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

—Abraham Lincoln

No. 305 Prie© 3c 1N TWO PARTS Chicago, Illinois, šeštadienis, Gruodžio (December) 30 d., 1944 m. PART ONE Kaina 3c voi. xxvm

NACIU PASITRAUKIMAS VIRSTA BĖGIMU
JAV Kariai Pasistūmėjo Pirmyn 10 

Mylių; Siaurina Nacių Įsiveržimų
Lietuva Siekia Nepriklausomybės

Demokratijų Pergale 1945 Metais
WASHINGTON, D.C. 1944 DEC. 29
“DRAUGAS0
2334 S. OAKLEY AVĖ.

DĖKINGA BROLIAMS AMERIKIEČIAMS UŽ SU
TEIKIMĄ IR RUOŠIMĄ MORALĘ IR MATERIJA- 
LĘ PARAMĄ, LIETUVIŲ TAUTA, KARO IR AG
RESORIŲ DRASKOMA, NAUJŲ METŲ ANGOJE 
VIENINGAI TEBESILAIKO VILTIES VĖLIAVOS, 
SIEKDAMA NEPRIKLAUSOMYBES ATLANTIC 
CHARTER PAGRINDU PER DEMOKRATIJŲ PER
GALĘ.

POVILAS ŽADEIKIS,
LIETUVOS ĮGALIOTAS MINISTRAS.

Japonai Praneša Apie JAV Laivų 
Konvojų Plaukiantį Mindanao Jūroje

LONDONAS, gruod. 29.—Britų • korespondentas Belgi
jos fronte sakė Feldmaršalo Von Rundstedto pasitrauki
mas iš Ardennes srities '‘vietom virto į betvarkų pabėgi
mą.” Jo raportas sakė iš viso šiandien pasistūmėta pir
myn apie tris mylias. Didžiausias progresas daromas pie
tiniam gale, kur Gen. Patton kariai atakuoja nacius.

SĄJ-KŲ ŠTABAS Philip- 
pinuose. gruod. 29.—Jappnų 
komunikatas sakė 30 Ame
rikos transportų, kuriuos 
lydi 20 ar daugiau kreise
rių ir naikintuvų, plaukia 
vakaruosna per Mindanao 
jūrą, Philippinuose, gal pra 
dėti naują invaziją.

Japonai anksčiau spėjo, 
kad Gen. MacArthur kariai 
greitu laiku išlips Luzon 
saloje.

Aš Dar Valdau Krautuvę, Sako Avery; 
Armija Liepia Jam Nesikišti

CHICAGO, gruod. 29. — 
Valdžios advokatai pridavė 
Federaliniam Teisėjui P. L. 
Sullivan prašymą dėl drau
dimo Montgomery Ward & 
Co. otficialams ųetrukdyti 
armijos valdymui firmos 
krautuvėse ir fabrikuose.

Montgomery Ward & Co. 
direktorių pirmininkas Sew- 
ell Avery pareiškė, kad jis 
vis dar valdo krautuvę, sa
kydamas firma nebuvo per-

Sulaikoma Nacių Ofensyva Italijoje
ROMA, gruod. 29.—Są

jungininkų štabo praneši
mu, kovos Serchio klonies 
srity “apmirė.” Stipri na
cių kontrofensyva toje apy
linkėje privertė 5-tos armi
jos karius pasitraukti iš 
Barga miesto.

Priešo keturių dienų ofen 
šyva pietuosna į Lucca pu
sę taipgi buvo pastūmusi 
sąjungininkų jėgas iš Galli- 
oano apylinkės, pustrečios 
mylios nuo Barga, vakari
niam Serchio upės krante

Fašistų radijo praneši
mas sakė vokiečiai užėmė

4*

Anot japonų, jų lėktuvai 
nuskandino tris didelius 
JAV transportus vakar ry
tą, o vakare nuskandino 
dar tris transportus, ir du 
kitus sužalojo. A

Komunikatas taipgi sakė 
japonų lėktuvai atakavo 
Amerikos San Jose aerodro
mus Mindoro saloje ir pa
degė gazolino krovinį ir ki
tas vietas.

! duota vyriausybei.
Kalbėdamas už Maj. Gen. 

Joseph W. Byron, kuris va
kar užėmė tos firmos nuo
savybes, vienas karininkas 
sakė, ‘ ‘Mes netoleruosime 
niekeno įsikišimo.”

Praeitą balandžio mėnesį 
Avery buvo prievarta karių 

, išneštas iš krautuvės. Va
kar, tačiau, jis pats geruo
ju išėjo kuomet kariai at
vyko.

Fornaci kaimą, dvi mylias 
į pietus nuo Barga.

JAV Protestuos Karo
Belaisviu Sušaudymu
WASHINGTON, gruod. 29. 

—J.A. Valstybės ruošia pro 
testą dėl Amerikos karių, 
kurie naciams pasidavė ir 
buvo priešo sušaudyti. Pro
testas bus įteiktas per Švei
carijos diplomatus.

Nesitikima rezultatų, ka
dangi militaristai vis labiau 
įsitikina, kad naciai jau se 
nai nebesilaiko karo taisy
klių.

AMERIKIEČIAI IŠARDĖ NACIŲ PLANUS
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Amerikos 1-oji armija atakuoja abi puses nacių Ardennes įsiveržimo, atkirsdami priešaki
nį nacių dalinį į rytus nuo Meuse; išgelbėjus amerikiečių garnizoną Bastogne mieste, veržia
si gilyn 4 nacių pietinę liniją. Tarpe Celles? ir Bbehefort atkirstas ir apsuptas priešo tankų 
ir karių dalinys. , (Acme-Draugas Telephoto.)
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JAV Lėktuvai Puolė
Honshu Salą—Tokyo

WASHINGTON, gruod. 29. 
—Tokyo radijo sakė Ameri
kos- lėktuvai atakuoja piet- 
centrinę dalį Honshu, di
džiausios Japonijos salos. 
Anot pranešimo, trys ata
kos buvo anksčiau padary
tos pavienių Superfortress 
lėktuvų iš Marianas salyro.

Transliacija sakė lėktu
vai skrido Tokyo-Yokoha- 
ma link, bet po orinės ata
kos signalo suakambėjimo 
pasuko į šiaurinę dalįKwan 
to rajono, kur randasi Kobe 
ir Osaka įmonių centrai.

Britai ir Rusai Gavo
93% ’Lease’ Maisto
WASHINGTON, gruod. 29. 

—Lapkričio mėnesy JAV 
sąjungininkai "lend-lease” 
būdu gavo 467,500,000 sva
rų visokio maisto.

WFA sakė tas kiekig pa
skirstytas taip: 52 nuošim
čiai Anglijai ir jos domini
joms; 41 nuošimtis Rusi
jai; 7 nuošimtis kitiems, 
k.t. Graikijai, Vakarinei ir 
Šiaurinei Afrikai, Olandijai, 
Lenkijai, Jugoslavijai ir 
Prancūzijai.

Alijantai Užėmė Dar
Tris Kaimus Burmoje
KANDY, Ceilonas. gruod. 

29. — Indėnai kariai tebežv- 
giuoja pirmyn per šiaurva
karinę Burmą. Mayu upės 
klony jie atėmė tris kaimus 
iš japonų.

U S 3

Naujų Metų Dieną, 1945 m. 
sausio mėn. 1 d., ‘DRAU
GAS’ neišeis ir raštinė tą 
dieną bus uždaryta.

Sako Eisenhoweriui 
Nereikia Pagelbininko
WASHINGTON, gruod. 29 

— Militariniai eks p e r t a i 
griežtai atmetė britų pasiū
lymą paskirti pagelbininką 
Gen. Eisenhower’iui, saky
dami, kad tai būtų panašu 
“pirmadienio ryto lošė
jams,” kurie, viską kriti 
kuoja ir pasakoja, kaip rei
kėjo kiekvienam lošėjui da 
ryti.

KARO BHJLHENIAI
—Amerikiečiai išmušė iš

tisą nacių tankų regimentą.
—Patton kariai randasi 

tik 15 mylių nuo amerikie
čių jėgos šiaurėje.

—Naciai matomai ruošia
si kitai ofensyval, bet šį 
kartą, ji nebus netikėta.

—Tokyo sakė /A V lėktu
vai atakavo Anking uostą, 
Kinijoje, ir ftanoi miestą 
Indo-KInijoje.

KALENDORIUS
Gruodžio 30 d.* šv. Sabi

nas; senovės: Dav’s ir Au- 
dronė.

Gruodžio 31 d.; Sekma, 
dienia ftv. Kalėdų oktavoje. 
Šv. Silvestrai senovės: 
Mingailė ir Naudė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Šilčiau.

Naciai Numetė Bombų 
Ant JAV Ligoninių

| SU ŠEŠTĄJA ARMIJA, 
gruod. 29.—Du nacių lėktu
vai mėnesienoje antradienio 
naktį numetė bombų ant, ir 
kulkosvydžiais apšaudė, 
JAV armijos ligoninę. Li
goninė buvo aiškiai atžymė
ta Raudonais Kryžiais. Ka
riai ligoniai buvo sužeisti.

KUR NORS BELGIJOJE, 
gruod. 29.—Keli nacių lėk
tuvai skraidė virš JAV ar
mijos ligoninės ir tris kart 
numetė bombų. Pirmus du 
kartus bombos nepataikė, 
bet trečią kartą dvi bombos 
pataikė į ligoninę. Vienas 
civilis buvo užmuštas ir ke
li asmenys buvo sužeisti.

2,000 int. Harvester
Darbininkų Streikuoja
CHICAGO, gruod. 29. — 

Daugiau negu 2,000 darbi 
ninku sustreikavo Interna
tional Harvester West Pull- 
man fabrike. Tikimasi, ta
čiau, kad jie grįš darban pc 
susirinkimo, kurį šaukit 
unijos pareigūnai.

Vėl Puolė Vokietijos 
Susisiekimo Linijas

LONDONAS, gruod. 29 — 
Didelė armada iš apie 1.500 
JAV lėktuvų skrido iš An
glijos bazių atakuoti nacių 
susisiekimo linijas tarpe 
vakarinio franto ir Reino.

Didžiausios atakos buve 
i Euskirchen-Trier srity ir 
Bingen-Frankfurt - Aschaf- 
fenburg trikampy.

PARYŽIUS, gruod. 29.—Atkirtus 10 mylių dalį nuo na* 
cių įsiveržimo Belgijoje, ir naciams besitraukiant, Gen. 
Eisenhovver štabas sakė sąjungininkai “dabar laiko ini- 

| ciatyvą” veik visose fronto dalyse.
Amerikiečičų kontratakos išardė nacių planus žygiuoti 

į Liege, Antverpą ir Paryžių.
Raportai iš fronto sako

Von Rundstedto pasitrauki
mo tarpas buvo susiaurintas 
iki mažiau negu 17 mylių į 
šiaurę nuo Bastognes.

Štabo- pranešėjas pabrėžė, 
kad nacių lokalūs pasitrau
kimai iš vakarinio jų įsi
veržimo galo negali būti 
vadinami pabėgimu, bet tik 
kaipo atitraukimas dalinių, 
kurie gavo “kruviną nosį” 
nuo amerikiečių puolimo.

Pareikšta mintis, kad na
cių jėga sugauta Rochefort 
apylinkėje dar turi daug 
jėgos ir gali bandyti pasi
stūmėti pirmyn.

Rytiniam įsiveržimo gale 
3-čios armijos kariai užėmė 
Ettelbruck ir Eppeldorfkai 
mus, keturias mylias į piet
ryčius nuo Diekirch.

lki vakar ryto nebuvo rių, kiti naciai net plaukia 
pasikeitimų Stavelot-Hotton per šaltą Sauer upę.

Pradėjo Trišakę Ofensyva Graikijoje
ATĖNAI, gruod. 29. — 

Britai ir graikai kariai šį 
rytą pradėjo trišakę ofen- 
syvą prieš kairiųjų jėgas 
pietrytinėj Atėnų daly.

Po keturių valandų pra
nešta, kad ofensyva vyksta 
“pagal planą.”

Ofensyvos tikslas yra ap
valyti visą pietinę dalį Atė
nų nuo kairiųjų ELAS ka
rių. Britai mano iki vakaro 
užvaldyti bent pusę sosti
nės.

Išmuša Budapešte Apsuptus Nacius
LONDONAS, gruod. 29.— 

Berlynas raportavo, kad 
šimtai rusų patrankų ir lėk
tuvų pradėjo milžinišką 
bombardavimą Budapešto ir 
ten sugauto nacių garnizo
no.

Raportai sako rusų tan
kai ir kavaleristai randasi 
tik 90 mylių nuo Vienos. 
Šiaurėje panašūs daliniai 
kaujasi. kad persikelti per 
Hron upę, tik truputį toliau

fronte.
Humain kaime visa nacių 

opozicija baigėsi, ir prie
šas buvo išvarytas iš Jam- 
belinne, keturias mylias į 
vakarus nuo Rochefort.

Du vokiečių daliniu va
kar rytą atakavo į šiaurę 
nuo Gangelt ir tuoj užėmė 
du kaimus, bet amerikiečių 
kontrataka išmetė nacius ir 
atsiėmė tas pozicijas.

Migla vėl trukdė lėktuvų 
skraidymui, bet 9-tos avia-

f

cijos komandos lėktuvai 
visvien atakavo geležinke
lius į pietus nuo Trier.

Šiaurinėj įsiveržimo pusėj 
naciai taipgi priversti gin
tis ir jau kuris laikas, kaip 
negali veržtis pirmyn.

Bėgdami nuo Patton ka

(Britų radijo sakė JAV 
Valstybės Sekr. Stettinius 
sueis su Užsienių Sekr. 
Eden Londone, kad gauti 
vaizdą padėties Graikijoje.)

Per kuone tris savaites 
grumtynių britai ir graikų 
vyriausybės kariai suėmė 
Y,500 belaisvių.

Taikos derybos tarpe 
Graikijos vyriausybės vadų 
ir ELAS atstovų laukia žo
džio iš Karaliaus Jurgio dėl 
reikalivimo tuoj įsteigti 
regentūrą.

nuo Austrijos sostinės.
Rusų komunikatas sakė 

naciai ir vengrai traukiasi 
atgal į vakarus, ir labai nu
kenčia, ypatingai apylinkė
je į vakarus nuo Budapešto, 
tarpe Dunojaus ir Balaton 
ežero.

Dunojaus klony virš Bu
dapešto rusai veržiasi pir
myn ir atrodo, jog nacių 
priešinimasis jau silpnėja.
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Milwaukee
ATLAIDAI

Gruodžio 17 d. sekmadie
nyje, įvyko trylikos valan. 
dų atlaidai. Šv. Mišios buvo 
paaukotos taikai išprašyti 
ir už parapijos kovojanti 
jaunimą Dėdės Šamo armi
joj ir laivyne. Parapijonai 
buvo klebono paraginti y- 
patingai per visą dieną mels 
ti Viešpaties taikos ir ap
saugoti parapijos jaunuo
lius karius. Parapijonai per 
visą laiką gausiai lankėsi 
ir meldėsi prieš Švč. Sakra
mentą.

Vakare, 7:30 vai., buvo 
Švč. Sakramento palaimini
mas. Celebrantu buvo kun. 
Petras Cinikas, MIC., dnr. 
‘‘Draugo” administratorius, 
diakonu kun. A. Gundram ir 
subdiakonu kun. Juozas Au- 
gūnas, MIC., iš Chicagos. 
Pamokslą pasakė kun. Al
binas Gurklys, MIC., iš Ke- 
nosha, Wis. Į iškilmes atsi
lankė kun. Juozas Dambrau
skas, MIC., kurio sveikata 
gerėja.
ŠV. KALĖDOS

Šv. Kalėdos tikrai buvo 
iškilmingai atšvęstos. Baž
nytėlė buvo gražiausiai pa
puošta. Didysis altorius bu
vo žalio balzamo šakų vai
niku išpuoštas. Mėlynos lem 
putės išvestos aplink vaini
ką švietė kaip mažos žvaigž

dutės. Maža kūtelė traukte 
traukė kiekvieną prie savęs. 
Per vidurnakčio šv. Mišias 
bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Šv. Mišias laike 
kun. A. Bandys, MIC. Kle
bonas pasakė turiningą pa
mokslą ir nuoširdžiai pa
sveikino visus ir ypatingai 
padėkojo tiems, kurie pri
sidėjo prie parapijos darbo. 
Naujas parapijos choras, 
vadovystėj Elenos Staškū- 
naitės, darniai pagiedojo šv. 
Mišias. Kalėdų giesmės su
jaudino visus. Garbė jauna
jam chorui už tokį gražų 
pasirodymą.
JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI

Po trylikos valandų at
laidų parapijos salėje para- 
pijonams teko pamatyti ju
damų paveikslų. Kas ypa
tingai parapijonus sudomi 
no tai buvo kun. Stašauno 
primicijos paveikslai. Ro
dant paveikslus ne vienas 
sušuko: “Matai,. ir aš ten

Naujų Metų 
Belaukiant

DIENRAŠČIO “DRAUGO” 
EKSPEDITORIUS

Maloniai sveikinu Chica-

conatructive influence in re- 
gard to these matters.

Sincerely yours,
For the Secretary of State 

(signed)
J. M. Colton Hand

Chief, Public Viewa and
Inąuiries Section
Division of Public Liason.

PARAPIJOS SUS-MAS
Sausio 7 d., sekmadieny

je, įvyk8 parapijos susirin
kimas ir naujo komiteto iš
rinkimas. Visi parapijonai 
yra kviečiami į šį susirin
kimą.

Po susirinkimo salėje bus 
didelė card party. Pelnas

minėte 25 metų gyvavimo 
sukaktį, šv. Mišios 8 vai. 
bus draugystės intencija. 
Visos narės eis bendrai prie 
šv. Komunijos. Popiet 3 v. 
Šv. Petro svetainėje bus pro 
gramas, kurį išpildys para
pijos choras. Draugystė nuo 
širdžiai kviečia visus atsi
lankyti ir gražiai praleisti 
laiką.

Naujo Melo 
lauktuvės

gos ir apylinkių miestelių skiriamas parapijai.
profesijonalus, bizni erių s, 
veikėjus-jas ir draugijas, ir 
linkiu Laimingų 1945 Metų. 
Širdingai tariu ačiū visiems, 
kurie pridavė per mane Ka
lėdų ir Naujų Metų sveikini
mus savo kostumeriams ir 
pažįstamiems. Kiti net paža
dėjo Velykoms, ir toliau dar 
uoliau remti dienraštį 
‘ ‘Draugą.” Br. Vladas.

Klebonas kun. Antanas 
Mažukna, MIC., dėkoja vi
siems parapijonams ir šv. 
Gabrieliaus parapijos prie- 
teliams, už jų darbą ir pa
sišventimą ir reiškia savo 
linkėjimus Naujiems Me
tams. .<• žemaitis

MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL.
Gruodžio 31 d. Federaci

ja rengia laukti Naujų Me
tų vakarą. Bus užkandžio, 
vaišių, geras orkestras. Ti- 
kietus reikia iš anksto įsi
gyti, nes prie durų nebus 
parduodami ir įleidžiama. 
Dabar naujos teisės — tik 
“private party”.

Taipgi teko girdėti, kad 
šįmet daug aukų sudėta per 
Kalėdas. Rodos, kad per 25 
metus nebuvo tiek aukų Ka
lėdose sudėta.

Klebonas atsišaukia į žmo 
nes. Nori parapijos skolą 
atmokėti. Didelės sumos no
ta pasibaigs kitą mėnesį;

šv. Kalėdos labai buvo Jos atnaujinimaa daug kai- 
llnkamioa, žmonių buvo nuos' PraJo P»-
daug. “Betliejaus stainelė”
šįmet gražiai buvo parėdy
ta. Taipgi ir altorikf gėlė-

t

Paminint c*, idešimt-pen- 
kių metų sukaktuves, Šv. 
Onos draugija rengia Naujo 
Meto lauktuves 31 d. gruo

skolinti kiek kuris gali. Vys 
kupag išduos notą. Reikale, 
gaus visi pinigus atgal, ir 
procentą. Tokiu būdu būtų

esu.
DRABUŽIŲ VAJUS

Galutinai buvo užbaigtas 
drabužių vajus. Surinkta 
per 3,000 svarų drabužių. 
Net 29 didelės dėžės išsiųs- 
tcs. Reikia pastebėti, kad 
Šv. Gabrieliaus parapija su
rinko daugiau drabužių ne
gu kurios kitos čionykštės 

i svetimtaučių parapijos. Kle-

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Kazimieras ir Pranė Ivanauskai 
Ir Šeima sav.

B U Č ERNES IR GROSERNES
DIDELIS PASIRINKIMAS VALGOMŲJŲ 

PRODUKTŲ
Taipgi čia randasi “Draugo” Stotis

726 W. 18th St. Chicago, III.
Tel. CANal 8925

bonas kun. A. Mažukna, M. 
I.C., nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie šio sun
kaus darbo. Ne vienas bro
lis lietuvis jums tars padė- 
kcs žodį už jūsų gailestin 
gurno darbą.
LAIŠKAS IŠ VALDŽIOS
My dear Father Mažukna:

I acknowledge the receipt, 
by reference from the White 
Hciuse, of your lettėr of 
November 5, 1944 contain- 
ing a resolution which was 
adopted by the Americans 
of Lithuanian Ancestry of 
Milwaukee, at the celebra- 
tion of Lithuanian Day on 
November 5, 1944, held in 
St. Gabriel’s Parish Hali, 
Milwaukee.

The view.s expressed in 
the resolution have been 
noted by the appropriate of- 
ficials of this Government 
who have been following, 
and will continue in the fu- 
ture to follow, all develop- 
ments in the European area.

You are assured that the* 
most careful and sympathe- 
tic consideration will be 
given to all proposals which 
might exert a helpful and

Sheboygan
Kun. J. šlikas, Sheboy

gan lietuvių parapijos kle
bonas, guli Šv. Nikalojaus 
ligoninėj. Praeitą sekmadie
nį kunigai Mažukna ir Šau
dys aplankė. Sveikata ge
rėja, bet lankyti neleidžia
ma.

if

A

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ANTANAS ir ONA PROSEVICIAI*
GROSERNE IR MĖSOS KRAUTUVE 

Aukštos Rūšies Maistai

2659 W. 71st St. Tel. Prospect 6288
CHICAGO, ILLINOIS

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PIVARUNAS BROS., Ine.
Pirmos Rūšies Kepykla — Kepėjai VVINNER BREAD

4620-22 So. Marshfield Avė. Tel. Yards 3599
CHICAGO, ILLINOIS

mi8 papuošti. Tai darbas
___~_______„ sesučių Kazimieriečių. Joms ^en^va baigti atmokėti pa-
džio 3 vai. popiet. Progra-i daug pagelbėjo S. Noreika, raP^08 ®kolą 
ma bus Šv. Petro parapijos
salėje. Bus svečių ir iš apy
linkės miestų.

Iš Chicago atvyks vieš
nia J. Daužvardienė, žmo
na Lietuvos konsulo.

Parapijos choras iš 30 
balsų, vadovystėj Prano Bu- 
janausko, išpildys vokalę 
programą.

Dalyvaus draugijos: Šv.
Petro, Šv. Benedikto, Biru
tės, Sodalietės, Rožančiaus,
Apaštalystės, Tretininkų ir 
choras. Taipgi klebonas Pr.
Skrodenis ir parapijos ko
mitetas.

Šv. Onos draugija suside-

ir J. Garšva. Klebonas kun. 
K. Juozaitis, linkėjo žmo
nėms linksmų Kalėdų ir pa
sakė gražų pamokslą per 
visas trejas Mišias šv.

Šokiai prasidės 7 valan 
dą vakare, kuomet įžanga 
bus veltui. Visi kviečiami.

Komisija

ŽINUTĖS
X Kalėdų švenčių proga, 

kun. Jonas Skrodenis, MIC., 
buvo atvažiavęs pas savo 
brolį, kleboną kun. Praną 
Skrodenį, MIC. Pasisvečia-
vęs kelias dienas, sugrįžo į 

da iš moterų ir mergaičių Marijonų seminariją, Hins-
lietuviškos kilmės. Yra pa
sižymėjusi veikimu Raudo
nam Kryžiui ir parapijos 
naudai. Naujos narės kvie-

Kenosha Kronika
BERNELIŲ MIŠIOS

Kūčių naktį 12 vai.
puoštoj Šv. Petro bažnyčio- - čiamos įsirašyti, 
je įvyko iškįlmingos šv. Mi-Į— ... 
šios ir pąjąjminimas šv. Sa
kramentu. Klebonas kun. P.
Skrodenis, MIC., laikė šv 
Mišias, o asistoj dalyvavo 
klebono brolis, kun. Jonas 
Skrodenis, MIC., diakonu ir 
Petras Grabauskas, subdia
konu. Gražus bažnyčios pa
puošimas ir choro giedoji
mas sudarė tikrą Kalėdų 
nuotaiką. Klebonas visų pa
rapijos kunigų vardu palin
kėjo visiems linksmų Kalė
dų ir kad kitoms Kalėdoms 
atėjus nebūtų sunkūs karo 
laikai ir vargai, bet taika 
ir ramybė visiems geros va
lios žmonėms?1

1 i/

dale, III.

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

ŠV. ONOS DR-ŠTES 
SUKAKTIS

Šį sekmadienį, gruodžio 
31 d., Šv, Onos draugystė

Gruodžio 31 d. Lietuvių 
Piliečių klūbo metinis su
sirinkimas bus 2 vai., mo-, 
kyklos kambary. Visi na-{0 
riai, nares turi būti; bus 
valdybos rinkimas 1945 m.

Serga Andrius Škėmas. 
Buvo pagerėjęs, bet dabar 
vėl išvežtas į šv. Antano 
ligoninę. Pirmiau minėti li
goniai dar tebeserga. Vi
siems linkiu pasveikti.

Kitą savaitę įdėsiu komu-*® 
nistų melą, kur skelbia, kad ’ 
galima siųsti į Lietuvą laiš
kus ir dovanas.* Jie kai ku
riems išdavė ir adresus bei 
kaip siųsti. Tačiau nei vie
nas negalėjo pasiųsti. Da
bar laukia tų agentų su 
šluotomis pavaišinti. ™

Korespondentas

Linksmų ir Laimingų Pergalės 

Naujų — 1945 — Metų 

Linkime Visiems Lietuviams

a A. A

BOWMAN DAIRY GO.

<1

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

5 & 10 TAVERN
LUNCH and BEER 

“Service VVith A Smile”

2320 So. Cicero Avė. Cicero, Illinois
I ‘ ’

PETRAS IR BARBORA PALELIAI, Sav. 
Tel.:—CICERO 7134

J

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

a a a
Linksmų, Laimingų Naujų Metų 

Visiems
Ir Mūsų Nuoširdus Linkėjimas Sulaukti 

Pergalės 1945 Metuose

A A A

CURRENT
DIVIDEND

RATE

3
SUPREME
1751 West 47th Street

SAVINOS and LOAN 
A8SOCIAT1ON

Yards 3895-6
PERSO N N EI.

Hclty Krauti, Trniuiurer 
Ntunley JoMCk, Dlrector 
Albert W«nnt, Pirecfcor

lg. HcIgnlMki. Presld»nt 
()pl. Peter P. Kranu,

Ck.c. VlCft-PrM,
Pt-Ira- iKmtoulMniMkl, V.-Pren. Paul K(ilt»llc», Dlrectęr ______ ___ _____
W*iiiI* Orima, 8ecretary .lolin Kr,y.kow,*kl, Olrector Claru Marrinlak. Clcrk

l’rank Pormlzl*/., Ulrector 
<’pl. l*rter lxnvnlk, Olrect. 
<lia*. (Irabkm-Mkl. Attorney 
(tone Vania, Clark
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t “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
“DRAUGAS" HELP VVANTED 
ADVERTISTNG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 8488-D48*

HELP VVANTED — MOTERYS

HELP VVANTED — VYRAI

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

Sveikinimas

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Alaminum 
castings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svdrbi pramonė.
Atsišauklt darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. Šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 piety.

2742 W. 36th PLACE

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 Oficieriams

uniformų.

PAPR. DARBINIKŲ 
ŠLAVĖJŲ

DŽENITORIŲ
Dirbtuvėje gaminanti 
produkcijos įrankius 

PASTOVCS DARBAI
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

SCULLY-JONES & CO.
1901 S. Rockvvell St.
SVARBIAI PRAMONEI 

IMB I L ll ■l REIKIA

Core Makers 
Molderių

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

2742 W. 36th PLACE

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE* ■
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflson Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

šiuomi sveikinu mūs, 
Waukegano lietuvių, kores
pondentą “Draugui” Naujų 
Metų proga ir linkiu jai ne 
tik nepailsti rankiojus ži
nutes, bet dar daugiau ži- 
'nių 1945 metais patiekti 
mums per spaudą.

Taip pat linkiu laimingų 
metų ir kitam plunksnos 
darbininkui — Enrikui. Lin
kiu geros sveikatos ir kad 
1945 metais dažniau pasiro
dytų su savo raštais mūs 
brangiam “Drauge”.

Ne tik aš, rašantis šiuos 
žodžius, bet ir visi “Drau
go” skaitytojai labai ver
tinam mūs kolonijos kores
pondentų darbuotę. Tai nė
ra lengvas darbas — su
rinkti žinias, ir jas surašy
ti spaudai. Jiems daug pa- 
gelbėsim, jei pasižadėsim 
1945 metais padėti tam sun
kiam darbe. Spaudos darbi- 

i ninkai yra kultūros nešėjai. 
Tad ne tik reikia jiems pa

dėti, bet ir jų darbą įver
tinti.

Su pagarba
Uoli “Draugo” skaitytoja

VYRAI TR MOTERYS

★ ★ ĮSTOKITE ★ *
— i —

Karo Darbą
su

Taikos Laiko Ateitimi
★ ★

ATSIŠAUKITE l

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL MOTORS
Corporation

55th STREET IR JOLIET RD.

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

MOTERŲ 
Valymo Darbam
DIENOMIS AR VAKARAIS 
PILNO AR DALINIO LAKO

SVARBI PRAMONE
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA PRADINE MOKESTIS

SUNSHINE BISCUITS
3659 S. ASHLAND AVĖ.

Sako Japonai Turi 
Stiprią Karo Masiną

WASHINGTON, gnuod. 29. 
—Karo Sekr. pavaduotojas 
R. P. Patterson šiandien 
įspėjo, kad Japonija turi 
stiprią karo mašiną, ir nė
ra pagrindo, manyti, kad 
galėsime juos greit nušluoti 
po Vokietijos nugalėjimo.

Jis sakė jeigu būtų gali
ma pastatyti visas japonų 
armijas prieš mūsų armijas 
vienoj vietoj, mes be abejo
nės juos sumuštumėme. Bet. 
jis sakė, priešas vengs to
kio įrodymo taip ilgai, kaip 
galės.

KALĖDŲ ATGARSIAI
Kalėdinės vidurnaktyje 

šv. Mišios buvo labai įspū
dingos. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia, kitiems net ir vie
tos nebuvo atsisėsti. Visi 
norėjo pagarbinti Kūdikėlį 
Jėzų. *

Choras darė labai dide
lio įspūdžio kalėdinėmis gies 
mėmis, kurias giedojo pusę 
valandos prieš šv. Mišias. 
Labai puikiai giedojo ir mi
šias. Garbė varg. St. Žyliui 
už išlavinimą choro. Klebo
nas pasakė pamokslą ir svei 
kino parapijonus, draugijas, 
jų pirmininkus, narius, vi
sus profesijonalus ir biznie
rius, chorus, mokyklos vai- 
kučus ir mokytojas. Vienu 
žodžiu linkėjo linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujų Me
tų. Visų prašė su juo karš
tai pasimelsti prie santaikos 
ir ramybės 1945 metais. 
Prašė neužmiršti ir karei
vių iš mūs parapijos; pra
šyti dangiškojo Tėvo, kad 
visi laimingai sugrįžtų; ki
tas Kalėdas galėtų būti na
mie ir per vidurnakčio šv. 
Mišias sykiu su visais pagar 
bintų Kūdikėlį Jėzų.

SUTIKIMAS NAUJŲ 
METŲ I

Gruodžio 31 d. 7:30 v. v. 
Šv. Baltramiejaus bažnyčio
je bus pamaldos. Klebonas 
prašo visų parapijonų at
silankyti. Reikia malda baig 
ti senus metus ir malda 
pradėti naujuosius, kad Die
vas duotų visiems geros 
sveikatos ir kjad greičiau 
baigtus šis karas, būtų san
taika ir vienybė tarpe visų 
tautų.

Lt. Edvvard Ceaser, iš Sixth Service Command, prie 
didžiųjų durų Montgomery Ward and Co. Chicagoj pri- 
sega pranešimą, kad vyriausybė paima savo žinion ne 
tik čia, bet ir kituose miestuose tos kompanijos krau
tuvių reikalų vedimą iki kompanija susitars su darbi
ninkais. (Acme-Draugas telephoto)

PATARNAVIMAI

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

CAFETERIA DARBINIKIŲ 
ASSĘMBLERS 
DŽENITORKŲ

OILERS
SARGIŲ

Neapleiskime savo tarnyboje 
vaikinų dabar !!!

Dirbkit už gerą mokestį ir bo
nus. Uniformos duodama. Dy
kai busais patarnavimas.

DARBAS TIKTAI DIENOMIS

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277

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

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ :
GUMMERS
CUTTERS
TROKŲ VAIRUOTOJŲ 
MEDŽIO DIRBfiJŲ 
PORTERS IR HANDY MEN

MOTERŲ: 
ASSEMBLER8 
POPIERO PUNCH 
PRESS OPERATORIŲ 
TAIPOGI 
PAGELBININKŲ

PASTOVI PO KARO ATEITIS

★ MATYKITE MR. DEAN ★

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

HELP VVANTED — VYRAI

SUSIRINKIMAI
Gruodžio 31 d. tuojau po 

paskutinių šv. Mišių bus 
susirinkimas mergaičių Ne
kalto Prasidėjimo draugi
jos, mokyklos kambary. Pir
mininkė prašo visų mergai
čių atsilankyti, nes bus ra
portas iš buvusio vakaro.

Sausio 5 d. tuojau po pa
maldų, mokyklos kambary 
turės susirinkimą šv. Te
resės Altoriaus Puošimo dr- 
gija. Visos narės kviečia
mos atsilankyti, nes yra la
bai daug svarbių dalykų ap
tarti.
MIRĖ VEIKLI MOTERIS

Petronėlė Pavilonis, 919 
So. Jackson St., mirė gruo
džio 20 d., šv. Teresės ligo
ninėj, sulaukus 50 metų am
žiaus.

Velionė buvo labai uoli 
darbuotoja parapijos ir mo
terų draugijų: Waukegane 
išgyveno 33 metus.

Laidotuvės įvyko gruo
džio 23 d. iš šv. Baltramie
jaus bažnyčios. Nulydėta į 
Ascension kapines.

Paliko vyrą Kazimierą, 
tris dukreles: Marcelę Dras- 
sler, Bronislavą Whittenber- 
ger ir Eleonorą Decker; ke
turis anūkus ir vieną brolį 
Joną Domiką, daug draugų 
ir pažįstamų.

Amžiną atilsį jos sielai.
VĖL LIGONINĖJ

Benediktas Mačiulis, 825 
Lincoln St., gruodžio 24 d. 
sunkiai susirgo ir buvo nu

vežtas į Šv. Teresės ligoni
nę. Jis neseniai buvo grįžęs 
iš ligoninės ir gerai jautė
si; visai nemanė esąs tokios 
silpnos sveikatos. Visi drau
gai linki jam greit pasveik
ti, kad galėtų vėl darbuo
tis parapijoj ir draugijose. 
ATJAUSKIME

Waukegano lietuviai pra
šomi neužmiršti, kad renka
mi drabužiai Lietuvoj nU- 
kentėjusiems nuo karo lie
tuviams. Drabužiai priima
mi utarninkais ir pėtnyčio- 
mis Lietuvių svetainėj. Ma
tom, kaip kitos tautos dar
buojasi dėl savųjų. Ir mes, 
broliai lietuviai, nepasiduo
kime : neškime savo aukas 
ir drabužius; pasirodykime, 
kad ir mes atjaučiame sa
vuosius.

SVEIKINAM

Antanas Sutkus, žinomas 
Waukegan lietuvių veikėjas, 
sausio 1 d. švęs gimtadienį. 
Ta proga ne tik jo žmona 
Ona ir šeima, bet visi jo bi
čiuliai sveikina ir linki svei
katos, kad ir toliau galėtų 
darbuotis kėlimui lietuvių 
vardo.

PARVYKO KALĖDOMS

Teresė Andrulis, duktė 
Viktorijos Andrulienės, 810 
Victoria, parvažiavo namo 
Kalėdoms. Ji lanko mergai
čių aukštesnę mokyklą Penn 
sylvania vai. Sako, nors ge
ra mokykla, bet geresnės 
vietos, kaip savi namai, ir 
savas miestelis, nėra.

Pranciškus Brazauskas, 
673 So. Elmvvood Avė., grao 
džio 4 d. išvažiavo į Arizo
na. Jis buvo darbininkas ka
ro dirbtuvėj — Chieago 
Hardvvare Foundry, bet sun 
kiai susirgus gydytojas lie
pė važiuoti į šiltesnį kraštą. 
Namiškiams rašo, kad jau
čiasi daug geriau. Kai su
siras vietą gyventi, išva
žiuos ir jo šeimyna — žmo
na ir sūnus.

SENUOSIUS METUS 
PALYDINT

Linkiu visiems Waukega- 
no lietuviams laimingų Nau
jų Metų. Ta pačia proga 
sveikinu dienr. “Draugo* 
redakciją ir visus jos dar
bininkus. Telaimina Dievas 
visus ir laiko sveikatoj, kad 
galėtų darbuotis; linkiu, kad 
1945 m. visiems būtų ge
resni ir dienraštis “Drau
gas” išeidinėtų dar dides
nis. M. Z.

Svarbu BALF skyriams
BALF SUMAŽINO 
NARIO MOKESTĮ

Bendrojo Amerikog Lie
tuvių Fondo direktorių su
važiavimas įvykęs New Yor 
ke gruodžio 15 ir 16 d., tarp 
kitų reikalų apsvarstė ir na
rio mokesčių klausimą ir 
nutarė:

1) Metinį individualinių 
narių mokestį, kurs ligšiol 
buvo $2.00, sumažinti iki 
$1.00 metams. Iš to vieno 
dolerio 50 centų palieka 
skyriui ir 50 centų siunčia
ma į BALF centrą New Yor 
ke.

2) Pavieniai nariai siun
čia centrui pilną dolerį už 
metus.

3) Kadangi 1944 m. fon
do visi nariai mokėjo po 
$2.00, tai juos nutarta lai
kyti pilnai užsimokėjusiais 
nariais ir už 1945 metus.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine. 
19 W. 44ts Street,
New York 1, N. Y.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri» 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

DffiDEI ŠAMUI RETKALINGA 
DAUGIAU GINKLUI

CORE MAKERS
ir

TENDERS
Patyrimo Nereikia

• *

CRANE CO.
EMPLOYMENT DEPT. 
4000 S. KEDZIE AVĖ.

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

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

(8v. Pranciškus)

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 Sąlygos. WAR 
LABOR BOARD Užtikrintas mokesčių ra tos ir merit rating 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti pirmyn taip greitai kaip 

išmokstate ar parodote savo gabumus. 
EMPLOYMENT DEPARTMENT

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

IMKIT DOUGLA8 PARK “L” IKI DURŲ

NAUJIEMS METAMS
PIRKIMO PROGA

Nubaudė
SHEBOYGAN, Wisc. — 

M. Sherer, metalo pirklys iš 
Chicagos, buvo nubaustas 
$15 jr padengti išlaidas. Jis 
buvo rastas kaltas teisme, 
kad pirko 10 galonų gazoli
no nepaduodamas gazolino 
kuponų pirkimo metu. Jis 
buvo nubaustas Sheboygan 
teisme, gruodžio 28 d.

Lietuva nenori nei naciz
mo, nei bolševizmo.

perą vieta, tiktai $14,750.00. 
2 iceboxes, 2 refrigerators, 6 

gas ranves, 5 bedroom sets, 5 parlor setą, 5 breakfast setą. 5 
rūgs. tnbles, ebnirs and lamps. Rendių j mėnesį $347.50. Viso 
išlaidu i mėnesi •dėl taxes. eoal, janitor, deeorating. interest— 
$120.000. Gryry) pelno lieka $227.50 j mėnesį. Turi būti par
duota į trumpą laiką.

Parduosiu arba mainysiu bizniava mūro narna 2 dideli Sto
rai su 3 kambarių fletais užpakaly, 2 fletai po 6 didelius kam
barius ant. antro aukšto, built, in plumbing, tile bathroom 
walls, oak trim, 2 mašinų mūro garadžius—$18,500.00. Priim
siu j mainus nuo vieno pagyvenimo iki 6 fletų namą.

JOHN PAKEL
BUILDING AND REMODELING

CONTRACTOR, REAL ESTATE & INSURANCE 
6816 SO. WESTERN AVENUE 

GROvehUl 0306.

8 fletai, apšildomas, stokeris,
Sekanti 5 fletu rakandai veltui F.d BRrrd

Regitler A Tribūne Syndicate

TheyU all be rinclnr If wt buy teori 
War Boti d « to apeed aletory.
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•į Baigiant 1944 metus
TRUMPA ĮVYKIŲ APŽVALGA

Išleisdami į pasaulį paskutinį šiais metais dienraš
čio numerį, matome reikalo padaryti bent trumputę 
1944 metų apžvalgėlę.

Šie metai buvo išmarginti dideliais sukrėtimais ir 
visokiais įvykių įvykiais. Mes nė nemėginsime į vieną 
Straipsnį sugrūsti visų įvykių paminėjimą ir jų įver
tinimą. Tam reiktų pavesti visą dienraščio laidą ir dar 
gi padidintą. Pasitenkinsime suminėjimu tik tų įvy
kių, kurie arčiau yra surišti su mūsų lietuvių gyve-

Pirmoje vietoje tenka kalbėti apie karą, kurio sun
kumus mes visi jaučiame, kurio pabaigos visi nekant
riai laukiame.

1944 metais daugiau langų pasipuošė mėlynomis 
žvaigždelėmis — daugiau mūsų sūnų ir dukterų buvo 
pašaukta į kariuomenę. Daugiau langų pasipuošė ir 
auksinėmis žvaigždėmis — vadinas, daugiau mūsų 
vyrų savo galvas paguldė bekovodami su vokiečiais 
ir japonais karo laukuose.
KARAS EUROPOS FRONTUOSE

Mūsų karių pastangos nebuvo tuščios, šie metai at
nešė Amerikai ir sąjungininkams milžiniško didumo 
laimėjimų.

Europos fronte daugiau kai pusė Italijos išlaisvinta. 
Krikščioniškas pasaulis džiaugėsi, kad Amžinasis Mies
tas — Roma sąjungininkų buvo paimtas nesugriautas. 
Piktieji naciai grąsino Popiežiui, darė propozicijas kel
tis iš Romos, bet Jo šventenybė, nepaisydamas grąsi- 
nimų, nepriėmė jokių nacių pasiūlymų, bet pasiliko 
krikščionybės centre — Vatikane.

1944 m. birželio 6 diena yra labai svarbi antrojo pa
saulio karo eigoje. Ji yra istoriška. Tą dieną gausin
gos sąjungininkų ginkluotos jėgos, iš Anglijos Kanalo 
įsiveržė į Normandiją, Prancūziją, šis žygis buvo ir 
didis ir nepaprastai rizikingas. Bet šaunioje vyriau
siojo karo vado gen. Eisenhower vadovybėje invazija 
buvo labai sėkminga. Vėliau sąjungininkai įsiveržė į 
Prancūziją per kitus punktus. Susirėmimai buvo bai
sūs, kruvini, tačiau jų pasekmės buvo džiuginančios. 
Po penketo invazijos mėnesių Prancūzija buvo išlais
vinta. Taip pat išlaisvinta Belgija, Albanija, Graikija, 
laisvinama Luksemburgas ir Olandija.

Vokiečiai ir visas savo geriausias jėgas stumdami 
į karo ugnį negalėjo atlaikyti amerikiečių ir jų sąjun
gininkų. Tik paskutinėmis dienomis jiems pavyko iš
eiti kontrofensyvon ir truputį pasivaryti pirmyn. Ta
čiau jų kontrofensyva sulaikyta ir mūsų jėgos vėl 
varosi į priekį.
KARO LAUKAS RYTŲ EUROPOJ

Rytų fronte rusų armijoms pavyko vokiečius išvyti 
iš Rusijos teritorijų, taip pat iš Baltijos valstybių, da- 
.’ies Lenkijos, Suomijos. Be to, pasuktos jėgos į Bai
linus. Vokiečiai buvo priversti pasitraukti iš Rumu
nijos, dabar vejami lauk iš Vengrijos. Bulgarija taip 
jau nusikratė nacių priespaudos.

Karo laimėjimai ir vakarų ir rytų frontuose Euro
poje yra neįtikėtinai dideli. Naciai iš visur buvo pri
versti trauktis ir sukoncentruoti visas savo likusias 
jėgas Vokietijos sienoms ginti. Į kariuomenę ir j karo

*

pramonės darbus naciai suvarė vaikus ir senelius, nes 
ir vyrų jėgų ir amunicijos pritrūko.

Karo nepasisekimai stipriai paveikė į nacių vidujini 
gyvenimą. Buvo sukilimų. Kėsintasi ant Hitlerio gy
vybės. Suokalbininkai suimti ir visa eilė nacių generolų 
buvo sušaudyta. Bet kas, ištikrųjų, atsitiko su pačiu 
Hitleriu, toji misterija ir šiandien dar nėra išaiškinta. 
PACIFIKO FRONTE

Pacifiko karo fronte kariauja veik vieni amerikie
čiai. Atsižvelgiant į distancijos ir kitus sunkumus bei 
kliūtis, Pacifiko fronte pasiekta daugiau laimėjimų, 
negu buvo galima laukti ir įsivaizduoti. Laimėjimai 
Marshall, Admiralty, Hollandija salose yra pažymėtini. 
Guam, Peleliu ir Palau užėmimas priartino amerikie
čius arčiau Japonijos. Įsiveržimas į Lęyte ir Samar 
salas Filipinuose buvo drąsus, bet labai sėkmingas žy
gis. Tos salos jau amerikiečių rankose ir dabar ka
riaujama trečioje Filipinų saloje — Mindoro.

Šios kovos eina jūrose, ore ir sausžemy. Amerikie
čiai tuose susirėmimuose sunaikino šimtus japonų ka
ro laivų ir daugybę lėktuvų. Ir daug kitų nuostolių 
priešui buvo padaryta. Reikia neužmiršti nė to, kad 
šiemet daugel kartų lėktuvais stipriai atakuota Japo
nijos sostinė Tokio ir kiti miestai. Milžiniško didumo 
lėktuvai B-29 gerokai apdaužė japonų miestus ir jų 
karo pramonę.

Aišku, kad laimėjimai ir Europos ir Pacifiko fron
tuose nėra be nuostolių. Jų buvo gana daug. Tačiau, 
jei lyginti su priešų nuostoliais, jie nėra dideli.
POLITINĖ VEIKLA IR KOMPLIKACIJOS

1944 metai yra pažymėtini ne tik kiro eiga, bet ir 
politine veikla. Tarptautinės politikos konjunktūroje 
buvo daug painiavų ir neaiškumų. Susikomplikavo Len
kijos politinė būklė. Rusai nesutiko atnaujinti diplo
matinių santykių su Lenkijos vyriausybe užsienyje 
(.Londone), kol ji nepripažins Rusijai visą rytinę Len
kijos dalį iki vadinamos Kurzono unijos, bavo ruož
tu Maskva stiprino savo komitetą (Liubline) Lenkijai. 
Po kenų ilgų pasitariinų Maskvoje ir Londone, prie 
susitarimo neprieita ir dėl to St. Mikolajczyko vyriau
sybė buvo priversta atsistatydinti. Pagaliau, išėjęs su 
savo kalba anglų parlamente Churcnill užgyrė Sta
lino reikalavimus pasiglemžti pusę Lenkijos ir to vie
toje pažadėjo duoti jai Rytų Prūsijos teritorijas. Tai 
dar labiau sukomplikavo Lenkijos padėtį ir apardė 
sąjungininkų vieningumą. Tai palietė ir Atlanto Car- 
terį, kuris pradėta laužyti ir mažinti jo vertingumą. 
TAIKOS PLANAVIMO DARBAI

Politinės kovos išlaisvintoj Italijoj, Belgijoj, Grai
kijoj parodė, kad smarkiai pradėta kovoti uei įtakos 
sierų. į išlaisvintųjų kraštų reikalus eme kistis rusai ir 
britai. Dėl to Jungtinių Valstybių vyriausybė turėjo 
išeiti su pusėtinai stipria nota.

šiaip jau taikos planavimo atžvilgiu nemažai pada
ryta. Yra svarbūs Dumbarton Oaks konferencijos nu
tarimai, patiesią pagrindus tarptautinei pasaulio tai
kos organizacijai. Reikšmingas buvo Rooseveltc>-Chur- 
chiilio pasitarimas Quebeke, Kanadoj.

Šventojo Tėvo pasakytos dvi kalbos taikos klausi
mais eina istorijon kaipo geriausios 1944 metais pasa
kytos kalbos. Jo patiekti taikai planai visų pripažįs
tami geriausiais ir praktiškiausiais. Juos įgyvendinant 
pasaulis susilauktų ir teisingos ir pastovios taikos. 
KAS ĮVYKO AMERIKOS POLITIKOS GYVENIME

Nė viename pasaulio krašte šiuo karo metu nebuvo 
rinkimų. Bet Jungtinėse Valstybėse rinkimai įvyko. 
Partijų agitacija buvo tiek didelė ir aštri, kad, rodoę, 
gyvenome ne karo metu.

Politinė kova ėjo tarp demokratų ir respublikonų 
partijų. Demokratai kandidatu į prezidentus (ketvirtam 
terminui) išstatė F. D. Rooseveltą, respublikonai — 
T. Devvey. Pirmasis rinkimus laimėjo. Drauge su p. 
Rooseveltu demokratai laimėjo daugumą atstovų į abu 
kongreso rūmus.

Šiais metais mirė du žymūs politikai, buvę kandida
tais į prezidentus — Al. Smith ir Wendell Willkie. 
KAS ĮVYKO LIETUVOJE?

Iš Lietuvos buvo išvyti naciai. Tuo Lietuvos žmo
nės džiaugėsi, nes naciai juos per keletą metų smau
gė. Jų siautėjimas sunaikino 450,000 žmonių. Tačiau 
rusai į Lietuvą atėjo ne kaipo išlaisvintojai, bet kaipo 
nauji pavergėjai.

Maskva su kvizlingų Paleckių pagalba kraštą naiki
na, priešsovietinį elementą ištremia ir žudo. Tokiais 
išrokavimais bolševikai išnaikino žmones keliuose mies
tuose ir kaimuose. Buvo nužudytas vyskupas T. Matu
lionis, buvęs ministras pirmininkas kun. V. Mironas 
ir kiti žymūs mūsų tautos vyrai. Nuo raudonojo te
roro tik šimtai lietuvių tegalėjo pabėgti į Švediją ir 
kitur. Daug pabėgėlių pakelyje žuvo — dr. Garmus 
ir kiti.

Bolševikų politinė policija savotiškai Lietuvoje šei
mininkavo. To pasekmės baisios. Be to, kraštas yra
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Lėktuvais padarę ataką ant Saipan salos japonai pataikė į vieną aerodrome stovintį 
mūs kariuomenės karo lėktuvą — B-29, kuris ant vietos sudegė. Numušti keli ir ja
ponų lėktuvai. (Acme-Draugag telephoto)

Rimties
VALANDĖLEI.-

Metui besibaigiant
Meto pabaigoje prisime

name, kas laimėta, kas tai
sytina sekančiam metui. Biz 
nieriai suveda visas sąskai
tas, bando išgauti užsiliku
sias skolas, padaro inven
torių prekių stovinčių krau
tuvės lentynose. Visa tai ne 
kas kita, kaip savo rūšies 
sąskaita.

Karo pratęsimas Europo
je bent vieną dalyką prime
na — nemanyk, kad priešas 
nugalėtas dėl to, jog laiki

nai parblokštas; gali atsi
peikėti, vėl stoti kovon ir 
laimėti. Vokiečiai rodėsi jau 
nugalėti, bejėgiai; staiga 
pabudo, atstūmė alijantus.

Čia kaip tik ger.a pritai
kinti seniai skaitytą pasa
kėčią: — “Lokys miške vi
jo žmogų. Žmogus bėgo kiek 
kojos nešė, bet pargriuvo ir 
iš didelės baimės apalpo. 
Lokys priėjęs, apuostė žm> 
gų, pamanęs jog negyvas, 
nukiutino sau pamiškėn. 
Žmogus atsikėlęs, paskubom 
grįžo namon, pasiėmė šau
tuvą, grįžo miškan.” Tiesa, 
žmogus pirmą kartą buvo 
žvėries nugalėtas; nežinia, 
kaip bus su žvėrim, kai vėl 
susitiks abu miške.

Dvasiniame gyvenime daž

sovietinamas. Apie grąžinimą Lietuves žmonėms tei
sių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą Maskva ir gir
dėti nenorėjo.

Kadangi Amerikos ir Anglijos vyriausybės nepripa
žino bolševikų okupacijos, todėl Amerikos Lietuvių Ta
ryba, pasiremdama Lietuvos žmonių nusistatymu ir no
ru, kreipėsi į Prezidentą Rooseveltą ir kitus vyriausy
bės narius, prašydama, kad darytų žygius sustabdyti 
bolševikus nuo žudymo Lietuvos žmonių ir kad pa
dėtų jiems atsistatyti nepriklausomą valstybę. Tais rei
kalais ALT pasiuntė į Vašingtoną kelias delegacijas, 
kurioms buvo pasakyta, kad Amerika rimpatingai žiū
ri į mažųjų tautų likimą ir kad, atstat t pokarinį pa
saulį, bus laikomasi Atlanto Čarterio dėsnių. 
AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS IR VEIKLA

Prie svarbiausių ir rimčiausių Amerikos lietuvių dar
bų šiais metais tenka priskaityti Amerikos Lietuvių 
Tarybos įsteigtą ' Lietuvių Amerikiečių Informacijų 
Centrą (LAIC) ir suorganizavimą Bendro Amerikos 
Lietuvių Šelpimo Fondą, kuris buvo įregistruotas Pre- 
sident's War Relief Control Board ir priimtas į Na
tional War Fund. Tos organizacijos įnešė daug gyvu
mo į mūsų visuomeninę veiklą. Visuomenę gerokai iš
judino ALT sušauktos rajoninės lietuvių konferencijos.

ALRK Federacija sušaukė savo tarybos suvažiavimą. 
Kunigų Vienybė, Lietuvių R. K. Susivienymas ir Liet. 
Vyčiai atlaikė savo seimus,

“Draugas” atšventė 35 metų sukaktį sa šaunia kon
certu.

Sausio mėn. amerikiečiai palaidojo Antaną Smetoną, 
buvusį ilgametį Lietuvos prezidentą, kuris žuvo gaisre, 
kilusiame jo sūnaus name. Praretėjo ir mūsų veikėjų 
eilės, nes mirė šie asmenys: muz. J. Jankus, muz. J. 
Sauris, kun. A. Baltutis, K. Rugys, N. Klimas, adv. A. 
Dobbs, J. Milius, Julė Pranaitytė.

Worcester, Mass., Waterbury, Conn., ir Scranton, Pa., 
lietuvių parapijos atšventė auksinius jubiliejus.

Žengiant per senųjų metų slenkstį, mes linkime, kad 
naujieji 1945 metai būtų laimingesni visais atžvilgiais. 
Mes linkime, kad jie atneštų pergalės laimėjimą, pas
tovią ir teisingą taiką ir Lietuvai laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą!

Savo skaitytojams ir bendradarbiams linkime svei
kų, linksmų ir darbais vaisingų naujų metų!

nai tie patys principai ga
lioja. Dėl to kad Baltramie
jui pasisekė piktąją dvasią 
nugalėti vieną kartą dar ne
reiškia jog jo velnias bijos, 
netrukdys. Anaiptol, kils di
desnės, smarkesnės kovos, ( 
kurios reikalaus žmogaus vi 
sų pajėgų ir gudrybės.

Baltramiejus šiam kartui 
nepragėrė algos karčiamo- 
je, nuėjo išklausė mišių ne- 
dėlioj; tačiau kas gali drą
siai sakyti, kad Baltramie
jui stikliukas skaidriosios 
nuo šios dienos dvokia, ar
ba, kad nedėlioj miegas 
žmogaus neima.

Mortelei didelis džiaugs
mas, kad ji galėjo pamaldo
se būti, ilgiau pasimelsti, 
bet visgi nieks nesakys, jog 
Mortelė, išėjusi iš bažnyčios 
jau daugiau kitų kūmučių ' 
neapkalbės, nekankins jos 
pavydo bei puikybės jaus
mai, nepasiduos žingeidu
mui, nes jai pasisekė kar
tą nugalėti jpiktąją dvasią.

Didelė žmogaus klaida ma 
nyti, kad nėr reikalo bijo
tis priešo, kurį nugalėjo po
ra kartų. Tada tiktai galime 
sakyti, jog kova laimėta, ka
da pats Kristus kvies mus 
sakydamas: “Geras ir doras 
tarne, eik Dangaus Kara- 

' lystėn, kuri paruošta ange
lams ir šventiesiems. ”

A.B.C.J.

Rezoliucija!
Per Naujus Metus tebūnie 

mūsų rezoliucija: Dėsiu dar 
daugiau pastangų, kad Lie
tuva vėl atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

Per 11 mėnesiu
LONDON. — Per šių me

tų pirmuosius vienuoliką 
mėnesių vokiečių bombos ir 
V-bombos užmušė 8,098 bri
tų civilius gyventojus ir 
21,137 sunkiai sužeidė. Val
džia pranešė gruodžio 28 
dieną. Viso mirė nuo sausio 
1 d., 1940 m. iki 54,205.

Kiekvienas žmogus priva
lo darbuotis, neR nieko ne
veikiantis, kitų darbu min
tantis negali suprasti ir at
jausti savo maitintojų ir 
vergų, ir dažnai virsta jų 
prispaudėju.
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i MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
, AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ IR MADOS

Marija Aukštaitė

IŠ TETULĖS LŪŠNELĖS
Čiuža miestu stikliniai til

teliai — ledai krištoliniai. 
O lietus pliaupia nešdamas 
šapus šapelius, kaip dienų 
įvykius.

Montrealas aplipdytas, ap 
dekoruotas “Santa Claus” 
diedukais ir keistais fabri
kų padarėliais, čia vėpso 
milžinas lokys, letenas pa
kabinęs krautuvės lange tu
pi eglės šakelėj raudongū- 
žė paukštutė.

Čia susikrovę sniegai ža- 
liašakės spygliais, dzinksi 
elektra varomi varpeliai, 
supasi sparnuoti angelai. Ir 
žiopso sulytas Jonelis krau
tuvės palangėj, ir gausi sei
lių srovė slenka gomuriu.

— Jonuk, Jonuk! — šau
kia sena Elžbieta — našlai
čio globėja, stovėdama tarp 
kiaurų vartų, “zovūlkio” pa
šonėj. Jos balsas pralūžta

žvalgydamas, ir sušalęs ne
ria pro duris į katedros vi
dų apsišilti.

Sukniumba paskutiniame 
suole ir pasilenkęs vis kuž
da: “Dieve, pasigailėk ma
nęs nusidėjėlio.” Maža kum
štelė gniaužiasi ir kala šla
pią, lapuotą krūtinę, o dan
tys kalendami vis prašo pa
vis kumščiuoja ir sako: “už 
dyką šeriu”.

Ir mauna Jonelis vis pro
tekine, vis grįžteldamas, ar 
tetulė iš paskos nebėga vi
suomet garsiai šaukdama, 
murmėdama ir pravardžiuo
dama “Bastru”. Nors tas 
žodis Joneliui nesupranta
mas, bet vaikai išgirdę pa
sigavo ant dantų, ir visas 
kvartalas beveik užmiršo 
našlaitį tikruoju vardu va
dinti.

— Jau toli toji pelėda, —
pro tirštą lietsargių mišką, sumurma kūdikio lūpelės.
ir pasiekia Jonelio ausį.

Jis pasikūprina, patrauko
sulytais pečiais, užsimaukš
lina seną kepurę giliau ant 
ausų ir pusbasėmis kojomis 
vis trypia abejodamas:

Jis brenda per purvą šali
gatvio šonu, nes tetulė mo
kė visuomet ponams užleis
ti taką.

Liko ir Ickaus su gardžio
mis bulkomis krautuvė Jo-

LIETUVOS KONSULO DUKTĖ Seni metai
Bšg gyvenimas lyg ratai,
Ir vėl dingo seni metai. 
Nuskubėjo į berybę,
Ten jau miega jų daugybė.

Jie pavargo ir paseno. 
Nors neilgai čia gyveno, — 
Tatgi liūdnas, nusiminęs, 
Baigė dienas paskutines..

Ateis nauji paslapčiomis, 
Nebus nei jis ilgai čionais: 
Su gyvenimo vargeliais, 
Nueis tais pačiais takeliais...

Laisvu tė

— Kažin, ar jau atsiliep-! nelio nė nepastebėta, liko ir
ti?... Juk niekada neišlendu 
iš to skurdaus urvo! Plėšyk 
ir plėšyk tas plunksnas už 
duonos plutą. Bepigu buvo 
prieš pora metų, kai buvo 
gyva motinėlė...

Čia našlaitis sušniurkščia, 
purviną skurlą išsitraukęs 
trina nosį, nuskęsta ašara, 
o kojos pasileidžia gatve:

— Tegu ji pašvilpia. Ei
siu ir eisiu. Ten Eatone sa
kė Kalėdų diedas tai die
das! Gyvas! Ir vaikus ant 
kelių pasisodina... Ten ir 
papūgos šneka... O čia ta 
tetulė Elžbieta, vis rūsti,

Ir traukia Jonelis ledu * 
virstančią nosį, už lopuoto 
švarkelio kemša rankeles. I 

' — O ten kas? Atidaros
prancūzų bažnyčios durys? 
Argi tas barzdotas akme
niniu vyras, ištiesęs rankas, 
mane nori sugauti ir nuves
ti tetulei?...

Rūta Irena Bielskytė, duktė Lietuvos konsulo dr. ir oo- 
nios J. J. Bielskių, susituokė su vyresniu Amerikos lai
vyno leitenantu David Lowell Hagroann. Iškilmingos ves
tuvės įvyko 8 vai. vakare, gruodžio mėn. 9 d., Rūtos tė
vų namuose, 1001 Hilts Avė., Los Angeles, Calif. Šliūbą 
davė kun. Benjamin F. Bovvling, paniurtas, Kalifornijos 
universiteto kapelionas. Jam asistavo prelatas J. Macie- 
jauskis ir kun. S. Joreko iš Vilniaus. Vestuvėse dalyvavo 
apie pustrečio šimto svečių. Tuoj po šliūbo, ten pat na
muose įvyko svečių priėmimas ir pavaišinimas. Vietos 
spauda vestuves plačiai aprašė ir atvaizdus patalpino.

Motina sutiko, kad jos 
sūnus palikto kalėjime

Mrs. Alice Bedong, 1929 
Farragut avė., praeitą ket
virtadienį pritarė teisėjo 
minčiai, kad jos sūnus James 
Bedong, 17 metų, paliktų 
kalėjime iki jo byla bus 
svarstoma sausio 9 dieną, 
kad jis “rastų tai, ką norė
jo”. Bedong buvo areštuotas 
praeitą antradienį po to, kai 
jis pavogė už $531 vertės 
įrankių iš Carrier Oontract- 
ing kompanijos, kur jis dir
bo.

Gyvenimo nuoboduliu 3er 
ga tik nuobodūs žmonės. E-
raerson.

Veršienos sriuba
Reikia daryti taipgi kaip 

jautienos sriubą, bet veršie
ną reikia prieš virimą ap- 
šutinti karštu vandeniu ir 
duot pa stovėt pora minutų, 
paskui tą vandenį nupilti ir 
užpilti šviežiu. Reikia imti 
tiek mėsos kaip ir dėl jau
tienos sriubos, bet ji išver
da greičiau. Veršieną užten
ka virti pusantros valandos. 
Sūdint tą sriubą reikia prieš 
valgį, nes kitaip pajuosta. 
Šveicarų sriuba

Nulupk ir supiaustyk į
riekutes 6 dideles bulves ir 
tris mažas ropes. Sudėk į 
puodą, su 2 ir puse kvortos 
vandenio. Virink 5 ar 6 va
landas iki daržovės bus vi- 1 • 
siškai pasileidę ir sriuba 
bus tiršta. Jeigu perdaug 
tiršta, pridėk truputį ver
dančio vandenio. Kuomet 
sutirštės užtektinai, pridėk 
pagal skonį sviesto, pipirų 
ir druskos. Galima virinti 
sriuboje mažą cibulį ir šmo
telį kiaulienos arba veršie- 

, nos. Sriuba būna tuomet 
i kiek skanesnė.
Daržovių sriuba

Ipuoduką bulvių, 1 puo
duką morkvų, 1 puoduką 
pusę valgomų šaukštų mil

MŪSŲ VIRTUVĖ
kopūstų, 1 puoduką pastar
nokų, 1 puoduką salierų.

1 vieną trečdalį puoduko ci
bulių.

Daržovės turi būti visos 
žalios ir sukapotos į mažus 
šmotus kuomet mieruoji 
Sudėk į puodą, užpilk 4 
kvortas šalto vandenio, ir 
virink po valiai per 3 valan
das. Tada sumaišyk 2 šauks 

j tu miltų, 2 šaukštu drus
kos ir truputį pipirų su 
2 šaukštais vandens. Įmai
šyk į sriubą ir pridėk 2 di
deliu šaukštu sviesto. Jei 
negana sūru, pridėk dar tru 
pūtį druskos.
Pieno—daržovių sriubos

1 kvortą pieno (galima 
vartoti “skim” pieną), 2 ir 
tų, 2 valgomu šaukštu svies 
to arba margarino arba ki 
tų taukų, 1 šaukštuką drus
kos, 2 puoduku gerai išvir
tų daržovių, smulkiai suka
potų, sugrūstų arba pei- 

I spaustų per koštuvą. Spi- 
nakai, žirniai, šabelbonai. 
bulvės, salierai, asperagai
padaro geras sriubas.

Įmaišyk miltus į ištarpin 
tus taukus ir sumaišyk su

i šaltu pienu. Pridėk išvirtas 
daržoves ir virink iki taps 
tiršta. Jeigu sriuba pertirš- 
ta, pridėk truputį pieno ar 
ba vandens.

Šliomkė, kurs ‘ ‘žydparku- 
čio” išaugtą švarkelį dova
nojo, tik mūrai net “debe
sius siekia’’, tik ponų mi
nios.

— Bet ko tie varpai bim- 
bsi? — galvoja vaikas. — 
Tik zvimbia, tik ūžia- baž
nyčių bokštuose, bene jie 
barasi, kai aš nuo tetulės 
bėgu?...

Širdžių pavidalo žirande- 
liai blyksi rausvomis švie
selėmis po Marijos kojų. 
Altorių angelai stačiai žvel
gia Joneliui į akis... Jie to
kie malonūs! O Marija lyg 
šypsosi stovėdama baltose 
lelijose ir žvaigždėse. Kūdi
kiui nejučiomis vožiasi lū
pelės, jis žiūri į Marijos

j veidą, o Ji lyg darosi gy- J 
va... į

— Mo-ti-nė-le... — suvir
pa Joneliui žodžiai. — Aš1
negeras... Tik nebark ma 

Bailiai kūdikis slenka pro nęs ir neįakl)gk raan0 ma_ 
Kristaus statulą, vis apei- ten už žvaigždynų.

Joneliui sublizga akys už- 
tvinę, kaip gyvu stiklu. Iš 
Marijos ploščių jam darosi 
milijonai žvaigždžių, o Ji 
pro lelijų kerus, lyg žengi.' 
artyn... Jonelis mato, kai 
kruta Jos lūpos, kai rankor 
beria aukso spindulius... O 
dangiški žodžių garsai ska
mba:

— Suvargęs našlaiti... .Nu 
plaktas žemės rykščių... Aš 
tau suversiu amžinų džiaugs 
mų deimantus... O tu pas 
mane ateisi... Ne už diene
lės, ne... Dar tęsis kryžių 
kalnai... O tu jais kopk, ar- 
tėk prie To, Kirs Amžino
ji Tiesa...

Jonelis sudreba. Jo min
tys klausia: “kur aš Jį ra
siu?”... Ir dabar prisimena, 
kad tetulė Elžbieta vieną 
pakabino su kryžium ant

KONCERTO ŽVAIGŽDE

.. .

Adelė Druktenis, pasižy
mėjusi dainininkė, dalyvaus 
“Draugo” metinio koncerto 
programoje, vasario 4 d., 
1945 metais, Sokol Hali.

PIANISTĖ-VIRTUOZAS

Sylvia Sabonis-McElroy. 
dainininko Kasto ir Leoki 
dijos Sabonių duktė, artis
tiniu piano skambinimu ža
vės visus “Draugo” meti
niam koncerte, vasario 4 d., 
1945 m., Sokol Hali.

sienos, o kitą totų gražų 
mažutėlį paguldė tarpe eg
lių šakų į p^akartėlę, ir ji 
sakė, kad viekas ir tas pats, 
kurį tikintieji vadina Amži
noji Tiesa.

Prisiminus skurdžią Eiž 
bietoa luiną Jonelis pasi
purtė. “Bet kitu keliu, ka
žin ar rasiu Amžinąją Tie
są, o Ir meiryte ten akla 
užmerkė, ten karste gulėjo 
o žodžiai jos saldumu dvel 
kią dar, rodos, gyvi pakibę 
širdy: “Joneli mano, my 
lėk Dievulį. Dirbk, melskis, 
ir klausyk tetulės.’-

Gelia Joneliui širdukę,
kaip ir šlapias, užgeltas ko
jeles. Ir ką jau čia Eatono 
“Santa Claus’’, jei supyks 
mamytė?... O rasi ir Šven
čiausioji atmainys savo pa
žadą — nesuvers dangaus 
deimantų... O jie turi t būti 
daug gražesni už miesto lan 
gų kalėdinius papuošalus... 
O ir mamytė sakydavo: 
“Kenčiu šaltį, badauju ir 
vargstu, bet svetimo nieko
nenoriu. >»

Nusibraukia Jonelis aša
rėlę ir skubina, mauna, nei 
nepriklaupęs, namo, — pas 
tetulę. Miestu žiburiuoja 
langai, kvepia kepta duo
na, Kalėdų diedukai krato 
barzdas ir moja, bet našlai
tis, pažinę* savo klaidą — 
grįžta...

Ir kai nugulė ant Mont- 
realo bokštų naktis, kai Elž
bietos lūšnoj spragsėjo su- 
gaudelėta malka, tada ji 
migdė savo glėby sušalusį 
našlaitį, buriavo ir barė: 
“Daugiau nesiklausęs nie
kur neišeik...”

Pačiupo $3,090
Du plėšikai praeitą ket

virtadienį pačiupo $3,090 pi
nigais ir čekiais po to, kai 
užpuolė Louis Dancer ir 
Edward Gelt, jų tabakos 
sandelio ofisuose, 3140 Clark 
str.

K.

College b serious busineae, and you aren’t 
going to fritter aw»y your tinę. Būt all 

work and no play b a dūli formula, so plan 
tor fnn now and then. There’ll be tea danees, 
eoneerta, theatrea—and a dresa Ūke thb, in 
poft crepe, will give yon a gala feeling. Hori- 
aontal banda and hows at bodice and hipa 
aeeent a slim wabt; the sąvare neek b a 
ntee foil for your best “pearb.” Sizes 12 to 
18. Size 16 takea 3 yda. of 39" mateliai. 
Skatehed b version with high aeck, braee- 
let aleevea. Simplicity Pattern 1052; 25 <

Whea ©rdering Simplicity Patterna from Cootl 
Houaekeeping, pleaae be aure to speeify the 
eorrect size aa well aa the pattern number
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS Mia »ak»S šim
tadieniui paminėtiA . . . — prašymas prisidėti prie

Town of Lake žindės iK parenglrao ”ui;irk’pa- sestos Karo rask<,i» Pr,.
Moterų Sąjungos 21 kuo- pJirmą kttrtą ku. Nutarta nup.rkt. ka

pa turės knygų peržiūrėji- nieu vart0,tas ro bon* ui $10000-
mą gruodžio 31 d., 2 vai. nusitarė rengti ,.Vald^"
popiet, pirm. J. Čepulienės kitą vakarą. Draugija su- ti? pi™‘ * ™e
namuose, 5526 So. Walcott. į organizavo kun. Vyšniaus- r 60 ’ P j.
Visa valdyba ir komisija ka8 Jis ragina visas našlea Mikutis, finansų rašt 
prašoma sueiti. priklausyti prie šios drau-

i gijos.
Šv. Vardo draugija už sa- i _______

vo narius kareivius užpra- Veikėja Stanislava šim- 
šė šv. Mišių noveną per 9 kienė, kuri labai sunkiai sir 
dienas, kaip Kalėdų dovaną.1 g0 jau pagVeiko.
Draugija pasiuntė nariams
ir dovanų.

E.
Mikutienė, kontrolės rašt. J. 
Liaugaudas, iždo globėjai: 
S. Šileikis ir A. Rabačiaus- 
kas, ižd. A. Slauteris, kores
pondentas, su 1 metų “Drau 
go” prenumerata, E. W. Mi
kutis, maršalka N. Vitrikie-

„ . , T. , - nė, ligonių globėjas A. Na-Bronislava Kalvaitiene su l . .
šv. Vardo draugija gerai i garnio dovana grįžo namo iš vlCaieng- 

gyvuoja, vadovaujant kun Sv< Kryžiaus ligoninės. Kai-' Nutarta narius
S. Adominui ir kun. J. Vyš- valčiai dabar augina du sū- 
niauskui. Kas antrą sekma- nus Rap
dienį eina prie šv. Komuni

Jonas Dimša, žinomas 
Bridgeport veikėjas, minė
damas savo 76-jį gimtadie
nį, rengia vakarą savo bu
te, 3347 S. Lituanica Avė., 
gruodžio 30 d. Šia proga rei
kia pažymėti, kad J. Dimša 
yra ir pavyzdingas katali
kiškos spaudos veikėjas, pla 
tintojas. Kas sekmadienį 
prie šv. Jurgio bažnyčios 
pas jį galima įsigyti “Drau
gą” pavieniais numerais 
(galima ir užsiprenumeruo
ti) ir gauti dovanų “Drau
go“ sieninį kalendorių./

Pranešimai
Cicero. — Kareivių Moti

nų klubo dvasinė puota, tai 
bendra šv. Komunija bus 
sekmadienį, gruodžio 31 d., 
7:30 vai. Visos narės ir no
rinčios prie šio klubo pri
klausyti, prašomos susirink

ti į parapijos salę 7 vai. ry- madienį, gruod. 31 d., Holly-
to, iš kur bendrai eisim į 
bažnyčią.

Po viskam parapijos sa
lėj bus bendri pusryčiai ir 
metinis susirinkimas.

Dvasios vadas

Specialus Keistučio klubo 
susirinkimas įvyks šį sek-

jos ir laiko sus-mus. • 
Vyrai, kurie nesate na

riais, kviečiami įsirašyti.
Iš dr-jos Visit šv. 
moterų ir vyrų veiklos

nuo 16 m. iki pusamžio (vai- • ,
kinus, merginas, moteris ir DUChIKO TdulO 
vyrus) už $1.00 įstojimą.
Draugystėj gali prigulėti vi
sa šeimyna: tėvai ir vaikai.
Mėnesinė mokestis yra 25c, 
už kurią narys gauna ligoj

programa
Šį sekmadienj, gruodžio 

31 dieną, bus leidžiama pui
ki radio programa pritai
kinta naujiems metams perŠv. Monikos Našlių drau-i Cicero. — Priešmetiniam 1 ašalpos $5.00 į savaitę; po 

gija gerai gyvuoja. Turėjo susirinkime, gruod. 10 d.J virtinė $50.00 iš iždo ir po didžiąją stotį WCFL-1000-
psrengimą, kuris pavyk.* | vargšui Lapinskui suteikta $1-00 nu0 kiekvieno nario: k., kaip 9:30 valandą vak.

šv. Mišių auka, grabneši ri Išgirsite daug gražių daine-
ir grabnešiams 
liūs.

Baigiant susirinkimą iš
reikšta padėka rėmėjams:

autzmobi- j Iių ir smagios muzikos gar- 
I saus radio orkestro.

Šias programas leidžia 
lietuvio Juozo Budriko ra-

Pr. Zajauskui, Tave™ Kee- i kandų' ir auksinių daiktu 
per, 1444 S 51st Avė.; laid. krautuvė, 3241 So. Halsted 
direktoriui Antanui Petkui,
1410 S. 50th Avė.; buėer-! Kita įdomi programa gir- 
ninkui Kazlauskui, 1501 So. dima ketvirtadienio va- 
49th Avė.; -Draugo” redak- karą’ kaip 7 valandą, per 
cijai ir radio valandų jei.'/**” stoti WHFC-1400-k. 
dėjams. Susirinkimas uždarytas

Draugystė linki visiems malda intencija mirusių na- 
laimingų 1945 metų. rių. Rašt. E. W. Mikutis

wood svetainėj, 2417 West 
43rd St., 12:30 popiet. Visi 
nariai būtinai atsilankyki
te, nes bus aptariamos klu
bo duoklės.

Lucille S. Dagis, rašt

Pirkite pas tuos biznieriuj 
kurie skelbiasi “Drauge.“

★ ★
Sveikinu Visus Draugus-ges, Pažįstamus, Bičiulius ir 
taip pat “Draugo” Redakciją ir Administraciją ir 
visus Spaudos Darbuotojus, Naujųjų Metų proga.

ANTANINA LEŠČINSKIENĖ, 
3448 So. Union Avenue 

Tel. CANal 4490

SVEIKINAM IR LINKIM 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

PACIJENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

DR. and MRS. P. 
ATKOČIŪNAS

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
Linkiu Visiems S«vo Kostumeriams ir Draugams

JULIUS J. STORGUL
PLUMBINGr — HEATING — SEWERAGE 

CONTRACTOR
Estimates Furnished on Reąuest

★

2021 W. Cermak Rd. Chicago, III.
Phone Canal 4124

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

tt.t -
MATAS ZIZAS

KONTRAKTORIUS IR NAMŲ STATYTOJAS 
Namus Pataisau ir Remontuoju

★
7139 S. Mozart St. Phone: HEM. 5526

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

m
Jonas ir Frances Atraškevičiai

GROSERNfi IR BUČERNfi
3302 So. Union Avė. Yards 6510

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams ir Draugams!

★

UNIVERSAL SHOE 
STORE

3337 South Halsted Street 
A. ZALECKIS

ir
I. MARTIŠAUSKAS

Savininkai

SVEIKINAM VISUS LIETUVIUS
Z

Su Naujais 1945 Metais

Bridgeport Tavern Owners Assn. - Local No. 7
AFFILIATED WITH

Retail Liquor Dealers Protective Association
-----*-----

THOMAS ALEKSYNAS,
PREZIDENTAS 

31071/a S. Halsted St.
Tel. VICtory 0885

JOSEPH LAURIN,
VICE-PREZIDENTAS 
2900 S. Emerald Avė. 

Tel. CANal 2247

CHARLES ŪKELIS,
IŽDININKAS 

3436 S. Lituanica Avė. 
Tel. YARds 2413

BRUNO GAJDIMOVICZ 
718 West Slst Street

,A-

Laimingų, Linksmų Naujų Metų

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MR. and MRS. MATTHEW 

KAMINSKAS, JR.

%

ANTHONY H. KASPER
SEKRETORIUS 

5059 S. Wells Street 
Tel. LIVingston 2034

JOSEPH AŽUKAS
ORGANIZATORIUS 

3301 S. Lituanica Avė. 
Tel. YARds 2828

Direktoriai:
BRUNO KAZLAUSKAS 

3417 S. Union Avė.
STANLEY TURANSKI 
3318 S. Halsted Street

PAULINA TVERIJONAS 
8559 S. Emerald Avė.

JAMES JANULEVIGE 
3415 S. Halsted St.

Nariai:

^1%

JOHN ANDRISIUNAS
700 West Slst Street

JULIA GAILIUS
3204 S. Halsted St.

Į JOHN POCIUS
3318 S. Halsted St.

MARTIN BALNIS
3386 S. Lituanica Avė.

JOHN GRABER
585 W. 32nd Street

JOE. ft ANNA POVILAITIS
3600 S. Union Avė.

FRANK BASTIS
711 West 43rd Street

GEORGE JANULIS
3159 S. Halsted St.

IGNATZ RAGAŽINSKAS
3212 S. Halsted St.

CHARLES BRAZAITIS
4139 S. Kedzie Avė.

PAULINE KAIRIS
3258 S. Union Avė.

JENNY RUMBUTIS
3210 S. Halsted St.

JOHN DARAAKA
1634 W. 69th Street

CHARLES KASILIAUSKAS 
8356 S. Halsted St.

ANNA SANDERS
3364 S. Halsted St.

ADAM DAUKSHA
3238 S. Halsted Street

ANNA KOVALIS
8147 S. Halsted St.

WALTER SHUMACK
732 W. Slst Street

-----WaKLKV dAW¥----
671 W. 63rd Street

BILL KUPUSTA
3821 S. Lituanica Avė.

CHARLES STONE
3300 S. Union Avė.

----------- lAtitS ERINAŠ-----------
815 W. 59th Street

VERA LIEKIS
3601 S. Union Avė.

JOHN STULGES
3267 S. Halsted St.

GRACE EVANAUSKAS
3329 S. Lituanica Avė.

MICIIAEL MARTINKUS
8517 S. Halsted St.

CHRISTINE YURKUS
3203 S. Halsted St.

ALPHONSE FRITZ
716 W. 81st Street

k -----------

STEVE MEDALINSKI
3159 S. Emerald Avė.

ANTON ZELLON 
’ 7132 S. Racine Avė.

i. ■ -Ji
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KVIEČIU ATSILANKYTI I RENGIAMĄ 
DIDELĮ IR LINKSMĄ ADOMŲ IR IEVŲ BALIŲ 

SENŲ IR NAUJŲ METŲ IŠVAKARĖSE
GRUODŽIO 31 D.

LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ!

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams

ir
Draugams!

ADOMAS
DULSKIS

SPORTIŠKA,
INTELIGENTIŠKA

UŽEIGA
1839 West Hastings St. 

Tel. SEEley 9110

Apie "Draugo" metinį koncertą

Lietuvių žvaigždės visus žavės Sokol 
salėje - vasario 4 d., 1945 m.

ADELE DRUKTENYTfi, SYLVIA SABONYTft-Mc- 
ELROY IR RENALDAS LEIVA DALYVAUS 
PROGRAMOJE.

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JAMES TAVERN
IG. IR ONA PAURAZAI, Sav.

2942 W. Pershing Rd. Chicago, III.
Tel. Lafayette 4888

Operetinis vaizdelis ati
dėtas kitiems metams

Ateinančiame “Draugo'’ 
metiniame koncerte, vasa
rio 4 d., 1945 m., Sokol Hali, 
turėjo pasirodyti naujas ke
turių veiasmų vaizdelis iš 
lietuvių gyvenimo su dai
nomis, vestuvėmis ir šo
kiais, parašytas “Draugo'’ 
redaktoriaus Igno Sakalo. 
Vaizdelis pavadintas “Rū
tos kvepia’ . Jame keturi 
atvaizduoti svarbiausi A- 
merikos lietuvio gyvenimo 
laikotarpiai, surinkta daug 
naujų liaudies dainų, įvesta 
senoviškos lietuvių vestuvės 
ir t. p. Pasirodžius, kad vei
kalui tinkamai išmokti sto
ka laiko, jis atidedamas 
1946 m. metiniam koncer
tui, tai yra sekančiam pv 
ateinančiojo.
JAUNIEJI KONCER
TUOS VAS. 4 D.

Per praeitus kelis metus

BUS IR NAUJALIO 
VYRŲ CHORAS

“Draugo” administracija, 
tenka garbė nuolat Chicago 
lietuviams duoti nepapras
tumų. Tad šį sykį, pirmą 
kartą teks išgirsti Naujalio 
vardo jungtinį vyrų cnorą 
iš Waukegan ir Kenosha. 
Šį chorą veda muz. Pranas 
Bujanauskas, iš Waukega- 
no, kuris taipgi yra Šv. Pet
ro parapijos choro vedėjas 
Kenoshoje. Ten jis yra ge
rai išlavinęs mišrų chorą ir. 
be to, sėkmingai veda Nau
jalio chorą, kuris ir pasiro 
dys per “Draugo” koncer
tą, vasario 4 d., 1945 m., 
Sokol salėje, Chicago j, 2345 
S. Kedzie Avė.

Be to bus daug ir kitų 
nepaprastumų. Visa tai su
darys tikrai malonų vaka
rą. Kitos programo dalys 
bus vėliau praneštos.

Rezervuokite vasario 4 d. 
1945 m., “Draugo’’ meti
niam koncertui. XXX

AUTORIUS “RETOS 
KVEPIA”

Ignas Sakalas, vienas dnr 
“Draugo” redaktorių, kuris 
specialiai ‘ ‘Draugui’ ’ para
šė Labai gražų keturių veiks
mų vaizdelį iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo, su naujo
mis liaudies, dainomis, seno
viškomis lietuvių vestuve 
mis ir tautiniais šokiais. 
Dėl trumpo laiko šis vaiz
delis — operetė atidėtas 
1946 metiniam ‘ ‘Draugo 
koncertui.

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
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Užtat malonėkite cicerie-, giausiai, paremti rengėjų
čiai ir svečiai iš kitų kolo
nijų susirinkti kuo skaitlin-

gražų užsimojimą ir kilnų 
tikslą. Narys

JONAS NORKUS
Gyveno 4523 So. Taiman Avė. Mirė Gruodžio 29 d., 1944, 

7 :30 vai. ryte, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Žagarės parap., 

Gražaičių sode. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Klementinų (po tė

vais Montrimaitė) ; dukterį Pranciškų Marcelnnis žentų Jo
nų ir 2 anūkes Klementinų ir Pranciškų; brolienę Marijonų 
Gurskienę ir jos šeimų; švogerius Jonų 'fUliūnų ir jo šeimų, 
Stanislovų Montrimų jo moterį Kotrinų ir jų šeimų; švoger- 
kų Agotą Montrimienę ir jos šeimų; krikšto dukterį Stanis
lavų Stankaitę; gimihes Pranciškų Stankų jo moterį Oną 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamių. Lietuvoje paliko, 
brolį Aleksandrų ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie L.R.K.S.A. kuopos, Garsaus Var
do draugijos ir prie Žagariečių kliubo.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
Califomia Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, Sausio 2 diena 
1945 m. Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasid. Šv. Pan. Marijos parap. bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Žentas, Anūkės, firolienė, Švo- 
geriai, Švogerka, ir Visos Kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.
...

I

Jurgis ir Malvina Masalskiai
Savininkai

GROSERNES IR DELICATESSEN

2350 S. Leavitt St. Tel SEEley 5275
CHICAGO, ILLINOIS
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ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
JOE KAZIK, Sav.

PARLOR SUITE MAN CF ACTU KERS

★
4140 ARCHER AVĖ. CHICAGO, ILL.

Tel. LAFayette 3516

J
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FRANK MICKAS
FINE CUSTOM TAILORING 
SUITS MADE TO ORDER 

Ir “Draugo” Stotis
4146 Archer Avė. Chicago, III.

Phone Lafayette 9066

Užsakykite "Draugą" jūsų giminėms 
arba draugams 1945 metams.

Tai bus dovana, kurią jie nuoširdžiai 
ir dėkingai priims ir įvertins.

J

SMUIKININKAS
Bunco ir Card Party 
Ciceroje

Cicero. — Sekmadienį, 
gruodžio 31 d., baigiant se

Renaldas Leiva, smuiki
ninkas, ne sykį puikiai užsi 
rekomendavęs Chicagoj .ar
tistiniu smuiko griežimu, 
debiuituos “Draugo” meti 
niam koncerte, vasario 4 d. 
1945 m., Sokcl Hali.

retkarčiais pasirodė try* 
jaunieji lietuviaJi Chicagos 
visuomenėje: Adelė Drukte 
nytė, Silvija Sabonis-McEl 
roy ir Renaldas Leiva, ku
rie yra atsiekę nepaprasta^ 
aukštumas savo specialybė
se.

Adelė Druktenis yra ga 
bi dainininkė, kuri yra pui
kiai pasirodžiusi keletą kai • 
tų Chicagoje ir ypatinga* 
Šv. Kazimiero Akademijoje 
per keturis metus.

Silvi ja Sabonki-McElroy, 
dain. Kasto Sabonio duktė 
yra nepaprastai talentinga 
pianistė; yra pradėjusi gra 
žią karjerą koncertuose ne 
tik Chicagoje, bet ir kitose 
valstybėse.

Renaldas Leiva, jaunas 
smuikininkas, kuris ruošia 
si stoti į J. Valstybių Lai
vyno Marynus yra keletą 
sykių pasirodęs Chicagoje 
ir nustebino visus savo ne
paprastais gabumais.

nuosius metus, Vargdienių 
Seserų Gildos narės Cicero
je rengia “bunco ir card 
party’ Elenos Motekaitie- 
nės name, 1310 So. 49th 
Court. Prasidės 3 vai. po
piet. Įžanga 50 centų.

Tai bus graži ir maloni 
proga susirinkti, užbaigti 
šiuos metus, sudėti vieni ki
tiems nuoširdžius linkėjimus 
sekantiems 1945 metams.

Kiek teko girdėti, kad ren 
gimo komisija žada pavai
šinti skaniais užkandžiais h 
gėrimais.

URŠULE YORKMANIENĖ
(po tėvais Sidabraitė)

Gyveno 4440 So. Maplevvood Avė. Telef. Vlltginia 1999. 
Mirė Gruodžio 29 d. 1944, 5 vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Viekšnių 
parapijos ir miestelio. Amerikoje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: Mylimų vyrų Pranciškų, 
Dukterį Sophie Doran jos vyrų John ir šeimų; 3 sūnus: 
Frank ir jo moterį Mary"; Walter, jo moterį Heleri ir šeimų; 
John, jo moterį Lucille ir šeimą. Brolį Frank Sidabrų. Švo- 
gerį George York man, jo žmonų Arina ir šeimą. Brolio duk
terį: Josephine Žilis ir šeimų ir brangių draugę M. Kuni
gundą. Lietuvoje paliko seserį Oną Sidabraitę.

Priklausė prie: Šv. Elzbietos, Maldos Apaštalystės, Treti
ninkų, Šv. Kazimiero Rėmėjų ir Gyvojo Rožančiaus draugi
jų, Nekalto Prasidėjimo Pan. Švč. parapijoje.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje,. 4348 So. 
Califomia Avė. Laidotuvės įvyks Antradienį, Sausio 2 d., 
1945. Iš koplyčios 8 :30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Pra
sidėjimo Pan. Švč. parap. bažnyčių (Brighton Park), kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. Prašome nesiųsti gėlių.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sūnui, Brolis, Sesuo ir 
Visos Kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius J. Liulevičius. Tel. Lafayette 3572.
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WEST SIDE VIEŠBUTIS
Kambariai Rendon Dienai ar Savaitei.

Salė Rendon dėl visų parengimų: vestuvėms, šokiams, 
baliams. Virtuvė ir sidabrinai indai dykai.

2435 S. Leavitt St. Chicago, Illinois
Tel. Chesapeak 1588

VLADAS NEFFAS IR DUKTĖ GENAVAITE, Sav.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

J
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WEST SIDE 
EXPRESS

Moving, Pečiams Alyva, 
Anglys ir Malkos

2146 S. Hoyne A v.
Chicago, III.

Tel. CANAL 5233

S. T. FABIONAS, sav.

Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams Ir Draugams

JOE VILIMAS
CONTRACTOR & BUILDER 

Home Repairs — Real Estate

4 4 4
6753 So. Rockwell St. Chicago, III.

TeL HEMlock 2323

J

................. ■ ' ’ ' ----------------
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Kazimieras ir Elzbieta Tamanauskai 
Ir Sūnus Casimir

BARBERYS
2224 So. leavitt St. Chicago, Illinois

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
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PETRAS IR BARBORA KRAUJALIAI, 
DUKTĖ GENOVAITĖ

GROSERNfi

Tel. Canal 5216 2245 W. Certnak Rd.
ri. .. . ■ V

rx
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Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3310 So. Halsted St. Yards 7332 Chicago, 111. 

• ALEX IR ONA PETRAUSKAI, Sav.
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Iš gyvenimo istorijos...

Kaip ūkininko jaunuolis iškilo Į mokslo 
pačias aukščiausias viršūnes

ŪKININKO JAUNUOLIS IŠGELBĖJO MIESTO JAU
NUOLĮ IŠ EŽERO NUO PASKENDIMO. — IR KAIP 
DALYKAI TOLIAU VYSTĖS.

Maždaug prieš 50 metų 
anglas jaunuolis atvyko j 
Škotijos kaimą. Jis nuėjo 
maudytis į mažą ežerą, ir 
ten plaukiojo. Kai jis buvo 
toliau nuo kranto, jį pagavo 
mėšlungis, pradėjo jo kūną 
traukti.

Anglas jaunuolis sušuko, 
ir jo balsą išgirdo jaunas 
ūkio vyrukas, kuris dirbo 
arti lauke.

Škotas jaunuolis įšoko į 
ežerą ir ištraukė plaukėją į 
krantą, ir suteikė jam pir
mą pagalbą. Neužilgo sve
čias pasveiko ir galėjo su
grįžti į savo namus Londone. 
Ūkininko jaunuolis ir toliau
kasdien dirbo laukuose.

* * *
Praėjo kiek laiko, du jau

nuoliai vėl susitiko. Dabar 
miesto jaunuolis atvyko į 
kaimą, kad sužinojus apie 
jaunuolio, kuris išgelbėjo jo 
gyvybę, ateities planus. Ūkio 
jaunuolis pareiškė, kad jis 
norįs studijuoti mediciną 
(gydytojo mokslą). Jaunuo
lis iš Londono pareiškė, kad 
ūkininko jaunuolis galės 
studijuoti medicinos moks
lus. Londono jaunuolio tė
vai davė ūkio jaunuoliui pi
nigus mokslui.

Dar kiek metų praėjo. 
Ūkio jaunuolis lankė medi
cinos mokyklą, baigė su 
aukštais laipsniais, ir tapo 
išradėju. 1928 metais jis iš
rado tokį dalyką, kuris mi
lijonus gyvybių išgelbėja. 
Jis atrado penicillin.

Buvęs ūkio jaunuolis tapo 
Dr. Alexander Fleming, pa
saulinio garso mokslininkas, 
ir žmonijos geradarys.

* * *
Bet kas gi buvo Londono 

jaunuolis, kurio gyvybę Fle
ming išgelbėjo ir per kurio 
piniginę pagalbą Fleming 
galėjo iškilti į mokslo viršū
nes?

Londono jaunuolis yra ži
nomas plačiame pasaulyje.

Praeitą žiemą londonietis 
susirgo plaučių uždegimu 
istoriškoje kelionėje į Arti
mus Rytus. Jis vyko susitik
ti su prezidentu Rooseveltu 
ir Joseph Stalinu svarbioms 
konferencijoms.

Valstybės vyro padėtis 
pasidarė aliarmuojnati. Ang
lijoje buvo sutaisytas vais
tas, kurį buvo išradęs ūki
ninko jaunuolis, lėktuvu 
vaistas buvo nugabentas ser
gančiam vyrui. Po kelių va
landų vaistas penicillin at
liko savo. misiją. Ligonio pa
dėtis pagerėjo. Antrą kartą 
Alexander Fleming išgelbė
jo londoniečio gyvybę.

Taip, Winston Churchill 
buvo jaunuolis, kuris nuvy
ko plaukioti mažame kaimo 
ežere prieš 50 metų.

Sugriuvo
NEW YORK. — 70 metų 

amžiaus Wanso popierio ga
mybos fabrikas sugriuvo 
gruodžio 27 dieną.

SULAIKYTAS EKS-KA 
REIVIS

Padavėju laukia...
SOUTH BEND, Ind’. — 

Emerald M. Callander, ku
ris turi restoraną Dodge Ma- 
nufacturing fabrike, Misha- 
waka, nori pasisamdyti pa
davėjų. Jis pasiūlė jiems 
mokestį, maisto—ir cigarie- 
čių pakelį per dieną.

Pavogė už $7,300
Vagys įsilaužė į brangak

menių ir baldų krautuvę, 
141 So. Genesse str., Wau- 
kegane. Vagys pavogė $700 
ir brangakmenių už $7,300 
vertės.

Vagys pinigų nelietė, 
tik cigarietes...

PHILADELPHIA, Pa. — 
Michael R. Wert pranešė po
licijai, kad jo name vagys 
buvo. Bet vagys nelietė jo 
brangakmenių ir pinigų. Du 
pakeliai cigariečių tik dingo 
iš namo.

Netikėtas radinys
ANNVILLE, Pa. — Miss 

Cora Graby rado dėžę, kai ji 
valė savo namą. Kai ji ati
darė dėžę, joje rado 10 porų 
nylon kojinių ir astuonias 
poras šilkinių kojinių. Ji ra
do dėžę su kojinėmis namo 
attikę.

Kam susierzinti?

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

nuo Cigarete Sudžiūvimo

Old Gold’s faunus sumanymas daugelio puikių 
tabakų... su tinkamu primalčymu ekstra pagar
dinančių Latakia lapų... yra apilakžtomas su 
Obuolių "Medum”... kad pagelbėti apsaugoti clga- 
retų sudžiūvimą. Pabandykit pakelj!

KI.AI'SVKTT “Whlch is Wh*ch?" Trečiui. vak. CBS—Ir The Comeily Tlieatre Sekmai), vakarais NBC

PIRKIT KATRA 
»100 KARO BONA

J. Lehman Stumpter, iš 
Cuthbert, Ga., policijos su
laikytas San Francisco mie
ste. Jis įtariamas nužudy
me vienos turtingos New 
York merginos. (Acme- 
Draugas telephoto)

Mirtis pačiupo tėvų, 
kuris išgelbėjo vaikų 
iš ugnies nagų

Preston Byford, 27 metų, 
mirė praeitą ketvirtadienį 
Silver Cross ligoninėje, Jo- 
liet, nuo nudegimų, kuriuos 
jis gavo trečiadienį, kai 
gelbėjo savo sūnų Ronald, 3 
metų, iš jų degančio ūkio 
namo, arti Monee, Will kaun- 
tėje. Nei Byford sūnus, nei 
jo žmona Dorothy nebuvo 
sužeisti.

Kiek automobilių per 
11 mėnesių pavogtai buvo sužeisti Europos, Vi

duržemio, pietvakarių Paci- 
Chicagoje per pirmuosius f j į<o įr Azijos apylinkių ka

ro frontuose. Dauguma ka-vienuoliką mėnesių, 1944
metų, buvo pavogta 3,310 
automobilių. Apie tai buvo 
pranešta praeitą ketvirta
dienį. Praeitais metais buvo 
pavogta viso 3,096 automo
biliai, o per pirmuosius vie- 
nuoliką mėnesių, 1943 metų, 
buvo pavogta viso 2,754 au
tomobiliai.

NEW YORK. — Prelatas katekistų,— įskaitanat 3,987 
Julius Dillon, O. F. M., Apaš- kunigus ir 12,000 seserų ir 
fališkas prefektas iš Shasi, brolių. Tenka pastebėti, kad 
atvyko į New Yorką iš Kinijoje Katalikų Bažnyčia 
Chungking, Kinijos, po 54 turi 7,628 mokyklas, 432 
dienų kelionės. Jis Kinijoje našlaitynus, 266 ligonines ir 
dirbo per pastarųjų vienuo- 744 disepnsaries. Prieš karą
liką metų.

Prelatas Julius Dillon pa
pasakojo apie Katalikų Baž
nyčios padėtį Kinijoje. Jis 
pareiškė: -

Katalikų Bažnyčia Kiniji- 
ije turi daugiau kaip 33,500 
vietų, kur yra misijos ir mi
sijų stotys. Čia įskaitoma 
patikimas pasauliečių štabas 
iš 100,000 pagelbininkų — 
mokytojų, daktarų, nursių ir

Keturiuose karo frontuose

7,478 amerikiečiai sužeisti
IŠ ILLINOIS VALSTIJOS SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 

YRA 149 VYRAI, 86 IŠ JŲ IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKES

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas gruo-
džio 28 dieną pranešė 2,478 Michigan — 140; iš Wiscon- 
Jungtinių Amerikos Valsty- sin — 49. 
bių kareivių pavardes, kurie

reivių sužeista Europos ka
ro laukuose.

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje 149 vyrai yra iš Illi
nois valstijos, jų skaičiuje 
86 yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

Iš Indiana valstijos su-

DTENKASTIS mSTTTTAB, CTTTTAnO, TELTNOTS

Iš Kinijos katalikų gyvenimo

Katalikų Bažnyčia dabar turi B,590 
misijų stočių Kinijoje

KINIEČIAI GERAI ĮVERTINA MISIJONORIŲ DAR
BUS. — PUSE MILIJONO VAIKŲ) KATALIKŲ) MO
KYKLOSE. — DIDELIS LABDARYBĖS DARBAS.

/

seserys aprūpino 30,000 naš
laičių ir 60,000 kūdikių per 
metus. Ten buvo pusė mili
jono vaikų katalikų mokyk
lose ir 10 milijonų ligonių 
gavo gydymą ligoninėse, 
dispensaries ir įstaigose, už
laikomose Katalikų Bažny
čios.

Kiniečiai labai įvertina 
misijonorių darbą, — prela
tas pareiškė.

žeistųjų karių skaičiuje yra 
67 vyrai; iš Iowa — 55; iš

Mergytės gyvybę 
sniegas

Ji visuomet mylėjo snie
gą. Dabar mažoji Joan Tūry, 
3 metų, 6646 Spaulding, dar 
labiau mylės sniegą... nes 
minkštas baltas sniegas iš
gelbėjo jos gyvybę.

Kai motina Mrs. Ann Tū
ry buvo basemente, Joan pa
budo po pietų iš miege, pri
ėjo prie priešakinio lango ir 
jį atidarė. Maža mergaitė 
pasilenkė ant lango ir nu
stojo pusiausvyros, ir iškri
to iš trečiojo aukšto lango į 
žemę, kuri buvo apdengta 
sniegu. Kaimynas išgirdo 
verksmą ir nunešė kūdikį 
viršun, pašaukė gydytoją. 
Bet Joana nebuvo sužeista, 
ji buvo paguldyta į šiltą 1o-•••y tvą.

Mažoji mergytė pažadėjo ^aį prje§ mėnesį tavernas 
mamytei, kad ji nebežiūrės apvogtas
pro langus.

čio skerskelyje,

Nottole pareiškė, kad apie
---------------- 3:30 vai. iš ryto jis išgirdo

y i- i* brazdant prie lango. Jis pa-
udUKinyS palieiG matęs vyrą einant pro lan-

automobilį gą Jis paleid0ŽOvį-
DETROIT. — Vienas as

muo buvo užmuštas ir kele
tas asmenų buvo sužeista, 
gruodžio 29 d. vakare, kai 
Cleveland-Detroit traukinys,
New York Central geležin
kelyje, nuėjo nuo bėgių po Woodlawn policijos stotyje 

j to, kai palietė sustojusį au-| pagimdė šešių svarų dukre- 
tomobilį, Trenton priemies-!lę jj atgj0 j policijos stotį

Cukrų pavogė
Septyni maišai cukraus, 

po 100 svarų, ir dėžė spa- 
ghetti dingo iš troko, kuris 
priklauso Oberman grocerni- 
jai, 6851 So. State str.

Sewell Avery, Montgome- 
ry Ward and Co. bordo pre
zidentas, kuris visokiais bū
dais priešinas vyriausybei 
dėl įsikišimo į nesutarimus 
kompanijos su darbininkais, 
kurie vienur, kitur strei
kuoja, o Detroite net nuos
tolių įmonei padarė. (Acme- 
Draugas telephoto)

Mirtinai pašovė
Joseph Mondo, 33 metų, 

gembleris, buvo rastas mir
tinai pašautas jo automobi
lyje, prie Wolcott ir 14-tos 
gatvės.

* * ♦

$25,000 nuostolių
Casimer Pulaski pradžios 

mokykloje, Dickens ir Lea- 
vitt, buvo kilęs gaisras. Gais
rininkai kovojo dvi valandas 
su ugnimi. Sakoma, kad ug
nis mokykloje sukėlė apie 
$25.000 nuostolių.

\ ♦ « *

Sutiko mirtį prie 
taverno

Oreste Nottole, 51 metų, 
anksti praeitą penktadienį 
nušovė vyrą, kuris bandė įsi- 
briauti į jo taverną, 864 N. 
State. Taip jis pareiškė.

Policija pareiškė, kad už
muštasis vyras turėjo draft 
kortelę, kurioje pažymėta 
Robert Kirkwood, 28 metų, 
2150 N. Clark. Vyras buvo 
nušautas iš šautuvo.

Nottole pareiškė policijai, 
kad jis miegojo taverne 
kiekvieną naktį nuo to laiko,

Mergytė gimė policijos 
stotyje

Mrs. Francis Watkins, 20 
metų, 7218 Cornell avė.,

praeitą ketvirtadienį, 10 vai. 
prieš pietus, ir po kelių mi
nučių vėliau jai policijos sto
tyje gimė mergytė. Motina 
ir dukrelė vėliau buvo nuga
bentos į ligoninę.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

X Jau ir Naujas Metas, 
visiems “Draugo” skaityto
jams, kurių prenumeratos 
pasibaigė, būtinas reikalas 
atnaujinti. Tai galima pa
daryti per kolonijų agen
tus arba atsiunčiant pini
gus tiesiog administracijon. 
Kiekvienas “Draugo” nume
ris dabar yra labai įdomus.

X Northsaidiečiai su sa
vo klebonu kun. P. Gašlū
nu naujo 1945 meto lauks 
bendrai parapijos salėj. Bus 
linksmas palydėjimas seno 
meto ir dar linksmesnis su
tikimas naujo — 1945 me
to. Visi kviečiami atsilan
kyti.

X Dr. Juozas Kelia, dan
tistas, šiomis dienomis iš
vyko į New York aplanky
ti savo sūnų Leonard, ku
ris tarnauja Coast Guard. 
Namo grįš ir pacientus vėl 
priiminės po Naujų Metų.

X Sasnausko vyrų choro 
pamoka bendrai su soliste 
G. Giedraitiene įvyks sek
madienį, gruodžio 31 d., pa
prastu laiku, Šv. Jurgio pa
rapijos muzikos kambaryje. 
Choras stropiai ruošias 
“Muzikos žinių” dešimtme
čio sukakties paminėjimo, 
kuriame dalyvaus ir svečias 
pianistas Bacevičius.

X Jadvygos Čepulienės. 
Moterų Sąjungos centro 
vice pirmininkės, vardadienį „ 
šauniai paminėjo 21 kuopos 
sąjungietės, susirinkusios į 
jos namą 5526 S. Wolcott 
Avė. J. Čepulienė yra viena 
žymiausių Town of Lake 
veikėjų.

X Jonas žičkus, 6035 S. 
Washtenaw Avė., tarnaująs 
kariuomenėj, prieš pora die
nų padarė tėvams ir visiems 
draugams didelį surpryzą: 
netikėtai iš Texas vai. par
vyko namo trumpam poil
siui. Naujų Metų dieną vėl 
turi išvykti į paskirtą vie
tą. Kad ir trumpai viešėjo, 
bet galima įsivaizduoti, koks 
buvo tėvams džiaugsmas.

X Chicagoj gauta žinia, 
kad tarp daugelio lietuvių, 
kuriuos naciai išvežė Vo
kietijon priverstiniems dar
bams, yra ir kun. J. Pruns- 
kio broliai ir seserys. Vie
nas brolių yra gydytojas, 
kitas — veterinaras (gyvu
lių gydytojas), viena seserų 
baigus Moterų Dailės Mo
kyklą, o kita studentė — 
dantistė.

X Kur lauksi Naujo Me
to? Lengva atsakyti, nes 
šauniausias Seno Meto at
sisveikinimas ir Naujo su
tikimas bus Darius-Girėnas 
salėj, 4416 S. Western Avė. 
Už $1 įžangos ne tik gali
ma bus pamatyti spalvingą 
programą, pasišokti prie ge 

' ro orkestro, bet ir gražų 
darbą padaryti: visas pel
nas skiriamas karo vetera- 

• nams gulintiems ligoninėse.
Į Platinkite “Draugą”.




