spyčius”, kad nei pasišventusios ir vis tos pa

čios moterėlės prie rūbų tai
symo nuolatos gadina akh

“steičius” braška; Samienė, 
10 vsikų, 4 karių motina

vos, kuri nuolat auga nuc 
gero uždarbio karo metu* 
— jūs pasakysit.

Ką, Tamsta, mielas skai

Žengte, marš į Lietuvių 
Auditoriją, 3133 So. Hals- 
ted, gruodžio 10 d., 6 vai. v.!

S. š.

klausoma rytais ir vakarais 
Gerbiamieji parapijiečiai

kviečiami pasinaudoti Ad-1 06110 8odahetes kvie brose ir co-chairman Donna
vento metu dvasine puota ir 
prisirengti prie sutikimo a- 
teinančių Kalėdų.

Kun. I. Albavičius. kleb.

Roselando žinios
Gruodžio 1 d. Apaštalys

tės Maldos draugija turėjo 
mėnesinį susirinkimą, kurį 
atidarė malda dvasios va
das kleb. kun. šaulinskas ir Į 
ragino narius darbuotis, pla i 
tinti pamaldumą parapijoje, 
ir daug gerų patarimų su
teikė promotoriams.

Draugijos valdyba yra la-

čia visus dalyvauti pamal 
dose ir kartu maldauti Ma
rijos, šios šalies Globėjos, 
kad užtartų už kovojančius 
ir išprašytų greitą taiką. 
Sodalietės tiki, kad jų šūkis: 
“Prie Kristaus per Mariją* ’ 
maldomis bus išklausytas.

Irpa

Marąuette Park 
žinutės
ĮVAIRUS VAKARAS

Po ‘ ‘Draugo ’ ’ koncerto, 
lapkričio 26, grįžau parap. 
salėn į šv. Vardo draugijos

Kaminskas ir komisijos: 
Ann Lawrence, Ann Vish, 
Bertha King, Harriett Pe- 
ters, Ann Vileikis, Bronė Ra 
kūnas, Ann Klauba, Violet 
Valentine, J. Barnes, The- 
rese Kreigler, Bronė Vallis. 
Bemice Zayner ir Jos. Ma 
lec. Daug darbo ir laiko po 
šventė Estelle Vaišnora L 
Emile Shimkus pagarsinimu 
rinkime ir tikietų pardavi 
me.

Draugijoje yra tik 40 na 
rių, bet draugija yra 4C 
strong. Dovydo Motini

KALĖDINIU DOVANU;
ATSILANKYKITE Į BU DRIKO KRAUTUVĘ 1

bai veikli: Petras Nedvaras, surengtą “Variety Evening”
pirmininkas; Elena Genienė, 
raštininkė.

Praeitą sekmadienį Apaš
talystės Maldos draugija ė- 
jo bendrai prie šv. Komuni
jos. Klebonas pasakė pritai
kintą pamokslą.

Visi katalikai turėtų at
kreipti daugiau dėmesio į 
šią draugiją, šįmet sueina 
100 metų, kaip ji įsteigta. 
Ji turi milijonus narių vi
sam pasaulyje.

Praeitą sekmadienį soda
lietės turėjo savo įžadus at
naujinti. Iškilmes vedė jų 
dvasios vadas kun. B. Gri
nius. Per 9*val. Mišias šv. 
sodalietės ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos, o po visam 
salėje turėjo pusryčius.

Ateinantį sekmadienį šv. 
Vardo vyrai eis bendrai per 
9 vai. šv. Mišias prie ko
munijos ir turės salėje pus
ryčius ir susirinkimą.

Koresp.

nariams ir jų žmonoms.
Nustebau! Salė ne ta. Pui

kus išpuošimas, stalų pasie
nių sudėjimas, ant stalų žva 
kių degimas ir muzikos švel
numas, sudarė jaukią atmos 
ferą. Vienos poros užkan
džiavo, kitos gėrė, šnekučia
vosi, trečios šoko smagią 
polką, vaizdas it į “night 
club”.

“Flcor Show” išpildė Ge
novaitė Giedraitienė, Anta
nas Kaminskas, Pvt. Edw. 
Giedraitis, Catherine Simo
naitis ir Ona Rimkus. Ma- 
gikais buvo dr. J. Simonai
tis ir Otto Klauba. Visi pui
kiai pasirodė. “Community 
Singing” programą ir vist 
vakaro eigą tvarkė Antanat 
Kaminskas.

Šis vakaras buvo rengia 
mas susipažinimui. Tas ir 
atsiekta. Visų kalbama, kad 
reikia rengti daugiau tokių 
vakarų mūsų didžioje para
pijoje. Lietuvių tarpe 
“innovacija”.

Ekstra telegramos 
chieagiečiams!

Tai čėsai, tai gadynės a- l 
tėjo, gerbiamieji! Idealogi 
niai skirtingų draugijų, klu
bų bei gazietų vadai ir pas
kui juos sekančios organi
zuotos masės jau susikalba, 
bendras tarybas, fondus tve
ria ir nesipešdami sutarti
nai dirba. Visi patriotiniai 
radio valandų leidėjai jų 
veiklą už dyką garsina.

Ar ne cūdai, kad dr. Si
monaitis m&gikos vakarus 
organizuoja ir pats ten “špo
sus” krečia; kad inžinierius 
Rudis toms organizacijoms 
“movies” rodo ir agituoja 
knygutes pirkti; kad Bridge
porto 75 metų amžiaus Ju
lius Šliogeris, su, maždaug 
tokios jaunystės, žmonele iš 
$30 senatvės pensijos gy
vendamas, per dienas iki 12 
vai. nakties drabužių rinki
mo skyriuje dirba ir rūbų,

tai pataisymą bei supakavimą ;|Į 
finansuoja: kad tūla poniu

Pasirinkimas didelis namams rakandų, lempų, stale
lių, paveikslui, karpetų, blanketų, kaldrų, įvairių vai
kams zabovų, minkštų krėslų, lovų, springsinių mat- 
rasų, gražių dinette setų, stalų, parlor setų, miegamo 
kambario setų, gerų anglinių ir gesinių pečių, bmga- 
low ir kombinacijos pečiui, kalėdinių atviručių, lietu
viškų ir angliškųu

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

/
Budriko Jewelry Krautuvė

po vienu stogu su Rakandų Kratuve 

Įvairus pasirinkimas moteriškų rankinių laikrodėlių po

$19.50 ir“"kS!
Vyriškų rankinių laikrodėlių kareiviams; deimantinių 
žiedų, aukščiausios rūšies, KEBJP SAKE, šliubinių 
žiedų, įvairių spilkučių, perlų, gintaro karolių^ Costu- 
me Jewelry.

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

75c VIENAS

LIETUVOS SUSELRIMUI BANKIETĄ
rengia

CHICAGOS APSKRITYS
BENDRO AMERIKOS LIETUVIU FONDO AMERIKOJE

Sekmadienį, Gruodžio (December) 10 d.. 1944
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE — 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILLINOIS 
Pradžia 6 vai. vak. —:— Įžanga $1.50 asmeniui
PROGRAMOJ DALYVAUJA: Solistai — Juozas Gudas — Lillian Macys — Aldona 
Barčus ir Lietuvių Šeimininkių Raudono Kryžiaus Vieneto Choras iš Chicagos.

LIETUVIŲ VI8UOMENE TAIPGI KVIEČIAMA DALYVAUTI

DRABUŽIŲ VAGONO ISLEISTUVESE 
Taipgi Sekmad., Gruod. 10d. — 2-tra valandą po pietų

Išleistuvės (vyks iš NEW YORK CENTRAL “teamtrack” vietos, kuri randasi 
prie 18-tos gatvės, tarp Clark Street ir Wentworth Avė. — patogiai pasiekiama.

Tuo laiku bus iškilmingai išsiųstas Drabužių Vagonas Lietuvos 'Nukentėju
slėms nuo Karo Žmonėms ir įvyks patriotinis programas susidedantis iš kalbų ir 
dainų. Dalyvaus taipgi Darius-Girėnas Drum ir Bugle Corps. Po šių iškilmių visi 
vyksime į Lietuvių Auditoriją, kur apvainikuosime Drabužių Vajų su Bankietu.

’ Kviečia — KOMITETAS.
.................. ..................................................... .................. J >

a v0'

<S&

Siunčiant. j kW« miestą, kainuoja $1. sunakavimas ir baksas dėl 
siuntimo, nežiūrint ar vieną rekordą užsakote ar 10 rekordų.

1RSRR—Tu TJetuva Tu mano, Dru-lla (Akims Biržys)
IRIOS—Rėdą. kad giltinS ne&da. Vasaros nakt’-a (D. RlnavičIutS) 
1R1R2—Man tik rodosi—Pasaulis stovi. (A. Vanagaitis)
1«1’4-El.ln mamai pasakysiu. Bernužčli nesvoliok (M. Pptr-kas) 
1fi,Sn_VIStvrlo vairas. Kvhortų nolka (Pesn. Angį. Benas)
IRIU?—Trauk Rimlški (polka). f?1o Mikas (polka)
IRIUS—TrkPk dukra už čigono. Ar no Jauna, ar no vainikuota? 
1R?RR—Poni duok taboko. Eiva boba nupu kult (J. Butėnas)
1R7R4—i 2 S Brr. Kupleto!, Polka. Jovalas (Armonika)
1R714—cįuHIpv nanabčlo. Mam^'ietė (S. Pauras)
IRajo—rtyloAukos (Oktetas). Tvllal tvllal 
imr.O—Snrkls Galijotas. Skudutis (V. Niekus)
142(111—Nuovo'’-'<f. t ą. Dolskis). Amerikos lietuvių priėmimas

Kampiškiuose.
iriri—Bb|4p-tn manas /J Petraitis), Svetima padangP (S. P,) 
1,'*AN—Vore-pntnlnkas. Atbulinis
1 / r^nni|pin| nnmntnl, Makalas darbas, žvglų Šuoliai (S. P.)
IR’ro Afpįipa tu nuims netrledok. A,ikso miglos 
1R"’’A—T„rku vostuvPs Rytu dalon
1R‘”S—VnuVn-cn vaizdelis. 1-ma ir 2-ra dalis
IRR’I—Pasakykite. mergelės. Kai .muiku groti tu A, Rabananskas 
te-ISR—*To„4a o-ndynė (mazurka). Vestuvių vairas 
ornes-Sitnn Sok<« dčl visu. Kas bus (polka). Kaimo Benas 
’rno4—tnei-nl Pastorius (Kauno Bonas)
"RR?2—cvptvoa TReon <-irr,u«'*t. i inkams giesme mos užtrauksim 

neeoklvpo MiSrus Choras
erno^ et člondiena, Atsiskubino Retlebin (Brk MIS. Choras' 
-Raja. mergužėle. gailios aSarėiės Rėdž'u po langeliu
SRR4R—pustannnkfi muSus baugini. Blusa (Petras Oleka) 
senir—r>*lngui<ukal. PraSom nnsakvtl (T,. Slnavlčiutė)
•>riwr—Vneguolis. Kad galėčiau (Uud. Rlpavlčlutė)
žRarr—fleaute c va Iras) Visiems tinka (nolkn) (Kauno Orkestras)
aenn2_A4apo brangio*! (vairas), Žvaigždutė (one sten)
trarR--Knre|vėlia (vairas* Eisim grvbautl (one stop) (Kauno Ork.)

—Gildys (nolkn) Klaipėdos vairas (KarlSkas Benas)
7oa74—4nt kiemelio (polka). Pas malūnėli (Karo Benas)

> ’Rato—pilko, kalu tilvikas. Panemunės vairas (Armonika solo) 
VRAHA—Gepttns žirgelis (polka) Neskubėk (polka)
•>rarį;—TAvvpės polka. Kuku vairas (Okeh Orkestras)
’oars—Nopia polka. Bučkio valcas
’«A»ž—Kibiro tremtinys, nevesk pačios (J. Olšauskas)
2RAAJ—linksmas JaunfmBHs (polka). Agotėlės vsleas (Šokių Ork.) 
PROSO—prirndlno flon| jtmop9g. Ant mariu krantelio (J. Butėnas)
PRAS^—GsnSm aveles, OI. čia. čia. (M. StrumsklenB Ir P. Petraitis) 
2RA9R—Orvbal Levendrells (RtrumsklenS Ir P. Petraitis)
PRAST—Jonas pas Rožę, Oaspndlnč Rozalija (St. Plika)
2RASA—Alutis Ir žemčs rojus, RarborvtS nosį trina (Rt. Pilka) 
2RA9S—Obuolys. Amatininkų daina (P. Petraitis)
PR1AA_-pnsto vvru (kom. seen.). Ant laivo (k. ar. (TTkterls)
2(5102—Didmiesčio polka. Karės laiku polka
PR1AR—Angelai gled danguje. Tyllatą naktj (Petraitis)
2R10R—Mnno tCvells (vateas), Ar žinai, kap gerai (polka)
2R107—Kralc polka. Džiaugsmo valandos (P. Rarpallus)
14AR#—Ruduo, (tango), Nepamiršk mane (Anglų valcas)
14084—Veltui pražysl (tango). Rudens pasaka (A. Rabananskas)

8001—Daktaro daina, Reptynlos pąčlos 
S002—Keturi ratai. Meilės karalaitis.

>55°

G°

kv-A"' \-

ar
1 Kudijet 

Žertus
Niekai nesuteiks jai tiek 
ilžlaugsino, kaip puošnus 
deimanto žiedas. Mes tu
rini daug Iš ko pasirink
ti — Ir visi prieinamo
mis kainomis.

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

Telefonas CALUMET 7237

<s»



šeštadienis, gruod. 9, 1944

Pranešimai

*

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Garfield Park Lietuvių Pa Teisybės Mylėtojų drau tainaj, 4535 S. Rcckwell St. M. Virgilijai, M. Bistrai, M. 
šaipi ni o klubo priešmetinis gystės priešmetinis susirin Kviečiame visus atsilankyti Anelai, M. Precilai. Nuošir
susirinkimas įvyks gruodžio kimas įvyks sekmadienį 

LRKSA Chicago apskri- w d Napoleon HiUi 3958 gruoc|įio 10 d., Chicagos Lic 
ties priešmetinis susirinki- We<jt 5th Ave x v#, tuvių Auditorijoj, 12 vai
mas įvyks antradienį, gruo 
džio 12 d., Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. parapijos 
salėj. Visų kuopų atstovai 
prašomi atsilankyti. Yra 
svarbių reikalų svarstymui. 
Be to, bus valdybos rinki
mas. Valdyba

Visi nariai prašomi atsilan- dieną. Visi nariai ir narės 
kyti, nes yra daug reikalų kviečiami dalyvauti, neg buo 
svarstyti ir, be to, bus ren- rinkimas valdybos 1945 me- 
kama klubo valdyba. Nariai tams. Yra ir kitų svarbių 
pasilikusieji su mokesčiais reikalų. Taipgi bus pardavi- 
prašomi apsimokėti. , nėjama 6-tos Karo Paskolom

ir paremti gražų darbą. Pel- džiai dėkoju už Mišių auką 
nas skiriamas sese'ių kep- lankymą, gėles, dovanas 
lyčios fondui. Pramogoj .us prisiųstas užuojautas; Sv 
daug gerų dovr.nų. Vardo dr., Šakių Apskr. klu-

Rengimo Komisija bui, brolienei iš Sheboygan, 
---------- Wis., visiems-oms mano mie

Cicero. — Visų šventųjų lierc.3 draugams ir priete-'

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys

draugystės priešmetinis su- j liams. kurie mane taip gai 
sirinkimas įvyks gruodžio šiai lankė. Atsiprašau, kau 

M Medeiinskas ■bonai- Kas Pirks boną, gaus 10 d., parap. mokyklos kam uegr’iu visų vardus atskirai
1. ... »» - - 1-----J- ■* —*---- • - paminėti dėl naujai įvestos

spaudoje tvarkos. Tat dar I

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

tikietą į Lietuvių Komitete
Cicero. - šakių Apakti- Pare"«im* gruodžio 17 d. 

ties klubo priešmetinis su- ^ariaus~ salėj.
sirinkimas įvyks trečiadie-

priešmetinį susirinkimą sek- ni> gruodžio 13 d., 8 vai. vak. 
madienį, gruodžio 10 d., pa- Stanaičių name, 1602 S. 50 
rapijos mokyklos kambary- Ct. Prašomi visi nariai iai-
je, 2 vai. popiet. Visi nariai 
kviečiami laiku atsilankyti, 
neg yra svarbių draugijos 
reikalų svarstyti, ir buą rin
kimas valdybos 1945 me
tams. Valdyba

ku ateiti. Turime daug svar
bių reikalų svarstymui. Taip 
gi rinkimas naujos valdy
bos 1945 metams. Po susi, 
rinkimo bus vaišės. Valdyba

A. Kaulakis, rašt

Brighton Park. — Treti 
ninkai rengia šaunų binge 
su labai gražiomis dovano
mis gruodžio 10 d., 2 vai 
popiet, Gramonto svetainėj

baryje, 1 vai. popiet.
Rašt. E. W. Miku,; j

Padėka
kartą tariu visiems-oms nuo 

i širdžiai ačiū. Pranas Juška1

. Sveikatai susilpnėjus, tu 1 
rėjau pasiduoti operacijai 
kurią padarė daktarai r 
Phifer, D. Parker, S. Biežio 

Nuoširdžiai ^dėkoju už ma

PIRKITE KARO BONUS!

$ STANDARD

SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Marųuette Park. — LRK 
SA 163 kuopa laikys prieš- 
metinį susirinkimą gruodžio 
11 d., 7:30 v. v., parapijos 
patalpose. Nariai būtinai 
kviečiami dalyvauti šiame 
susirinkime. Yra labai daug 
svarbių dalykų aptarti, taip
gi bus rinkimas valdybos. 
Todėl malonėkite visi daly
vauti. Valdyba

Vargdienių Seserų Gildąs 
metinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 12 d., 
Aušros Vartų parap. mokyk
los salėj, 7:30 vai. vakare. 
Gildos nariai malonėkite kuo 
skaitlingiausiai susirinkti, 
nes turime svarbių reikalų 
aptarti; taip pat bus ir val
dybos rinkimas 1945 me
tams. Prašau kreipti dėme
sio, begalo svarbu. Valdyba

4535 S. p,ockw«ll St. Visas , das bei lankymą kunjgams 
pelnas skiriamas labai ge- g Ga,jfiuj j Pr,JnBkiui r 
ram tikslui. Komisija kvie- Lukošiui; seselėms Kazimie-' 
čia visus atsilankyti. rietėms. mot. M. Juozapai Į

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. L A C H A W I C Z
KOPLYČIA —

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

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTEN MACKUS WlCH, Pree. and Mgr.

Rengimo Komisija

Budriko radio
programa

Šį sekmadienį, gruodžio 10 
dieną išgirsite nuolatinę Bu
driko radio programą per 
stotį WCFL-10CC-l:., kaip 
9:30 valandą vakaro. Išgir
site daug gražių lietuviškų1 
liaudies dainų, taipgi sma 
giog muzikos Budriko di 
džiulio racio orkestro.

Kita Budriko programa y- 
ra girdima kas ketvirtadie
nio vakarą per Cicero stotį 
WHFC-1400-k., kaip 7 vai. 
vakaro.

Šių programų leidėjai Juo
zo Budriko gerų rakandų ir 
auksinių .daiktų krautuvė, 
adresu 3241 So. Halsted St. 
kviečia visus lietuvius atsi
lankyti į Budriko krautuvę 
pasirinkimui gražių Kalėdų 
dovanų, kurių kainos vi
siems prieinamos.

Pranešėjas

Vėl Atakavo Nacių 
Gelžkelius, Aliejų

LONDONAS, gruod. 8.— 
Britų Lancaster bomberiai 
šiandien smarkiai atakavo 
nacių geležinkelių centrus ir 
aliejaus varyklas. Pirmas 
puolimas buvo ant geležin
kelių einančių per Duisbur- 
gą. Už kelių valandų atakuo
ta sintetinio aliejaus vary
kla tam pačiam mieste.

Nakties metu Mosquito 
lėktuvai numetė didelį skai
čių didelių dvi-toninių bom
bų ant Koelno.

Bridgeport. — Dr-stės Šv 
Onos priešmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruo 
džio 10 d., parapijos mažo
je salėj, 1 valandą popiet. 
Narės malonėkite pribūti 
Turime svarbių dalykų ap
tarti. Valdyba

Brighton Park. — Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė 
mėjų 2 skyrius rengia “bun 
co party” nedėlioję, gruo
džio 17 d., Gramonto salėj. 
4535 So. Rockwell St. Pra 
džia 2 vai. popiet.

Komisija yra pririnkus la 
bai gražių dovanų ir prie tu 
bus ir namie keptos duonom I 
su arbatėle.

. S. t,
Brighton Park. — Švente 

Pranciškaus Vienuolyno Rė 
mėjų 2 skyrius rengia “bun- 
co parėy” gruodžio 17 d., z 
vai. popiet, Gramonto svt

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Bosas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO

aVa A. t A.

Įpykę Italai Puolė 
Tris Juodas Biržas

ROMA, gruod. 8.—Vyrai 
moterys ir vaikai užpuolė 
tris Romos juodas biržas, 
apvertė vežimus ir stalus ir 
išmetė jų parduodamas pre
kes į gatvę. Tos krautuvės 
atvirai pardavinėdavo viso 
kiaušį maistą už nežmoniš
kai aukštas kainas.

JONAS WICZKUS
Gyveno; 4602 So. Taulina St.

Mir« Grucd. 7 d., 1944 m., 
9:30 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr,, Žvingių par., 
Stepariši^ės kaimo.

Amerikoje išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolj Vincentą, tViczkus ir bro
lienę Uršulę, ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko seserį Barbo
rą Montrlmienę, švogerj Vladis
lovą ir jų šeimą, brolj Petrą 
Ir kitas gimines Ir pažjstamus.

Velionis priklausė prie Gvar
dijos Vytauto draugystės.

Kūnas pašarvotas. John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4 60 5 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Jvyks pirmadien), 
Gruod. 11 o., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus -atlydėtas i šv. 
Kryžaius parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:
HtvdL. Hrnitenj 
Kitos Giminės.

Ir Vi«w

Laidotuvių lJirektoiius John 
F. Eudeikis, -Tel. YARos 1741.

KAZIMIERAS K U K ET SKIS
Gyveno 2250 W. 23rd St. 
Mirė Gruod. 7 d., 1944 m., 

10:20 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apsltr.

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Oną (po tėvais Kat- 
kaitė), 3 sūnus Joną, Pvt Ka
zimierą ir Pvt. Petrą (U. S. 
Army), dukterį Marijoną Gav- 
ril, žentą Juozapą ir anūkus 
Eleną ir Juoaą, brolj Joną, 
dėdienę Rozaliją Kuketskienę 
ir jos vaikus Frances, Victor 

-Ir Dorothy, švogerio vaikus 
Stanislavą Lenai ir Antaną 
Katkus ir jų šeimas, švogerj 
Stanislovą ir jo moterj Uršulę 
Katkus, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažstamų.

Velionis priklausė prie S. L. 
A. 36-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas Lacha.vicz 
koplyčioje, 2314 West 23rd PI.

Laidotuvės jvyks pirinad., 
Gruod 11 d. iš koplyčiis 8:20 
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
ros Vartų pntap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų. bus nuli dėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame \i;.us 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dahvautl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnui, Duktė, žen
tas. Anūkai, Brolis ir Viso* Ki
lis Giminės.

laidotuvių Direktorius La- 
chawich ir Sūnui, Tel. CANal 
2515.

PERSONAL1ZED MEMOR1ALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PAROTOJI AB. l’LOPI.L PREFEB TROOST PRODUOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONtetLO GRANITE 
Most lleaiitiful—Most Enduring—Strongest—Best ln Tlie AVorld.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 
KREIPKITCS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
x —THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

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

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

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

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
, Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

r d

KKEIPK1TB8 PRIE MUS 

TIESIOG IB SUTAUPY

SIT AGENTŲ KOMISĄ.

suvma 200 paminklu 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKEMUL 

Geriausio Matcrtolo h Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mfiaų Lietuviams 
klientams pilna patenkinimą. 

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.Štai vienas ii ml 

pamiakHnlą
DIDYSIS Ofisas Ir DteMavB: M7 N. WE8TEBN AVĖ. 

(Netoli Orand Ava.)
PHONE: 8EELEY 6109

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos,

' 4 AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

L LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ, Tel. LAK 3572

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

« Telephone YARds 1419___________

V ; LT. zolp
1646 WEST 46th ST._______Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 L1TUANICA AVĖ, Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. PtlIJman 9361

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 L1TUANICA AVĖ. Phone VARds 4908



R - BBSJKAgT® SKKTOSS. CWCXGO. rCttNftlS

LABDARIŲ SĄJUNGĄ
(J “'C) jį

ATVYKTI Į SUKAKTUVIU SEIMĄ
Labdarių Sąjunga šiemet mini 30 metų veikimo su- | 

kaktį ir todėl visus užkviečia į seimą ir prašo padėti už- (į) 

baigti statyti lietuvių senelių prieglaudą |š
Kviečia |)i

LIET. R. K. LABD. SA-GA

Sekmadienį, gruodžio (December) 10 d., 1944 
| ŠV. ANTANO PAR. SALĖJ, CICERO, ILL.

•'• Seimas prasidės 10 vai. pamaldomis šv. Antano baž-
nyčioj. Po pamaldų bendri pietūs. Sesijų pradžia 2 vai. 

(il PO pietų.
[SSS&gSjtsjg!

Iiii

Iš teismo salės

Kaip dešros apsaugojo didelį Ed 
nuo kalėjimo bausmės

KALĖJIMO DURYS NEUŽRAKINTOS. KAD PALEIDUS 
RAKTO VYRĄ. — SVARBŲ VYRĄ DEŠRŲ GAMY
BOJE ...

Iš šeimų gyvenimo...

"Lipstikas" atnešė j namus mirtį... 
Kai įsipainiojo kita moteris

ŽMONA BUVO PASLĖPUSI VYRO GAZOLINO KUPO
NUS, KAD JIS NEGALĖTŲ VAŽINĖTIS SU KITA 
MOTERIM. — KILO GINČAS, KURIS BAIGĖS ŠŪ
VIAIS...

VIETON GEN. CLARKO

Vakar rašėm, kad didelis Ed Hribek buvo patekus į 
policijos rankas, kai jis nenorėjo sumokėti už kelionę gat- 
vėkariu. Ketvirtadienį Edwardas stojo prieš teisėją Jay 
A. Schieler, South State teisme. Bet dešros išgelbėjo Ed- 
ward Hribek, 38 metų, 1657 So. Throop str. Buvo panai
kinta byla, kur Edvvardas buvo kaltinamas netvarkingu 
elgesiu, kai Edwardo darbdavys kreipės į teisėją ir pa
reiškė, kad dešrų gamyba kenčia, kai Edwardo nėra dar
be.

Hribek, kuris turi 6% pė
dos aukščio ir sveria 287 
svarus, yra svarbus vyras 
(keyman) dešrų gamyboje, 

ir Forster dešrų 
1839 Blue Island

Furhman
gamyboje
avė.

Po to, kai Edwardas tre
čiadienio vakare buvo paė
męs keletą “burnelių”, jis 
Įlipo į gatvėkarį ir važiavo, 
bet atsisakė mokėti už ke
lionę. Jis įlipęs į gatvėkarį 
bandė linksminti keleivius, 
atlikdamas gimnastiką prie 
geležinio stulpo, kuris buvo 

• sujungtas su gatvėkario sto
gu.

Gatvėkario vairuotojas bi
jodamas, kad dešrų gamin
tojo svoris gali nuversti sto
gą, pradėjo greičiau vaižuo- 
ti State gatve, sustojo prie
šakyje centralinės policijos 
stoties, prie 11-tos gatvės,
kur jis pasišaukė pagalbą.

* * *
Policijos sąuadas atvyko, 

bet negalėjo Ed Hribek’o su
valdyti. Dar daugiau pagal
bos buvo iškviesta, ir paga
liau Edvvardas suvaldytas. 
Bijodami, kad jis gali vėl 
pradėti veikti, policija suri
šo jo rankas su dideliais re
težiais, kurie vartojami meš
koms, mat, paprasti retežiai 
negalėjo apsupti jo rankų 
riešų.

Praeitą ketvirtadienį Hri
bek’o darbdavys Arthur For
ster telefonavo teisėjui Schi- 
lleriui ir jam pasakė, kad 
kompanijos dešrų gamyba 
sumažėjusi, nes Edwardo 
Hribek’o nėra darbe. Po to, 
kai Ed. Hribek pažadėjo vėl 
negerti, teisėjas jį paleido jo 
žmonos apsaugai. Žmona jo 
laukė, bet su juo nekalbėjo...

Apdegė ūkininkas
Carl Beckstrom, 58 metų, 

ūkininkas, 183rd str. ir 
Springfield avė., netoli 
Homewood, sunkiai apdegė 
aną dieną, kai kerosinas už
sidegė ir suliepsnojo pilant 
į pečių savo name. Gaisras 
sudegino namą.

Vagys pražiopsojo.. 
Ką? $400

Vagys įėjo į West Disin- 
fecting kompaniją, 2635 Cot- 
tage Grove avė., ir pametė 
nusidėvėjusį stalą. Vagys 
nekreipė dėmesio į stalą, bet 
nuėjo prie didelio seifo, iš 
kurio iškrapštė penkiasde
šimt sidabrinių dolerių ir 
išėjo... Bet stalo stalčiuje 
buvo $400. Stalas vagims at
rodė prastas, todėl jie į stal
čių nosies nekišo.

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie 1945 metams užsisa
kytų dienraštį “Draugą”.

Skelbkitės “Drauge”.

Kam susierzinti?

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

nuo Cigareto Sudžiūvimo

Old Gold’s šaunus sumaišymas daugelio puikių 
tabakų... su tinkamu primaišymu ekstra pagar
dinančių Latakia lapų ... yra apšlakštomaa su 
Obuolių "Medum”... kad pagelbėti apsaugoti ciga- 

^retų^sudžiuvimą. Pabandykit pakelį!

>3KI,AI'SYKrr “Wlilch la WWch?” TreCad. vak. CBS—Ir The Comedy Theatro Sekmad. vakarais NBC

KIT KXTRA 
•100 KARO BONA

Leitenantą generolą Mark 
W. Clark, vadą Amerikos 
Penktosios Armijos, pasky
ras vyriausiu sąjungininkų 
kariuomenių vadu Italijoj, 
šis leitenantas gen. Lucian
K. Truscot paskirtas vadu 
Penktosios Armijos. Jis yra 
pasižymėjęs garsiame Anzio 
mūšyje. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Du paskendo ežere
1

Aną dieną įvyko skaudi 
nelaimė. Burtcn Garvey, 52 
metų, iš Ludington, Mich., 
ir jo duktė Rose, 23 metų, 
paskendo Pentwater ežere, 
netoli Ludington, kai auto
mobilis įšoko į vandenį. Jie 
buvo automobilyje, kai au
tomobilis prasimušė per ap
saugos tvorą kanalo tilte, ir 
paskendo 16 pėdų gilumos 
vandenyje.

*

Ginčas dėl kitos moters 
atnešė šūvius, žmona nušovė 
vyrą, praeitą ketvirtadienį, 
jų name, 3301 Union avė., 
Steger. šūviai atėmė gyvybę 
Perley E. Milės, . 49 metų 
amžiaus, jis buvo Elgin, Jo- 
liet ir Eastern geležinkelio 
Yard viršininko padėjėjas. 
Šūvius iš revolverio paleido 
jo žmona Mrs. Frances 
Milės, 47 metų.

M4 V
Mrs. Milės pasakė Anton 

Paulus, kauntės plačių kelių 
policijos leitenantui, kad jos 
vyras nesenai buvo grįžęs 
namo su lipstiku ant savo 
rūbų.

Ji pasakė;' kad jinai pa
slėpė jo C gazolino kuponus, 
kad jis negalėtų naudoti sa
vo automobilio kitos moters, 
jos konkurentės, pa važinėji
mui. Antradineį, Mrs. Milės 
pasakė, vyras ją mušė, kai 
jinai atsisakė grąžinti kupo
nus.

Kai jis pradėjo ją vėl muš
ti praeito ketvirtadienio va

kare, ji pasakė, jinai paėmė 
revolverį iš stalčiaus ir pa
leido šešis šūvius į žengiantį 
Milės. Keturi šūviai palietė
jo galvą ir pilvą.

' * * *
Jį rado mirusį Stanley 

Cointin, iš Beecher, Mrs. 
Milės sūnus iš pirmykštės 
moterystės. Jinai telefonavo 
Cointin’.ui, kai jis dirbo Chi- 
cago Heights karo fabrike. 
Ji pranešė:

“Nelaimė verda!”
Policijai ji pasakė:
“Aš niekada jo nebuvau 

palikusi. Aš jį mylėjau, bet 
jis manęs nepaisė”...

Keturiuose karo frontuose

2,698 amerikiečiai sužeisti
Iš ILLINOIS VALSTIJOS SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 

YRA 179 VYRAI. — SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE YRA 
LIETUVIŲ.

Karo departamentas gruo
džio 7 dieną paskelbė 2,698 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, Vi
duržemio, Centro Pacifiko 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose. Dau
giausia sužeista Europos ka
ro lauke.

Sužeistųjų skaičiuje iš 
Illinois valstijos yra 179 vy
rai, jų skaičiuje 100 vyrų iš 
Chicagos ir jos apylinkės.

Dviejų metų mergytę

Sumindžiojo mirtinai dėl verksmo
SAKOMA, KAD PADĖJO MERGYTĘ ANT GRINDŲ IR 

20 METŲ JAUNUOLIS PER JĄ PERĖJO

DAVENPORT, Iowa. — 
Policijos vadas Reed Phil
lips pasakė gruodžio 7 die
ną, kad Robert Schlimmer, 
20 metų, prisipažino nužu
dęs 2 metų amžiaus Jean 
Joyce Lastrieter, padėjo ją 
ant grindų ir per ją perėjo 
(sumindžiojo), “kadangi ji 
nenustojo verkti”.

Kūdikio lavonas buvo ras
tas gruodžio 6 dieną jos te
tulės Mrs. Henry Schlimmer, 
prisipažinusio užmušėjo bro
lienės namuose

Jean’s motina mirė, kai ji 
gimė, ir Mrs. Schlimmer rū

įvairiaiįdomios
....ŽINIOS

Įdomus vakaras
Sekmadienį, gruodžio 17 

d., 6 vai. vakare, Cicero Lab
darių kuopa ruošia įdomų 
vakarą, kur bus perstatoma 
veikalas “Taip tėvas norė
jo”. Veikalą perstatys Chi
cagos Ateitininkų kuopos 
nariai. Atvykite pamatyti
įdomaus vaidinimo.

* * #

Labdarių seimas
Sekmadienį, gruodžio 10 

d., 2 vai. po pietų, įvyksta 
Labdarių seimas. Seime pa
skaitą turės kun. K. Baraus
kas, “Draugo” redakcijos 
narys. Seimas įvyks Šv. An
tano lietuvių parapijos sa
lėje, Ciceroje.

Platinkite ir raginkite, kad 
visi skaitytų “Draugą”.

Sužeistųjų skaičiuje Eu
ropos karo lauke yra Tech. 
5th grade Bruno C.Shatkus, 
jo motina Mrs. Anna Shat- 
kus gyvena 4436 So. Fair- 
field avė., ir Corp. Frank Si- 
lanskis, jo tėvas Dennie Si- 
lanskis gyvena 3455 South 
Lituanica avė.

Sužeistųjų karių skaičiu
je iš Indiana valstijos yra 
— 16 vyrų;- iš Michigan — 
23; iš Wisconsin — 60.

pinosi mažaja mergyte mo
tinai mirus. Gruodžio 6 die
ną ji paliko kūdikį daboti 
Schlimmer’iui, kai ji išėjo į 
miestą.

Žuvo keleivis
Nepažįstamas žmogus, apie

70 metų, buvo užmuštas pra
eito ketvirtadienio vakare, 
7:45 vai., kai jis buvo su
trenktas automobilio, prie 
1652 N. Kedzie avė. Lavonas 
buvo nugabentas į laidotu
vių namą, 3234 W. North 
avė.

/ mus
*X Community and War 

Fund, per lietuvių skyriaus 
pirmininkę J. Daužvardienę, 
atsišaukia į visas lietuvių 
draugijas primindamas, kad, 
kurios yra nutarusios iš sa
vo iždo skirti auką tam fon
dui, ir dar nėra pasiuntu- 
sios, kad/ nieko nelaukiant, 
pasiųstų. Fondas turi rekor
dą visų draugijų ir žino, ku
rios yra pažadėjusios auką 
ir dar nepasiuntusios.

X Jonas ir Juozapina Kii- 
kūnai, vestsaidiečiai, įsigiję 
naują rezidenciją Chicagos 
priemiestyje — Riverside 
(6928 Riverside Drive), gruo 
džio 9 d. išsikelia ten gy
venti. Šiame gražiame prie
miestyje jau nuo seniai tu
ri rezidencijas vestsaidie
čiai: bankininkas Mackevicn 
ir biznierius Kaminskas. Kli 
kūnai savo namo West Side 
sako, kol kas neparduosią.

X Sasnausko vardo cho
ras repeticijas daro sekma
dieniais. Gruodžio 10 d. re
peticija bus šv. Jurgio pa
rapijos salėje, muzikos kam
baryje, 4 vai. popiet. Cho
ras ruošias “Muzikos Žinių” 
sukaktuvėms. Visi gražia
balsiai vyrai, buvę to choro 
nariai, kviečiami sekmadie
nį atsilankyti į praktiką.

X Julius Žilinskas, savi
ninkas vaistinės prie 23rd 
PI. ir S. Leavitt St., kuriam 
prieš kelias dienas buvo pa
daryta operacija Billings 
Memorial ligoninėj, vakar 
pasimirė.

X T. Sgt. Leonas I. But
kevičius, čikagietis, yra pa
tekęs į vokiečių nelaisvę. Jis 
randasi stovykloj (Stalag 
Luft 4, 4029), netoli nuo 
Hammerstein, arti Vokieti
jos ir Lenkijos sienos (ru- 
bežiaus).

X Muz. A. Mondeikai, Ci
cero vargonininkui, šįmet 
bus 20-ti 40 vai. atlaidai 
Šv. Antano bažnyčioje. Va
dinas, jau 20 metų, kai A. 
Mondeika eina vargonininko 
pareigas toj parapijoj. Rei
kia pastebėti, kad A. Mon
deika pirmas įvedė paprotį 
— paskutinį atlaidų vakarą 
pakviesti chorui į talką vi
sus lietuvius vargonininkus 
mišparus ir per procesiją 
giedoti. Tuomet mišparuose 
išpildoma ir sunkesni kūri
niai: MTagnificat, O Saluta- 
ris, Tantum Ergo ir k. baž
nytinės giesmės.




