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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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NACIAI ATAKUOJA VAKARINIAM FRONTE
U. S. Kariai Eina Gilyn Į Mindoro salą; 

Užėmė San Jose Miestą, Aerodromą
GEN. MacARTHUR ŠTA- Amerikos lėktuvai be sus- 

BAS Philippinuose, gruod. tojimo atakavo japonų ae
rodromus Philippinuose.

( Kita Tokyo transliaci
ja sakė Mindoro saloje vy-

dienas sunaikino bent 581 ksta aršios kautynės, ir 
japonų lėktuvą, ir kad ame- kad “savižudžiai” japonai 
rikiečiai kariai įsiveržė nuo lakūnai atakavo konvojų 
7 iki 9 mylių gilyn į Min- Į plaukiantį į tą salą ir nuš-

17. — Gen. MacArthur pra
nešė, kad Amerikos lėktu- 

per praeitas keturiasvai

doro salą.

Amerikiečiai jau užėmė 
San Jose miestelį, penkias 
mylias nuo invazijos kran
to, ir netoliese esantį aero
dromą, kurį inžinieriai jau 
taiso sąjungininkų lėktu
vams. Tas aerodromas ran
dasi tik 155 mylias 
Manilos.

nuo

kandino kovos laivą ir ke
turis transportus į pietus 
nuo Mindoro.

(Anot Tokyo, 21 kitas 
konvojaus laivas buvo ja
ponų lėktuvų sužalotas arba 
padegtas. Amerikiečiai ne
patvirtino nė vieno šių prie
šo pranešimų.)

Gen. MacArthur sakė

APŠAUDO SIEGFRIED LINIJOS POZICIJAS Netikėtoj Ofensyvoj Priešas Įsiveržė 
Atgal i Belgiją ir Liuksemburgą

PARYŽIUS, gruod. 17.— ! sąjungininkų jėgas nuo Ro-
Amerikos septintoji armija, Įer fronto, kur sąjunginin- 
užėmus dar tris nacių tvir- kai gręsia Koelno laukui.

Pasivarę iš Seltz, 7-tos armijos kariai užėmė Lauterbourgą ir apšaudo Karlsru- 
he, Siegfried linijoje. Kiti tos armijos daliniai užėmė Wissembourgą ir apėjo Bit- 
che, užimdami Reversviller ir Kappellennoff. JAV trečioji armija perėjo Vokietijos 

naują krizę Japonijoje. Hsi- j dienio rytą su mažais nuo- sieną į Neider-Gailbach. (Acme-Draugas Telephoto.)
king radijo sakė Premje- stoliais.
ras Koiso dvi valandas ta- ; Leyte saloje 77-toji divi- 
rėsi su kabineto patarėjais, zija, kuri prieš savaitę už- 

(Tokyo radijo sakė ban- ėmė Ormoc, pasistūmėjo į

amerikiečiai įvykdė išlipi- 
(Naujoji invazija sudarė mą Mindoro saloje penkta-

gos Amerikos lėktuvų šeš
tadieny vėl atakavo Mani
la. Invazijas apsaugojimui

IŠVARĖ JAPONUS 
IŠ BHAMO MIESTO

BHAMO, Burma, gruod.

Apdaužė II Japonų Laivų Luzon Srity
PEARL HARBOR, gruo- La įlanką ir saugoti Gen. 

džio 17. — Adm. Chester MacArthur jėgos išlipimą 
W. Nimtz pranešė, kad Mindoro saloje.
Amerikos lėktuvai, pastaro- Lėktuvai iš Adm. Halsey 
mis dienomis puldami ja- laivyno atakavo aerodro- 
ponus Luzon saloje dieną ir mus ir įrengimus visoje Lu- 
,naktį, sunaikino ir apdau- zon saloje ir netolimuose 
žė suvirš 445 priešo lėktų- vandenyse.
vus ir apie 65 Laivus. Trečios dienos atakoje

Tos lėktuvų ofensyvos • amerikiečiai užtiko tik ma- 
tikšlas yra uždaryti Mani- žą skaičių japonų lėktuvų.

šiaurę ir užėmė Cogon 
miestelį ir kryžkelį toliau j 16. _ Kiniečiai kariai iš- 
šiaurėje. muša japonų garnizono li

kučius Bhamor mieste, tuo 
baigdami organizuotą japo
nų opoziciją šiaurinėje 
Burmoje. Lieka tik atidary
ti 40—50 mylių plotą Bur
ma kelio.

l/l ■ VI I II Vi ■

Kiniečiai Veržiasi
Pirmyn per Kwar i

CHUNGKING, gruod. 17.
— Kiniečių kariuomenė vis 
vejasi japonus per Kwang-

Senatvės Apdraudos RUOŠIA PAREIŠKIMĄ 
Mokestis Lieka 1% LENKIJOS REIKALU
WASHINGTON, gruod.

toves prie rubežiaus, pasi
varė suvirš dvi mylias gi
liau į Bavarijos Palatinatą. 
bet Siaurėjo didelės vokie
čių jėgos pradėjo smarkias 
kontratakas bent 12 vietų 
tarpe Duren ir Trier.

Vėliausi raportai sakė 
vokiečiai keliose vietose 
prasiveržė atgal per Belgi
jos ir Liuksemburgo sienas. 
Nacių kontrofensyvos fron
tas yra 70 mylių ilgumo.

Nacių lėktuvai ir vėl pa
sirodė virš vakarinio fron
to, puldami sąjungininkų 
pozicijas frontuose. Sako
ma vokiečiai vartoja kelias 
divizijas kontrofensyvai, o 
pėstininkų atakoms lydi di
dieji nacių tankai. Keliose 
vietose vokiečiai nuleido 
parašutistus užpakaly są
jungininkų, bet jie greit iš
mušami ar suimami.

Nacių pranešimas sakė 
jų kariai keturiose vietose 
prasilaužė per Vokietijos- 
Belgijos rubežių. Sąjungi
ninkų štabas nėra sakęs, 
kad nacių kontrofensyva 
būtų buvusi sustabdyta.

Septintoji JAV armija 
užėmė Vissembcurg, Schei- 
benhard ir Lauterbourgą, ir 
įėjo į Hotviller.

Trečioji armija sunaiki
no kitą nacių Siegfried li
nijos poziciją prie Dillin- 
gen ir įsiveržė gilyn į Vo
kietiją už Archingen ir 
Nieder-Gailbach.

Į pietus nuo Strasbourgo, 
vakariniam Reino krante, 
sąjungininkai pripažino, 
kad vokiečių daliniai pasis
tūmėjo pirmyn Colmar sri
ty, pietiniam Alsace.

Oras iki šiol padėjo na
ciams. Dabar pradeda pra- 

ir
WASHINGTON, gruod

16- — Prez. Rooseveltas j 16. — Prez. Rooseveltas ir Vokiečių kontrofensyva | giedrėti ir sąjungininkų
‘nenoromis” pasi: ašė by- Valstybės Sekr. Stettinius buvo netikėta. Spėjama, kad i lėktuvai galės ir vėl padėti 

lių, kuriuo sočiai security ruošia oficialų pareiškimą j jos tikslas buvo pasukti I mūsų pėstininkams, 
taksas ant algų paliekamas dėl Amerikos nusistatymo
toks pat — vienas nuošimtis Lenkijos reikalu.
— dar vieniems metams. Kiti sluoksniai mano Prez.
Ta proga Prezidentas sakė Rooseveltas gali pašvęsti

Unijistai Smerkia Lenkijos Skaldymą
jis greitu laiku patieks savo radijo kalbą Kūčių NEW YORKAS, gruod. 
Kongresui planą senatvės Į dieno je to reikalo išaiškini- Amerikos Darbinin

kų Konferencijos Tarptau- 
tiniems Reikalams susirin
kimas pareiškė susirūpini-

apsaugog praplėtimui. mui, bet spėjama Preziden
tas to nepadarys.

Atsakingas valstybės de-

Įspėdamas, kad “tautui 
ir kraštų pasiskirstymas 
pasės trečiojo karo sėklas,” 
Green sakė Amerika neturi 
prisidėti prie atėmimo tei

si provinciją ir artinasi
prie Hochih iš trijų pusių. į pasirašė kongreso rezoliuci- ttoms teritorijoms

Durai Varia Alantima ral/AelAUaLuAI I Sostin®ie kiniečiai džiau- ją pratęsimui laiko teisi- KUS9I Vvdfl Uiensyva LCKOSIOVaKIJOJ gėsi amerikiečių invazija mui Adm Kimmel ir Maj.
LONDONAS, gruod. 17. kolc, kuris randasi 85 my- .!Mindoro saloje, kaipo ženk- 1 Gen. Short už apsileidimą

Vėl Pratęsė Laikę . partament0 oficialas sak5 mą dėl Jungtinių Tautų 3ių ,s tų tapjtų kuricB tiek

Pearl Harbor -Teismui Amerikos “nesikišimo” nu- santykių. Konferencijos Pir- daug kovojo ir kentėjo. 
WASHINGTON, gruod. sistatymas yra lygiai tai- nuninkas VVilliam Green,

16. — Prez. Rooseveltas komas ir Rusij°s išlaisvin- A- F- of L Prezid'

— Rusų kariuomenės ofen- lias į šiaurryčius nuo Bu- 
syva į šiaurryčičus nuo Bu- dapešto. bet vokiečiai kal- 
dapešto buvo pratęsta iki bėjo apie pasitraukimus į 
pat Slovakijos sienos. Kiti naujas pozicijas į šiaurę ir 
rusų tankai ir pėstininkų vakarus nuo Ipolysag. 
daliniai veržiasi vakaruos- Neoficialūs pranešimai iš 
na Vienos link iš naujų po- Maskvos sakė nišai stipri- 
zicijų prie Ipolysag, vakari- na savo poziciją anapus 
nėj Slovakijoj. Ipoly upės ties Ipolysag ir

Berlyno radio praneši- varosi pirmyn i Bratislavą, 
mai sakė Budapeštas bus Slovakijos sostinę 87 my- 
sunaikintas pirm negu na- lias į vakarus, ir i Vieną, 
ciai jį paleis rusams. Vo- 115 mylių į tą pačią pusę. 
kiečiai taipgi sakė rusai----------------
pradėjo ofenayvą Lenkijoj Įgįįįpjj P|Uduri9V0
je.

Maskvos pranešimas kal
bėjo apie laimėjimus į šiau-

!ą artėjančio išlipimo Ki- Pearl Harbor atakos metu.
nijos pakrantėje.

Alijantai Apvalys 
Vokiečių Mokyklas

LONDONAS, gruod. 17.— 
Gen. Eisenhower proklama
cija, transliuota Vokietijos 
žmonėms, sakė mokyklos 
sąjungininkų okupuotoj Vo
kietijoj bus uždarytos “iki 
kol nacizmas bus išvaly
tas.”

Pirmiausiai bus atidary
tos pradinės mokyklos, o

iri 4 4 i\» paskui, taip greit kaip ga- Vandeny 11 Dieną Įima, aukštesnės mokyklos 
SAIPAN. gruod. 16.rę ir šiaurryčiui nuo Mis- .į ant To- Mussolini Vis Dar

kvo eruodžio 3 d. vienas 
B-29 lėktuvas buvo privers
tas nusileisti ant vandens. 
Lėktuvas lūžo pusiau. De
šimts igulos nariu sulipo į 
išsigelbėjimo valteles, ir 
vien tik vairuotojo pava
duotojas nugrimzdo su lėk
tuvu.

Po 11 dienų lėktuvai vy
rus pastebėjo, o laivas pa
ėmė juos ir sugrąžino į ba
zę.

Karo ir laivyno sekreto- 1 
riai praeitą mėnesį pareiš
kė, kad jie nerado pagrin
do užvedimui bylos prieš, 
tuos du karininkus.

Riaušėse Sicilijoje 
Pašauta 11 Asmenų

ROMA, gruod. 16. —
Studentams Catalina mies
te, Sicilijoje, pradėjus de
monstracijas prieš mobili
zaciją, policininkai pradėjo 
į juos šaudyti. Vienuolika 
asmenų buvo sužeista ir nu
gabenta į ligonines.

Uždrausta gyventojams 
būti gatvėse po 6 valandos 
vakaro ir uždrausta dau
giau kaip trims asmenimsTuri Stiprų Balsę

WASHINGTON, gruod. susirinkti vienoje vietoje. 
16. — Nacių valdomas fa
šistų naminis radijo trans
liavo Benito Mussolini kal
bą iš Milano, kurioje jis 
ragino savo pasekėjus at
naujinti savo fanatiškumą 
ir tuo palengvinti “netikėti
nus ir vis didėjančius sun
kumus,” kurie gręsia jo re
žimui. •

KALENDORIUS 
Gruodio 18 d.: Sv. Pan.. 

Mar. Laukimas; senovės: 
Gotvila ir Androna.

Gruodžio 19 d.: šv. Ne- 
mezijus; senovės: Gerdvi- 
lis ir Rymantė.

Generolas De Gaulle 
Grįžo iš Maskvos

PARYŽIUS, gruod. 17.— 
Gen. Charles De Gaulle grį
žo Paryžiun lėktuvu. ’

Paskelbta, kad rusų-pran- 
cūzų sutartis numato mili- 
tarinę kooperaciją kol Vo
kietiją bus nugalėta ir to
limesnį bendradarbiavimą 
prieš vokišką agresiją.

KARO BIULETENIAI
—Tokyo radkjo praneši

mu, Amerikos lėktuvai skri
do virš Korėjos ir Japoni
jos. ,

—Sąjungininkų lėktuvai 
iš Prancūzijos ir Italijos 
atakavo Miunčeno ir Bohn 
sritis bei Kohlenzą ir Sile
ziją.

—Manoma Churchill ruo
šia kitą raportą pasailiui. 

—Lenkijos vyriausybė

Prezidentas, pa- A. F. of L. vice pirmi- 
reiškė viltį, kad Amerika ninkas Mathhew Woll sakė 
nesutiks su tais, kurie nori komunistų elgesys išlais- 
suskaldyti Lenkijos terito- vintose šalyse yra pavojin- 
riją. gas Jungtinių Tautų vieny-

Konferencija buvo įsteig- bei. Anot Woll, rusų armi- 
ta 1943 m. iš 1,300 A. F. of jos elgesys Bulgarijoje yra 
L., C. I. O., ir geležinkelių kur kas žiauresnis negu ci- 
unijos narių. vilis karas Graikijoje.

Sąjungininkai Italijoje Užėmė Faenza
ROMA, gruod. 17. —Bri-! mėjo poziciją kalnuose dvi 

tų 8-tos armijos kariai mylias į vakarus nuo mies- 
šiandlen užėmė Faenza mie- to.
st,.. svarbų susisiekimo cen- prjeSj artilerija band4 a. 
trų ant Bolonija-R.mlni mu-tj armjjo, j5gas

vieškelio, po mazda->K ",e- * ka,no b;t negalfjo
nėšio ofensyvos. pQ baražo, pėstininkai ir

ROMA, gruod. 17. — i keturi nacių tankai pradė-
Britų ir lenkų kariai ir tan- | jo puolimą, bet buvo atmu- 
kai, apsupdami Faenza mie- šti ir sąjungininkai suėmė 
stą Po klonies krašte, lai- suvirš 200 nacių belaisvių.

Britai Atmetė Graiką Jėgų Pasiūlijimą
ATĖNAI, gruod. 17. — 1 bie sakė ELAS jėgos turi

Britų Gen. R. M. Scobie at- j stoti kovojusios Atėnuose 
ir Piraeus uoste ir atiduo
ti savo ginklus.

Londone laukia atsiliepimo metė EAM (kairiųjų graikų 
iš Lenkijos požemio dėl partijos) taikos pasiūlijima 
Anglijos nusistatymo Len- dėlto, kad jis nesiūlė tuoj j Graikų pasiūlijimas nu- 
kiįos sienų reikalu. sustabdyti priešinimąsi. matęs naujos valdžios su-

—Rusai užėmė 40 apgv-, Kautynės tarpe britų ir , darymą; kolaboracionistu

ORAS
Giedra ir šalta.

ventų vietų Vengrijoje, jų graikų tęsiasi toliau, nors 
tarpe kitą poziciją priešo ant mažesnios skalės, 
linijose prie Budapešto. Į Britų komandierius Sc6-

greitą nuteisimą, ir Graiki
jos karių iškėlimą iš Atė
nų.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Lietuviai tampa

Omaha, Nebr. — Mūsų 
parapijos mokykloje moki
nama kaip tapti piliečiais. 
Daug lietuvių gauna pilie
tybės popieraa. Net vietiniai 
laikraščiai interesuojasi lie
tuviais. Keletą savaičių at
gal prisiuntė savo; fotogra
fus ir nuėmė Krikščiūnų pa
veikslus. Mat, jie abudu lan
ko mokyklą ir stengiasi gan 
ti popieras.
IŠSIUNTĖ DRABUŽIUS

Lapkričio mėnesyje mūsų 
kolonijos moterys rinko dra 
bužius dėl Lietuvos pavar
gėlių. Lapkričio 28 d. turė
jo bingo, kad padengus siun 
timo lėšas. Klebenąs kun. 
Juozas Jusevičius garsino iš 
sakyklos, kad išsiuntė 1,360 
svarų drabužių. Iš mūsų ma
žos kolonijos, tai gana daug.

Daugiausiai pasidarbavo 
Rukienė, Mukonas ir J. Ba-
zar. Padėjo drabužius sūdė- j 
ti C. Kušleika, J. Lukas, D.' 
Paulikas ir A. Krikščiūnas.
MOKYKLOS VAIKUČIAI 
PASIDARBAVO

Mūsų mokyklos vaikams 
knygos duodamos veltui. 
Bet kartą į metus vaikai 
pardavinėja “chansus” kad 
užmokėti už tas knygas. 
Šiais metais vaikučiai sukė
lė $235.25 ir tuomi buvo ga
lima užmokėti už visas kny
gas šiais metais pirktas.
PIRKO NAMĄ '

Neseniai Jonas Milleris 
apsivedė mūsų bažnyčioje. 
Po vestuvių klebono pata
riamas nupirko namų netoli 
bažnyčios, kurį perdiroo į 
naują ir jame apsigyveno.
PRAŠĖ PASIMELSTI

Klebonas gavo žinią, kad 
Los Angeles mieste pasimi

rė Jonas Milius. Sekmadie
nyje per visas šv. Mišias 
klebonas kun. Juozas June
vičius, prašė visų pasimels
ti už jo sielą. Keliolika me
tų atgal J. Milius nuėmė 
paveikslus mūsų parapijonų 
draugijų, bažnyčios namų. 
Gi du metai atgal prel. J. 
Maciejauskas rodė tuos pa
veikslus. Visiems labai pa
tiko. Gaila, didelio veikėjo 
mūsų tautoje. Vietinis

Kalėdos
Sioux City, Iowa. — Šv. 

Kazimiero bažnyčioje Kalė
dų Mišios šv. bus sekančiai: 
pirmos 6 vai. ryto. Antros 
— 8:30, trečios — 10:30.

Choras, vadovybėj seselės 
Juditos giedos per visas Mi
šias. Palaiminimas Šv. Sa
kramentu bus 3 vai. popiet.

Vakare parapijos svetai
nėje Įvyks programa, kuri 
susidės iš įvairių lošimėlių 
ir dainų arba giesmių. Pas
kui bus šokiai.

Kelioms dienoms mūsų 
klebonas kun. Jurgis Česna, 
išvažiavo į Scranton, kur 
jis dalyvaus savo parapijos 
(kur augo ir primicijas lai
kė) auksinio jubiliejaus iš
kilmėse. Klebonas prelatas 
Juozas Miliauskas taipgi 
švęs sidabrinį jubiliejų. To
dėl bus didelės iškilmės.

Laukiant Naujo Meto bus 
šokiai parapijos svetainėje. 
Tas įvyks gruodžio 31 d. 
Pirmą sausio dieną, 1945 m. 
šv. Mišios bus 8:30 ir 10:30 
vai.

Kiekvieną sekmadienį kle 
bonas skaito vardus tų, ku
rie paaukojo karo bonus 
mūsų mokyklos reikalams. 
Laukiame daugiau. Po karo 
statysime mokyklą.

Koresp

T '

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Man* M metų praktikavimas 
Jasų garantavimas
a - e ma— a Ll_ fĮ _ - * i.Optometricairy aku| opecmTRuni 

Palengvina akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos skys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. ] 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne- i 

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atMabe-

kalp

JOS. F. SUDRIK,
INO.

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

Tel. CALumet 7237

4712 South Ashland Ar.

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

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

REIKALE PASINAUDOKn
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

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

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

VIS ANT JAPONŲ GALVOS

Naujas lėktuvnešis U. S. S. Boxer nuleidžiamas į van 
denį. Denis šio laivo toks, kad galima būs sutalpinti 80 
karo lėktuvų. (Acme-Draugas telephoto) v

įspūdžiai iš Šv. Liudviko miesto
Su universiteto studentė

mis, mokslo dėliai, atvyko
me į St. Louis. Miestas tik
rai labai įdomus. Pirmiau
sia nuvykome į St. Louis 
universitetą, kuris randasi 
ant gražaus Grand Blvd.

Didelį įspūdį mums pada
rė vienas universiteto kam
barys, kuriame yra daug se
noviškų paveikslų. Šis kam
barys įsteigtas atminčiai 
garsaus indėnų misijonie'- 
riaus, kun. Pierre Jean De 
Smet.

Šalia šio universiteto yra 
labai puiki St. Francis Xa- 
vicr’s bažnyčia.

Teko aplankyti Kalvari
jos kapines, kurios yra di
džiausios St. Louis mieste. 
Ten apžiūrėjom paminklus: 
Alexander McNair, kuris bu 
vo Missouri valstijos pirmu
tinis gubernatorius; Au

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius h* ruAman- 
tinius žiedus, Fs ietim Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį
Ir <erų pasi
rinkimų Muzikaliikų Instrumen 
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų tnual- 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius.
LsfkrodMius, giedos, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalios la 
įtrumentua. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO

EB AVENUE

rius. Jame randasi gražūs Prieš išvažiuosiant buvo- 
balto akmens siena. Sode me sustoję ir Municipal Au
12,000 įdomiausių medžių ir 
įvairiausių gėlių, čia yra ir 
paminklai trijų plačiai ži
nomų “natūralistų”: Tho-*įdomiose vietose, 
mas Nuttal, Linnalus, ir A- 
sa Gray. Aplankėme ir Bo
tanikas Knygyną, kuriame 
randasi daugiau 52,000 kny- i 
gų ir 82,000 įvairių raštų.
Sodas įsteigtas 1858 kn.

guste Chociteau, vieno stei
gėjų St. Louis miesto, ir 
įdomų Thomas Biddle pa
minklą (Philadelphijos Ar
mijos oficieriaus, kuris žu
vo 1831 metais). Kapuose 
matėme ‘ Old Orchard ’, dvie
jų pagyvenimų mūrinius na
mus, kuris buvo Henry Clay 
pastatytas 1831 m. Dabai 
name yra vaikučių prieglau
da.

Buvome nuvykę ir į City 
Art Museum. Vertingi mu
ziejaus rinkimai yra Medie 
vai kambariai, bažnytėlė ir 
marmuro galerijos.

Turėjome progos ir ap
lankyti Missouri Botanikos 
sodą, kuris užima 75 ake

Norėjome aplankyti dar 
St. Louis Municipal Operą, 
teatrą, kuriame yra didžiau
sia pasaulyj scena (laukuo
se), bet jau buvo per vėlu 
ir uždaryta, nes tik vasaros 
metu esti atdara.
— -- - - * - -
Tfel. YARds 4641

I. RIMDZUS. D. C.
• CfflROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

1 Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak \t ■ įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lteg- 
samlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regijimo mokslą

suteikti.
M METAI PATYRIMO 
klme akinių, kuria prašali
na visų aklų įtempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. X J. Smetana, Ir.
1801 So. Amhlaad Avenuo

Kampai H-tos
leleTonasl GAMAL •&>*, Otilcagro 

OFISO VALANDOS i
»:>• a m. Iki «:IO p. m.

Ir Mtad. »:»• a. sa. Ml IiM n. au

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

kur kiekvienas gali dykai 
aplankyti. Gaila, kad netu- 

ditorium, United States Cus- Į rėjom daugiau laiko pavie
toms ir Court Hou.se, The šėti. 
Civil Courts Bldg. ir kitose

ši ame mieste randasi ypa
tingai daug įaomių vietų,

Daug gražių minčių pasi
žymėjau LRKSA Feminir. 
Fancies (Panelių kuopai).

Ieva Lukošiūtė

J

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

%

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

^Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės
_________________________

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
' - -________ _ ___ __ Re* 6968 So. Talman Ava.

Re. Tel GROveMD M17 
Office TeL HKMook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAI* » 1 CHIRURGAS 

2428 West Marųnette Road
OFISO VALANDOS

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

DR. STRIKOL'IS
PHVSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėiiomis pagal sutartį 
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

, Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

! Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 

springsais,

arba jūsų 

senas setas 

ar matrasas 

perdirbtas ir 

padarytas

Telefonas SEELEY 8760

Tel. YARds 5921
ftes.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 Wert S5th Street

Trečiadienio Ir ėeStadlento vakarais 
Ofisas yva uMarvtaa.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS t 
2201 W. Cermak Rd.

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Placo 
Tel. REPoblic 7868

Tek CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.__ ___.__
Tel. YARds 3146

DR. Y. A. SIMKUS i
f MYDYTOJAa B CHIRURGAS i 
' . B 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 

i mis.

i

Ateikite šiandie!

t ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700 --------------- --------------------- ------------------------------
Rez. tel. PROspect 6030 
Jei neatsiliepia, iauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1165 So. Kedzle Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
iiekiriant trečiad. ir eekmad.

II i; DRIKO RADIO VALANDOS:
WCIL, 1OOO R., Nedėlios 
vakare — #:30 P. M.
HH1C, 1450 K., Hetvego 
vakare — 7 :00 P. M.

Pheaet LAFAYETTE 8817 Jttl» VVEST ROOSEVELT ROAD
J

Ofiso Tek .... VIRginia 1886

DR. Al. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4284 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdlea nuo 2:00 M 8:00 vaL 

Trečiad. ir Sek™, tik eneitariun.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ' 

ir Šeštadieniais
VejuufcM;

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. 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 Tek LAFayette 3210 

Rea. Tek REPnblie 0054
Jeigu neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-8 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit
ki&s. (Jablonskis)

m
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'HELP W A N TE D' ADVERTISING He Loved Children

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 0488-948*

i HELP WANTED — VYRAI

HELP VVANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminura 
castings. 48 vai. j savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

DRILL PRESS 
OPERATORIŲ' 

MILLING MACHINE 
OPERATORIŲ 

TURRET LATHE 
OPERATORIŲ 

SHOP CLERKS 
Ir Kitokių Dirbtuvės Darbininkų.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W, DIVISION ST.

VYRAI IR MOTERYS

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTŲ 
ARC WELDERIŲ 

PAGELB. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 

SET-UP PATYRUSIŲ 
PAGEIDAUJAMA 

UPSETTER OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 

Aukščiausios ratos—53 vai. j sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

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

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

SVARBIAI PRAMONEI 

REIKIA

Core Makers 
Molderių

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

2742 W. 36th PLACE

CORE MAKERS
IR

MACHINE MOLDERS
Patyrusių Pageidaujama

CRANE CO.
EMPLOYMENT OFFICE

4000 S. Kedzie Avė.

REIKIA
VYRU

Prie

SHIPPING ROOM
—ir—

STOCK ROOM
taipgi«

China Pakuotojų

Naktimis Porterių
Lengvi darbai senesnio amžiaus 
vyrams.

LOGAN
DEPARTMENT STORE 
Mihvaukee ir Diversey Avės.

Atsišaukite — 3-čiame aukšte 

HELP YvUnTED*— MttTERYŠ“"

ASSEMBLERS
Atlikit saugius, lengvus darbus 
moderniškoje karo dirbtuvėje. 
Gera mokestis ir bonai. Tiktai 
dienomis. Uniformos duodariia. 
Dykai busais patarnavimas.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel. PORtsmouth 6277

★ ★ GAUKITE ★ ★

Karo Darbų
su

Taikos Laiku Ateity 
★ ★

ATSIŠAUKITE Į

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL MOTORS
Corporation

55th STREET IR JOLIET RD.

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

HELP WANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE WORK 
SOME TYPING

Experience not necessary 
Between A ges of 18 to 40 Yrs. 

Post War Future
PHONE: CALUMET 4610 

Ask for — Mr. STOLTZ

-Elnar Holboell, Danlsh postai 
derk, flrst thought of uslng Chrlst- 
mas Seals to raiše money to flght 
tuberculosls. The pllght of needy 
children in Copenhagen led him to 
promote the sale of Chrlstmas Seals 
40 years ago to help young vietims 
of the disease.

Mirė buvęs kauntes
kontrolierius

William J. Graham, 76 
metų, buvęs kauntės kontro
lierius, mirė prieitą penkta
dienį savo namuose, 7222 
Phillips avė. Jis yra išbuvęs 
kauntės kontrolieriumi per 
20 metų. Jis buvo veiklus 
miesto ir kauntės politikoje 
Jis iš viešojo gyvenimo pa
sitraukė 1930 metais.

Kur Šv. Pranciškus, ten taika

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriama 

uniformų.

FINISHERS
Prie peržiūrėjimo ir lengvo pro- 
symo moterims korsetų. Pasto
vūs darioai, gera mokestis

LEO CORSETS 
1341 Milwaukee Avė.

Amžini apžadai mirtie? 
lovoje

MILWAUKEE. — Pirmas 
negras jaunuolis priėmė am
žinus įžadus (apžadus) Vi- 
durvakarių Dominikonų vie
nuolyno provincijoje. šis 
jaunuolis vadinasi brolis 
James Bailey, O. P., 17 me
tų, iš Mihvaukee. Jis mirė 
vienuolyno novicijate, River 
Forest, III. Brolis James pa
darė amžinus įžadus savo 
mirties lovoje. Įžadų apeigas 
atliko kun. John A. Driscoll, 
O. P.

400 kunigų areštuota 
Vokietijoje

GENEVA. — Dabar yra 
patvirtinta šveicarų Bažny
čios sluoksnių, kad apie 400 
katalikų kunigų buvo areš
tuota Vokietijoje nuo spalių 

1 mėnesio pradžios. Visi iš jų 
j yra buvę buvusios Katalikų 
Centro partijos nariai.

Areštai buvo pravesta vi
soje Vokietijoje, bet ypač 
Bavarijoje.

Turi atgauti
Lietuvai vėl turi atgauti 

laisvę ir nepriklausomybę, 
nes lietuviai nenori niekam 
vergauti, nei bolševizmui, 
nei nacizmui, nei fašizmui.

______ ____ PARYŽIUS. — Apie 900,-
SUPAŽINDINKITĘ KITUS 000 prancūzų darbininkų yra 

SU DLENR. “DRAUGU’' (Vokietijoje — beveik pra
džioje išgabenti prievarta

PLATINKITE “DRAUGĄ” darbams į priešo fabrikus.
t vnM*

VYRAI IR MOTERYS

KARO
MOTERŲ:

Wirers /
Solderers 
Assemblers 
Vyniotojų 
Mokinių 
Ofise Padėjėjų

DARBAI

PASTOVUS PO KARO DARBAI 
GERA MOKESTIS

ALBERT PICK CO., INC.
2159 W. Pershing Rd

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri* 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
____ REAL ESTATE FOR*8ALR

PARSIDUODA — 2 aukAč. mūrinis 
namas, 3—4 kambarių apartmental, 
karšto vandens šiluma, mūrinis ga- 
radilus. Randant adresu: 7205 HO 
MAPLEWOOD AVĖ. Kreipkitės prie 
JI. M. MOZERIS. 323# 8. HAT.8TF.D 
ST., Tel. GAL. 4118.

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 Oftnon Moterims 

8treet Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Tau, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų, yra 
brangesnis už 100 priešų iš- 

, naikintoją. Basiuje

VYRŲ:
Assemblers 
Pakuotojų 
Stock Keepers 
Stock Klerkų 

' Shippers 
Enginierių 
Draftsmen

Mūsų Išlavinimo Programas duoda jums progos įsidirbti 
pirmyn ir prisirengimui po-karinei apsaugai su

BELMONT RADIO CORP.
5921 W. Dickens BER. 0963

HELP WANTED — VYRAI

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —

DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”

““•>.........£1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
šioji “Lietuvių Kalbos Grar 

matika” yra skiriama vien tik 

Amerikiečiams ir Dr. Starkiu 

kaip tik supranta Amerikiečius, 

nes jam teko per keletu metų 

dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 

* tams Marlanapolis College, ku- 

1 randasi Thompson, Conn.

| Siųskit užsakymus sekančiai:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO, ILL.

REIKALAUJA
ARC WELDERIŲ FLAME CUTTERS
PRODUCTTVE PAGELB. SNAG GRINDERS

RADIAL DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE SPINDLE DRILL PRESS OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE OPERATORIŲ 
VERTICAL BORING MILL OPERATORIŲ 

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
HYDRAULIC PRESS OPERATORIŲ

• HORIZONTAL BORING MILL OPERATORIŲ 
JIG BORE OPERATORIŲ

Modemiška Karo Dirbtuvė, Geros Darbo įSąlygos. WAR 
LABOR BGARD užtikrintas mokesčių ratos ir merit rating 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti pirmyn taip greitai kaip 

išmokstate ąr parodote savo gabumus. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

DMIVI MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero 50. III.

IMKIT DOUGLA8 PARK “L” IKI DURŲ

To the People
of this Community

The Victory Volunteer goes by 
many narnės in the Sixth War 
Loan. Sometimes he or she is 
called a Galiant, sometimes a 

Blue Star Brig- 
adier or perhaps 
a Bondadier. 
Whatever the 
designation, he 
or she is per- 
forming a prac- 
tical patnotic 
Service. In this 
community in 
the next f e w 
weeks you will 
meet many of 
them a t work, in

the theatres, at your workshop, 
in the stores, banks and in your 
home.

Remember one thing: you du | 
not do them a favor when you 
buy an extra War Bond. You 1 
help your counlry, your flghting . 
relatives and friends and your- 
self. The Victory Volunteer gives 
his time and nis energy in a 
great cause. He or she makes it i 
easy for you to do your diity by 
buying at least one extra $100 
War Bond over and above your 
regular bond purchases.

Be ready for your Victory Vol
unteer. Join her or him in the 
greatest of all American Victory 
teams—seller and buyer of a 
Sixth War Loan Bond.

THE EDITOR.

Žiauraus ir kruvino karo 
išvarginti, žmonės šiandien 
yra išsiilgę taikos... Kiek
viena pastanga, kuri žada 
įgyvendinti taiką, visų yra 
sveikinama. Bet, deja, iki 
šiol visos taikos baigėsi bai
siu, viską naikinančiu karu.

Tat, nenuostabu, kad pa
skutiniu metu visų akys nu
krypo ji didįjį taikos apaš
talą šv. Pranciškų Asyžietį, Į 
kuris 13 amžių išgelbėjo iš: 
anarchijos ir pražūties ir j 
kurio taikos dvasia ir šian-i 
dien gali atnešti pasauliui 
ramybę...

Didelis susidomėjimas šv. 
Pranciškų paskutiniu metu 
kįlo ir Amerikos lietuvių 
kolonijose. Prie to daug pri
sidėjo įvairiose lietuvių ko
lonijose ruošiamos Šv. Pran
ciškaus Mylėtojų ir Trečio
jo Ordino narių konferenci
jos. šios konferencijos lie
tuvius supažindino plačiau 
su šv. Pranciškaus idealais 
ir dvasia, labiau įsąmonino 
ir suaktyvino šv. Pranciš
kaus sekėjų — tretininkų 
gyvenimą ir juos įtraukė į 
Katalikiškos Akcijos darbus 
lietuvių parapijose.

Pereitą lapkričio 26 dieną 
Pittsburghe, šv. Kazimiero 
parapijoje, įvyko pirmoji 
Pittsburgho ir apylinkės Šv. 
Pranciškaus Mylėtojų ir Tre 
tininkų Konferencija, kuri 
praėjo su dideliu pasiseki
mu. Konferencijoje daly va- Į 
vo visi 7 lietuvių parapijų* 
kunigai klebonai ir asisten
tai, didelis skaičius Pitts
burgho Tretininkų ir atsto
vai iš tolimesniųjų parapi
jų. East Vandergrift, Pa. 
Šv. Kazimiero parapijos tre
tininkus atstovavo kun. kle
bonas J. Herdegen, O.S.B. 
su 8 atstovais.

Konferencija prasidėjo pa 
maldomis 3 vai. šv. Pran
ciškaus Mylėtojai ir Treti
ninkai pripildė didžiulę, gra 
žią Šv. Kazimiero bažnyčią. 
Po trumpo pamokslo, kurį 
pasakė visai neseniai iš šv. 
žemės atvažiavęs pranciško
nas tėv. Angelius Krasaus
kas, kunigai: Magnus Kazė
nas, J. Misius ir tėv. Just. 
Vaškys prieš išstatytą švč. 
Sakramentą atgiedojo Šv. 
Dieve. Visa bažnyčia, kaip 
vienas, giedojo šią lietuviš
ką giesmę, prašydami Tai
kos Karaliaus švenč. Sakra
mente, ramybės kenkiančiam 
pasauliui.

Visiems tretininkams vie
šai ir iškilmingai atnauji
nus profesiją, tėv. Just. Vaš 
kyg suteikė popiežišką palai 
minimą.

Po giesmių ir maldų kon
ferencija persikėlė iš bažny
čios įi šv. Kazimiero parap. 
salę.

Konferencijos atidarymo 
kalboje šv. Kazimiero par. 
kleb. kun. M. Kazėnas svei
kino konferencijos dalyvius, 
pasidžiaugė, kad tiek daug 
susirinko atstovų ir palin
kėjo konferencijos darbams 
gausios Dievo palaimos.

Po atidarymo maldos ir 
Amerikos ir Lietuvos him
nų, kuriuos sugiedojo varg. 
T. Braziui vadovaujant šv. 
Kazimiero par. choras, kon

ferencijai pirmininkauti bu
vo pakviestas Seselių Pran- 
ciškiečių kap. kun. Skrip- 
kus ir sekretoriauti — J. 
Klimaitienė.

Konferenciją svei kino: 
kun. J. Misius, kuris džiau
gėsi konferencijos gausumu. 
“Tretininkų konferencija 
pirmoji sugebėjo sujungti 
visų parapijų tretininkus 
bendram darbui. Konferen
cijos pėdomis turėtų pasek
ti sodalietės, šv. Vardo drau 
gija ir kitos organizacijos”, 
kalbėjo kun. J. Misius. To
liau sveikinimo nuoširdų žo
dį tarė kun. V. Abromaitis, 
kun. A. Jurgutis, kun. J. 
Herdegen, O.S.B., kun. E. 
Vasiliauskas, kun. P. Luns- 
kis ir adv. St. Gabaliauskas.

Po sveikinimų sekė tėv. 
Just. Vaškio, O.F.M. paskai
ta “Trečiasis Ordinas ir Ka
talikų Akcija”. Savo įdo
mioje paskaitoje tėv. Just. 
Vaškys nurodė praktiškai, 
kaip tretininkai gali prisi
dėti prie Kristaus karalys
tės išplatinimo žemėje. “As
mens šventumas ir kova už 
Kristų”, štai dvi svarbiau
sios kiekvieno tretininko pa 
reigos, kalbėjo jaunas pas
kaitininkas.

Po paskaitos ir paklausi 
mų, sekančių parapijų tre
tininkų atstovai padarė pra
nešimus iš savo kongrega
cijos stovio ir veikimo: 
Pittsburgho šv. Kazimiero 
par.; Dangun žengimo par.; 
Šv. Vincento; Braddock, Pa. 
Šv. Izidoriaus par.; Bridge- 
ville, Pa. Šv. Antano par.; 
Homestead, Pa., šv. Petro 
ir Povilo par.; E. Vander
grift, Pa. Šv. Kazimiero pa
rap.; Youngstovvn, Ohio, Šv« 
Pranciškaus par.

Po pranešimų sekė trum
pas referatas “Trečiojo Or
dino Vidaus Santvarka”. Sa 
vo referate tėv. Justinas 
davė praktiškus nurodymus 
kaip tvarkyti kiekvieną Tre 
Čiojo Ordino Kongregaciją.

Konferencija baigta mal
da. Visi dalyviai išsiskirstė 
tvirtu pasiryžimu su dar di
desniu uolumu dirbti Šv. 
Pranciškaus idealų įgyven
dinime.

Prieš konferenciją Pitts
burgho ir apylinkės treti
ninkai Šv. Kazimiero baž
nyčioje turėjo 3-jų dienų re
kolekcijas, kurias vedė tėv. 
Justinas Vaškys ir tėv. Ag- 
nelius Krasauskas. Rekolek
cijos buvo gausiai lankomos 
ir į tretininkų dvasinį gy
venimą įnešė stiprybės ir 
gyvumo. Buvęs
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

CHRISTMAS SEALS

Protect Your Home 
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President Rooaevelt and Prtme Miaister Churchill:
1. TUelr countries seek no engrandizement, terrltorial or other;
2. They desire to seek no terrltorial obanges tbat do not accord 

wikh the freeiy eapressed wiskeo of the peoplęs concęrnęd;
8. They respeet the right of aU peoples to Chose the fonu of go- 

veromeat under which they wiH live; and the wish to see soveręign 
rights and self-governnient restored to thosc who have been forcihly 
depri'ed of tiem.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1041.

Londono nusilenkimas Maskvai
LENKŲ VALDŽIA LONDONE PAVOJUJE

Didžiosios Britanijos premjeras Winston Churchill 
praėjusį penktadienį parlamente pasakė kalbą Lenki
jos klausimu. Ta kalba, kaip mano Associated Press 
korespondentas, yra lyg ir atšaukimas anglų pripaži
nimo Lenkijos vyriausybei užsieny (Londone).

Churchill pripažįsta Sovietų Rusijos reikalavimus pa
sigrobti pusę Lenkijos. Vadinas, pripažįsta Curzono 
Liniją ir senosios Lenkijos padalinimą. Už Lvovą ir 
teritorijas netoli Ukrainos Lenkija būsianti kompen
suota Dancigu ir žemėmis Rytų Prūsijoj. Kad paleng
vinti lenkams įsigyventi Rytų Prūsijoj, iš ten būsią 
išgabenti vokiečiai gyventojai ir jų vieton atgabenti 
lenkai.

Šį pareiškimą Churchill padarė be pasitarimo su ki
tomis jungtinėmis tautomis. Jis išreiškė apgailestavi
mą, kad buvę sunku suorganizuoti trijų didžiųjų val
stybių konfereneiją, todėl, matyt, jis ir pasielgė sau- 
vališkai. Churchill pasako, kad Prezidentas Roosevel- 
tas žinąs apie Anglijos vyriausybės nuosprendį. Bet 
svarbiuose tarptautiniuose sprendimuose žinojimo ne
užtenka. Reikia susitarimo ir bendro, teisingo spren
dimo.

Savotiškai įdomus p. Churchillio išsireiškimas apie 
Jungtines Valstybes. Esą mūsų krašto nusistatymas 
nebuvo aiškus, todėl Lenkijos klausimo rišimas buvęs 
sunkus. Mat, Amerikoje gyveną daug lenkų ir Prez. 
Rooseveltas turėjo skaitytis su jų opinija. Vienu žo
džiu, Jungtinės Valstybės nenorėjo daryti nuolaidų 
Maskvai Lenkijos klausimu, todėl tą padarė jis vienas 
— Churchillas.
ANTRASIS APPEASEMENTAS

Anglijos politikai, kaip matome, antrą didelį nura
minimą (appeasmentą) daro. 1938 m. jos prvmieras 
Chamberlain sutiko draskyti Čekoslovakiją, kad dikta
torių Hitlerį nuraminti, o dabar Churchillas sutinka su
skaldyti Lenkiją, kad diktatorių Staliną nuraminti. Bet 
Hitleris, prarijęs Čekoslovakiją, nepasitenkino. Ar pa
sitenkins Stalinas, Lenkiją prarijęs, labai abejojame.

Paskutiniuoju laiku rusai komunistai ne juokais 
siaučia Balkanuose. Be to, jie stengiasi kenkti anglų 
politikai Italijoj, Graikijoj, Belgijoj ir net Prancūzi- 
joj. Ir jei Churchillas mano nuraminti Staliną ir jo ru
siškąjį komunizmą mesdamas į jo gerklę Rytų Euro
pą, skaudžiai klysta. Kaip nacių apetitas appeasmen- 
‘ais nebuvo galima pasotinti, taip bus ir su komuniz
mu.

ATLANTO CARTERIS PAVOJUJE
Ne be reikalo vienas anglų parlamento narys, iš

klausęs Churchillio kalbą, Atlanto Carterį pavadino 
šmėkla.

Dėl tokių įvykių rimtai tenka susirūpinti. Ne tik 
Maskva, bet ir Londonas iškrypsta iš Atlanto čarte
rio dėsnių, kurių tikslas — atstatyti visų tautų, ar di
delių ar mažų, nepriklausomybę, sudaryti tarptautinę

taikos organizaciją ir tuo būdu užtikrinti ir Europai 
ir visam pasauliui pastovią ir teisingą taiką.

Laužymu Atlanto Čarterio, pataikavimu diktatoriui 
Stalinui sėjama trečiojo pasaulinio karo sėkla. Reikia 
manyti, kad mūsų vyriausybė visu griežtumu stovės 
už Atlanto. Carterį. Reikia manyti, kad Prezidentas 
Rooseveltas nenusilenks nei Stalino, nei Churchillio 
užgaidoms.

A

Italijos vyriausybės pirmieji rūpesčiai
Gerai, kad, pagaliau, susilipdė laikinoji Italijos vy

riausybė. Vis tik buvo skaudu matyti bekovojančias 
tarp savęs politines partijas tuoi meta, kuomet Italijos 
žmonės skardą ir badą kenčia.

Fašistų siautėjimas ir didysis karas visą kraštą su
griovė. Visa Italija buvo (jos dalis ir dabar tebėr») 
baisaus karo lauku.

Italijos krikščionys demokratai paskelbė šiek tiek 
statistikos davinių, kurie duoda neblogą vaizdą apie 
to krašto šiandieninę padėtį.

Tie daviniai reido, kad karas yra sugriovęs penkis 
milijonus namų ir iš tos priežasties septyni milijonai 
italų yra pasilikę be pastogės. Vienas trečdalis Kelių 
yra tiek sugriauta, kad visai nebegalima jais naudo
tis. Milijonas hektarų dirbamos žemės sugadinta. Ge
ležinkelių sistemos keturi penktadaliai, didelė dalis pre
kybinio laivyno, elektros jėgos keturi penktadaliai iš
mušta iš apyvartos. 13,000 tiltų sunaikinta arba suga
dinta. Ir daug kitokių nuostolių kraštui reikėjo pakelti.

Turint galvoje tuos davinius, nesunku yra įsivaiz
duoti, kokioje padėtyje yra Italija. Jos žmonėms grei
tai reikalingas maistas, drabužiai, pastogė. Todėl nau
joji vyriausybė turės pilnas rankas sunkaus, intensy
vaus, darbo. Ir reikia tikėtis ir linkėti, kad pirmoje 
vietoje ji ir rūpinsis skurstančių ir badaujančių žmo
nių gerove ir apgriauto krašto atstatymu.

Nacių vadų kova už pirmenybę
Gaunamomis žiniomis, pašlijus Hitleriui, nacių ly

derių tarpe einanti aštri Kova už vyriausią vadovybę, 
ipac smarKiai dėl fiurerio vietos kovoja Gestapo (slap
tosios policijos) vedas Heinrich Himmier ir Martin 
bormaim, ligsiol mažai garsinamas nacių politinės ma
šinos žymus šulas. nepaisant kas yra atsitikę su Hit
leriu, jis jau atgyveno savo dienas. Sakoma, kad jo 
vaiuzia tuo tarpu yra padalinta tarp šių nacių: Hiin- 
mierio, Bormanno. ir Goebbelso. Pirmasis rūpinasi ka
ro reikalais, antrasis diriguoja partijai, tretysis veda 
luzsiemų reikalus ir propagandą. Hitlerio pirmaeilis pa- 
gelbininkas riebusis Goering esąs pastumtas į šalį.

Taigi, ne Lik karo frontuose naciai silpnėja, bet ir 
viduje jų padėtis yra bloga. Hitleriui “susirgus ’, suser
ga visa jo įsteigta nacių partija. Sąjungininkai, kaipo 
geri gydytojai, ir vokiečių ir kitas tautas išgydys iš 
tos Diaurios ligos — nacizmo.

APŽVALGA
Vardo pakeitimas nieko nereiškia

Mulkindami lietuvius maskolberniai tvirtina, kad ru
siškoji imperija yra virtus į Sovietinę Sąjungą ir to
dėl nebėra Rusija. Taip kalbėti, aišku, gali tik ignoran- 
tai arba propagandistai. Pavadinimo pakeitimas žmo
gaus ar valstybės nepakeičia. Tą galima labai vaiz
džiai’pailiustruoti pačiais komunistais. Jie, beveik visi, 
turi pakeitę pavardes. Štai, Prūseikos prigimtinė pa 
varde yra Vabalas, Abeko — Akelaitis, bet tuo jie 
nėra tapę nei prūsais, nei žydais. Seniau buvus Persija 
dabar yra Iranas, Siamas — Thailand. Vardai visai 
kitoki, bet valstybės tos pačios. Tas pats yra ir su 
Rusija. Tą parodo ir tas faktas, kad Soviet Union ir 
Russia yra vartojama pakeistinai ir be klaidos spau
doje ir kalbose, ir reiškia vieną ir tą patį. štai, kad 
ir 8ovietijos žmonių šelpimo fondas yra Russian War 
Relief, o ne USSR arba Soviet Union War Relief. Lie
tuviški komunistai tam pilnai pritaria ir to fondo šaka
y™- • , . * bin a gjuai

Prileiskime, kad maršalas Stalinas panorėtų ir pa
teiktų aukščiausią j am sovietui rezoliuciją, kad nuo pra
džios 1945 metų Rusija arba Sovietija bus vadinama X 
Sovietas paplotų, o gal dar suriktų “ura”, spaudos biu
ras naują vardą pasauliui paskelbtų, užsienio komisa
riatas praneštų perkrikšto vardą kitoms valstybėms ir 
po to oficialiuose dokumentuose figūruotų nebe USSR 
bet X. Tačiau žemė, visi turtai ir žmonės pasiliktų kaip 
buvę, su visais savo gerumais ir blogumais. Rusija yra 
Rusija nežiūrint to, kokia joje valdymo sistema be
būtų: monarchinė ar komunistinė — valdoma caro ai 
diktatoriaus.

Lietuva, kaip tu 
kenti!..

VOKIEČIAI PAKORĖ 
MANO MOTINI!

Kiekvienas fanatizmas y- 
ra bjauriausias egoizmas!

Kadaise buvo skaitoma pa 
triotizmas ir dargi šoviniz
mas labai pažangiu žingsniu, 
vėliau atsirado tas taip va
dinamas internacionalizmas, 
šiandien vėl grįžtama prie 
senovės — arie perdėto pat
riotizmo...

Nesusikalbama, nes inte
resai neleidžia, nors kiekvie
nas kalba apie žmoniją. Ko
dėl tokios kvailybės vyks
ta? Kodėl nepažvelgiama gi
liau? Kodėl nenorima supras 
ti, jog kaip lygiai kiekvie
nos tautos pagrindu yra šei
ma, vėliau giminė (ne seno
višku mastu matuojant, nes 
pelitiniai šie vienetai šian
dien neteko viešpataujančios 
reikšmės bent pasauliniu 
maštabu), taip lygiai ir tau
tos bei valstybės turi šian
dien dalies savo teisių išsi
žadėti, nes virš visko yra 
visa žmonija, žmonijos veis
lė!

Kaip lygiai mes priėjome 
nuo paprastos, primityvės 
šeimos prie imperijų, taip 
lygiai šiandien turime grįž
ti prie individo, kad atsižiū
rint į jo gamtišką ir žmo
gišką prigimtį, prieitume 
prie žemės imperijos, kurio
je yra žmonija ir žmogus, 
bet nėra imperijos ir jokių 
rubežių, kur kiekvienas, bet 
su visais moksliniais užka
riavimais naudodamasis gy
vena laimingai ir nejaučia 
jokios kitos valdžios, kaip 
tik gamta! žmogaus valdy
mas žmogumi turi pranyk
ti, nes iki tai bus — aiškiai 
šiandien matome, kas vyks
ta!

II.
Paimkime už pavyzdį Lie

tuvą.
Kuo Lietuva kenkė pasau

liui? Nieku! Kuo kenkė žmo
nijai? Irgi nieku. Kuo ken
kė savo tautai?

Kitas klausimas.
Turėjome fašizmą. Liga. 

Bet nebuvo fašistinė liga

KARO LAIVO PIN-UP

Tarpe kareivių šio karo yra įsiviešpatavus viena nedo
rybė, būtent vadinamos pin-up mergos. Pusnuogių, nufo
tografuotų įvairiose pozose mergų paveikslai siunčiami 
į kareivių stovyklas ir jais “puošiamos” sienos. Karo lai
vo — Super-drednauto USS New Jersey — jūrininkai, 
lyg pajuokdami tas pin-up mergas,-išsirinko pin-up ka
raliene šį penkių mėnesių vaiką, iš Newark, N. J. Jo tė
vas, karo lakūnas, yra patekęs į vokiečių nelaisvę. (Acme- 
Draugas telephoto)

apėmus tautą; vien ją ap- 
gavus ir kada bebūtų buvę, 
ta tauta nuo šios ligos būt 
išsigelbėjus.

Bet ne, atėjo mus gelbė
ti! Kas? Fašizmo priešai ar 
tie, kurie su aršiausia fa 
šizmo formos viešpataujan
čia valstybe padarė sutartį?

Tie, kurie pardavė visą 
pasaulį, bet norėjo “išgel
bėti menką lietuvišką dūše
lę”!

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

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

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

Protection

It ls never too early to protect 
children against the ravages of 
tubercnlosis, which kilis at the rate 
of one person every nine minutes. 
TubercuMn testing of school chH- 
dren is carried on by tuberculosis 
associatlons which are flnanced by 
the sale of C bris tinas Seals. The 
double*barrad erosą of tbe assocla- 
tlons has come to stand for health 
protection.

Jie turtus ėmė sau, o el
getom paliko kitus, dargi 
tuos, kurių “dūšią” norėjo 
“išgelbėti”.

Šiandien po truputį, po 
truputį iš įvairiausių šalti
nių pradeda rodytis kaip el
gesį rusai gelbėdami mus 
nuo Smetonos...

(Nukelta i 5 pusi.)
Paragink savo draugus ir 

pažįstamus, kad jie užsipre
numeruotų dienraštį “Drau-

ŽEMOS
Dirbtuvės
KAINOS!
PILNAI

16—DIENŲ IŠBANDYMUI 
su Pinigų Gražinimo Garancija

mūsų patyrų
Vfil.IAUSIV MADŲ 
KRKDITAS, JEIGU 
KKIKIA STIKLUS 

PATAISOM 
KtMI’S PATAISOM

AKINIAI $r5Q

Jei jums nereikia ūkinių 
Optomptrijos Daktarai taip jums pasakys 

MATYKIT MUS
ŠIANDIEN!

GREITAI PATAISOME

5 IR
AUK.

_V
P'4831 lr:in?Pk.Rd.l

1S57Milw.Av.

A A A eye-glasses CO
Ji 1557 MILWflUKEE AVĖ nntTM

u? Ii. Šiite Struti

DYKAI!
ŠVENTI KIŠKA* 
Matymo Tyrimus 
Per Keiristruotus

SEPTYNIOS PATOGIOS VIETOSOptometrlsius

ARČIAUSIA VIETA — 6447 SOUTH HALSTED ST.

^KREIPKITESPRIE MŪSŲ ŠIANDIENAI
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

S. J. Vondrak, savtntokas Telefonas LAĖayette 4566
Laimėjimai pirkite U. S. Karo Bonas Ir Štampas 1

VAL.: — nuo 9 ryto iki 5:80 p.p. etvlr. iki 9. SeUtad 9 Iki 19.
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Iš Sv. Vardo dr-jos 
veikimo

Marąuette Park. — Gruo
džio 10 d. Sv. Vardo drau
gystė skaitlingai ėjo prie 
šv. Komunijos. Per Mišias 
patys nariai tarnauja kuni
gui. Veikiai turės ir vien 
vyrų chorą. Turbūt, per Ka
lėdas bus pirmas pasirody
mas. Po Mišių turėta bend- 
ri pusryčiai, kurių lėšas pa
dengė laidotuvių direktorius 
A. Petkus.

Pirm. A. Kaminskas ati
daręs sus-mą pakvietė pro- 
gramo vedėju Ed. Konecey, 
kuris surengė kalėdinį pro
gramą. Santa Glaus kuris 
atnešė maišą dovanų klebo
nui, vikarams, valdybai, šei
mininkėms ir mergaitėms, | 
kurios prie stalų patarnau
ja.

Big Brother pirm. J. Skel- 
ly buvo pagerbtas už visų 
metų darbuotę tarpe “juve
nde ir auto boys court”. Jo Į 
asistentai J. Jacobs ir Ed. 
Vish irgi pagerbti. Pirm. 
pranešė, kad trys “praba-, 
tion cases” buvę šioje para
pijoj. Dabar visi išteisinti. 
(Centre iš viso būta arti 
3000 “probation cases”).

Prieš 8 vai. šv. Mišias s ve 
tainėje pasimirė narys Juo
zas Grinius. Bažnyčioje vie
šai atkalbėta malda už jo 
sielą. Mirė kun. A. Zaka
rausko aprūpintas visais sa
kramentais.

Naujos . valdybos komisi
jos pirm. J. Jaccbs buvo 
perstatęs pirm. A. Kamins
ką kitam metui. Nariai vien 
balsiai priėmė, bet veiklus 
pirmininkas atsisakė. Val- 
dybon išrinkta sekantieji: 
dvasios vadas kun. S. Pet
rauskas, pirm. Jonas A. Ske 
lly, I vice pirm. Jonas P. 
Damkus, Jr., II vice pirm. 
Juozapas Dargis, rast. Jo
nas Looick, iždin. Adomas 
Oškeliūnas, malšalkos: Gust 
King, Petras Wenskus, Bru
no Razminas.

Susirinkimas baigtas gra
žia kalba dr. J. J. Simonai
čio ir pagerbimu senos val
dybos gausiu aplodismentų. 

Koresp. Jonas Skelly

SUSIRINKIMAI
Cicero. — šv. Antano Pa

rapijos Namų Savininkų su
sirinkimas bus 20 d. gruo
džio. Tai bus priešmetinis 
susirinkimas ir naujos val
dybos rinkimas bei komisi
jos. Taipgi bus daug svar
bių pranešimų iš visų metų 
darbuotės. Būtinai visi na
mų savininkai dalyvaukit, 
kad būtų iš ko išrinkti val
dyba ir atstovus, kurie ga
lėtų gerai atlikti darbus, 
kurie mums, savininkams, 
yra labai reikalingi. Susi
rinkimas prasidės 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėj.

Valdyba

Moterų Sąjungos 67 kuo
pos priešmetinis susirinki
mas įvyks šį antradienį, 
gruod. 19 d. 7:30 vai. vak. 
Gimimo Pan. Šv. parap. mu
zikos kambary. Narės pra
šomos atsilankyti laiku.

F. R.

Ar žinai, kad...
Apskaičiuojama, kad gi

liausia jūrose vieta yra 35,- 
400 pėdų gilumo.

National Safėty Council 
skelbia, kad 1943 m. nelai
minguose atsitikimuose žu
vo 17,000 Amerikos taime
rių ir samdinių.

/ mus
Good News

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

10796 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

Miškų ekspertų apskaičia
vimu, Amerikos miškuose 
randasi beržų, kurių vertė 
siekia $750,000,000.

X Jonas Brazauskas, iš 
Brighton Park, darbštus mū 
sų visuomenės veikėjas, Lie
tuvai laisvinti per Amerikos 
Lietuvių Tarybą aukojo 
$100.00.

X Federacijos Chicagos 
apskrities metinė konferen
cija. 1945 metais bus šau
kiama kovo mėnesį. Jau iš
rinkta ir komisija, į kurią 
įeina: J. Brazauskas, M. Var 
kalienė ir L. šimutis.

X Julia Pocius, savinin
kė lietuviško restorano prie 
S. Western Avė., netoli W. 
47 St., džiaugiasi, kad jos 
sūnus Benediktas parva
žiuos iš kariuomenės namo 
sykiu Kristaus gimimo šve
ntę švęsti.

X Vaikų drabužių vajas 
neužilgo prasidės visose A- 
merikos lietuvių kolonijose. 
Tikimasi, kad tikrieji lietu
viai ir Lietuvos vaikučiams 
suaukos desėtkus tonų dra
bužėlių, kaip padarė augu- 
siems.

X Federacijos Chicagos 
apskrities susirinkime iškel 
ta naujas sumanymas — 
steigti lietuvių tautinį-kul- 
tūrinį muziejų, į kurį būtų 
renkamos įvairios senienos, 
nes jų dar daug randasi pas 
žmones ir dažnai dėl neįver
tinimo naikinamos. Iki šiol 
tuo rūpinosi tiktai privatūs 
asmenys.

X Benigna ir Al tanas Za
latoriai, seni Bridgeport gy
ventojai, kurie kai kurį lai
ką gyveno Marąuette Bark, 
pardavė ten savo dviejų auk
štų namą ir pirko bunga- 
low Beverly Hills kolonijoj, 
prie 90 ir Bell Avd., kur jau 
apsigyveno. A. Zalatorius y- 
ra organizacijų darbuotojas, 
valdybų narys ir biznierius, 
taip pat nemažai pasidarba
vęs Keistučio “3pulkai” ir 
Lietuvos labui. Jo žmona ir
gi patyrusi biznierka. Zala
toriai yra nuolatiniai dnr. 
Draugo’’ skaitytojai.

Seiiq ir $3.250 
pavogė

Vagys paėmė 75-ių svarų 
seifą? kuriame buvo $3,250, 
iš namo, 7327 So. Hermitage 
avė. šeimininko tuc laiku ne- 
buvo namie. Vagystė įvykc 
praeito ketvirtadienio vaka
re.

The father of a tuberenlosls p&tlent learns Irom the doctor of the 
progresą hts son ts maklng. Looking at his boy’s chart, he congratulates 
hlmself that the dlsease was discovered ©arty by X-ray, thus speeding 
recovery. A nation-wlde cam^aign to promote periodic X-raying Is sup- 
ported by Christmas Seals.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Už MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB E. S. GOVERNMENT SUPERVISION

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybe! 
Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

PETER TROOST MONUMENTS

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

-------------------------- ---------- OP CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUStLN MACK1E W lUH, Pras. and Mgr.

ii

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

■M . Z&&''

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

’ SI

~ «'s

k\U
NULIŪDIMO VALANDOJE

PERSONA L1ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PKEFER TROOST PRODUCTIONS 
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Reautiful—Most Endnring—Strongest—Best In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 

KREFPKITfiS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—TBE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

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

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENGIJA:
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.

GART, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Kreipkitės į -
ANTHONY K 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 prieinamąja

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

I T. TOLP
1646 WEST 46th ST.______ Phone YARD8 0781

KRE1PKITCS PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY- 

KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIR8 300 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriaorio Matorlolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui aateų lAatuvtama 
klientam* pilnu patenkinimą, 

DMyri. Oflm U MrMsrt:

VENETIAN
fital vienas ii mOsų graiių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
IMDTBB OflHB Ir Dbttavfi: 5Z7 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Ava.)
PUONK: BEELEY 6108

Pasirašė Sutartis 
su Švedija, Danija
WASHINGTON, gruod 

16. — J. A. Valstybės pasi
rašė civilės aviacijos sutar
tis su Švedija ir Danija, 
pagal kurias tų šalių lėktu
vai galės skraidyti į susi
tariančius kraštus.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie 
ki<. — Vyrtfli

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.

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YABds 1138-89

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

Phones: CANai 2516 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

Lietuva nenori nei bolše
vikų, nei nacių “globos". Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

L BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN A VE. Tel, PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS ’
3307 L1TUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĘ. Tę|. LAF, 3572

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

Teiephone YARds 1419
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
S už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Chicagos lietuvis žuvo Prancūzijos 

karo lauke
Staff Sgt. Aleksandras 

Šliužas žuvo Prancūzijos ka
ro lauke lapkričio 16 dieną, 
1944 m. Apie tai Karo De
partamentas pranešė gruo
džio 7 dieną.

Staff Sgt. A. šliužas buvo 
gimęs 1910 m., kovo 17 d., 
Chicagoje, 18-toje kolonijo
je. Lankė Aušros Vartų lie
tuvių parapijos pradžios mo
kyklą ir baigė St. Gali pra
džios mokyklą.

Į Dėdės Šamo kariuome
nę išvyko 1941 m., kovo mė
nesį.

Jis buvo vedęs Stanislavą 
Griniūtę, kuri gyvena Brid- 
geporte, turi dukrelę Dar- 
lene. W

Aleksandras pirmiau buvo 
sužeistas Prancūzijos karo 
laukuose, grįžęs po pasveiki
mo vėl į karo lauką, žuvo 
kovojant už Amerikos laisvę 
ir pavergtųjų išlaisvinimą.

Įvcdrioo «. įdomios

....2INIOS

Gerai pasielgė...
TALCA, Chile. — Komu

nistas pamatė komunizmą ir 
atėjo pas katalikus. Buvęs 
komunistas dabar yra Leono 
XIII Instituto narys. Ši mo
kykla yra vedama Mary- Į 
knoll tėvų, mokyklai vado
vauja kun. James Manning, 
iš New Yorko. Buvęs raudo
nasis mokina karpenterystę.

Kai komunistai rimtai 
pradeda galvoti, jie visuo
met įsitikina, kad komuniz
mas netinka gyvenimui ir 
atsisako nuo komunizmo.

KARO BONAIS NUPIRKO “JEEPĄ” IR AMBULANSĄ Lėktuvai išgąsdino ryjikes žuvis, 
padėjo išgelbėti 2} jūrininkus

LAIVAS PASKENDO VIDURNAKTYJE. — JĮ SUTOR- 
PEDAVO INDIJOS OKEANE, 80 ĮGULOS NARIŲ) 
NETEKTA

STAFF SGT. A. ŠLIUŽAS 
* * *

Jis priklausė prie White 
Star lietuvių draugijos, 
Aušros Vartų parapijoje.

Jo tėvai Mr. ir Mrs. Simas 
ir Marijona šliužai gyvena 
5606 So. Sawyer, Chicago, 
m. , ,

Turi 5 broniznes 
žvaigždes

ASCBAZE, Kinija. — Cor- 
poral Walter S. Andrius, 
1430 So. 48th Ct., Cicero, dė
vi penkias bronzines žvaigž
des už karišką tarnybą Eu
ropoje ir Azijoje. Jis tarnau
ja oro jėgose.

Paaukštintas
Pvt. Frank C. Wokas, iš 

Cicero, pakeltas į Corporal 
laipsnį. Wokas yra sūnus Mr. 
ir Mrs. George Wokas. 3143 
So. 53rd avė., Cicero.

Nauji norai...
WASHINGTON. — Atro

do, kad Sovietų Rusija da
bar norinti pagrobti Korė
ją. Prezidentas Rooseveltas 
ir ministeris pirmininkas 
yra pažadėję Korėjai laisvę 
ir nepriklausomybę.

Bolševikai dabar visai ne
paiso Atlanto čarterio dės
nių. Juk bolševikai pagrobė 
Lietuvą. Latviją, Estiją ir 
tiems kraštams neduoda 
laisvės ir nepriklausomybės.

Corporal Walter S. Andrius 
( Andrijauskas),

pasižymėjęs kovose, dėvi 5
bronzines žvaigždes.

* • *
Cpl. Andrius, 30 metų, yra 

sūnus Mr. ir Mrs. Charles 
Andrius, 1430 So. 48th Ct., 
Cicero.

Cpl. Andrius užjūrio tar
nyboje išbuvo 26 mėnesius, j 
iš jų 8 mėnesius praleido 
Kinija — Burma Indija ka- j 
ro lauke.

PROCESUOTAS MAI8- 
TASf — Mėlynos stampos 
nuo A8 iki Z8. nuo A5 iki Z5, Į 
ir A2, B2 (4 knygelėje), 10 
punktų kiekviena., geros ne
ribotam laikui.

COLUMBO, CEYLON — Trys Kanados lėktuvai, va
dinamieji Catalinas, besirandantieji Ceylon, padėjo išgel
bėti 23 amerikiečius, prekinio laivo jūrininkus, kurių lai
vas buvo sutorpeduotas vidurnaktyje, Indijos okeane. Lėk
tuvai buvo nusileidę beveik iki jūros paviršiaus ir nuvijo 
ryjikes žuvis nuo jūrininkų, kurie plūduriavo jūroje.

Šiurpi istorija buvo at
skleista gruodžio 11 dieną, 
kai išgelbėtieji ir jų išgelbė
tojai išvyko švenčių atosto
goms

* * *
Lakūnas Lt. Stead McKin- 

ney, iš Woodstock, Ontario, 
pirmasis pastebėjo laivą 
liepsnose, ieškojo ir rado pa
silikusius vyrus, numetė gy
vybės saugotojus (life pre- 
servers) ir reikmenų, ir 
skraidė iki aušros. Du kiti 
lėktuvai Catolinai, valdomi 
lakūno Lt. J. Gowans, iš 
Ground Forks, britų Kolum
bijos, ir lakūnas Lt. J. Gork, 
iš Kenora, Ontario, atvyko 
greitai ir pasiliko per visą 
dieną.

* * *
McKinney sugrįžo su pir

ma šviesa, rodydamas kelią 
laiveliui, kuris paėmė jūri
ninkus.

Aštuoniasdešimt jūrinin
kų buvo netekta, paimant 
nelaisvėn, nuskendus ir ryji- 
kėms žuvims siaučiant.

. . Išlikęs gyvas Tommy vanAdams str.. ir pavogė $10, NeM .. gan Francjsc0 
rankinį laikrod,. auksinj zie-,aak. ka.p iš|ikusiems 
dą ir revolverį. | vjems vyrams buvo įsakyta

~ . ! įlipti į priešo submariną išRcmkite tuos biznierius. . .. ,. .... , . ,jų laivelių (life-boats), bet 
vėliau laiveliai nuplaukė to
lyn, kai submarinas pasinė
rė vandenyje. Greičiausia 

i submarinas pasinėrė, kai pa
matė lėktuvą Cataliną.

4 sužeistos
Nekalto Prasidėjimo Švč. P. Marijos mo kyklos vaikai, Brighton Parke, neseniai tu

rėjo karo bonų ir ženklų vajų, kuriame jie tiek išpardavė bonų ir ženklų kad užteko Keturios moterys buvo su-
nupirkti ‘‘jeepą” (kareiviams vežioti vežimuką) ir ambulansą. Gruodžio 7 d. prie para- žeistos, viena iš jų sunkiai, 
pijos mokyklos įvyko “jeepo” ir ambulanso iškilmingas įteikimas. Vaizde rodoma pa- Drexel blvd. autobusas 
rapijos mokyklos vaikai apspitę “jeepą”. “Jeepe” sėdi klebonas kun. A. Briška ir ka- susidauž€ > sustabdyto Hyde 
rys Sgt. Bender. Dešinėje vaikų tarpe matosi “Laivo” redaktorius kun. A. Miciūnas, ^ar^ autobuso užpakalį, Mi- 
MIC., o kairėje kun. A. šeputa, MIC. iš Marijonų seminarijos, Hinsdale, III. Mokyklą cWgan ave> Prie 8-tos gat- 
veda seselės Kazimierietės. vės, praeitą penktadienį po
.____________ ______________  | pietų.

Tarsi kokioje pasakoje

Kaip vyras "atmokėjo" skolą...
BANDITAS APIPLĖŠĖ PASKOLOS ĮSTAIGĄ, PASKUI 

JIS SUGRĮŽO GAUTI PAKVITAVIMO, KAD SKO
LA APMOKĖTA.

Ted C. Johnson, 29 metų, karo darbininkas iš East 
Chicago, Ind., jautė pareigą užmokėti paskolą, kurią jis 
buvo užsitraukęs.

Lapkričio 7 d., 1944 m. jis jautės nelaimingas, kad 
negali užmokėti paskolos, kurią buvo 'pažadėjęs sumokėti 
M. R. Dupes Loan Co., 3513 May str., East Chicago.

Johnson išmurzino savo Johnson buvo areštuotas
veidą, užsidėjo darbinius gruodžio 15 dieną, ir prisi-
rūbus (overalls), gavo gink- pažino apiplėšime.

Draugiški tikybai...
LONDONAS. — Nauja 

lenkų vyriausybė yra suda
ryta iš vyrų, kurie visoje 
Lenkijoje žinomi kaipo ko
votojai už laisvę ir sociali-•
nes ref ormas, — lenkų kata
likų spaudos agentūra pra
neša. Du socialistai, du krik
ščionys demokratai, ir visi 
yra žinomi, kaipo gerbią ti
kybą (religiją, — sako len
kų katalikų spaudos agentū
ra.

lą, ir nuėjo į paskolos kom
paniją. Ten jis iš mergaitės 
derk Miss Elizabeth Dra
gom, 23 metų, išreikalavo 
$350.

♦ ♦
Kitą dieną, lapkričio 8 Į 

dieną, Johnson sugrįžo į pa
skolos kompaniją, jo išmur- 
zintas veidas buvo numazgo
tas,, ir buvo apsirengęs ge- ( 
riausiais rūbais. Su pinigais, 
kuriuos buvo paėmęs prieš 
dieną, apmokėjo paskolą ir 
gavo iš Miss Dragoin pa
kvitavimą, kad skola apmo
kėta. Miss Dragoin nepažino 
Johnson, kuris buvo prieš 
dieną prievartos būdu išrei
kalavęs iš jos $350.

Paskui jis nuėjo į darbą, Į 
jo sąžinę buvo rami.

Viskas ėjo gerai kelias sa- | 
vaites. iki neatėjo “slaptas 
pranešimas“ pas policijos 
kapitoną Martin Zarkovich.

Bet jis “atmokėjo” pasko
lą., , T

DURAND, Wisc. — Char
les Forster, nuosavybių par
davimo agentas, pirko seną 
namą uė $500. Kai Forster 
pradėjo vykdyti name re
montus, jis rado stikliniame 
puode senui pinigų (kurie iš
imti iš apyvartos) po $5, $10 
ir $20 popieriniais. Viso ra
do puode $726. Taigi namo 
pirkėjas dar uždirbo $226, 
ir namą gavo.

Pavogė už $629
Paul W. Bradley, 111 W. 

Huron str., pranešė policijai, 
kad vagys įsilaužė į jo auto
mobilį, kuris buvo pastaty
tas prie jo namo, ir pavogė 
rūbus, portfelį ir rašomąją
mašinėlę, viso už $629.

* ♦ *

Apvogė
Vagys įėjo į namą, 3911

PIRKITE KARO BONUS! | kurie skelbiasi "Drauge

Va kaip 

geriau apšviesti 

savo namus

Vienas amerikietis plaukė 
tris mylias atgal į degantį 
laivą, perbėgo skersai de
gantį laivo dėnį ir pasiėmė 
laivelį (raft).

352,461 svari rūbu 
davė New York

NEW YORK. — 352,461 
svaras buvo surinkta varto
tu rūbų Europos žmonėms 
374 parapijose, New York 
arkivyskupijoje. Rūbai nu
gabenti i New York sandė
lius, kuriuos turi United 
Nations Relief ir Rehabilita- 
tion administracija.

Kalakutą pardavė pa- 
roroje už $108.50
ALEXANDRIA, Minn. — 

Čia už kalakuto svarą sumo
kėta $6.20, ir už visą kala
kutą sumokėta $108.50, 
gruodžio 14 dienos vakare. 
Didelis kalakutas nupirktas 
šiaurinių valstybių kalaku
tų parodoje. Parodos parei
gūnai pareiškė, kad jie ma
ną, jog tai yra naujas rekor
das, jei už kalakutą tiek už
mokėta. Kalakutą į parodą 
atgabeno John Allen, rš Ra- 
dium, Minn., o kalakutą nu
pirko 620 klubas iš Minnea- 
polis.

Veltui kelionė 
Vėliau pastebėjo

Nuvalykit jūsų 
lemputes, 

reflektorius 
ir gaubtuvus

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Šviesos įtaisymai duoda 50% daugiau šviesos, 
kuomet lemputės, stiklinės ir gaubtuvai švarūs. 
Dulkės ir suodžiai neprileidžia šviesos.

Visuomet išjungkite lempas prieš valant. 
Mazgokite stiklines ir plastines lempas, reflek
torius ir gaubtuvus šiltu, muiliuotų skuduru. 
Valant gaubtuvus ir reflektorius paskalanduo- 
kite vandenyje, bet pačias lemputes nekiškite 
vandenin. Jas nušluostykite skuduru. Viskas 
tebūna sausa prieš pritaisant.

Gausite daugiau šviesos už savo pinigus, jei 
seksite šiuos patarimus.

CLEVELAND. — W. F. 
Alexander, Čleveland Press 
paveikslų gaminimo prižiū
rėtojas, eidamas į darbą iš
siųsdavo paštu Kalėdų siun
tinius, kuriuos žmona jam 
įduodavo.

Jis gruodžio 15 dienos ry
te visai nenustebo, kai jo 
žmona jam įdavė pakelį. 
Alexander eidamas į darbą 
vėl užsuka į paštą, kad iš- 
siuntus įduotą pakelį, ir jis 
įlipa į pašto ofiso eleveito- 
rių.

Eleveitorio valdytojas 
Alexander’io klausia: “Kas 
gi yra pakelyje?" Alexander 
pažiūri žemyn. Jis pastebi, 
kad ant pakelio nėra adreso, 
jis atidaro, ir pastebi, kad 
pakelyje buvo visokios išma
tos (bulvių lupenos ir kiti 
suvartoti dalykai). Mrs. 
Alexander norėjo, kad tos iš
matos būtų įmestos į išmatų 
dėžę. '

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

j
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AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRIČKA

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

Australijos brangenybes

Australija visame pasau
lyje yra pagarsėjusi bran
giais akmenimis — žemčiū-

siai laiko praleidžia gilumo
je jūrų.

Aziatai negali maišytis su 
baltaisiais mieste. - Jie gy-

gais, arba perlais. Tie bran-| vena savo- kolonijoje. Jie ne
gus daiktai randami šiauri- j draugauja su baltaisiais. Jų 
nėse ir vakarinėse Austrą- j papročiai skirtingi, taip jau 
lijos pakrantėse. [ir visas apsiėjimas.

Žemčiūgų pramonė Aus-I Karo laikas yra įvairių 
nelaimių laikas, šiuo laik a 
ypatingai blogai atsiliepė įtralijoje buvo įkurta 1865 

m. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą ji buvo labai pelninga. 
Pirmutinis karas, ypatingai 
dabartinis, labai pakenkė 
žemči^ų pramonei. Miestas

Australijos žemčiūgų pramo
nę. Australijos žemčiūgams
geriausios rinkos užsida rė
Gyventojai turėjo ieškoti

r, , * . darbo kitur, žvejų laivynasBrcome, vakarų Aus t raino- .» . . .. , . .. .. . J i iš keturių šimtų su virs lai-je, buvo žinomas visame pa
saulyje, kaipo žemčiūgų mie 
stas. Iš Broome uosto žem-

vų sumažėjo iki keturiasde
šimt penkių. Eiliniai piliečiai 
nedaug dėmesio kreipia 
žemčiūgus, bet turtuoliai be 
jų neapsieina. Kadangi tur
tuolių akyse žemčiūgai la
bai branginami, tai ir jie 
moka už tai didelius pini
gus.

Daugiausia tų Australijos 
žemčiūgų supirkdavo New 
Yorko rinkos. Turtuoliai už 
žemčiūgus išleisdavo milijo
nus dolerių. Žemčiūgai pa
prastame gyvenime naudos 
neneša, bet turtuoliai jais 
puošiasi ir moka tūkstančius 
dolerių.

DAKTARAS VENSKC NAS APDOV ANOTAS SIS-TAS IŠ VISUR
Rašo Pėpėčė

VIENINTELĖ VIETA 
Visame pasaulyje yra tik

viena vieta, kur žmogus ga
li elgtis, kalbėti, ir mąstyti 
lygiai kaip jum patinka. Tai 
bepročių namai.

Lietuva, kaip tu kenti!

čiūgai buvo siunčiami į pa
saulines rinkas. Ir didžiau
sia žemčiūgų pramonė yra 
išvystyta šiame mieste. At
radus žemčiūgus šioje da
lyje, išdygo ir miestas. Ji? 
nepasižymi nei dideliu gy
ventojų skaičiumi, nei namu 
aukštumu. Daugumoje vieno 
arba dviejų aukštų namai.
Prieš karą jame gyveno a- 
pie šeši tūkstančiai gyven
tojų. Prasidėjus karui tas 
skaičius sumažėjo.

Žvejai laivais atveža iš 
jūrų oisterių lukštus iš In
dijos okeano. Beveik kiek
vienas miesto Bloome žem
čiūgų pramonininkas yra
savininkas ke- Į Smetona grūdo kalėjiman, 
lių laivų. Tais laivais pra- buvo Varniai, bet nebuvo! 
monės darbininkais plaukia mus, kad dėl baimės netek- 
ieškoti žemčiūgų. Žemčiūgai ti valdžios būtų Lietuvos j 
surandami oisterių lukštuo- kalėjimuose daugiau, negu l 
se. Jų išėmimas yra suriš- 1,000 kalinių politinių, gi 
tas su pavojum gyvybei. Na- Stalino viešpatavimo metu 
rai turi leistis iki jūrų dug- ne tik turėjo išvežti iš Lie- 
no ir ieškoti oisterių lukštų, tuvos dešimtis tūkstančių. 
Narams atlyginimas yra di- bet įr išžudyti didesnį skai-! 
delis, bet darbas pavojingas, čių savo priešų, negu kada 
Iš baltų žmonių mažai yra nors Smetona turėjo savo 
narų. Beveik visi aziatai, ja- priešų kalėjime?! 
ponai. Su japonais mažai
kas gali lygintis šioje pra-' ^ad kas vertė juos tai da-

Šiame vaizde matosi kaip Ge.n. Robert Grow, komandierius 6-tos šarvuotos divi
zijos apdovanoja kapt. Feliksą Venskūną su bronziniu medaliu už didelę drąsą paro
dytą karo žygiuose Prancūzijoje. Daktaro žmona ir vaikučiai gyvena Marąuetts Par
ke dabar ir jis turėjo savo kabinetą West Sidėje. (Klišė dėka Chicago Herald Ameri- 
rican).

< ' i

persirėdyti į jų lininius ir tos nuo savo vaikų kenčia kad jam pagelbėti. Kodėl 
dargi kanapių rūbus ? Kad dvigubą baimę, dvigubą rimčiau nesusirūpiname ? 
neparodyt saviems Sibire, skausmą: neturėti šalia sa

vęs, ką gimdė skausmuose 
ir laukti, kad parvyks hitle
rišku degeneratu!

Lietuva, mūsų kiekvieno 
likusi šeima, eina Golgotos 
kelią dvejose okupacijose.

ko už menkniekį šilkines ko- Kartuvės, .kalėjimas ar šau-, , Kur lietuvi?!
jiues, šokoladą, nes jo bu- dymai!... j Ar Tavęs k|ausS tevas „

Skaitai laikraštį apie tą ncotka kas tu? Šiandien skai 
ar kitą Komitetą, bet visi į čiuoji ar jam verta duoti?!

Pagalvok!...

kad buvo pasaulyje, nors 
maža, tiesa, vargstanti val
stybė, bet daug aukščiau pa
kilus, negu Stalino imperija! 
Kodėl jie taip bijojo vos į- 
ėję? Nes raudonarmietis pir-

vo, o jis dargi jo vardo n-e-
žinojo!

Ne mano pažvalgos? žmo ! 
gau, nejaugi tu klausi pas 
savo tėvą, ką jis galvoja a- 
pie vienus ar antrus, ar turi 
pareigą atmokėti už tai, ką 
jis tau davė ardamas pūdy
mą, akėdamas virkščių pil-

“4-F” VYRAI PASAU
LIO ISTORIJOJE

Šiame kare, Amerikos ka
riuomenė nepriima tokių, 
kurie nėr pilnai sveiki ir 
yra paskirti į “4-F” klasifi
kaciją.

Bet pa/iūrėkite, kiek pa
saulinio masto “4-F” vyrai 
yra padarę istoriškose pa
saulio kovose.

Julijus Cezaris, kuris sa
vo laiku užkariavo tada ži
nomą pasaulį, sakoma, la- Į 
bai kentėjo nuo epilepsijos. >

Mongolas, Tamerlanas, i

sirūpinkime savais anksčiau, 
negu reikės pagalbą duoti! 
Surinkime fondus! Nei vie
nas fondas dar nieko netu
ri, kodėl? Nerūpi? Esat 
paukščiai, kurie išlėkė iš liz
do ir apie jį pamiršo?

Šių eilučių autorius, kaip 
jam skaudu bebūtų prisi
minti, gal pasakyti, jog jo 
motina nacių pakarta vos 
Lietuvą okupavus, kitų gi
minių neturi, bet prašo, pra- [ 
šo saviems žmonėms: LIE-, 
TUVIAMS. Susirūpinkite! [ 
Netoli laikas, kuomet reiks į 
padėti Lietuvai. J

paesi

ryti, jei valdžia buvo jų ran
kose? Kerštas, Sąskaitų su
vedimas? Ne! Baimė! Jie 
patys ne tik pamatė, bet ir 
įsitikino, kad nieko geres
nio jie neatnešė ir žmonės 
gal būt nepatenkinti ir dar
gi pradėti prieš juos šiauš 
tis, jei liks aktyvas, pasi 
ryiėliai.

Rusai, negalima juos va-

monės šakoje. Japonams už
drausta emigruoti į Austra
liją, bet nežiūrint to, narams 
duodama leidimas. Anglijos 
valdžia darė bandymus su 
baltaisiais, bet po ilgų ban
dymų pasirodė, kad baltieji 
netinka tam darbui. Japo
nai gi pasirodė geriausi ir 
ištvermingiausi narai. Bal
tieji daugiau paiso savo gy
vybės, aziatai-japonai prie- ^inti bolševikais, nes šią f i 
šingai. Jie leidžiasi į pavo- josofįjos dalį jį,e seniai pa 
jingiausias jūrų vietas. Jų, mirSo paty8 įrods kad tal.
kūno sudėtis skirtinga nuo 
balto žmogaus. Mažo ūgio, 
stipri širdis išlaiko didžiarusį 
vandens spaudimą. Ir tzip 
japonas naras nuo anksto 
ryto iki vėlumos nardo van
denyje dieną iš dienos vaikš 
čiodamas pirštų galais jūrų 
dugne, ieškodamas žemčiū
gų. Atradęs oisterius kyla 
aukštyn, užsirūko cigaretą, 
išgeria kavos puoduką ir vėl 
leidžiasi į jūrų dugną.

Miestelis Broome išrodo 
daugiau aziatiškas, negu eu- 
ropiejiškas. Čia mažo ūgio 
geltonodžiai praleidžia savo 
dienas. Vieni jų dirba žem
čiūgo pramonės dirbtuvėse, 
kiti valdo nuosavas krautu
ves, užlaiko savo papročius, 
skaito japoniškus laikraš- 
čins, turi savo maldos na
mus. Japonai narai daugiau-

buvo! Ko jie vertė važiuo 
jant iš Lietuves lietuvius

Aids T B Fight

Jean Heraholt, radlo and movle 
g t ar, playa the lead In “The Man
Who boved Chlldren,” a radlo dram- 
atlzatlon baaed on the llfe ot Elnar 
Holhoell, orlglnator of the Chrlstmaa 
Seal ldea to flght tuberculosls.

Ir kodėl šiandien smerkia- lietuviai kur? Svarbu, gal 
mi, dargi tų, kurie nėra bol- kiti galvoja, jog bus Lietu- 
ševikų, dovanokite, stalinis va ten ar ten? Svarbu LIE- 
tų priešai, kurie kovojo ir TUVIS, kur jis nebebūtų,
sukilo vokiečiams Lietuvą, > —----------
geriau pasakius stalinišką
Rusiją, puolant?

Dėl žinių trūkumo!
Vokietija jau nepakartos 

tą patį, ką padarė 1918 m., 
ji geriau duos stalinist&ms 
viską, negu anglams ir ame
rikiečiams, su viena viltimi, 
jog taip įvykus, anglai ir a- 
merikiečiai išsigąs taip va
dinamo “bolševizmo” ir su
teiks geresnes taikos sąly
gas Vokietijai, kad ji šiek 
tiek palaikytų lygsvarą Eu
ropoje, kuri sugrius, nes bai 
gus karą tarp Vokietijos ir 
Suvienytų Tautų, dar lieka 
kitas frontas — Japonija, 
kurin Rusija įsikiš tik a- 
niems laimėjus, kad ir save 
kąsnelį paėmus!

III.

Norisi, broli ir sese, vie
no šių eilučių autoriui: su-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Kverythlng tn the line of 

Furnltnre

AL. C. ALtEN
I Ateuskas)
Foetory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANMSE MART 
For appointment eall —

RKPLBLIC ftOSl

V-

e 2334 So. Oakley Avė.

Tokia yra padėtis. Bet 
mes lietuviai, ko turime 
laukti ?

Su ašaromis reikia pripa
žinti, jog vokiečiai, kaip ir 
rusai, dargi turėdami dau
giau laiko mug naikinti: vež
ti vyrus į fabrikus, į okupa
cijos miliciją, dargi padary
ti juos “pArakaidistais” ru
sų fronte. Kiek lietuvių liko 
Lietuvoj ?

Moterys irgi išvežtos Vo
kietijos gilumon, kur atskir-

KLAUSYKITE-

1300 metais užkariavo vi
sus rytus ir visas pasaulis 
tada jo bijojo, o jis buvo 
šlubas. Jo pavardė Timur, 
reiškia ■Šlubasis.

George Washington tikrai 
nebūtų buvęs kariuomenės 
vadas, nes neturėjo savų 
dantų. Jo dantys buvo dirb
tiniai.

Britų garsusis Lord Nel- 
son tikrai būtų buvęs “4-F” 
klasėje; jig buvo be vienos 
akies.

Napoleonas visai niekam 
nebuvo tikęs sveikatos at
žvilgiu, nes jo nervai buvo 
visai pakrikę ir turėjo dar 
keletą kitų ligų ar silpnu
mų. O generolas Kotuzov, 
kuris nugalėjo Napoleoną 
Rusijoje, turėjo tik vieną 
akį.

Vardu mano skausmo, kiaip 
sūnaus, prašau, GELBĖKI
TE, RUOŠKITĖS JĄ GEL
BSTI, nes ten Jūsų liko dau
giau, negu mano!

Pabusk, lietuvi, atmink 
Tėvynę nepaisant, kokia ji 
bebus! M. Šarūnas (ALB)

Meilė yra įstabi dorybė 
Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jis veda, ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame 

(Šv. Pranciškus)

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Juijhstci šiandien

Stelbdlit ?

6

7. /

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

ŠVENG. 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.

9 9

KAINA— $3.50
Kreipkitės su užsakymu:

DRAUGAS"

Chicago 8, Illinois
®---- 4>

STASYS LITWINAS SAKO:
A R A R Tai Geriausias Laikas Pirkti vnunn visokios rosies namams

REIKMENIS.” ------------- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — tVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaiadoe 6y- 
’llngs — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniam — Enamelio — Geležinių m-į-----rn Reik
menų (Ilardtvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų

Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —
MUZIKOS — DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių 
RYTINĘ 
RADIO 
PROGRAMA 

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

Taipgi Paaiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ* SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

SOPHIE BARČUS

J

t
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SKAITYTOJU BALSAI
Ar verta remti jaunuolius?
Per 20 metų dalyvauda-| 

ma kaipo menininkė lietu-
vių veikime drįrtu Pam’>>y-: tų7k'ad pasa^da' ^da- 
t., kad, gal, kam nors būtų sj ,ietuyių Labai 3yarbu . 
įdomi mano nuomonė apie ra itraukti ja,Jnuolius prie 
reikalą remti lietuvių jau- mQsų veikimo tQ neat.S 
nimą. Todėl ir kreipiuosi į sieksime jjems nepadsdaini

siekti aukščiau prie ko ge
resnio. Klaidingai manęs ne- 

Kalbėsiu apie dainininkus, skite Neturiu mint je
nes pati esu tokia ir per 15 organizacijas,
metų mokytojaudama pu- Noriu Hk teb8ti kad 
ciu, kad esu įgijus šiek tiek žval

ko mūsų kalbą, mūsų meną, 
mūsų kultūrą, kad kiti žino-i

mūsų spaudą, kad patalpin 
tų mano šią mintį.

patyrimo.
“PAVIENIŲ AŠ 
NEREMIU”

kesnė jaunimui. Kodėl nega
lėtų mūsų žymesnės organi
zacijos, be savo parengimų, 

Jaunuoliui besirengiančiam Paru°šti nors vieną paren- 
prie savo koncerto ir pasiū- metų bėgyje kokiam;
tusiam neva kokiam dide- Eors jaunuoliui menininkui, | 
liam veikėjui bilietą, šimtą P1"*® ju priklausančiam? 
kartų esu girdėjus tokį iš- Kam šykštėti praleisti ke- 
didų atsakymą: '‘Aš pavie-!let* centlĮ vertam jaunuoliui! 
nių asmenų rengtų parengi-i jam Padėti mokytis ir jam 
mų neremiu!” Kad ir senom su™ožti kultūringą progra- 
vilkui, toks atsakymas nu-! mą? Menas Per visus amžius 
stelbia jausmus. O jei atsi-' Sy™°ja ir per meną tautos į 
randa antras ir trečias to-; grožybė bujoja ir gyvuoja, 
kios pačios minties, tai jau NEDAUG ESTI 
jaunuolyje kyla mintis: “Tai KONCERTŲ
kam mokslas? Kam energija Daug kartų tenka išgirs-

DARBININKAI PRIEŠ MONTGOMERY WARD

Pikietininkai suėjo prieš vieną keturių sustreikuotų Montgo- 
mery Ward krautuvių Detroite. National Labor Board bando 
užbaigti ginčą, kuris prasidėjo savaitę atgal. C. I. O. atstovas 
Michigane sakė niekas neapleis karinį darbą, kad stoti su pikie- 
tįninkais, bet prižadėjo kuopilniausią “moralinę, finansinę ir fi
zinę paramą” streikuojantiems darbininkams.

(Acme-Draugas Telephoto.)

, '* " ' _____ -____________ 1 1 ■ ............................................................................... ■ ' ■ _____ -

| Kalėdinės Dovanos Dėl Narni) Visiem
KALENDORIUS DYKAI!

Atvažiuokite į Budriko Krautuvę bi
te kada, nes krautuvė yra atdara kiek
vieną vakarą iki Kalėdų; taipgi sek
madieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų.

Pasiimkite Budriko 12 puslapių gra
žų Kalendorių DYKAI.

Pas Budri ką rakite įvairių žaislų-

Toys vaikams, vaikų vežimėlių, lempos 
stalelių, Deskok, Elektriniai Valytuvai; 
Rakandų, Matrasų, Minkštų Kėdžių, 
Stalelių. Tai didžiausias pasirinkimas. 
Yra Paveikslų, Veidrodžių, Pianų, Ac- 
cordionų, Vaikams Burninių Armoni
kų, visokių Rekordų lietuviškų ir ame
rikoniškų.

f į —•-''S”-
—1||rijrjL

, rl ■!

EWELRY
Deimantinių Žiedų

Laikrodžių - ir t. t

ir pinigai eikvoti? Kam su 
lietuviais dalyvauti? Jei pas 
savo draugus, lietuvius vei
kėjus nerandama paramos, 
tai kur jos ieškoti? Ar tik 
rankas sudėjus miegoti ir 
kitus kritikuoti?”

ti: “Bile kas pamislija ir 
jau rengia koncertą. Kaip 
čia visus paremsi?” Bet 
kiek tokių pavienių, koncer
tų yra buvę? Išgyvenus 18 
metų Čikagoje prisimenu 
tik sekančius: Mickūnaitės,

Ateina laikas, kaip tas! Rakauskaitės, Sabonių, Va- 
pats veikėjas kreipiasi į jau siliausko, Steponavičių, Dar
nuolius, kad prisirašytų prie 
vienos ar kitos organizaci
jos ir jaučiasi įžeistas jei 
jaunuolis turi drąsos pa
klausti, ką jis pelnys jon 
prisirašęs. Tuomet rūgoja 
ant jaunuolių,
ORGANIZACIJOS TU
RĖTŲ SKATINTI

Mūsų organizacijos palai-

lienės, Giedraitienės, Skeve- 
riūtės, Navickaitės, Grigo- 
naitės, Brazio. Kenstavičie- 
nės, Milleriutėš, Alb. Kas- | 
paraitės. Nėra net po vis- J 
ną įi metus. O kiek šie dai-l 
nininkai yra mums pasitar-! 
navę? Ar negirdėti jų var-j 
dai? Ar neverta tad remti 

Skelbkitės “Drauge”.

šiuos ir kitus lygiai žino
mus veiklius menininkus?
DAINININKUI REIKIA 
PASIRUOŠTI

Broliai ir sesės, biskį dau
giau reikia negu planų kon
certo suruošimui. Mažiausia 
penkis metus reikia lavinti 
balsą. Lekcijos negaunamos 
veltui. Reikia dainuoti visur, 
ir visiems, ne tik skiepuose, 
prastose salėse, bet ir di
džiose svetainėse, kad išgar
sinus vardą, kad gavus pa
tyrimo. Kalbu dėl šių dienų 
jaunuolių. Jie daugumoj ne
rengia programų pasipini
gauti, bet tik parodyti ką 
yra savo mokslu atsiekę ir 
kartu su jumis, miela lietu

vių visuomenė, pasidžiaugti. 
Bet už svetainę, bilietus, 
programus, apgarsinimus ir 
akompanistus reikia užmo
kėti. Vien dėl to, įžanga i- 
mama. O kartą į metus ai 
mums sunku mažą sumą už
simokėti, žinodami, kad tai 
darydami įvertiname jaunuo 
lių pastangas kilti aukščiau 
meno pasaulyje? Jei organi- 
zacijas nesuteikia jiems pro
gos pasirodyti pilname pro- 

1 grame, tai jaunuoliai pri- 
• versti savo programus ruoš- 
, ti. O mūsų užduotis turėtų 
I būti — jaunuolius nuošir
džiai remti atsilankydami į 
jų parengimus.

Anelė Steponavičienė

Didelė Krautuvė ant S lotų, 3 
Floor’al Jewelrv Krautuvė po 
vienu stogu su Rekordų Krau
tuve.

Geriausi Militariški Laikrodėliai, Shock 
Proof, Water Proof, Marathon, rodanti 
laiką nakty .... *64.95
Kiti Militariški Laikrodėliai po *39.50
MILITARY RING ...................... $12 50
MILITARY WATCH .............. $gg $Q

Indentification Bracelet . . *6.00
WALLETS .........j.......................................... $2.00
MILITARY SETS .................... $6.00
PEN and PENCIL SETS . . $2 5Q up

papgitu
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATTm ĮSTEIGTAS BAL U, 1988 M.

L1 WHFC 1450 kilos
SEKMADIENIAM — RM 1 

Iki 2 vai. popiet.

imis DIENOMIS — ano 
•>-SO vai.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonu — PORTSMOUTH 0022 
STOKER COAL, Austos rfištoe, $7.45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos

BLACK BAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE (Oourse). <12*50 
PETROLEUM COKE (Pfle Run) $ĮQ*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti... >..gg £Q

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
sŽ pigesni auoiimti — be 

PAS

1 I

MUTUAL FEDERAL
Savin# and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. .................... TeL OANal M9)

BEN J. KAZANAUSKAB, RaMfarfnkss

Didžiausias Pasirinkimas 
Laikrodėlių 

$19.50 iki $200.00
Storo stiklo viršų Staleliai, Coffee Tables 
lamp tables, end tables po .. *15.95

šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai Šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 

nriuban, mėsas, daržoves, klanAlnlenea, pyragas Ir pyragai
čius, pajua Ir pudlngua, žuvis, duonas, konservus, preservus, 
paukfttlenas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitų naudingų paaiškinimų.

RKTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais ano 1 Iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas
6755 S. Wostom Avė., Chicago. III.

Telefonas — GROvehlll 2242

Kaina, su persiuntimu, tiktai...............

"D R A U G A S"
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

$1.25

Dubeltavas Studio Couch, dieną kaipo Par
lor Setas, o naktį padaromas į lovą. Dėl 
2-jų asmenų, su drūtais springsais *59.50 
Šiltos, vilnonės kaldros, didelės mieros,
P° ••••■;............................  *9.98
Vilnoniai Blanketal, po .............. $4 95
iki $14.95
Didelės, gražios Floor Lempos, po *19.50

........Žiedą, Kurį Prižadėjot
Jau Senai Atgal

Nėra gražesnio pareiškimo tos meilės, 
kuria dalinatės kaip spindantis ir nuola
tinės grožybės tikras registruotas KEEP- 
SAKE Deimantinis Žiedas. Keepsake Pa
liudijimas Gvarancijos ir Registracija, 
tai užtikrinimas aukštos kokybės spalvo
je, piovimo ir aiškumo..

2šmatų gražūs Parlor Setai su springsais. Tai ge
riausia dovana dėl namų. Pasirinkimas iš virš 200 

Parlor Setų po . *119.50lr *155.00

Stalo Lempos, gražios, po . *6.95
ir po $12.00.

Niekas geriau nėra namuose turėti kaip 
minkštą kėdę, Barrell Chair, Easy Chair 
ir Flatform Rockers su springsais *39.50 
Gražus, minkštas Rocking Chair, aptrauk
tas velvet materiolu, po . . *15.00.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3241 South Halsted St Tel. CALUMET 7237

.■ .... ... ’ L,. '




