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JAV KARIAI SULAIKĖ NACIUS PRIEŠ MEUSE
B-29 Lėktuvai iš Saipan Salos 5-tą 

Kartą Atakavo Japonijos Sostinę
WASHINGTON, gruod. 27. 

—Superfortress lėktuvai iš 
Saipan salos šiandien penk
tą kartą atakavo įmonių 
centrus Tokyo mieste.

Karo Departamento pra
nešimas nepadavė smulkes
nių žinių.

Japonijos štabo komuni
katas sakė apie 50 B-29
lėktuvų dalyvavo atakoje 
ir teigė, kad devyni jų bu
vo numušti, penki gal nu

Submarinai Nuskandino Dideli Japonų 
Lėktuvnešį ir Šešis Karo Laivus

WASHINGTON, gruod. 27. 
—Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos submari
nai, veikdami tolimų rytu 
vandenyse, nuskandino vie
ną didelį japonų lėktuvneši 
ir 26 kitus laivus, jų tarpe 
šešis karo laivus.

Kiti laivai buvo 10 vidu
tinio dydžio prekiniai laivai, 
trys maži prekiniai lai’

ELAS Pasiūtijimas Nebuvo Priimtinas, 
Civilis Karas Tęsiasi Graikijoje

ATĖNAI, gruod. 27. — 
Graikijos liaudininkų parti- 
ios nariai sakė kairiui” 
ELAS atstovų taikos pasiū 
lymas nebuvo priimtinas, ir 
kad antras Ministro Pirmi
ninko Churchillio sušauktas 
suėjimas baigėsi be jokio 
rusitarimo.

Anot buvusio premjero 
Stylianos Gonatas, ELAS 
siūlė visiškai nepriimtinas 
sąlygas. Jis sakė “jeigu jos 
būtų priimtos, tai reikštų 
visišką valstybės likvidavi
mą.”

Kiti konferencijos daly
viai sakė jie apsvartysią

Atakavo Manilą 4-tą Dieną iš Eilės
GEN. MacARTHUR STA

BAS Philippinuose, gruod. 
27.—Amerikos lėktuvai ket
virtą dieną iš eilės atakavo 
iaponų aerodromus Mani
loje, Luzon saloje, kuri da
bar skaitoma prieinam” 
amerikiečių jėgoms centri
nėse Philippinų salose.

Svarbiausias taikinys bu
vo Clark aerodromas. Pir
madieny ten buvo numest’ 
4,400 tonų bombų.

Japonai pasiuntė bent 50 
lėktuvų, priešintis amerikie
čiams, kurie 39 jų numušė.

Okupuotoj Leyte saloj 
amerikiečiai baigia išmušti 
mažas ir izoliuotas japonų 
saujeles, kurios, pasak ko
munikato, “tegali mažai 
priešintis."

mušti ir 27 kiti sužaloti.
Anot Tokyo, žmonių mi

nios Tokyo . vidurmiestv 
džiaugėsi, kuomet matė 
kaip vienas B-29 lėktuvas 
iškrito iš dalinio ir krito į 
žemę. Japonai pripažino, 
kad keturi jų lėktuvai din
go puldami didžiuosius A- 
merikos milžinus.

Grįžę lakūnai sakė ši ata
ka ant Tokyo miesto buvusi 
viena sunkiausių.

du dideli transportai, vie
nas mažas transportas, du 
vidutinio dydžio prekių 
transportai ir du nemaži 
tankeriai.

Nepasakyta, kuris japon” 
lėktuvnešis buvo nuskan
dintas, bet Laivyno Sekr. 
Porrestal sakė jo netekimas 
bus vienas didžiausių smū
gių Japonijos laivynui.

sąlygas ir padarysią prane
šimus vėliau.

Britai sakė ELAS artile
ristai sulaužė konferencijos 
taikos sutartį, pradėdami 
kautynes srityje tuoj už 
britų štabo. Parašutistai su 
tankais veržiasi pirmyn, 
norėdami apvalyti pietinį 
trikampį vedantį į Omonia 
aikštį.

Buvo susitarta, kad nė 
viena pusė nevartos artile
rijos ELAS atstovams vyk
stant į sueigą, kurioje 
Churchillas prašė graikų 
sustoti kariavus.

NEW YORKAS, gruod 
27.—Nepatvirtintas japonu 
Domei agentūros praneši
mas sakė japonų karo laivai 
ir lėktuvai atakavo Ameri-

t

kos konvojų prie Mindoro 
vakarinio kranto ir "nus
kandino ar sužalojo“ ketu
ris pilnus transportus, bei 
“sunaikino” du torpedinius 
laivus.

Britai Tik 40 Mylių
Nuo Akyab, Burmoje
KANDY, Ceilonas, gruod. 

27.—Britai kariai užėmė 
kaimą 14 mylių į pietryčius 
nuo Buthidaung, vakar* 
niam Burmos krante. Tuo 
būdu britai randasi tik 40 
mylių nuo Akyab uosto.

ŠIE AMERIKIEČIAI PATEKO NACIU NELAISVĖN 
--------------- --------------------—

. ? i

Ši nuotrauka, perspausdinta iš suimtos nacių filmos, parodo būrį amerikiečių belaisvių žy
giuojančių į užpakalį. Jie eina pro nacių šarvuočius, kurie važiuoja į Belgiją dalyvauti ofensy- 
voje, kuri, pagal vėliausių žinių jau sulaikyta. (Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas)

Lėktuvai Pristatė Reikmenis Bastogne 
Mieste Apsuptiems Amerikiečiams

STAVELOT SRITIS BELGIJOJE, gruod 27 — Praneš
ta, kad per praeitas 24 valandas Feldmaršalas Von Rund- 
stedt nukentėjo pirmą didelį,.smūgį nuo nacių ofensyvos 
pradžios 11 dienų atgal. Smulkmenos nepaduotos.

Duota suprasti, kad vienas amerikiečių dalinys pradė
jo kontrofensyvą prieš nacius.

PIRMOS JAV ARMIJOS ŠTABAS, gruod. 27.—Vienų 
vienas JAV armijos sunkvežimis prasilaužė per nacių li
nijas- aplink Bastogne ir pasiekė amerikiečius, kurie buvo 
ten apsupti prieš savaitę laiko.

Japonai Sutvirtina 
Kinijos Pakrante

CHUNGKING, gruod. 27. 
—Kinijos valdžias narys P. 
R. Chang sakė japonai ma
tomai ruošiasi ofensyvai 
uždaryti spragą Canton- 
Hankow geležinkely, kurio 
dalis į pietus nuo Hengy- 
ang vis dar tebėra kiniečnj 
rankose.

Chang taipgi sakė jis tu
rįs informacijų, jog japo
nai tvirtina savo pozicijas 
Kinijos pakrantėje į šiaure 
ir pietus nuo šanghajaus. 
bijodami amerikiečių ata
kos.

Jis sakė japonų garnizo
no viršininkas sakė jeigu 
japonai turėsią iš Šancha
jaus pasitraukti, jie nepa- 
liksią nieko vertingo. r

JAPONU LAIVAI 
APŠAUDĖ MINDORO

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, gruod. 
27.—Japonų karo laivai ban 
dė bombarduoti amerikie
čių pozicijas Mindoro salo
je. Amerikos torpedo laivai 
ir lėktuvai, nuskandino tris 
priešo naikintuvus ir suža
lojo kreiserį ir kovos laivą. 
Japonų bombardavimas bu
vo nevykęs.

KARO BIULETENIAI
— Liuksemburgo rad* *o 

sakė nacių susisiekimo 
ja per Belgiją buvo susiau
rinta iki-20 mylių, ir kad 
amerikiečiai gręsia jai per
ki rtimu.

—Amerikos karo laivai 
antrą kartą bombardavo 
Iwo Jima salą. Japonų ba- 
tnrejos atsiliepė ir pažeidė 
du mūsų laivus.

—Rusų jėgos rytiniam ir 
vakariniam Dunojaus kran
te jau susijungė.

—Vienas B-29 lėktuvas 
negrįžo iš atakos ant To-

Gauja Apgriovė Ward 
Krautuvę Detroite

DETROIT, gruod. 27. — 
Minia iš apie 75 asmenų 
šiandien veržėsi per Mont- 
gomery Ward & Co. krau
tuvę Dearbonr priemiesty, 
išdaužė langus, apvertė sta
lus ir sumindžiojo nuvers
tus dalykus.

WASHINGTON, gruod. 27. 
—Valdžios oficialai ruošėsi 
įsikišti į Montgomery Ward 
& Co. ginčą su darbinin
kais.

Kiti darbininkai firmos 
Kansas City krautuvėj ne
atėjo į darbą šiandien.

Slakoma Prez. Roosevel- 
tas nutarė perimti tą firmą 
valdžios vardu, ir tuo būdu 
priduoti War Labor Board’- 
ui reikiamo prestižo.

Keli Lėktuvai Numetė 
Bombų ant Paryžiaus
PARYŽIUS, gruod. 27.— 

Nedidelis skaičius lėktuvų 
vakar naktį numetė bombų 
ant Paryžiaus. Lėktuvai ne
buvo atpažinti, bet iš jų 
skaičiaus spėjama, kad tai 
nebuvo sąjungininkų lėktu
vai, kurie būtų padarę klai
dą.

Kareivinis klubas buvo 
sugriautas, ir prancūzai sa
kė bomba pataikiusi į vie
ną ligoninę. Lėktuvai tuoj 
oakilo vytis tuoe bombe- 
rius.

Naciai Atstūmė 5-tą Armiją Italijoje
ROMA, gruod. 27.—Stip

ri nacių kontrataka netoli 
Italijos vakarinio kranto 
privertė 5-tos armijos ka
rius pasitraukti iš priešaki
nių pozicijų Serchio unės 
klony.

Priešo puolimai įvyko i 
rytus ir vakarus nuo Calli- 
ca.no miestelio, maždaug 14 
mylių nuo Tironijos kranto.

1,000 Lėktuvu Puolė 
Naciu Geležinkelius

LONDONAS, gruod. 27.— 
Tūkstantis JAV lėktuvų iš 
Anglijos bazių šiandien ata
kavo antraeilius geležinke
lių centrus vakarinėje Vo
kietijoje. Žvalgybos Lakūnai 
sakė svarbiausioji linija iš 
Berlyno į vakarus jau iš
draskyta.

Orinėse kovose amerikie
čiai numušė bent 25 nacių 
lėktuvus. Nuo šeštadienio 
sunaikinta 475 nacių lėktu- 

j vai.
Taikiniai šiandien buvo 

’ Euskirchen, An d e r n a c h,i ’
Homburg, ir Fulda.

V BOMBOS ATNEŠĖ 
MIRTI KALĖDOSE

ANGLIJOJ, gruod. 27. — 
Priešo nepaliestos per du 
metus, kitos šiaurinės An
glijos sritys buvo nacių V 
bombų užpultos prieš aušrą 
Kalėdų ryte. Bombos užmu
šė kiek vyrų, moterų ir vai
kų ir sugriovė namus.

Sako 'Trys Didieji'
Gali Sueiti Maskvoje
LONDONAS, gruod. 27.— 

Paryžiaus radijo praneši
mas sakė Ministras Pirm. 
Churchill gal skrisiąs tie
siog į Maskvą iš Atėnų, 
naujam pasitarimui su Sta
linu ir gal Prez. Rooseveltu

Sąjungininkai sakė pasi
traukimas padarytas tik po 
aršiu grumtynių, bet smul
kesnių žinių nepranešė.

Aštuntos armijos fronte, 
rvtiniam krante, dabar gan 
ramu. Kanadiečiai, tači’” 
vis dar veržiasi pirmyn į 
šiaurryčius nuo naujai už
imto Rossetta miesto.

LONDONAS, gruod. 27.—Šimtai tonų reikmenų—dau
gumoje amunicija—buvo paraŠutais nuleista amerikie
čiams, kurie buvo nacių apsupti Bastogne srity Belgijo
je, ir britų radio sakė sąjungininkų pagelbiniai daliniai 
randasi tik apie'mylią nuo to miesto.

Praeitą savaitę amerikiečių garnizonas tame mieste 
atmetė nacių ultimatumą pasiduoti, ir atsilaikė prieš pa
kartotinas nacių tankų atakas.

PARYŽIUS, gruod. 27.—Amerikos kariai atrėmė nacių 
šarvuočių puolimus, kurie buvo daromi tik keturios my
lias nuo Meuse upės.

Raportas iš fronto sakė amerikiečiai atgauna iniciaty
vą ir puola vokiečių linijų galus Belgijoje.

Nacių ofensyva buvo pa
siekusi Celles ir Ciney, ir 
taikė į Meuse upę. Ameri
kiečiai Kalėdų dienoje atstu 
mė nacius nuo vienos iki 
dviejų mylių ir, anot vieno 
raporto, jau atsiėmė Celles.

Oficialus pranešimas sa
kė amerikiečiai vis smar-

jos galais Hotton ir Bastog
ne apylinkėse.

Vokiečių linijos pietinis 
galas smarkiau priešinasi 
amerikiečių bandymui pa
siekti Bastogne mieste ap
suptą garnizoną.

Kitas pranešimas sakė 
frontas palyginamai tykus,
net pavojingai tykus. Abi stipriais nacių daliniais
pusės išbando viena kitos 
linijas. Kautynės tęsiasi 
netoli Meuse, bet yra ženk-
lų, kad naciai pasuks savo , nacių ataka buvo atremta.

Rusai Naikina Budapešte Sugautus 
Nacius; Apšaudo Priešą Latvijoje

LONDONAS, gruod. 27.— 
Berlynas sakė tūkstančiai 
rusų patrankų šaudo į nacių 
pozicijas 62 mylių fronte 
Latvijoje. į rytus nuo Lie
poj aus. Anot pranešimo, ru
sai siunčia daugiau tankų 
ir pėstininkų rezervų į vis 
didėjančias kautynes.

MASKVA, gruod. 27. — 
Rusų tankai ir priešakiniai 
daliniai veržiasi per Buda- 
Dešto gatves ir pamažu žy
giuoja į sostinės centrą.

Jiems smarkiai priešinasi 
sugautas nacių ir vengrų 
garnizonas.

Maskvos radijo sakė Bu
dapeštas dega ir jis susi
laukia tokio pat likimo 
“kaip Varšuva ir Stalin- 
grada’s. ’’

jėgą šiaurvakaruosna — i 
sąjungininkų Antverpo su
sisiekimo liniją.

Šiauriniam savo įsiverži
mo krašte naciai užėmė 
Manhay, 10 mylių į pietva
karius nuo Stavelot.

Nėra jokių žinių kaip il-
kiau sukimba su nacių lini- gai amerikiečių jėga Bas

togne mieste, originaliai su 
.sidėjusi iš kelių tūkstančių 
karių, galės atsilaikyti prieš 
nuolatinį priešo puolimą, 
bet taipgi nėra ženklų, kad 
amerikiečiai būtų netekę 
pasirįžimo priešintis.

Pietryčiuose nuo Bastog
ne amerikiečiai kaujasi su

Kehmen ir Ringei mieste
liuose. Žemiau Diekirch lai
mėtas kalnas, o arti Haller

Raportas iš fronto sakė 
naciai išsprogdina amunici
jos sandėlius ir padega ge- 
’ežinkelių stotis, valdžios 
rūmus ir privačius namus.

Rusai užėmė devynis prie- 
miesčičus Budapešto vaka
riniam krante ir tuo baigė 
izoliuoti* tūkstančius priešo 
karių.

KALENDORIUS
Gruodžio 28 d.: Nekalti 

Berneliai; senovės: Rymas 
ir Permė.

Gruodžio 29 d.: ftv. To
mas, Kanterhurietis; seno
vės: Linksmuolis ir Gajutė.

ORAS
Giedra. Nebus didelės at

mainos temperatūroje.
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Gruodžio 24 d. tapo pa

krikštyta* Romel, sūnus 
Walterio Tatar ir Stella A- 
damonis. Krikštą n atnešė 
Chester Adamonis ir Izicille 
Nicolas.

Kalėdos šįmet praslinko 
nepaprastai gražioj nuotai
koj. Į Piemenėlių Mišias šv. 
priėjo tiek žmonių, kad rei
kėjo sunešti visos iš visur 
kėdės. Galima buvo maty
ti bažnyčioj tokių žmonių, 
kurie labai retai, arba vi
sai, jos nelankydavo. Pasau
linė suirutė, tūkstančiai jau
nuolių guldo galvas karo 
laukuose, šimtai sužeistųjų, 
kurių tarpe ne vienas ir 
mums gerai pažįstamas, o, 
gal, ir labai artimas, su
purto žmogų iki pat sielos, 
gelmių ir pradeda svyruoti! 
ir ieškoti atramos religijoj, 
Dievuje. Reikia būti visiš
kai suakmenėjusiam, kad 
šių dienų įvykiai nei kiek 
nepaveiktų. Be Kristaus 
žmonės tarp savęs nesusi
kalba ir dėlto žudo vienas 
kitą.

Kalėdų iškilmes šimtą nuo 
šimčių pagrąžino, papuošė 
ir paįvairino seserys pran- 
ciškietės įrengdamos labai 
skoningai Betliejaus kūtelę, 
papuošdamos altorius ir pri- 
rengdamos giesmininkus, 
smuikininkus ir kanklinin
kus, kurie garbino Kūdikė
lį įvairiais muzikos įran-

kiais. Jau seniai taip gra
žiai mūs bažnyčioje skam
bėjo Kalėdų giesmės. Be
galo buvo įspūdinga vaikų 
procesija į Betliejaus kūte
lę.

1944 m. Kalėdos nuslinko 
amžinastin. Pradedame pas
laptingus 1945 metus.

Bridgeville
Drabužių rinkliavos vajus 

pasisekė labai gerai. Pripa- 
kavome 15 dėžių mažai var
totų drapanų ir Laukiame iš 
Pittsburgho “tnoko” jas 
paimti. Rūbų rinkliava su 
šiuo vajum nesustos. Ji eis 
toliau. Kas turi atliekamų 
drapanų, prašome atnešti į 
parapijos salę sau patogiau 
siu laiku. Mes jas supakuc 
sime ir išsiųsime į centra- 
linį sandėlį Brooklyne.

Kalėdų šventėms buvo 
parvažiavę pora mūsų ka 
rių: Jonas Kazlauskas iš 
Australijos ir Vincas Kin- 
kus iš U. S. Navy. Mūsų 
Vincukas dar jaunas “ma
trosas”, bet jau pabuvojo 
Prancūzijos, Italijos ir Af
rikos uostuose. ,

Utenos klūbo priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks gruo
džio 28 d., 7:30 vai. vak., 
Vingeliausko svetainėj, 4500 
S. Talman Avė. Visi klūbo 
nariai prašomi būt susirin
kime. Bus renkama valdy
ba. Valdyba

15 LOS ANGELES PADANGES
NUKRITO DIDELIS 
RŪPESTIS

Laimingi tie žmonės, ku
rie gyvena Kalifornijos val
stybėje. Nors rašau gruo
džio mėnesyje, bet Kalifor
nijos gyventojai vaikščioja 
lengvai apsirengę. Seniai sė
di ant “porčių” kaitindami 
savo kaulus, o jaunų pilni 
Pacifiko pakraščiai naudo
jas sūraus vandens maudy
nėmis.

Nemanykite, kad visi Ka
lifornijos gyventojai laimin-j 
gi. Yra ir tokių, kurie ir1 
sotūs ir jų nevargina šal
tis, bet jų Laimė nevisai pil
na, jei skolų našta slegia.

Štai, iki šiol aš ir nepa

ragavau laimės pilnumoje, 
nes mane kankina mintys, 
kas numokės tą skolą, ku
rią užtraukiau perkant na
mą, kuriame įrengiau baž
nyčią. Skola buvo didoka 
turint omenyje mūsų para- 
pijonų būrelį ir atsižvel
giant į mano amžių, šeši 
tūkstančiai dolerių. Kaipo 
naujakuriui reikėjo pradėti 
nuo “bliudelio ir šaukšte
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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 virinuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKI!

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WOFI<, 100* K., NedSIloe 
Tidmre _ S: SS p. M.
WHTO. IMA M.. Ketvego 
vakare — 1:00 P I*.

PAGALBA KOVOJANČIAI PIRMAJAI ARMIJAI

Amerikos Pirmosios Armijos pėstininkų pulkai skuba 
į pagalbą savo armijos daliniams, kurie deda pastangų 
sulaikyti vokiečių kontrofensyvą Belgijoj. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

zsilyginti už jūsų pagalbą 
kitaip negalime, kaip tik
tai melsdami Dievo, kad Jis 
šimteriopai atmokėtų savo 
malonėmis. Atlaikiau už vi
sus geradarius iškilmingas 
šv. Mišias; per visą mano 
gyvenimą nepamiršiu mal
dauti Dievą, kad Jis globo
tų tuos, kurie mums teikė 
pagalbą.

Pirmutinę dovaną $50.00 
War Bond gavo Anne Mc- 
Oskee, San Pedro, Calif.; 
antrą $10 pinigais — My
kolas Jankauskas, Harrison, 
N. J.; trečią $5 — Helen 
Peters, Cfticago, III.

Pralotas J. Maciejauska.-,,
2511 — 3rd Avė.
Los Angeles 16, Calif .-

Sulaiko Pranešimus,
Kad Apgauti Japonus
WASHINGTON, gruod. 26.

—Laivyno Sekr. Forrestal 
sakė japonų lėktuvų atak;s 
nepaveikė Amerikos planų 
tęsimui didžiųjų ofensyvų.

KLAUSYKITE-

Pripažinta, kad musų v
vai šiek tiek nukentėjo Phi- 
lippinų vajuje, bet praneši
mai sulaikomi tam, kad “ne
norime, kad japonai žinotų, 
kurie laivai buvo sužaloti, 
kiek nuostolių buvo padary
ta, nei kaip greit tie laivai 
grįš į karo veiksmus.” £

lio”, viską įrengti, pačiam 
gyventi ir įsigyti t žnyti- 
nį inventorių.

1942 metais išvažiavau į 
rytines lietuvių kolonijas su 
misijomis ir prie tos pro
gos vakarais rodydavau ju
damuosius paveikslus, kad

pi j onai subruzdo netiktai 
knygelių pirkti, bet aukoti 
bazarui. Rezultatas buvo 
toks, kad netiktai visą sko
lą “Pacifike nuskandinau ', 
bet keturis šimtus dolerių 
įdėjau į banką naujos baz 
nyčios statybai. Taigi nu-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

šiek tiek surinkus pinigų krito nuo mano Salv°s ni
ekotai numokėti. Nors ne-; Ne mano tai nuopel-
mažai turėjau vargo nėšio-, na8’ SerW Los Angeles 
ti reikalingas paveikslams ' ir kitU kolonijų lietuvių. Ne
rodyti mašinas ir gerokai ra galimybės visų geradarių 
paragavau pašiepimų, vie- vardus čia paminėti, nes ir

i nok nepaisiau to ir ketvir
tą dalį skolos (1500 dole
rių) numokėjau. Šįmet nu
sistačiau baigti atmokėti 
skolą, nes mano amžius (77 
metai) ragino pasiskubinti. 
Todėl laiškais' kreipiaus į 
visus mano senus pažįsta
mus. Ir neapsirikau. Manr 
geradariai netiktai prisiun 
tė už knygutes, bet dar ma 
garyčių pridėjo. Gi ir para-

plačiausio laikraščio pusla
piai nepatalpintų visų rė
mėjų vardų.

Dėkoju netiktai savo var
du, bet visos Los Angeles 
lietuvių katalikų parapijos, 
visiems, kurie mums pagel- 
bėjote įrengti bažnyčią, kle
boniją įr seserų namą. At

2* aaetą praktikavimas 
Jašą garantavimas

Optaasetriealty Akių SpectaUataa 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

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

dalioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimą akys 
■sos be aklaią. Katama pigtata

<712 South Ashland At. 
tabm vm

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

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

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį 
kr gerą pat
rinkimą Muzlkališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir įvairių kitų muM- 
kalhj daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėliu, Žiedus. Rašomas I 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentu*. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
VEVFELRY — WATCHMAKEB 

— MŪRIO

4216 ARCHER AVENUE J 
Pkone: LAFAVETTK 8617

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ■■ i im gyveni
mui. Saugokit- ja; l tadaml Ifteg- 
zamlnuotl jhs moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
galt suteikti.

80 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, karle prašali

na visą aklų {tempimą.

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

O PTOMKT RISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Tck-fonas: CANAL 0523, ChlcAgo

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir fteštad. 1:30 a. m. 
.lkl j;00 p. m.

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIŲ S

10 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniais vis* dieną.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Naolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Mūsų pačių padirbti 
PARL0R SETAI — ra 
springsais, 
arba Jūsų 

ienas setas 

ar matrosas 
perdirbtas ir

kaip nauju.

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE C0MP4NY

^Z31« WE8T ROOSEVELT KOAO

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS
Statybai, Remontavimul, Refinansavhnnl— 

ANT LENOTV MCI* PAINIU HMOKAJlMUt

e Proga I 
N mėtančia

TAPKITB FINANSINIAI NBPRIKLAUSOMIt

TAUPYKITE mOmj (stalroje. Indčll&l
rflpcAtlngal gtabojaml ta Ilgi SR noo.00 *p- 
rlranstl per Fe<l<-ral Sartncn an<l l<*n In- 
•unuice Corpornilon. .liisų pinigai bua greitai 
Umokaml jnma ant pareikalavimo.

REMIAURIA IK ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSIVA IŠTAIGA.

— 47 Metai ftakmtngo Patarnartmnt ~

KEI5TUT0 SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

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 Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai, val^j

SOPHIE BARČUS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. SIRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sutartį

Office Tel. YARds 4787 

Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL 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

reL YARds 5921 

ftes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West S5th Street

rrečladtealo ta ėeėtadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

Aukok savo kraują raiele- 

tiems kariams per A. Rau

donąjį Kryžių.

Nieke negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

»TeL CANal 6122

’tfe DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 

Sekmad., Trečiad. ir šeštadiemų

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA * J

3241 West 66th Place R 
Tel. REPublie 7868

TeL CANal 0257

Rez. Tel.: PROspect 6651

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

. 1821 So. Halsted St.“ 
Režtdenęija: 6600 S. Artesian Ava 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 iki 9 vai. vakare.

Į
TeL YARds 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
k emsous b chkjkui 

į » AKnaai httaikd^
744 West SSfh Street

VaL: 11-12; 2-4; h- 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^

DR. CHARLES 5EGAL
Tel. HEMlock 8700 
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šank SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•155 So. Kedale Avenue

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

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

I Kasdieni ano 2:00 Dd 8:00 vaL

II Treflad. tr Sekm. tik susitariu*.

DR. P? ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Aatradienlals, Ketvirtadieniai* 

fa* Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chlcago 
Pirmadieniais. Trečiadieniais 

fa- Šeštadieniai*

Valandos: 3 p. p. iki 8 vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. TeL: MIDway 2880 ’ 

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
Seksnad. nuo 10 iki 12 vai. dd

DR. EMILY V. KRUKA
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 8210

Bes. Tsl. RKPuMIe 6064

Jolgu n'-atflUtnpta — 
gauk KEDzle 286S

VALANDOS:

Kasdien nuo 1-8 vai. popiet
Ir nuo « Iki # vai. vakar

Trečiadienio vakarais Ir taipgi
Sekmadieniais pagal sutari

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit 
klas. (Jablonskis)

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybėj
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'HELP W A N T E D'
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DARBŲ SKYRIUS
..... .

“DRAUGAS” HELP WĄNTEI) 
AD VERTI SI NO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. ItANdolph #18S-U4S»

HELP WANTF.I) — MOTERYS

HELP IVANTEI) — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lensrvi darbai prie Aluminum 
castinsrs. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atslšankit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. Šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

rankomiTsiuveju
Su ar be patyrimo.
Mes išmokinsime.

Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
OficI 'ir topkotų ir Laivyno 

uniformų.
ieriams

Žodis Amerikos Lietuvių Visuomenei

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers, ✓ •
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum castinsrs. Alsra 
mokama laike lavinimo. lOO'fc 
karo darbai. Atsišaukit darbo 
dienomis • nuo 8 rvto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

REIKIA
VYRU

Prie

SHIPPING ROOM
—ir—

STOCK ROOM
taipgi

China Pakuotojų 

★ ★
PASTOVTTR PO KAPO DARBAI 

GERA MOKESTIS

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

DŽENITORKA 
BUS MERGINA
Atlikit sauąų lengva Darbą

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

moderniškoje karo dirbtuvėje

TIKTAI DIENOMIS
Gera Mokestis 

Uniformos Duodama

VYRAI IR MOTERYS JOHNSON * JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
PORTSMOUTH 6277

★ ★ ĮSTOKITE ★ ★

Karo Darbą
su

MOTERŲ 

Valymo Darbam
DIENOMIS AR VAKARAIS

Baigiantis 1944 metams, 
pravartu mesti žvilgsnį į 
tai, kas iki šiol buvo atlik
ta Amerikos lietuvių bend
romis pastangomis, ir pa
kalbėti apie uždavinius, ku
rie mus Laukia ateityje.

Didžioji Amerikos Lietu
vių Konferencija, kuri įvy
ko Pittsburghe, 1943 m. ru
gsėjo mėnesį, sujungė į 
daiktą milžinišką daugumą 
sąmoningosios Amerikos lie 
tuvių visuomenės, kuriai rū
pi, kad būtų laimėtas karas 
prieš agresorių valstybes, 
kad būtų įsteigta taika, pa
remta Atlanto Čarterio prin 
cipais, ir kad būtų atstaty
ta laisva, nepriklausoma ir 
demokratinė Lietuvos Res
publika. Šimtai įgaliotų 
draugijų atstovų iš visos 
ĮAmerikos toje konferencijo
je entuziastiškai pasisakė už 
šituos siekimus, vienbalsiai 
išreiškė pasitikėjimą Ame
rikos Lietuvių Tarybai, ku
rioje yra susivienijusios mū
sų pagrindinės demokrati
nės srovės, ir įgaliojo ją 
veikti toliau.

Turėdama šitą įgaliojimą, 
Amerikos Lietuvių Taryba 
galėjo autoritetingai kalbė
ti lietuvių visuomenės var
du, ginti Lietuvos žmonių 
teiseg nuo priešų, ieškoti 
jiems pagalbos ir užtarymo 
valdinėse įstaigose ir vie
šojoje Amerikos opinijoje ir 
vykdyti gyvenime stambius 
praktiškus sumanymus, ku
rie paskiroms grupėms bū
tų nepakeliami. Galime čia 
pastebėti, kad nebuvo pra
leista nė viena tinkama pro
ga pareikšti lietuvių balsą 

1 tais klausimais, kurie lie
čia mūsų gimtąjį kraštą ir 
jo ateitį. Amerikos Lietuvių 
Tarybos iniciatyva ir pas
tangomis buvo padaryta vi
sa eilė žygių atitinkamose

įstaigose, ir mums pavyko 
gauti oficialių užtikrinimų, 
kad Amerika gerbia Lietu
vos suverenumą ir nėra pa
keitusi savo nusistatymo, 
kurį Valstybės Departamen
tas pareiškė 1940 metais, 
kai Lietuva buvo pirmą kar
tą okupuota.

Iš didesniųjų praktiškų 
sumanymų, kurie jau yra 
įgyvendinti, pirmoje vietoje 
stovi Amerikos Lietuvių In
formacijos Centro (LAIC) 
įsteigimas ir Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo (BALF) 
sudarymas. Pastarasis yra 
visai atskira nuo Amerikos 
Lietuvių Tarybos, nepolitinė 
organizacija. Bet ji galėjo 
būti įkurta, tik pasidėko- 
jant tam vieningumui ir su
stiprėjusiai mūsų visuome
nėje bendradarbiavimo nuo-j 
taikai, kurie pasireiškė to-' 
kioje gražioje formoje aukš 
čiau paminėtoje Pitttsburg- 
ho Konferencijoje ir jos nu
tarimuose.

Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centras, kuris yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
organas, jau suspėjo atlikti 
nemažai svarbių darbų: už
mezgė ryšius su didžiosios 
spaudos atstovais ir įvai
riais šios šalies visuomenės 
centrais, patiekė laikraš
čiams, kongreso nariams ir 
šiaip įtakingiems asmenims 
tikrų žinių apie padėtį Lie
tuvoje ir kituose Baltijos 
kraštuose, išleido du labai 
aktualaus turinio spaudiniu, 
kurių paduotus faktus ir 
dokumentus plačiai komen
tavo laikraščiai ir radio pro 
gramų vedėjai; sudarė kon
taktą su kitų tautų grupė
mis ir įvairiomis organiza
cijomis.

Šita įstaiga turi būt pa
laikoma, ne tiktai kad ji ga
lėtų be paliovos veikti, bet

VYRAI IR MOTERYS

PASTOVI PO KARO ATEITIS
VYRŲ :
GUMMERS
CUTTERS
TROKŲ VAIRUOTOJŲ 
MEDŽIO DIRBĖJŲ 
PORTERS IR HANDY MEN

MOTERŲ : 
ASSEMBLERS 
POPIERO PUNCH 
PRESS OPERATORIŲ 
TAIPOGI 
PAGELBININKŲ

Taikos Laiko Ateitimi
★ ★

ATSIŠAUKITE I

ELECTRO-MOTIVE
Dlvision

GENERAL MOTORS

" Corporation

55th STREET IR JOLIET RD.

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

PILNO AR DALINIO LAIKO

SVARBI PRAMONE
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA PRADINE MOKESTIS

SUNSHINE BISCUITS
3659 S. ASHLAND AVĖ.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri> 
geratorius, Dulkių Valytu* 

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

PIRKITE KARO BONUS!

DttDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTU

★ MATYKITE MR. DEAN ★

TABLET & TICKET CO.
1021 W. ADAMS ST. TEL.: H A Y. 3883

HELP WANTED — VYRAI

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO, ILL.

REIKALAUJA
ARC WELDERIŲ FLAME CUTTERS
PRODUCTIVE 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, Gema Darbo Sąlygos. WAR 
LABOR BOARD užtikrintas mokesčių ratos ir merit rating 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti pirmyn taip greitai kaip 

iSmokstate ar parodote savo gabumus. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

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

IMKIT DOUGLAS PARK "L” IKI DURŲ

ir kad ji galėtų savo darbą 
plėsti. Nėra kitokio būdo 
atremti tą pragaištingą de
mokratijos priešų propagan 
dą, kuri yra nuolatos veda
ma prieš Atlanto Čarterio 
principus ir mažųjų tautų 
reikalus. Tai anti-demokra- 
tinei propagandai, kuri die
na iš dienos nuodija publi
kos protą, yra išleidžiamos 
milžiniškos sumos pinigų, ir 
jai pavyko net dalį lietuvių 
paversti savo tėvynės lais
vės priešais!

Karas dar nesibaigia, ir 
reikės dar labai didelių pas
tangų, iki bus laimėta per
galė. Bet jos laimėjimas jau 
yra užtikrintas. Galima ne
abejoti, kad ateinančiais me 
tais hitleriškoji Vokietija 
bus paklupdyta. Juo labiau i 
artinsis tas laikas, juo opės-1 
nės darysis Europos sutvar
kymo ir mažųjų tautų atei
ties problemos. Kokio liki
mo susilauks Lietuva?

Šiandien, deja, jos padė
tis yra traginga. Trečiu kar
tu patekusiai svetimų armi
jų okupacijon, jai mėgina
ma dabar užkarti kitos val
stybės valdžia ir santvarka. 
Iš svetimos šalies atgaben
ta ir jos ginklu remiama, 
uzurpatorių klika daro savo 
“tvarką”, žiauriai persekio
dama gyventojus, atiminė
dama jų turtą ir teroru vers 
dama juos pasisakyti už so
vietus. Yra pavojus, kad ši
tas neteisėtas okupantų šei
mininkavimas negalės būti 
sustabdytas, kol nepasibaigs 
Europoje karas, nes Lietu
va randasi “aktingoje karo 
veiksmų zonoje”, kur, pa
gal didžiųjų valstybių susi
tarimą, nėra jokios tarptau
tinės kontrolės.

Aišku, kad tik per sun
kią kovą galės būti atgau
ta Lietuvos laisvė. Mes ži
nome, kad Lietuvos žmonės 
trokšta kaip galint greičiau 
nusikratyti svetimu jungu, 
nežiūrint ką skelbia totali
tarinės propagandos orga
nai. Mes žinome taip pat, 
kad Amerikos visuomenė 
stoja už teisingą taiką, pa
grįstą Atlanto Čarterio dės 
niais. Mes turime apeliuoti 
į Amerikos demokratijos 
širdį ir protą, norėdami sa
vo gimtajam kraštui padė
ti išsigelbėti nuo pražūties. 
Mes gausime jos paramą juo 
tikriau, juo geriau sugebė
sime ją įtikinti, kad lietu
vių tauta, gavusi progą lais-1 
vai gyventi, susiorganizuos, 
kaipo demokratinė valstybe, 
kurioje visi gyventojai be 
religijos arba kalbos skir
tumo naudosis pilnomis žmo 
gaus ir piliečio teisėmis, ir 
kuri ištikimai kooperuos su 
kitomis demokratinėmis tau 
tomis, kad pasaulis būtų 
apsaugotas nuo agresorių.

Šita kryptim mes turėsi 
me nėr ateinančius metus 
darbuotis dar smarkiau, ne
gu iki šiol, kad mūsų bal
sas ir Lietuvos žmonių troš
kimai būtų išgirsti ko pla
čiausia. Neseniai įvykęs A 
LT skyrių atstovų ir kolo
nijų veikėjų pasitarimas 
vienbalsiai pasisakė už tai, 
kad tinkamu momentu 1945 
metais būtų sušauktas vi
suotinas Amerikos Lietuvių 
Kongresas. Laikas jam bus

ė

parinktas, atsižvelgiant į 
besivystančias karo eigoje 
ir tarptautinėje politikoje 
aplinkybes, su ta mintim, 
kad tokia Amerikos lietuvių 
demonstracija atneštų kiek 
galint daugiau naudos Lie
tuvai. Bet reikia turėti gal
voje, kad vienos arba kitos 
grupės užsimojimas tokį 
kongresą arba seimą šauk
ti galėtų mūsų pastangoms 
pakenkti.

Informacijos centro dar
bams plėsti ir kitiems rei
kalams* Amerikos Lietuvių 
Taryba nutarė sukelti $52, 
000 fondą. Todėl šiuomi at
sišaukiame į lietuvių kolo
nijas, į draugijas ir atski
rus asmenis, kviesdami vi
sus talkon. Prašome visus 
aukoti, kiek kas išgali, Lie
tuvos laisvei. Raginame vi
sas patriotines organizaci
jas ruošti įspūdingus Vasa
rio šešioliktos paminėjimus.

Ir nė vienai valandai ne
užmirškime, kad turi būti 
laimėtas karas!

Už teisingą ir pastovią 
taiką.

Už laisvą ir nepriklauso
mą demokratinę Lietuvos 
Respubliką.
Amerikos Lietuvių Taryba:

Dr. P. Grigaitis 
Chicago, III.

Rev. Pr. M. Juras
Lawrence, Mass.

VVm. T. Kvetkas 
Wilkes-Barre, Pa.

Juozas Velička 
Brooklyn, N. Y.

Wm. F. Laukaitis 
Baltimore, Md.

S. Michelson
So. Boston, Mass.

Peter L. Pivorunas 
Pittsburgh, Pa.

Iieonaidas šimutis 
Chicago, III.

J. V. Stilson 
Pittsburgh, Pa.

Mykolas Vaidyla 
Chicago, III.

. Dr. M. J. Vinikas 
New York, N. Y.

Viršininkai:
Leonardas šimutis,

Prezidentas 
Peter L. Pivorunas,

Vice-prezidentas 
Wm. F. Laukaitis,

Vice-prezidentas 
Dr. P. Grigaitis,

Sekretorius 
Mykolas Vaidyla,

Iždininkas 
Dr. M. J. Vinikas,

Iždo globėjas 
Wm. T. Kvetkas,

Iždo globėjas. 
Vykdomasis komitetas 

Leonardas šimutis, 
Mykolas Vaidyla,
Dr. P. Grigaitis.
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tautoms teisių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, kuo
met šie ir kiti reiškiniai trukdo pastovios taikos at- 
steigimo planams, drąsūs ir aiškūs Popiežiaus žodžiai 
apie šių dienų aktualiuosius klausimus yra raminantis 
ir paskatinantis nesustoti puškelyje, bet kovoti ir dirb
ti, kad būtų įgyvendinti visi tie gražūs idealai, dėl 
kurių mūsų vyrai kariauja daugybėje karo frontų.

APŽVALGA
Kitas pasaulis?

Tokia antrašte (mums praneša L. P. N.) dr. Iz. Ruiz 
Moreno, La Plato ir Buenos Aires universitetų tarp
tautinės teisės profesorius parašė studiją apie poka
rinį pasaulį.

Reikia pastebėti, kad studijos autorius jau iš seniau 
žinomas demokratinių principų gynimu ir aiškiu nusi
statymu tiek prieš rasistinį nacionalizmą, tiek prieš 
diktatūrinį komunizmą. Savo knygoje jis gausiai cituo
ja naujausią politinę literatūrą išleistą New Yorke ir 
Londone.

Svarbu žinoti
Reikalinga dar
130 tūkstančiu
darbininkų

Waahington, D. C.—Paul 
V. McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirmininko, 
pranešimu, dar papildomai 
reikalinga virš 130 tūkstan
čių darbininkų įvairiems ka
ro pramonės darbams, kaip 
artilerijos, mortar ir mažų
jų ginklų, reikalingų Euro
pos ir Pacifiko frontams, 
gamybai. McNutt pažymėjo, 
kad darbo jėgos pareikala
vimas padidėjo dėka padidė
jusios karo pramonės viso
se srityse, pradedant žalia
vų išdirbimu ir baigiant 
prekių supakavimu. (OWI)
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Popiežius ir taika
TIK DEMOKRATIJA IŠGELBĖS PASAULĮ NUO 
KATASTROFŲ

Šiuo metu gyvenanti Romoje žymi “The New York 
Times” kolumnistė ir korespondentė Anne O’Hare Mc- 
Cormick komentuoja Šventojo Tėvo kalėdinę kalbą. 
Pirmiausiai ji atpasakoja sunkią Italijos padėtį. Kraš
tas yra padalintas į dvi dalis, nes karas dar tebeina. 
Išgriauta daug miestų ir sodybų ir todėl daug skurdo 
ir vargo. Tačiau jau išlaisvintieji italai Kalėdas pra
leidę geroj, krikščioniškoj nuotaikoj. Popiežiaus kal-

Skyriuje apie naujas valstybių sienas (90-115 pel.)
Dr. Ruiz Moreno keliais ^atvejais palankiai priaimena
Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes. Suglaustai atpasa- KflHIOS (ldUjiCFRS 
h-ojęs jų istoriją ir kultūros bruožus, pakartoja Rečius 
pastabą: “Jei tautų vertę žmonijos bendruomenėje 'ma
tuotume pagal kalbos grožį, tai lietuviai būtų pirmoje 
Europos tautų eilėje/’ Kaip lietuviai, taip ir latviai su 
estais net Maskvos priespaudos laikais visados pasižy 
mėję už savo priešą aukštesne kultūra ir civilizacija.
Jų menas, jų literatūra ir tradicijos per šimtmečių vin-

Pats Šv. Tėvas Pijus XII atlaikė iškilmingas pirma^ 
siae šv. Mišias Kalėdų rytą šv. Petro bazilikoj ir išd9 
lino šv. Komuniją. (Acme- Draugas telephoto)

1944-SUJS PALYDINTpianaras
Washington, D. C. — Kai

nų Reguliavimo Įstaigos va
dovybė pranešė, neseniai į- 
vykusiame susirinkime, pia
nų prekybininkų atstovams,

gius įkvėpė gyvą laisvės meilę. “Lietuvių tautos nepri- kad greitu laiku naujų pia- 
klausomybės troškimas yra gilus ne vien dėl to, kad nų kainos doleriais ir cen- 
daug amžių ji buvo laisva tauta, bet ir dėl to, kad jos
tautinė sąmonė randa stiprią atramą savo papročiuo
se, savo literatūroje ir savo namų židiniuose” (98 psl.)
GINAMOS BALTIJOS VALSTYBIŲ TEISES

Studijos autorius įrodo, jog visi irušnekėjimai apie 
Balti jos valstybių nepajėgumą ekonomiškai išsilaikyti 
yra arba nežinojimo — arba dar blogiau! nenoro žino
ti vaisius. Tikrovėje gi buvo kaip tik atvirkščiai. Daug 
didesni lietuvių, latvių ir estų kaimynai turėjo pras-ba irgi buvo paruošta atsižvelgiant į tą padėtį.

Popiežius Pijus XII pasakė šeštą kalėdinę kalbą šio tesnį gyvenimo lygį. Žemės ploto atžvilgiu Europoje 
karo metu. Jis matė tris Italijos okupacijas: fašistų, juk yra dar mažesnių šalių, tačiau jų nepriklausomy- 
nacių ir sąjungininkų. Stebėjęs iš arti diktatūrų siau- bės atsteigimu ir išlaikymu neabejojama.
tėjimą ir matęs jo pasekmes, ne tik teoretiniu, bet ir 
praktišku atžvilgiu gali apie diktatūrų blogumus kal
bėti. Popiežius apie jas ir kalbėjo, pasmerkdamas val
stybinį absoliutizmą arba totalitarizmą. Bet užtat pa
sisakė, ir tai labai aiškiai, už demokratinę santvarką, 
kuri garantuotų laisvę visiems žmonėms. Anot Šven
tojo Tėvo, tik demokratinės santvarkos įgyvendinimas 
gali apsaugoti pasaulį nuo panašių katastrofų, kokią 
dabar pergyvename. Demokratinė valdžios forma esan
ti geriausia ir saugiausia.
TARPTAUTINE ORGANIZACIJA

Anne McCormick rašo, kad šis Popiežiaus pareiški
mas (kurį ji vadina testamentu) yra labai aukštos ver
tės. šiuo metu, kuomet ateities netikrumas ir abejonės 
įsigyvena, kuomet konfliktas plečiasi, Popiežius iške
lia aikštėn svarbų, bet paprastą ir elementarų šūkį, 
dėl kurio kariauja milijonai vyrų.

Ši gabi rašytoja, pagaliau, sako:
“Popiežius ne tik remia nacionalinių problemų de

mokratinį sprendimą, bet jis stipriai išeina už tarp
tautinį kūną su gale panaudoti jėgą, jeigu tai būt 
reikalinga taikai palaikyti. Demokratija, jis išmin
tingai sako, reikalauja piliečio, moralinio pribrendi
mo ir tarptautinė organizacija yra pagrįsta morali
niu reikalingumu pripažinti žmonijos vieningumą.

tais bus įrašytos į aukš
čiausiųjų kainų ribos sąra
šą, pagal 1942 metų kovo 
mėnesio kainas.

Iki naujos kainos bus pra 
neštos, pianų pardavinėtojai 
laikysis generalinių aukš
čiausiųjų kainų taisyklių, 
kuriomis užšaldoma prekės 
kaina aukščiausioje 1942 
metų kovo mėnesio sumoje.

(OWI)

Septyni miestai 
lenktyniauja

Washington, D. C. — Sep
tyni dideli miestai eina lenk
tynių, kuris pirmiausiai iš
pildys E kvotą bonų supir
kime šio, šeštojo Karo Pa
skolos Vajaus, metu.

Miestai yra šie: Bosto
nas, Philadelphia, Pittsbur-

Tas faktas, kad bolševikai 1940 metais juokingomis 
priemonėmis prisidengę tris laisvus savo kaimynus -už
puolė, pravedė ten falšyvus balsavimus, raudonųjų kvis- 
lingų žodžiais prijungė prie Sovietų Rusijos ir trėmė į 
Sibirą patriotus, dar nesudaro jokio moralinio ir tei
sinio pagrindo nepriklausomas Baltijos valstybes iš
braukti iš pasaulio žemėlapio. Beveik šimtu nuošimčių 
jose 1940 metais buvo “išrinkti” prosovietiški “sei
mai”, bet jei dabar ten būtų iš tikro laisvi balsavimai 
įmanomi, nėra abejojimo, tvirtina Dr. Moreno, jog be
veik šimtu nuošimčių Baltijos kraštų gyventojai pasi
sakytų už savo tautinę ir valstybinę nepriklausomybę, ghas, St. Louis, Los Ange-
Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimas nėra senti- les, San Pranei ano ir Wash-

mentalumo ar simpatijų silpniesiems pareiškimo žais
mas; tai yra teisės ir politikos būtenybė ir pagal šį 
dėsnį jis turi būti išspręstas” (psl. 113). ^‘Dvasiniai ir 
medžiaginiai veiksniai Baltijos tautas įgalina pasau
lyje turėti joms priklausančią vietą” (99 psl.).
IR BOLŠEVIKAI IR NACIAI YRA LAISVES PRIEŠAI

Proporcingai imant, pasaulyje mažų tautų moksli
ninkai, menininkai ir išradėjai kūrybai davė daugiau-
siai- J >

Profesorius pakartotinai reiškia susirūpinimą: kas
gi bus iš to antrojo pasaulio, jei Sovietai jame turės 
laisvas galimybes sauvaliauti. Vadinamos strateginės

ingtonas.
Lenktynių daviniai bus iš

davinėjami minėtųjų miestų 
laikraščiams du kartu į sa
vaitę — antradieniais ir 
penktadieniais — iš Wash- 
ingtono. (OWI)

Dar vis tebetruks 
raffio lempučių

_  Washington, D. C. — Ka-
Nacionalinio suvereniteto klausimu jis padaro tikrą sien ” ^^^77^7 7^80^7 Tdidž^ų^ote rO Gamybos VadVba Prane-

,------__ n.eko Sapnei *\kad laike dvie* Pasku"

patvariai taikai. Jis kančiai pasisako prieš tuos “ge- tiniųjų metų galima buvo
radarius”, kurie guodžiasi tariamų bolševikų pasikeiti- Patenkmtl vos P^S radl°
mu, jų autonomijos dovanomis arba svaičiojimus tų, lemPučių privataus pareika-
kurie mano, kad Baltijos valstybių paaukojimas jau ir lavimo ir manoma, kad lem-
paitenkins godų šiaurės lokį... Kurie įvykių kalba su
pranta tokia, kokia ji yra, iš dabartinės Maskvos poli
tikos Europoje ir pasaulyje mato, kad pasaulio laisvei 
ir kultūrai bolševizmas gali būti net pavojingesni h už 
žlungantį ašies fašizmą-tnacizmą. Liūdnas Baltijos val
stybių patyrimas esąs kitų Europos dalių bauginąs Sudegė didelis

kontribuciją, pareikšdamas, kad tokios draugijos au 
toritetas turi būti tikras ir efektingas virš tų val
stybių, kurios yra narėmis ir tai tokiu būdu, kad 
kiekviena jų palaiko lygias teises prie savo suvere
niteto.”

POPIEŽIAUS PAREIŠKIMO VERTINIMAS
Rašytoja, pasidžiaugusi Jo Šventenybės nusistatymu 

dėl tarptautinės organizacijos pasaulio taikai palaiky
ti ir tuo, kad pripažįstama lygybė toj organizacijoj 
visoms tautoms, didelėms ir mažoms, galutinai ji pa
daro tokią išvadą:

‘Popiežiaus pareikštos mintys dėl pasaulio orga- ateities paveikslas.
nizacijos yra aiškios ir paprastos. Jis stovi ir už tarp
tautinę ię tautinę demokratiją. Trumpai kalbant, šis 
pareiškimas iš Vatikano pusės yrk nepaprastas vi
sais atžvilgiais. Jis padarys milžiniškos įtakos ne 
vien tik į katalikus abejose mūšių linijų pusėse, bet 
į viso pasaulio geros valios žmones.” •

Popiežiaus kalba, ištikro, buvo reikšminga ir laiku 
pasakyta. Šiais laikais, kuomet įsisiūbuoja kova dėl 
įtakos sferų, kuomet nenorima pripažinti mažosioms

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

Pretrfdent RoMrvelt and Primp KflnMcr (JliuruhUI:
I. Thetr cmintrtea no eograarUMnient, tai-ritoi-tal or

JI. Tliey ilciiirr to Hc«k no terrltorlBl atmngca tliat do no* acooi 
w»Mi Mie frrely ’npirrcri wtMi«a of tlic pooptęr. ronrynięd:

a. Tliey reepert tlie riglit ot all penplcs to choae (Tie fonu of 
venmicnt nnrter w1il(4i tliey wlll Mew; and tire- wt«h to «ee 
rlfflits and aelf-governnient mrtored to tlioae wlio bave beon forcibly 
deprl'rd of them."

ATLANTIC CHARIEB, Augus* 1*, JM1,

pučių trūkumas tęsis iki 
praeis bent keli* mėnesiai 
nuo Vokietijos ir Japonijos 
nugalėjimo. (OW1)

viešbutis
Medicinehat, Alberta, Go

nada. — Šiomis dienomis 
čia sudegė didelis penkių 
aukštų viešbutis. Kilus gais- 

uViTd ru* svečių turėjo kuo
greičiausiai bėgti lauk. Nuos 
toliai siekia iki $200,000.

V. Navickas

Seniems Metams jau netrukus
Išmuš pusiaunakčio din, din...
Jie nyksta pamažu, lyg rūkas,
Jie tyliai žengia praeitin.
Juos amžių vieškely palikę,
Ryžtingai žengsime tolyn,
Be baimės jų audras sutikę
Erdvėj ir žemėj audrai kelią
UžtStosim mes, jei ji atūš —
Į mūs plieninę kietą valią
Rūsti audra sugniuš, suduš.
Plieniniai vyčiai suka ratą,
Pakilę į dangaus erdves.
Patrankos, tankai ir granatos —
Plienu šarvuoti, ramūs mes!
Languos ledų lelijos žydi.
Skardus pusiaunakčio din, din...
Senieji Metai, jus jau lydi 
Prarajon amžių vis gilyn.

Liudas Šakalinis

,v. -
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For appointment call —-
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MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
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IR MOKYKLOMS VENETLAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO. I
1803 We«t 47th Street — arti Wood Street 
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Ketvirtadienis DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOiS

VOKIEČIAMS SULAIKYTI IR ATGAL VARYTI

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOBOSINO

Iš Moterų Sąjungos 
2-ros kp. veikimo

Cicero. — Mot. Sąjungos 
2 kp. priešmetinis sus-mas 
įvyko gruod. 4 d.

Iš įvairių raportų paaiš
kėjo, kad praėjusiais me
tais 2 kp. gražiai ir santai
koje darbavosi. Tai nuopel
nas gabios ir begalo malo
nios asmenybės — pirm. B. 
Jakaitienės.

Finansų rast. pranešė, 
kad sirgusi narė S. Miliaus
kienė prisiuntė nuoširdų pa
dėkos Haiškutį už stropią 
priežiūrą ligoje ir už išmo
kėjimą pašalpos.

Nutarta užprašyti šv. Mi
šių auką už sielą kareivio 
S. Batavičiaus, kuris žuvo 
kare kovodamas už laisvę. 
Jo mamytei, ilgametei mū
sų kp. narei, reiškiame už
uojautą ir kad Dieyas su
teiktų sveikatos pergyventi 
didelę širdgėlą.

Nutarta atsiminti šv. Mi
šių auka buvusį geradarį a. 
a. Praną Maskolaitį, kuris 
nekartą su žmona Emilija 
yra prisidėję prie surengi
mo programos sulošdami s a 
vo veikalus. Buvusei narei 
E. Maskolaitienei reiškiame 
užuojautos netekus mylimo 
gyvenimo draugo.

Kaip kiekvieną metą, taip 
ir šį metą pradėsime nau
jus metus šauniu bankietu, 
kuriuo pagerbsime įstoju
sias naujas nares ir valdy-

sugyventi su kiekviena na

Kaip matome,. į valdybą 
įeina visos patyrusios vei
kėjos. Jei narės daugiau ko
operuotų, daug galėtumėm 
nuveikti.

Su naujais metais, nauja 
energija stokime į priraši
nėjimą naujų narių, nes, 
kaip žinome, prasideda va
jus. Padarykime Cicero kp. 
skaitlingiausią visoje apy
linkėje. Koresp.

JURGIS KAVALAUSRAS
Gyveno 4032 So. Brighton 

Place. Telet. Varas 6015. Mirė 
Gruodžio 25, 1344. 5 vai. ryte, 
sulaukęs 53 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Tra
kų apskričio, Zųslių parapijos, 
Skėrių kaimo.' Amerikoje išgy
veno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimų inoterj Marijonų (po 
tėvais Slatkevičaitė); 2 sūnus: 
Mykolų ir Stati Sgt. Pranciškų 
(U.S. Army) jo moterį Magda- 
lenų ir anūkę Canolyn. Dusterj 
Virglnia; brolį William, seserį 
Kotrynų Slatkevičienę jos vyrų 
Mateušų ir Jų šelptas; pussese
rę Uršulę Marcinkevičienę ir 
jos šeimų brolienę Kinderevt- 
čienę ir jos šeimų, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko 2 seseris: 
Korolinų ir Uršulę ir brolį My
kolų ir jų šeimas.

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Klubo.

Kūnas pašarvotas J. Liulevi- 
čiaus koplyčioje, 4348 So. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., Gruodžio 29 d. 1944 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Nekalto Prasidėji
mo Švč. Pan. Porapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnūs, 
Duktė, Brolis, Seserys Ir Visos 
Giminės.

Laid. direktorius J. Liulevi- 
čius. Tel. Lafayette 3572.

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPKRVISiON

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

Įijftil t 3 g® « įbUHIUh AND
LOAN ASSOCIATION

--------------------— or CHICAGO
Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prąs. and Mgr.

Pašauktas į kariuo
menę dar ir boną 
nupirko

Vincent Samaska, narys 
Keistučio choro, išvykdamas 
į kariuomenę, nuvežė Keis
tučio bendrovėn 3,750 cen
tų, kuriuos taupė ir nusipir
ko karo boną.

Vincent Samaska šešių 
metų amžiaus buvo išvež
tas į Lietuvą, kur gyveho 
sykiu su mamyte Suzana ir 
sesute Aldona. Tėvas mirė 
Amerikoj.

Rugpiūčio 29 d., 1940 me
tais, su daugeliu kitų jaunų 
lietuvių sugrįžo vėl į Ame
riką, savo gimtinę. Čia jis 
turi giminių: Marąuette Pa
rke Joseph Samaska, o Bri
ghton Parke Michael Pet
rauskis ir kitus.

Keistučio chore Vincas 
buvo veiklus narys. Lankė 
pamokas reguliariai ir vi
suose lošimuose yra vaidi
nęs. Paskutiniame lošime, 
“Paliepus knarkia”, Vincas 
lošė kareivio rolę, kurioje 
prijuokino visus dalyvius 
geru vaidinimu ir knarkimu.

Keistučio choro, nariai pa
siges Vinco, nes buvo drau
giškas jaunuolis ir pilnas 
energijos. Paskutinieji pa 
mokoje visi linkėjo jam lai
mės, suruošė “sočiai” ir į- 
teikė dovanėles.

Jis priklausė ir prie Atei
tininkų šokėjų grupės.

Geriausio pasisekimo tar
nyboj, Vincai, kad greitai 
grįžtum vėl į Keistučio cho
rą ir į lietuvių visuomenės 
veikimą. Koresp.

Amerikos greit pastatomos pozicijon prieštankinės ka- 
nuolės vokiečių kontrofensyvai sulaikyti, ši nuotrauka 
atsiųsta iš Belgijos, Amerikos Pirmosios Armijos fron
to. (Acme-Draugas telephoto)

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

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

Bridgeport. — Rėmėjų 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
1 skyr. priešmetinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 29 d., 7:30 vai. va
kare, parap. mažojoj salėj. 
Rėmėjoš malonėkite atsPan 
kyti, turime svarbių daly
kų aptarti; naujų narių irgi 
atsiveskite. Valdyba

Platinkite “Draugą

Tiesiog Ten, Kur Susas 
Sustoja

Lietuva nenori nei naciz 
rao, nei bolševizmo.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

N.Y. Mėsos Krautuvės 
Pradeda Atsidaryti

NEW YORKAS, gru~ 
27.—Daug mėsos krautu
vių, kurios vakar užsidarė 
kaipo protestą prieš OPA 
įstatymus, šiandien atsida
rė po to, kaip gavo bent da
lį reikalingųjų prekių.

Mėsininkai pradėjo kra 
tuvių uždarymą Kalėdų die
noje, protestuodami prie? 
nenustatymą kainų ant gy
vulių.

Iš 6,020 krautuvių, 2,135 
dar neatsidarė.

NULIŪDIMO SBZfiM VALANDOJE 

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

Bankietas įvyks sausio 16 
d., parap. salėje. Sueikime 
visos nors kartą metuose 
pasisvečiuoti.

Susirinkimai nutarta Lai
kyti kas antrą pirmadienį 
kiekvieno mėn.

Valdyba 1945 m. suside
da sekančiai: dvasios vad. 
kun. I. Albavičius, pirm. A. 
Šatkienė, pag. M. Drukte- 
nienė, nut. rast. C. McCann, 
fin. rašt. J. Jakaitienė, ižd. 
A. Zaurienė, iždo glob. B. 
Daunienė ir K. Lazdauakie- 
nė, tvarkdarė B. Remdzie- 
nė.

Pirm. B. Jakaitienė buvo 
prašoma pasilikti ir ant to- 
liąu, bet griežtai atsisakė, 
tik sutiko apsimainyti vie
tomis su fin. rašt. Apgaili
me ją, nes mokėjo gražiai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

FKKSONAL1ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTIUULAR I’EOPLK PREVER TROOST PRODUCT1ONS 
D1STRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Bcautiful—Most F.nduring—Strongest—Best In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

JOHN W. PACHANKIS
Britai Kariai Stoja 

Amerikiečiu Vieton
LONDONAS, gruod. 27.—

Nacių Transocean ži 
agentūros pranešimu, briti 
daliniai užima amerikiečių 
vietas Aachen apylinkėje.

—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. YVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

Tikroji religija yra tinka 
miausia išeitis iš sąžinės ne 
ramumo ir geriausia paguo 
da nuliūdime.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias
Dalyse.

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

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 

PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST
John F, Eudeikis MAŽEIKA

8319 LITUANICA AVĖ.
Amerikos Lėktuvus

1-OS AVIACIJOS JĖGOS 
ŠTABAS, Europoje, gruod. 
27.—Du nacių suimti ir vai
ruojami P-47 lėktuvai ata
kavo dalinį tokių pat lėktu
vų, kuriuos vairavo ameri
kiečiai bet buvo pavaryti.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270
4605-07 S. Hermitage 

Avenue
Yards 1741-2

KMILAPKATES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY

KI! AGENTŲ KOMISĄ L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 966166,000 Tonų Maisto

Graikijos įmonėms
NEW YORKAS, gruod 

27.—Britų radijo praneš' 
mu. Amerikos ir Anglijr- 
šalpoe -organizacijos prista
tė suvirš 66,000 tonų mais
to Graikijoje ir jos salose.

suvirs 200 paminklu 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASHUNK3MUL ANTANAS M. PHILLIPS

8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908
4330-34 S. California 

Avenue 
Lafayette 0727

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliai mūsų Lietuviams 
kllmtama pilna patenkinimu. I. UULEVICIUS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572Didyste Ofisas Ir Dirbtuve:

VENETIAN 
MONUMENT CO«

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 3354 S. HALSTED ST 710 W. 18th STREET

Telephone YARds 1419Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jis veda, ir kelias, kuriuom: 
tobulume pirmyn žengiame 

(Šv. Pranciškus)

Radio Programai WGES
> Ir DtrMavft: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(NatoU Orand Ava.1
PHONE: 8EELEY 6108

Pirmadieniais ir Ketvirtad 
8 vai. vak. 1646 WEST 46th ST, Phone YARDS 6781
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Skaudus atsitikimas

Mergytės anksti atsikėlė žaisti...
MARYTĖS RĖBAS UŽSIDEGĖ, KAI DEGTUKAS IŠ- ’ 

KRITO IŠ JOS RANKŲ. — APDEGUSI MERGYTĖ 
MIRĖ. — JI PRIEŠ MIRTĮ TARĖ: “TĖVELI, AŠ 
GAILIUOS”.

Antros dienos Kalėdų ryte, gruodžio 26 dieną, dar 
stovėjo žvakės ant Kalėdų stalo William C. Hanleys na
me, 6510 Ingleside avė., kai Mary S. Hanley, 9 metų, ir 
jos sesutė Joanne, 8 metų, ant pirštų galų nulipo žemyn 
nuo antrojo aukšto iš miegamojo kambario.

Jų tėvas buvo išvykęs į darbą. Jų motina Grace, ir 
brolis Phillip miegojo. Trys kiti broliai yra išvykę į lai
vyno tarnybą, du iš jų Pocifike.

Mary ir Joanne anksti at
sikėlė pažaisti su Kalėdų do
vanomis. Mary apsirengė 
pirmą kartą su vilnoniu rū
bu, kurį buvo gavusi kaipo 
dovaną.

* * *

Kas Girdit? 

Chicago

BRITŲ KARIUOMENĖ GRAIKIJOJ
; Vfę s, W aaa*5

•1TTM Iš teismo salės

Už du bučkius Įtartasis vyras gavo
du šimtus dolerių pabaudos...

•
VYRIŠKIS PAREIŠKĖ, KAD JIS NIEKAD NEPAVOGĖ 

BUČKIO. — BET MOTERIŠKĖS JĮ ATPAŽINO KAI
PO BUČKIŲ “VAGILĮ”.

Mergytės 
stalo žvakę.

pastebėjo ant 
Jos prisiminė 

kaip buvo gražu, kai žvakės 
degė per šeimos pietus. Bet 
žvakės paskui jas apdegino.

Mary uždegė / degtuką ir 
siekė žvakės. Degtukas iš
krito iš rankų. Ugnis paga
vo jos naują rūbą — Kalėdų 
dovaną.

* * *
Mary ir Joanne suriko, ir 

Mary bėgo į viršų pas moti
ną pagalbos. Jos bėgimas 
padidino liepsnas. Kai Mrs. 
Hanley atsikėlė, Mary bėgo

Pametė
Mrs. George Roberts, 711 

E. 83rd str., pametė deiman
tinį žiedą, už $800 vertės.

* * *

Prašo $25,000
Policininkas Joseph P. 

Branigan, 48 metų, 5749 So. 
Damen avė., iškėlė bylą pra
eitą antradienį aukštesnia
me teisme prieš Chicago 
Surface Lines. Jis prašo 
$25,000 už sužeidimus, ku
riuos gavo sausio 17 d., 1943 
m., kai gatvėkeris sudaužė 
policijos vežimą, prie 47-tos

Besimušančius tarp savęs graikus (komunistus su valdžios šalininkais) sutvarkyti, 
britai pasiuntė daugiau kariuomenės į Graikijos sostinę. Stalinas, tur būt, dėlto ne
įsako savo armijai rytiniam fronte pradėti veikimą, ypatingai dabar, kada užimtas 
dirigavimu komunistinės propagandos brit ų-amerikiečių išlaisvintuose kraštuose. 
(Nuotrauka Acme fotografo)

Nauji atsivertimai

Jie tapo katalikais...
KAS IEŠKO TIESOS — TAS RANDA. — BRANGINKI

ME KATALIKŲ TIKĖJIMĄ

Trys

iTMlllM.IdMBlM
....ŽINIOS

žemyn laiptais, ir Mrs. Han
ley tuo laiku užgesino lieps- Morgan gatvių, 
nas. Motina, begesindama j
liepsnas, nusidegino rankas Pas draugus 
ir veidą. Iš rūbo mažai kas 
buvo belikę, ir Mary sun
kiai nudegė.

Policija ir jos tėvas, kuris 
buvo pašauktas namo, nuga
beno Mary į Woodlawn ligo
ninę. Prieš pat jos mirtį 
praeito antradienio vakare, 
ji pažvelgė į tėvą. ir pasakė:

“Tėveli, aš gailiuos.”

Stanley Osmanski, 70 me
tų, 876 Milvvaukee avė., mi
rė nuo širdies atakos, kai 
atsilankė pas draugus sve
čiuose.

* » *

vaikai žuvo 
gaisrui kilus

Kataliku ekonomistu 
suvažiavimas

CHICAGO, III. — Ameri
kos katalikų ekonomijos 
draugijos trečias metinis 
suvažiavimas įvyksta gruo
džio 30 dieną, Morrison vieš
butyje. Bus svarstomi svar
būs klausimai.

Sužeidė gatvėje
Antonio Costis, 71 metų, 

6348 S. Maplewood avė., bu
vo mirtinai sužeistas praei
tą antradienį, kai gatvėkaris 
jį sutrenkė prie 63-čios gat
vės ir Washtenaw avė.* # * 
Apvogė

Charles Owens, 745 E. 
80th str., pranešė policijai, 
kad iš jo namo buvo pavog
ta $78, revolveris, ir brang
akmenių už $470 vertės.

DETROIT, Mich. — Trys 
vaikai, kurių tėvai buvo iš
vykę į teatrą, praeito ant
radienio vakare mirė nuo 
nudegimo ir užtroškimo 
gaisre. Ugnis sunaikino jų 
namą. Gaisro aukos buvo: 
Catherine Gillingham, 3 me
tų, ir du jos broliukai — 
Jackie, 7 metų, ir Bobbie, 2 
metų. Penkios sesutės pabė
go nesužeistos.

Prie namo...
Pavogtas automobilis, ku

ris buvo pastatytas namo 
priešakyje, 5537 Everett av.

85 pakrikštyti
NEW YORK. — Dar aš

tuoniasdešimt penki atsiver
tę spalvuoti asmenys, nuo 
16 iki 64 metų amžiaus, bu
vo pakrikštyti šv. Karoliaus 
Boromiejaus bažnyčioj, Har
leme.- Krikštą teikė 16 kuni
gų, dalyvaujant atsivertu
sių asmenų giminėms ir 
draugams.

Katalikų Bažnyčios narių
skaičius padidėjo!

* * *

54 pakrikštyti
CHICAGO, III. — Penkias

dešimt penki spalvuoti atsi
vertę asmenys buvo pakrik
štyti St. Malachy’s bažny
čioje tą pačią dieną. Jie ta
po katalikais.

Užprotestavo
STOCKHOLM. — Iš Ber

no, Šveicarijos, pranešama, 
kad kardinolas Ildefonse 
Schuster, Milano arkivysku
pas, griežtai užprotestavo 
prieš naują fašistų terorą 
šiaurinėje Italijoje, ir užmu
šimą daugelio katalikų dva
siškių.

Profesorius mirė
NEW YORK. — Mirė ku

nigas Francis W. Power, S. 
J., chemijos specialistas ir 
per pastaruosius 20 metų 
Fordhamo universiteto pro
fesorius. Jis buvo gimęs 
Worcester, Mass. Į jėzuitų 
vienuolyną įstojo 1919 me
tais, ir tapo pirmuoju che
mijos profesoriumi Weston 
kolegijoje.

Aną dieną Chicagos teis
me buvo svarstoma byla. Ir 
Theodore Sadowski, 38 me
tų, 908 N. Western avė., pa
neigė, kad jis yra “bučkio ir 
pabėgimo banditas”. (Kiss- 
and-run bandit”).

Bet dvi jaunos moterys 
pareiškė, kad jis yra tokiu. 
Nusiskundėjos yra Miss 
Evelyn Glab, 23 metų, karo 
darbininkė, 1335 N. Camp
bell avė., ir Miss Isabel 
Arentz, 16 metų, Loke View
high school mokinė.

* * *

Miss Glab pasakė, kad ji 
vėlai sugrįžo iš darbo į na
mus, ir kai ji darė savo na-, 
mo duris, buvusi sučiupta ir 
pabučiuota. Kai ji suriko, 
bučiuotojas pabėgo.

Tokią pat istoriją pasakė 
Miss Arentz, tik su tuo skir
tumu, kad tai įvyko gatvė
je, arti Oakley blvd. ir Po- 
tomac avė. Abi moterys nu
rodė Sadowskį kaipo asme
nį, kuris jas pabučiavo.

“Tai yra baisi klaida”, — 
pareiškė Sadowski. “Aš nie
kada nebuvau arti tų vietų, 
ir aš tokių dalykų nedarau”.

* « *
Policija paliudijo, kad Sa- 

dovvski buvo Joliet kalėjime 
ir Pontiac pataisos name už 
vagystę. Tačiau Sadowski 
pareiškė, kad jis niekada ne
pavogė bučkio.

Bet teisėjas Borrelli, rem
damasis atpažinimu, nubau
dė Sadowskį dviem šimtais 
dolerių ir $17 uždėjo išlai
doms padengti.

Atsargiau su bučkiais, nes 
gali nudegti, o šalia to ko
kia gėda!

Europos karo laukuose

2,403 amerikiečiai sužeisti
IŠ ILLINOIS VALSTIJOS SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 

YRA 163 VYRAI

f

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 

STOKER COAL, Ankštos rūšies, S7.45 
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos

BLACK BAND LUMP............................$11.25
l PETROLEUM COKE (Course). $12.50 
4 PETROLEUM COKE (PBe Rnn) $10.95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti................$9.20

STASYS LITWINAS 8AKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas gruo
džio 26 dieną pranešė 2,403 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos karo 
apylinkėje.

Sužeistųjų skaičiuje 163 
vyrai yra iš Illinois valsti
jos.

Iš Indiana valstijos su
žeistųjų karių skaičiuje yra 
30 vyrų, iš Michigan — 20; 
iš Wisconsin — 48..

Sėkmingas darbas
ST. LOUIS. — John Jo

seph Glennon, St. Louis ar
kivyskupas, gruodžio 21 die
ną šventė 60 metų sukaktį 
kaip yra įšvęstas į kunigus. 
Jis yra 82 metų amžiaus. 
Arkivyskupas Glennon nuo 

1903 metų įšventė daugiau 
kaip 4,700 jaunų vyrų į ku
nigus, ir sutąikė 225,000 as
menų Sutvirtinimo Sakra
mentą. - -

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!

Apart šaknelių čia rasite taipgi 
pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš- 
dirbimo.

%

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterį, kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. DMobak Ir Dūkti — savininkes

J

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insnlacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Rnamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pleisterlo — Cemento — šratų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 SI HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 

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

$100,000 nuostolių
Bienenfeld Glass Works 

fabrike, 1525 W. 35th str., 
praeitą antradienį buvo ki
lęs gaisras. Sakoma, kad 
ugnis sukėlusi $100,000 nuo
stolių.

Mirtis darbe
Andrew Minkalis, 60 me

tų, 1532 Barry avė., darbi
ninkas, sukrito nuo širdies 
atakos prausykloje, Retinn- 
ing Mfg. Co., 3023 Green- 
view avė., kur jis dirbo.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadieni

Netikėtai
Warren Dahlin, 16 metų, 

3265 N. Clark str., staiga 
susirgo savo name, ir mirė 
ligoninėje.

Konkurentas
Šiandien radijas yra rim

čiausias konkurentas spau
dai. 1943 metais radijo skel- 
bimims išleista apie pusę 
to, ką išleido spauda.

MA55OCI

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinis, sulferinšs vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 We$t 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

X Gimimo Panelės Švč. 
parapijos bažnyčioje šį me
tą Kalėdos buvo labai iš
kilmingai atšvęstos. Per vi
sas Mišias šv. bažnyčia bu
vo kupina žmonių. Aukų pa
rapijos reikalams sudėta 
$4,101.02. Parapijonai paro
dė nepaprastą duosnumą. 
Kleb. kun, J. Raškauskas 
visiems dėkoja.

X Kun. J. šauiinskas, kle 
bonas Visų Šventųjų para
pijos, džiaugiasi, kad rose- 
landiečiai Kalėdas labai pa
vyzdingai praleido: šimtai 
ėjo prie šv. Komunijos ir 
parapijos reikalams sudėjo 
virš $1,800 auką. Seserys- 
mokytojos šįmet labai gra
žiai įrengė “Betliejaus kū
telę.”

X Adomas ir Ieva Bernr 
dišiai, žinomi Cicero biznie
riai, vakar turėjo daug sve
čių: Vardinių klubas buvo 
susirinkęs pasveikinti var
dadienio proga ir tą patį 
vakarą lankės kalėdninkai. 
Ruiminga, graži Bemadišių 
rezidencija buvo pilna s ve-v •cių.

X Armalių šeima, gyve
nanti Marąuette Bark, tiki
si Naujiems Metams sulauk
ti sūnaus Pfc. Leonardo, ku
ris jau du ir pusė metų tar
nauja kariuomenėj ir už pa
vyzdingumą gauna specialų 
leidimą kas mėnuo parvyk
ti namo. Jo stovykla randa
si Fort Leonard, Mo.

X Kun. J. Prauskis, par
vykęs į Chicago kalėdinių 
atostogų praleisti, smagiai 
svečiavos pas geruosius sa
vo bičiulius, taipgi aplankė 
ir “Draugo’’ redakciją.

X Vincas Rėkus, gyven. 
1510 N. Kedzie Avė., Kalė
dų dieną buvo sukvietęs sa
vo sūnus, dukteris, žentus 
ir anūkus bendrai prie ka
lėdinių pietų praleisti bran
gią šventę.

’X Ulee Club choras Gi
mimo Panelės šv. parapijoj, 
vedamas kun. Zakarausko, 
Kūčių vakarą, prieš vidur
nakčio Mišias šv., bažnyčio
je žavingai giedojo kalėdi
nes giesmes.

X Adomas Petraitis, ži
nomas kontraktorius, 3052 
W. North Avė., pirmas No. 
Side Kalėdų rytą užsipre
numeravo “Draugą”. Kiti 
atnaujino 1945 m. prenume
ratas. Visi džiaugias gavę 
dovanų sieninį kalendorių.

X “Draugas” aplink mus 
yra geriausias draugas. To
dėl kiekvienas draugaukime 
su “Draugu”. Nesigailėsi
me.

I




