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RUSAI TIK 20 MYLIU NUO LENKIJOS
U. S. kariai užėmė tris kalnus

Aštuntoji armija artinasi prie Pescara
SĄJUNGININKŲ ŠTA-I nuolėm apšaudo Pescara. 

BAS Aldžyre, sausio 2 — Kanadiečiai žygiuoja pir-
Penktos armijos amerikie- 1 
čiai kareiviai užėmė tris 
nacių įstiprintus kalnus į 
šiaurę nuo vieškelio vedan
čio Į Cassino ir Romą. Pra
nešimas sakė tie kalnai ran
dasi 2 mylias į pietvakarius 
nuo Acąuafondela, ir vokie
čiai iš jų turėjo trauktis j 
Capua-Cassino-Romos kelią.

Į pietus nuo Cassino, kiti 
amerikiečiai baigia daeiti 
prie vokiečių San Vittore 
bazės iš naujai užimtų kal-
nų, kurie beveik apsupa tą, sias kanuoles apgynimui sa-
mieštą. Penktadienio nakties 
raportas iš Londono sakė 
sąjungin'nkai jau užėmę 
Vittore, bet šios dienos pra
nešimas nepatvirtino tos ži
nios.

Adrijatikos pusėje, 8-tos 
armijas kanadiečiai pasivar 
rė 3 mylias į šiaurę iš už
imto Ortona mresto, ir ka-

Atakavo 3 japonų Marshall bazes
PEARL HARBOR, saus. i bomberiai po pietų atakavo 

2 — Amerikos bomberiai Mille atolį. Vidutinei bom- 
ketvirtadieny išnešė vieną I bėriai taipgi atakavo Jabor, 
didžiausių atakų prieš japo-: Jaluit atolį, kur numetė 
nų pozicijas Marshall saly-! bombas ir apšaudė priešo 
ne. Didieji bomberiai ryte pozicijas. Visi Amerikos 
be (paliovos bombavo Kwaj-| lėktuvai saugiai grįžo į sa- 
ailein atolį, o vidurinieji į vo bazes.

Svarbi Profesoriaus 
Pakšto paskaita

CHICAGO, sausio 2 — 
Vienai savaitei Chicagon at
vyko Prof. Kązys Pakštas. 
Šiuo laiku jis yra apsisto
jęs pas Kun. Antaną Mar- 
tinkų, D’evo Apvaizdos pa- 
rapijos kleboną.

Antradienio vakare, sau
sio 4 d., Prof. Pakštas tu
rės svarbią paskaitą šv. 
Jurgio parapijos salėje, Bri- 
dgeporte.

Petain pasižadėjo būti 
naciams ištikimas
LONDONAS, sausio 2 — 

Nacių DNB agentūros pra
nešimu, Dr. von Renthe- 
Pink, specialus Hitlerio pa
siuntinys, gavo audienciją
su maršalu Petain. Renthe- 
Fink pasakęs kalbą, kurtoje vietų Rusija Japonija paro- 
pareiškė, jog naujieji metalu džius! išmintingumą, 
uždėsią sunkią naštą ant
kontinento, ir Prancūzija 
gali virsti kovos lauku. A- 
not agentūros, Petain priža
dėjęs būti naciams ištiki
mas be jokių rezervacijų.

keturi kaliniai
ANAMOSA, Ia., sausio 2 

— Peiliu perdurę sargybinį, 
4 kaliniai pagrobė du įkai
tus ir išvažiavo per kalėji
mo vartus. KaVfiiai įkaitus 
vėliau paleido.

myn nežiūrėdami priešo kul
kosvaidžių lizdų, kelių blo
kadų, ir gausiui minų.

Okupavo Tommaso
Dvi mylias į vakarus nuo 

Ortona, britai kareiviai už
ėmė Tommaso miestą, ant
rą kartą per tris dienas.

Britų patrolių atakos ant 
nacių pozicijų prie Gariglia- 
no upės buvo labai vykusios, 
ypatingai Minturno sektory.

Toliau nuo kranto, vokie- 
o'ai patraukė savo didžią-

vo Tolio tvirtovės, kurią 
britai puola jau antra sa
vaitė.
Dėl prasto oro didieji bom- 

beriai neskrido atakosna, 
bet lengvieji lėktuvai bom- 
bavo ir apšaudė vokiečių 
patrankų pozi’cijas, susisie
kimus, ir reikmenų krovi
nius visu 90 mylių frontu.

Sovietu žurnalas sako 
japonai jau neteko 
iniciatyvos
MASKVA, sausio 2 — So

vietų amatninkų žurnalas 
Karas ir Darbininkija vakar 
rašė, kad Japonija Pacifike 
prarado strateginę iniciaty
vą ir jos laikina pirmenybė 
pasidarė praeities dalykas. 
Anot straipsnio, Japonija 
negali tikėtis efektyvės pa
galbos iš Vokietijos.

Tai pirmas toks atv'ras 
rusų komentaras apie Paci- 
fiko karą, kuriame Rusija 
yra neutrali. Rašinys tei
gia, jog Japonija manė Vo. 
kieti ja duos sąjungininkams 
kuo rūpintis, o Vokietija 
maniusi, jog Japonija už
puls Rusiją. Straipsnys ra
šo, kad santykiuose su So-

Skerdyklų darbinin
kams liepta grįžti
?TEW YORK, sausio 2 —

Krro darbo taryba vakar 
griežtai įsakė streikuojan
tiems skerdyklų darbinin
kėms San Fnanci8co mieste
tuoj grįžti prie darbų, arba tus, kurie už savaitės kitos 
taryba galinti, atmesti jų bus paleisti aipyvarton Vle-
rrikalavimą padaryti jų al
gų pakėlimo prašymų apž- 
kigą-

AVIACIJOS VADAI PLANUOJA ATAKAS

Vadovaujant šiems Generolo ,Eisenhower parinktiems aviacijos vadams, Hitlerio Eu
ropa bus gerokai apdaužyta iš oro. Iš kairės į dešinę: Aviacijos Maršalas Sir Arthur 
Coningham, britų; Aviacijos vadas Maršalas Sir Arthur Teder, dabar Eisenhower padė
jėjas; Lt. Gen. Carl A. Spaatz, Amerikos strateginių jėgų Europoj vadas; ir Maj. 
Gen. Jimmy Dooliittle, naujai paskirtas komand'erius U. S. aštunto aviacijos dalinio 
Anglijoj. (Acme-Draugas Telephoto).

Prezidentas prašo visų 
remti karo pastangas

WASHINGTON, sausio 
2 — Savo Naujų Metų pa
reiškime vakar, Prez. Roose- 
veltas prašė amerikiečių pa- 
žadėti savo tolimesnę koope
raciją pratęsimui Jungtinių 
Tautų nusistatymo kuogrei- 
čiausiai pasiekti galutiną 
pergalę. Prezidentas vis dar 
gydosi nuo slogų.

Willkie sako Amerikos 
vadai "kovoja"
prieš rusus
NEW YORKAS, sausio 2 

— Pasirašytam straipsny 
New York Times žurnale,
WendeU L. Willkie rašo, jog 
republikonų ir demokratų 
partijų vadai turi stoti “po
litikavę” ir šaltai žiūrėti į, 1 — Kainų administracijos 

biuras šiandien įgaliojo 
“spare stamp two,” ketvir-

Rusiją, jeigu norima, kad 
Rusija skaitytusi su Ameri
kos jitaka darant nusprendi
mus dėl Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Lenkijos, Suomijos 
ir Balkanų valstybių likimo. 
Willkfe sako vadai ruošiasi 
politiškai išnaudoti by kokį 
Rusijos nutarimą tų valsty
bių linkui, ieškodami para
mos iš priešrusiškai nusis- 
tač usiu grupių.

Willkie rašė, jog Rusijos 
nusistatymas veikiausiai bus 
lemiantis faktorius dėl liki
mo mažų valstybių aplink 
ją. ir mūsų problema yra 
kaip paveikti’ į jos nusista- 
”nną.

Daro varinius centus
WASHINGTON, sausio 

2 — Trys vyriausybės pini
gų dirbtuvės vakar pradėjo 
ir vėl gaminti varinius cen-

ton šviesios spalvos centų, 
kurie nerado populiarumo 
žmonių tarpe.

Amerikiečiai užmušė. 1,000 japonų
Aliantų lėktuvai puolė priešo oro bazes
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, sausio 2

— Amerikos marinai, pasis
tūmė j ę pusantros mylios iš 
užimto Cape Gloucester ae
rodromo, Ųiaujoj Britanijoj, 
suskaitė suvirš 1,000 japo
nų lavonų. Gen. MacArthur 
štabas sakė galutinas skai
čius bus kelis kart didesnis.

Penktasis U. S. aviacijos 
dalinys atakavo japonų Ma- 
dang bazę, Naujoj Gvinėjoj, 
kur numetė 253 tonus bom
bų. Mūsų lėktuvai iš Solo- 
monų, kurie nuo gruodžio
23 d. numušė suvirš 100; aerodromo.

Kiaulienos 'dividendas'
WASHINGTON, sausio

toj racionąvimo knygoj, pir
kimui penkių pointų vertės 
kiauMenos nuo pirmadienio, 
sausio 3, iki sausio 15 d.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Iš ALŽYRO — Didelės 

audros privertė britus Ita
lijoj sulėtinti savo žygiavi
mą. Amerikiečių fronte lie
tus virto { sniegą. Italų lėk
tuvai bombavo nacių pozici
jas.

IŠ MASKVO« — Rusų 
kariuomenės artinasi prie 
Navgorod-Velinski. šiaurėje 
atakuoja Vitebską.

IŠ LONDONO — Jugos
lavijos karaliui išvykus .iš 
Cairo slaptai misijai, mano
ma tuoj {vyks koks norint 
įvykis liečiantis Balkanus.

Iš ALŽYRO — Italijos 
Karalim atsišaukė į italus 
susispiesti apie jį IšgelbėU- 
mul Italijos, prašydamas jų 
užmiršti asmeniškumus.

priešo lėktuvui, prie to skai
čiaus pridėjo dar 20, kuriuos 
numušė naujos atakos metu, 
kuomet numesta 39 tonai 
bombų.

Vakariniam Cape Glou
cester sektory, japonų kont
ratakos prie Tauali buvo 
atmuštos. Mūsų lėktuvai 
prie Arawe nušovė 12 prie
šo lėktuvų iš dalinio, kuris 
bandė atakuoti amerikieč'ų 
poziciją toj apylinkėj.

Rabaul atakos metu, kiti 
mūsų lėktuvai numetė 72 
lengvas bombas ant japonų 
senai nevartojamo Kahili

KALENDORIUS
Pageidaujant “Draugo” 

skaitytojams šiais metais 
talpinsime savo dienraštyje 
katalikiškus vardus ir taip 
pat vardus, kūne buvo var
tojami Lietuvoje senovėje, 
ligi lietuviai dar nebuvo pri
ėmę katalikų tikėjimo:

Sausio 1 dieną: šv. Mečis
lovas; Senovės vardai Žal- 
vyris ir Uka.

Sausio 2 dieną: Šv. Izido
rius; Senovės: Mažvydas 
ir Gailutė.

Sausio 3 d.: šv. Genovai
tė ir Šv. Danielius; Senovės 
Alpia, Ainis ir Rūstė.

Trys žuvo automobilio- 
autobuso nelaimėje

NEW YORKAS, sausio 2 
— Japonijos kariniai ir po
litiniai vadai naujų metų 

OAK P ARK, m., sausio 2 proga įspėjo Japonijos gy- 
Trys Amertorp CJo. darb!- I ventojus, jog karo padėtis 
ninkai, grįždami ii darbo esanti rimta, ir karo eigai 
šeštadieny, automobiliu į va- būsianti nusverta 1944 mė
žia vo į autobusą. Automobi- tais. Pranešimai pabrėžė, 
lietai žuvo vietoje, o 11 au- kad Japonija galinti’ srutrhi-
tobusu važiavusių 

[buvo sužeista.
asmenų

TAIPGI ARTINASI PRIE LATVIJOS
Okupavo suvirš 300 kaimų, miestelių

šimtus pabėgančiųLONDONAS, sausfo 2 — 
Maskvos pranešimas sakė 
rusų kariuomenės randasi 
tik 20 mylių nuo Lenkijos 
sienos, ir šiuo laiku vejasi 
bėgančias nacių kariuome
nes. Rusai dabar skuba j 
paskutinę vokiečių tvirtovę 
pastojančių kelią Lenkijon.

Šiaurėje, rusų 1-oji Pabal- 
čio armija užėmė 28 kaimus 
į vakarus ir šiaurvakarius 
nuo Nevelio, ir kitose vie
tose pasiekė iki 50 mylių 
nuo Latvijos rubežiaus. Kiti 
rusų daliniai stumiasi arčiau 
Vitebsko.

Devynių dienų ofensyvoje 
rūsiai užėmė suvirš 300 kai
mų ir miestelių, ir užmušė

Amerika gausianti japonų salas
Rusai reiškia pratenzijas dėl Pabalčio*
WASHINGTON, saus. 2— tas bazes. Sakoma Kinija,

Iš labai patikimų šaltinių 
suž’nota., jog Cairo ir Tehe-
rano konferencijose nutarta laivyno bazę Formosoje, bet
Jungt. Amerikos Valsty
bėms pavesti strateginiai 
svarbias japonų mandatu 
valdomas salas. Gen. Cbiang 
Kai-shek, Premjeras Chur- 
chill, ir Maršalas Stailin su
tiko su Prez. Roosevelit, jog 
šis kraštas turįs valdyti Ca- 
roline, Mariana ir Marshall 
salas. Tas daromai, kad ne
duoti japonams ateity (ir vėl, rUSt* Pretenzijas dėl Lietu- 
pradėti savo agresiškus žy-' vos’ Latvijos, Estijos, ryti- 
gius. nės Lenkijos, ir kai kurias

Buvo kalbėta ir apie ki-1 Suomijos dalis.

BRITAI VĖL BOMBAVO 
BERLYNĄ IR HAMBURG

LONDONAS, sausio 2 — 
Britų lėktuvai vakar naktį 
numetė 1100 tonų bombų 
ant išgriauto ir tebedegan
čio Berlyno miesto. Bombos 
sukėlė naujus gaisrus, ir su
naikino kitas iki šiol neiš
naikintas mresto dalis. La
kūnai sakė vokiečių prieš
lėktuvinių patrankų šaudy
mas buvo- didelis.

Kiti britų lėktuvai tuo pat 
metu atakavo Hamburgą ir 
kitus taikinius vakarinė] 
Vokietijoj, ir šiaurinėj Pran
cūzijoj. Visose operacijose 
britai prarado 28 bombe- 
rius.

įspėjo japonus, jog 
1944 metai bus sunkūs

Skinti “priešo kontrofensy-

nacių.
Naciai palieka dideles ka
nuoles, šimtus sunkvežimių, 
ir milžiniškus kiekius amu
nicijos.

Vokiečių raportas sakė 
didelės rusų atakos ant Ni- 
kopol pozicijos Dniepro už
lenkime buvo atmuštos. Vo
kiečiai taipgi sakė rusų ban
dymai pralaužti nacių lini
jas prie Vitebsko taipgi bu
vo atremti.

Nacių biuletenis pripažino 
Žitomiro praradimą. Marša
las Stalinas savo dienos *i-h e
sakyme liepė 224 Maskvos 
kanuolėm paleisti 20 salvių 
atžymėjimui to didelio lai
mėjimo.

kuri neturi laivyno, sutiku
si leisti Amerjkai įrengti

nesutiko įsileisti britų ar 
rusų laivynų.

Kalbose apie suverenu
mą, sakoma sąjungininkų 
vadai stačiai paklausę Sta
liną apie jo intencijas Pa
balčio ir Lenkijos valstybių 
Vnkui. Raportuojama, jog 
Stalinas atvirai pareiškęs

Pacifike nuskandinti 
du Amerikos laivai

WASHINGTON, sausio 
2 — Laivynas vakar pra
nešė, jog lapkr. 29 d. nus
kendo Amerikos naikintu
vas Perkins, po susimušiir 
mo su kitu laivu prie Nau
jos Gvinėjos salos. Praneši
mas taipgi sakė pakraščių 
transporto laivas APC—21 
huvo japonų lėktuvų nus
kandintas gruodžio 17 d., 
prie Naujos Britanijos.

Naciai sako nuskandinę 
tris laivus netoli 
Amerikos krantu
LONDONAS, sausio 2 —-

Berlyno radio vakar sakė 
vokiečių laivai nuskandino 
tris laivus prie Amerikos 
šiaurės Atlanto krantų. Nė
ra jokio sąjungininkų pat
virtinimo tam nacių teigi
mui.
Vokiečių pranešimas sakė 

gruodžio mėnesy vokieč’ių 
laivynas nuskandino 18 bri
tų ir amerikiečių laivų, ir 
penkis kitus sužalojo.

ORAS
Ūkanota, šilčiau.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Sis-tas iš S. Anglijos 
lietuvių gyvenimo

Be Škotijos ir Londono lie 
tuviui yra žinomi Šiaurinės 
Anglijos lietuviai. Apie juos 
palyginti mes mažiau žino
me, o tačiau jų ten nemaža.

Manchestery gyvena, 74

į jaunimą karas labai išblaš
kė, bet klubas tvirtai palai
komas senesniųjų. Klubo pir 
mininkas yra Muraška, tur
tingiausia Mianchesterio lie
tuvis, keletos namų savinin
kas. Apskritai, mancheste- 
riečiai pasiturinčiai gyvena. 
Iš jų bent penki turi savas 
krautuves; apie 15 neprikišu

Nori skaityti streikus 
kriminaliu nusikaltimu

WASHINGTON, saus.
Čia pradedama, diskusuoti 
reikalingumą pastiprintų įs
tatymų, kuriais streikai ka
ro metu būtų skaitomi kri-

minal'iniais nusikaltimais, streikai gal užilgino Vok i e
ti jos nugalėjimą. St. Peter- 
sburg, Fla. Times rašė, jog 

reiškęs, jog nesenai įvykę ’ tas asmuo buvęs Gen. Geor
ge C. Marshall, Amerikos

Tos k&lbos prasidėjo po to, 
kaip jtakingas asmuo pa

*
karinių jėgų viršininkas.

PIRKITE KARC BONUS'

K

lietuvių šeimos. Liverpooly somų siuvėjų, ap e 12 nepri-
— a»pie 65 šeimos. Widnes klausomų kurpių, apie 10 sta
— iapie 23 šeimos. St. Helena lių. Yra keletas gabių meis-
— apie 28 šeimos. Middles terių didelėse faktorėse. 
borough — apie 34 šeimos. Manchesteris turi gražų
Šie skaičiai rodo, kad Š. An
glijos lietuviai verti mūsų 
dėmesio.

Kodėl mes mažai apie juos 
žinome? Gal todėl, kad jie 
patys vieni nuo kitų labai 
nutolę, patys retai susieina 
ir jokia organizacija jų ne- 
buria vienybėn. Čia Škotijoj 
mes gyvename daugely mies 
tų-miestelių. Bet mūsų di
džiosios draugijos, kaip štai 
Šv. Kazimiero draugija, tu
ri visur savo skyrius. Drau
gija diaro kas met savo vi
suotinus suvažiavimus, į ku
riuos atvyksta delegatai iš 
visur. Prieš karą buvo da
roma didžiulė ekskursija, į 
kurią suvažiuodavo viduti
niškai apie 800 žmonių. Š.

būrį Iš. Dr. skaitytojų. Il
gus metus agento pareigas 
buvo ėjęs P. Meškys, iki gy
vas buvo. Tai buvo gerašir
dis rūpestingas, m’elas žmo
gus. Aš su malonumu prisi
menu Meškių šeimos didelį 
vaišingumą. Dabar Iš. Dr. 
agento pareigas atsidėjęs ei
na P. Puodžiūnas.

Manchesterio ir visos Š. 
Anglijos lietuvių gyvenimą 
geriausia pažysta P. Švei
kauskas. Manchesterin jis 
atvyko dar prieškariniais 
laikais kaipo Pienocentro at
stovas tai Anglijos dagiai. Jis 
yra baigęs aukštuosius moks 
lūs Kauno universitete. La
bai domisi koperatiniu ju
dėjimu ir mano kad po ka-

KAZIMIERAS KŪGIS
Gyveno 2025 W. Walton St. 

Persiskyrė su šiuo pasauliu
Sausio 2 d.. 9:15 vai. ryto.
1944 m.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr.. Kvėdarnos parapijos. 
Lembos kaime.

Amerikoj*, išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą. moterį Melania, sūnų 
Mykolą, jo moterį Emiliją ir 
jų šeimą, dukterį Aldoną Bu
lotienę ir jos šeimą ir daug 
giminių Brooklyn, N. Y.

Priklausė organizacijose: 
Chicagos Met. organizacijose: 
čio Pašelpos Kliubui, S.L.A. 
226 kuopai ii- Kriaučių looal 
269 A.C.W. of A.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
1922 W. Chicago Avė. Laido
tuvės įvyks Trečiad., Sausio 5 
d. 8:30 v. ryto iš kopi. bus 
nulydėtas J Šv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Rugio 
girriinės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Sūnus, Duktė ir kitos Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius J. Liule- 
vičius, Tel. Laf. 3572.

PETRAS T EUGENAS
Gyveno 11320 S. Porest Avė.
Mirė gruodžiu 31, 1943, 11:30 

vai. vakare, sulaukęs 4/ metų 
amžiaus.

Gimęs Vilniaus gubernijoj, 
Švenčionių apsKr., įverecioa 
parap., UalaluuKio soue.

Amerikoje išgyveno 30 m. 
rauko uidename nunudi*ue

motei-) Adelę, po tėvam jau
nuti*. sūnų let.ą, u. o. Ar...y 
tuauar .vng.ijoj?, 2 pusseseres 
Eleną Geltas, jus vyrą joną ir 
šeimą ir Earontią rasoms, jos 
vyrą Juozapą ir seimą; svoge- 
rj Aipnonse raudona u- šeimą, 
ir daug Kitų giminią, draugų 
ir pažįstamų čia ir Lietuvoje.

Priklausė prie LRK8A 33 
kuopos. Visų šventų Parap. 
Šv. Vardo dr-jos ir 9-to Wardo 
Lietuvių Demokratų klubo.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje. 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 5 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas J Visų 
Šventų parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, 
dalyvauti laidotuvėse. 
Puscseiį-s, švogeris Ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius L. 
Bukauskas, Tel. Pullman 9661.

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETI1 VIS

Mano M metų praktikavimu 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

Anglijos lietuviai to viso ne-i ro Lietuvoj vėl bus gyvas
turi. Jiem.3 todėl sunkiau 
jaustis vienos didelės šeimos 
nariais.

Apie Š. Anglijos lietuvius 
mažai žinome dar todėl, kad 
“Išeivių Draugas’ ’ mažai ten 
ž nomas. Tik Manchestery y- 
ra geras skaitytojų būrys. 
Kitur juos ant pirštų su
skaitysi. Jei Išeivių Draugo 
neskaito, tai niekias nei ne
parašo, kaip ten lietuviai gy
vena, ‘ kokios pramogos ir 
darbai, bėdos ir laimėjimai.

Man kiek geriau pažįsta
mi Manchesterio lietuviai. 
Kelis kartus esu buvęs jų 
susirinkimuose, su jais kal
bėjęs. Jie turi savo klubą, 
kurs Labai palengvina jiems 
bendrauti. Ten ir susirinki
mą padaro, ten po darbo pa
sikalbėti su draugais užeina 
ir alaus lašą nugeria. Nors

zijui (kun. Staškūniui), kurs 
dabar ne Š. Anglijoj gyven
damas k?,3 met atlanko di
desnes Š. Anglijos lietuvių 
kolonijas.

Kun. J. Gutauskas

koperatinis darbas. Niekad 
j's nelenkia nedalyvavęs šia- 
me krašte tarptautinių ar 
tautinių koperatininkų kon
gresų ar konferencijų, P. ąj*i>- i • »
Šveikauskas turi gerui drau- MillUIlĮĮ KSIIPUS DUYO

” sunaikintas spaliu 13 d.
(LKFSB) Gavome papil

domų žinių, kad sunaikinta- 
Anglijos vietose,, cueina į J sai lietuvių kaimas bravo tik- 
santykius su jais. Turi apy-l rai Rokiškio apskrities. Ta 
pilnį sąrašą visų Š. Aagli-: baisioji egzekucija už pasi-

se. Manchesterio lietuvių 
veikimą jis žymiai paturti- 
ni3u Atsilanko ir kitose Š.

priešinimą vokiečiams buvo 
įvykdyta spalių 13 dieną. 
Kaimas buvo sudegintas ir 
išgriautas iki pamatų. Dai
liai gyventojų, kurie nesi
priešinę, vokiečiai leidę ap
sigyventi kitur.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINU RADIO

PROGRAMA 
Iš Radio Stoties 1

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

jos lietuvių.
Labai gaila, kad šiuo me 

tu Š. Anglijos neturi lietu
vio kunigo, kurs su jais gy
vendamas, juos periodiškai 
aplankydamas, būtų gyvas 
jų vienybės reiškėjas ir jung 
tis ir taip gaivintų jų tauti
nę ir tikybinę sąmonę. >

Reikia išreikšti pripažini-Į (LKFSB) Mūsų Londono 
mas ir padėka tėvui Ambro korespondentas praneša, 

kad Britų įstaigos Londone 
gauna USA lietuvių laikraš
čius ir juos stebi.

SOPHIE BARČUS
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
16 metų patyrimas

TeLi Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas Mth Straot
Valandos nuo 10 11d 41 nuo 8 Dd 8

DABAR Y’ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Mamų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite ) mflaų jardą ir apžiūrėkite sta
bą ir ankštą rūš| LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vlškų, aklepų ir fietų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomia — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.

Lietuvių choras 
latvių šventėje

(LKFSB) Lapkričio 17 d. 
Londone buvo savybės va
karas paminėjimui Latvijos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 25 m. sukakties. Lietu
vių choras pagiedojo him
nus, 4 Latvių liaudies dai
nas ir 1 lietuvių. Dalyvavo 
Lietuvos ir Estijos ministe- 
riai ir pasakė kalbas, išgir
danti ir mūsų chorą.

PIRKITE KARO BONUS!

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-. 
MIAUSIASl 
KAINAS.
Turime dideli 

p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių m 
daiktų.

ių muzikalių

Taiaom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rąžomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8811

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik vien* pora aklų visam gyveni- 
muL Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas modernUklausi* 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

M SUPTAI PATYRIMO
akintą, kurie praiall-

Dr, John J. Smetona 
Dr. 1 J. Smetona, Jr.

K 4' OPTOMBTRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne
5 • , ĮTąmyg. lt-tog

OAVAIt O5J3, Chicago
qnao valandos:

. s tilo a m. iki lite ». ■ 
TraOUd. ir IsStad. »:l« a. m. 
y- liti T:»0 p. m.

Ros/6958 So. Talinas Avė.
Res. Tel. GROvehUl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. 1 J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

Hsnmzsctzozs

Permainytas 
verdąs Ir
adr

UeturUkas
Žydukas

EXTRA!

REMKITBJ 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KAKTIEB, sav.
MONARCH LIQUOR
8529 So Halsted St.

Phoae YARDS M64

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIIį I
STATYBAI — REMONTĄVTMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų l|
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS BEMOKS 

NUOMMOIO BATOMS.

- TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

• '. lAnNING'.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
IGverythlng In the line of 

Furnitūra

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Eactory Representatlve.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
Eor appolntmeot call — 

REPUBLIC 6051

•*>

I M LI liJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

MFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTIiA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehitl 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
| Nedėliomis pagal sutartį 
Offlee TeL YARds 4787 
Nazųų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeJ.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
•TVTIOIAS B CBDBURGAS 

<UR Anbar Amu
Oflss wL: t-8 Ir 8-8:80 P. M. 

TneSadleBisIs pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Bes.: KENweod 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122 ‘

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS m

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
SeknuuL, Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

S241 West 66th Plnce
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6650,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARda $148

DR. V. A. SIMKUS A
61DITUJAS B CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Vak: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

■

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI * k
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nno 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniniu 

pagal sutartį.

fCl Ofiso TeL .... VIRgiiii a 1886

1 DR. AL. RAČKĮJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

M 4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

iM Kasdien nuo 2:00 Iki S 00 vaL
Trečiad. ir Sekm. tik su dtarius.

TAUPYKITE mflaų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savtngs and Loan In
surance Corporation. Mokama 8%. Jūsų pinigai greitai ižmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMLAU81A LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA

KĖISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TF.I. CALDMBT 41U la*. M. Hoieria, SM*y. MM SO. HALSTED ST.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Kctvirtaditniaia 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryta, 2-6, 7-0 P. M.

8147 s. Halsted St, Cblra^o 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDvray 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDzie 2868 / '

VALANDOS:
Pino, Antr., Ketvir. 6 Ori 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
fieštad. 6 vaL Iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas ir dora žmogui

duoda gyvenime stiprybę ir
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PRADEKITE 
MAJUS METUS 

GERAI

RELP tVANTFD

REIKIA MOTERŲ
t

Prie lengvų Įdomių karo darbų 
moderninėj dirbtuvėj. Atsišaukite 
asmeniškai.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

** MOTERŲ
KARO DARBININKIŲ

250 - MOTERŲ - 250 
' REIKIA 

TUOJAU

Pirkite savo namus dabar, nes pro 
ga niekuomet nebuvo geresnė. Kai
nos ,r nuofilmčlų rūtos yra žemos.

RJVFRNIDF
Kamoln? 5 kamh. mūro bunca1nw 
KarSto vandens Šiluma Naujai iš- 
dekoruota. Venetlan bllnds. Qn>-a- 
džlus. I/ttas 100 pėdu platumo. Kai
na tik $7.950. Kur a-alt pralenkti SĮ 
bargenų $2,100 {nešti.

HAWTHORNF
Dviejų fletų medžio. 4 Ir 4 kamb. 
Nauias 2 karam garadžius. Lotas 
50x125. Savininkas sako •'Parduok 
už tiktai $4,900.” $1,400 jneSti.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS REIKIA 

DARBININKŲ 
ATSIŠAUKIT I

2581 W. 48th STREET 
MATYKIT MR. HASSOLD

MERGINŲ
.GENERAL UTILITY 
FLOOR DARBININKIŲ 

DEL
Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 

IŠDIRBANT
Navy ir Civiliams Drabužius 

Patyrimo Nereikia
Kreipkitės Prie 
B. W. Palntsis

M. BORN & CO.
1060 W. Adams St.

“DRAUGAS” HELP WAMTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-B48B

kuipiijos garbės pralotas, 
Skuodo dekanas ir ilgame
tis klebonas, ten pasimirė 
dešimts metų atgal, tai yra 
1933 m. gruodžio 16 d'cną. 
Pasimirė staiga, nors tiesa 
sirguliuodavo retkar č i a i s, 
mat įsitraukęs vis labiau ir 
labiau į rašybą pamiršdavo 
savo sveikatą padaboti. Kai 
pasakodavo sesuo Julė, kuri 
buvo prie jo mirties valan
doje, staigi brolio mirtis 
smarkiai paveikė į jos svei
katą ir sukrėtė Skuodo pa
rapijiečius. 1928 metais iš 
Amerikos su žmona min 
Žadeikiui lankant brolį Skuo
de, jis nors visad linksmai 
nusiteikęs sykį pasiguodė 
lyg nu jaučiąs neilgai betu
rėsiąs gyventi. Atsisveiki
nant pasakė: kas ž:n, ar be- 
pasimatysiva. Kai 1936 me
tais ministeris vėl buvo su- 
gryžęs iš Amerikos j Tėvy
nę ir gimines aplankyti, tai 
su broliu nuvykus į Skuodą, 
teko tik jo kapą bepamatyti. 
NarvydžiLų kapuose buvo dai 
lauš akmens paminklas, ant 
kurio aiškiomis auksuotomis 
raidėmis buvo iškaldinti šie 
žodžiai: ‘‘Amžinas Atilsis 
Dekanui Pranui Žadeikiui, 
Didžiam žemaičių žemės 
Mylėtojui.” Kun. dekanas 
mirė pilno darbingumo lai
ku. Prieš pat mirtį buvo 
apsikrovęs rašliavos dar
bais, kuriuos skubėjo baig 
ti. Buvo įpusėjęs religinio 
turinio keletą veikalui, veik 
baigęs ruošti vertimą į lie
tuvių kalbą Alpeke’s eilio
tosios kronikos ir buvo be- 
dailinąs tūlus vertimų teks
tus iš graikų kalbos dėl 
Švietimo Ministerijos “Kny
gų Leidimo Komisijos,” kai 
teko jam amžinai nutraukti 
pamiltą spaudos darbą. Jo 
darbų mėgstamoji sritis bu
vo istorija ir archeologija. 
Jis ištisomis dienomis lan
kydavo Apuolės piliakalnį, 
kurį kasinėjo Gen. Niagius 
ir prof. Volteris, ir rašė sa
vo pastabas kaip apie Apuo
lę, taip ir apie kitus Žemai
čiui piliakalnius, žinomas 
Švedų archeologas p r o f. | 
Nehrman ilgai pagyveno pas 
jį klebonijoj ir abu daryda
vo mokslines ekskursijas. 
Dekanas buvo pakviestas į 
Stokholmą ir rengėsi ten 
vykti, bet taip ir nebenuvy-

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
SVARBIAI PRAMONEI

55 vai. 1 savaitę. Nora mažai paty
rimo reikalinga. Gera transportaclja 
Ir mokestis.

Kreipkitės prie Mr. Nelson.

CLAWSON & BALS, INC. 
4701 W. LAKE ST.

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Conunlsslon na

rstymai reikalauja kad (tauru
mas darbininku turi Įsigyti Pa- 
llnosavHno Raštą (statement of 
availablllty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
povver Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrink it ar jūs galit gauti 
Ir ar jums reikalinga paliuose- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

PRIE GAMINIMO SVARBIOS 
KARO MEDŽIAGOS

Mes išmokinsim Ir mokėsim jums 
laike mokinimo ,

Assembiy
Inspection ir 

Machine Darbų
Darbai dieniniams ar naktiniams 

šiftams.
Labai gera mokestis. Geros 

darbo sąlygos.
Skanūs valgiai iš mūsų Canteen. 

Hospitalizacijos pienas ir 
apmokamos atostogos.

MATYKIT MR. DANICEK „
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atslnefikit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp. 

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

VYRŲ REIKIA
Pastovūs Darbai Dabar Ir Po Karo. 

FABRKATTNG DIRBTI'V PJF 
Kalvių, Wcldcrlų 
Piincii Press Operatorių 
Drill Press Operatorių 
Tiimullng Maeh. Operatorių 

DIENINIS SIETAS — 54 V AL.

C A R L S O N 
BUILDING SPECIALTIES 

2891 HUlock St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Alga $77 iki $80 J tnėneej. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

BDGEWATER BEACH HOTEL 
5149 Sherirtan Rd. •. BUS BOYS

Atsišaukit i Colonnade Kambarį.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5849 Rherldan Rd.
ASSEMBLERS 

IR SOLDERERS
Su radio patyrimu prie 100% ka
ro darbų. Uždirbsit iki $36 į sa
vaitę.

Jei nesate patyrusios mes mo
kėsime jums laike mokinimo, šva
rūs, lengvi assembiy darbai prie 
mažų dalių.

WORNĖR ELEC. DEVICES 
848 N. Noble

2 aukšč. mūro. 4 ir 4 kamb. Taipgi
3 kamb. lietas atike. Garadžius. 
Lotas 50x125. Pasiūlykit eik $7,150 
ir Sis bargenas bus jūsų! $1,800 
{nešti.

KTLDARE avė.
5 fletų stueco. Kaina greitam par
davimui tik $5,800. Atneša labai 
gerą rendą. $1,400 {nešti.

AVERS AVĖ.
2 fletų mūro. 5 ir 5 kamb. štymo 
šiluma su stokerlu. Kaina tik $6.600. 
Verta daug daugiau! $1,700 įnešti.

PARKHOLME
2 fletų mūro. 5 ir 5 kamb. Karšto 
vandens šiluma. Lotas 30x125. 2
karam garadž. Kaina tik $10,500. 
Labai geroj padėtyje. $3,000 Įnešti. 

HARDING AVĖ.
2 fletų mūro. 6 ir 6 kamb. Totas 
50x125. 2 karam garadž. Kaina tik 
$5,200. Matyklt šiandien! $1,400 j- 
nešti.

OAK PARK AVĖ. arti Slst ST.
6 kamb. medž. rezidencija ant ak
mens pamato. Fumaso šiluma. Nau
jas stogas. 2 karam garadž. Totas 
37%xl25. Kaina tik $6.800. Tik 1 
blokas j “Q" stotį. $2,000 {nešti.

K IRK L AND AVĖ. arti 24tii ST.
2 fletų medž. 4 ir 4 kamb. Apdeng
ti porčiai. Venetlan blinds. 2 karam 
garadž. Kaina tik $4,875. Jūs ne- 
patėmljate, bet jūsų rendos pinigai 
tik nyksta kada jūs galit pirkti sa
vo namus. $1,400 {nešti.

OAK PARK
6 kamb. stucco rezidenciia. 
so šiluma. Apdengti porčiai. 
87%xl26. 2 karam garadž.
tik $7,500.

KEELER AVĖ. ir 24tli 
Kampinis 4 fl. mūro namas. Vie
nas fietas štymu šildomas. 4-S-6-7 
kamb. ftetai. Garadžius. Kaina tik 
$10,750. Labai geras investmentas. 
$3,500 {nešti.
CENTRAL PK. AVĖ. arti CERMAK 

1RO.AD
8 kamb. mūro rezidencija. Fumaso 
šiluma. Naujas stogas. 2 karam ga
radž. Kaina tik $6.700. Rendos ra- 
sytės neatneša dividendų. $1,700 Į- 
neftti.

STICKNEY
8 kamb. medž. cottage. Garadžius. 
Lotas 60x180. Kaina tik $5.400. Ne
vėluokite! $1,600 {nešti.

1414 W. MOINROE ST.
2 aukštų ir beismento mūro namas. 
JO kamb. rooming namas. Karšto 
vandens giluma. 2 karam garadž. 
Kaina tik $4,500. Tikras bargenas. 
$1,100 {nešti.

Hoo įnešti
Kedvale Avė., Chlcago. 2 fletų med.
4 ir 4 kamb. Kaina tik $2.150. Tuo
jau gyvenimas 1-mam flete. $800 Į- 
nešti.

OAKLEY AVĖ. arti 24th ST.
8 aukfit. mūro. Beismentas ir ati-

CANVAS DIRBTUVĖJE 
SIUVĖJU — FLOOR VYRŲ 

SPLICERS — TRUCKERS 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Pradžioje 70c i valandą. 
Plece work rata iki $1.00 i vai. 
AMERICAN CANVAS CO.

3812 S. Wabash Avė.

HELP VVANTFD  MOTERYS

MERGINOMS
MOTERIMS

štai tikra proga išmokti naudingą 
ir įdomų amatą.KELETĄ

SENESNIŲ VYRŲ
Class 4-F vvrų garbingai paliuo- 
suotų iš ginkluotų jėgų tarnybos.
SVARBIEMS KARO DARBAMS 

MODERNINEJ DIRBTUVĖJ
GERA PROGA ' 

ĮSIDIRBIMO
Atsišaukite. <■ 
asmeniškai

VYRŲ
PAPRASTIEMS DARBAMS 

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ MASINOS 
IR ASSEMBLY DARBŲ

Patyrimo nereikia, laikas ir puse 
virš 40 valandų.

(Atsišaukit prie Paulina St. vartų)

APPLETON ELECTRIC CO 
1713 W. VVellington

Puiki po karo atsargą,
Cicero

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite į RENDUOJASI

Renduojasi keturių kambarių fle, 
tas. Dėl tolimesnių informacijų, pa
šaukite telefonu sekančiai — VIR 
ginta 1218.3815 ARMITAGE AVĖ. 

4150 N. KN0X AVĖ.
Lėktuvui kritus ant . 

namo, keturi žuvoMERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c j valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 
Ekstra premija dirbant vakari

niais ar naktiniais šiftais. Dykai 
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm fieštad.
8:30 ryto iki 4:30 pp.

Van Cleef Bros
7800 Woodlawn Avė. REIKIA ALUMIN CM 

CASTING TRIMMERS 
POLISHERS, CHIPPERS

SAND BLASTERS, GRINDERĄ 
SAW VYRŲ. 

PATYRIMO NEREIKIA. 
KARO PRAMONĖJE 

GERA MOKESTIS 
DIENĄ IR NAKTŲ

Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo'dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po
pierius. ę

2742 W. 36th PLACE

LAWRENCEVILLE, UI., 
gruod. 30.—Armijos kapito 
nas, aviacijos studentas, ir 
ūkininkas ir jo žmona buvo 
užmušti šiandien, kuomet 
armijos treiniravimo lėktu
vas krito ant namo. Abu 
lėktuvas ir namas sudegė.

PLUNKSNŲ PLOVĖJŲ
Patyrimo nereikia. 60c i vai. 66 vai. 
) savaitę. Laikas ir ousė virš 40 vai. 
100% karo darbai. Pastovūs po karo 
darbai. Geros darbo sąlygos.

AMERICAN 
FEATHER PRODUCTS

2801 S. Halsted

Furna-
letas

Kaina

WASHINGTON, gruod. 30 
—Karo produkcijos taryba 
šiandien davė leidimą 1944 
metais pagaminti 50,000 vo
nių ir 2,000,000 elektrikinių 
prosų. Tai- pirmas leidimas 
nuo šio karo pradžios gamin 
ti civiliams reikalingus da
lykus. Vonios bus įdedamos 
namuosna, kurie statomi 
karo darbininkams, o prosai 
bus paleidžiami bendram ci
viliam pirkimui.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

★★★★★★¥
★ For Sale I
★ For Help I
★ For RentI
★ For Service 1
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Llthuanian Daily Newspaper 
— E8TABUSHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

WANTED 
TYPIST - CLERK 

PERMANENT 

POSITION 
PLEASANT 

Working Conditions 
Apply

CHICAGO 
CARTON CO. 

4200 S. Puiaski Rd.

CASPERS 
TIN PLATE CO

4100 W. 42nd PLACE

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

Nenugalima yra ta tauta, 
kuri visa ginkluota yra pa
siryžusi, kovoti už savo lais
vę. Napoleonas
Platinkite įdomiausią dien

raštį “Draudą”.

Iki šiol dar niekur nėra 
užrekorduota, kad būtų kur 
perkūnija trenkusi į orlaivį.

Kad būtum sveikas, su
tvarkyk laiką darbui, poil
siui ir miegui.

PLATINKITE “DRAUGĄ1

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 9114

Perkėlė aavo Rattbię | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income takiais ir kitais Mi
kšiais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

I PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers

Jeigu surūgėlis matytų 
pats save taip, kaip jį kiti 
mato, jis tam netikėtų.

THE LEADING UTHUANIAN 
ADVERTISINO MEDIUM

★ ★★★★★★★★
PIRKITE KARO BONUS! DANGIŠKASIS DVARAS

ARBA
SV. LIU1TGARDOS MALDA

Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge
lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kiton 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicaųo, III.

VYRŲ IR MOTERŲ 
MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ

16 Metų Amžiaus ar Suvirš
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA

100% Karo Darbai
48 V AL. — 6 DIENOS Į SAVAITĘ 

• Laikas ir Pusė Mokama už Viršlaikį 
Gera Mokestis — Malonios Darbo Sąlygos

GERIAUSIOS PO KARO PROGOS 
PUIKI TRANSPORTACUA

SHERMAN KLOVE COMPANY
3581 WEST 47th STREET 

PER VISĄ SAVAITĘ ATSIŠAUKIT Į EMPLOYMENT OFISĄ

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

MERTT DIRBTUVE
Gabumų Įvertinimas dirbtuvėje duoda juma progoe Jaldirbtl 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tvarkom* Gante** priat*to valgtna kaito kaina.

Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie aavo darbų.

Danty Machine Specialties, Ine 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

R B A L T O R 
2411 South 52nd Avenue

PhONB — CICERO 4B8 
$9 METAI KAIP REAL E8TATE 

BIZNY JB
MBB VADOVAUJA M GREITAIS 

PARDAVIMAIS
Atdara Sekmadieniais

Nuo 1 Iki 5 vai. popiet.

h O R a

v. 4



t

4 DIENRAŠTIS DRAUSAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS

Pirmadienis, sausio 3, 1944 
i Ir

THE UTHUAN1AN DAILY I'RIEND 
2884 South Oalcley Avė. Chicago, IlHnols

Published Daily, eaefcpt Sundays, 
by the

UTHUANiAN CATHGUC PRESS SODIETY 
A member of the Catholic Press Association

16.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 8c per copy.

Adverttaing in “Draugas” brings best resUltS.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicere—paštu:
Metams ............................................... $7.00
Pusei Pietų  .......... j ..i.-.. ii. .......... 4.00
Arinis tnėbesiams ................ t-. . g.oo
Dviem mėnesiams .......................................................... 1.50

, Vienam mėnesiui ................ .. i................ .. .75
Jungtinėse Valstybėse, tie Chicagoje:

...,. i . . v.;,... , r. -. ', -, . -. ■. u , $6.00Metams
Pusei metų 
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Užsieniuose:
Metams ................................. ................. a .$8.00
Pusei metų ............................ ..................... .......... .... 4.00
Trims mėnesiams ........................,........ ........... 2.50
PiniguB reikia Siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Bęndra.d*rblama Ir korespondentam* ražtų faegraSihame, Jei neptaSo-. Bendradarbiams ir korespondentam* raštų hegraiiname, Jei neptaSo- 
ma Ui padaryti ir neprtsinnči^ma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasitaiko sau teisę taisyti ir trumpibti visli* prisiųstus raštus Ir ypač 
korespondencijas sutik savo nuožiūros. Koreępopdentų prašome rašyti 

, rašomąją mašinėle), pallėkabt didelius 
polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios

torespoiMenciJas sutik savo nuožiūros, 
trumpai ir aiškiai (jei galima,
tarpus pataisymui. |r vengiant ,______
korespondencijos lalkraštln nededamo*.

. Entered as secųnd-Ctabt, M&ttef March 31, 1916 at Chicagb, tll. 
Under the Act of March 3, 1870.

Ko labiausiai lauksime 1944 melais
TĖVŲ IR MOTINŲ TROŠKIMAI

Ne Vienas kuris iš mūsų., bet visi* peržengę Naujųjų 
Metų slenkstį, rimtai pagalvojame apie tai, ką šie me
tai atneš mums asmeniškai, mūsų šeimai, mūsų arti
miesiems. šio karo metu nerasi šeimos, iš kurios ne
būtų išėjęs vienas ar daugiau narių. Motinos ir tėvai 
trokšta,, kad jų sūnūs karitmmehėje išliktų karo lieps
nų nepaliesti ir sveiki grįžtų į šeimų židinius. To pa- 
ties trokšta karių žmonos, seserys ir broliai.

Todėl, pradėdami Naujuosius Metus Vieni kitiems nuo
širdžiausiai linkime tų sąlygų, kurios sudarytų galimu- . 
mus mūsų sūnums grįžti iš frontų ir apskritai, iš ka
riuomenės į civilinį gyvenimą. Bet kyla klausimas, ko
kios tos sąlygos ir kak jas sudarys?

Sąlygos — tai karo užbaiga srl mūsų krašto ir jung
tinių tautų larmėjimu. Tas sąlygas sudarysime mes pa
tys didesniu ryžtingumu ir pasiaukojimu dėdamies prie 
karo pastangų.

Tuo būdu mūsų visų stipriausias linkėjimas yra, kad 
šie naujieji metai atneštų karo laimėjimą.

REIKIA LAIMĖTI IR KARĄ IR TAIKĄ
Bet karo laimėjimas dar ne viskas. Turi būti laimėta 

ir taika, ir tai ne bet kokia, bet teisinga ir pastovi tai
ka. Kitaip nebūtų pateisinama mūsų sūnų liejamas krau
jas karo frontuose ir klojamas milžiniškas karo reika
lams turtas.

Kad sulaukti tokios taikos, sąjungininkų pergalė tu
rės būti pilnutėlė, sutriuškinant visas diktatorių praga
riškas jėgas. Mūsų maldos, rūpestis ir pastangos tūri 
būti nukreipta, kad tie, kurie sėdės prie taikos konfe
rencijos stalo, kurie planuos pokarinį gyvenimą, vaduo
tus ne tik saVo protu, ne tik savo gera valia, bet pasi
kviestų savo darbų vyriausiuoju vadu Tą, be kurio ži
nios nė vienas plaukas nuo žmogaus galvos nenukrinta, 
kurio rankose yra žmogaus gyvybė ir mirtis, kuris yra 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

Jei prie taikos planavimo bus pakviestas Taikos Ku
nigaikščio — Kristaus Vietininkas šventasis Tėvas ir 
jei bUs išklausytas jo balsas, nebus nuskriausta, nė vie
na tauta.. Tarka bus ir teisinga ir pastovi. Tada nebus 
jokių abejonių ir nė mažiausios baimės ir dėl mūsų tė
vų krašto — Lietuvos ateities. Ji bus laisva ir nepri
klausoma.

TENEBŪNA VELTUI JŲ PRALIETAS KRAUJAS

Viši puikiai nusimanome, kad 1944 metai bus milži
niškos svarbos įvykių laikotarpis, kuris pasaulio likimą 
keliems amžiams gali nulemti. Visi, tad, 4r linkime ir 
meldžiamės, kad tie įvykiai, kiek galint, mažiau aukų, 
mažiau kraujo, mažiau turto naikinimo pareikalautų. 
Bet, kuriems bus Dievo skirta tuose įvykiuose pagul
dyti savo galvas, jų kraujas tenenueina. veltui. Teatne
ša jis tai, ko visų žmonių Širdys yra išsiigueios ir trokš
ta — taikų, ramybę, visokeriopą teisingumą ir teisėtu-, 
mą. Tasai kraujas ilgiems amžiams teužtikrina Ameri
kai saugumą ir krikščionišką demokratišką santvarką, 
prie kurios turime ir laisves ir gerovę. Tepraskina ir 
tenušviečia jis kelius visoms tautoms, ir didelėms ir 
mažoms, į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

KO M EB LINKIME LIETUVAI
Nerasi nė vieno doro ir sąmoningo lietuvio, kuris ne

norėtu savo tėvij kraštui — Lietuvai laisvės ir gerovės.

Tas mūsų nonas ir troškimas tesujungia mus ir Ame
rikos karo paatahgomš didinti if darbams už laisvos, 
nepriklausomos ir demokratiškos LietuVOS valstybės at- 
steigimą.

Mūsų dienražti’e “Draugas”, kaip ilgšiui taip 1944 me
tais iš aavo pusės dės didžiausių pastangų visu kuo dė
tis prie Jungtinių Valstybių vyriausybės ir ginkluotų 

’ jos jėgų, kad greičiau Vokietijos Uafcius Japonijos im
perialistus bei militaristus nugalėti. “Draugas” tems 
organizuotosios Amerikos lietuvių pastangas, dėdamas 
Lietuvai išlaravinti. Jisai ir toliau, kaip ir ligšiol, bus 
mūsų parapijų, organizacijų, mokyklų Veidrodis, kuria
me atspindės jų veikla ir rūpesčiai kelti Dievo garbę, 
mūsų tautos ir žmonių gerovę.

★
Kariu balsavimo klausimas

V
Kitų metų rudenį įvyksta Jungtinių Valstybių prezi

dento rinkimai. Rinkimai labai svarbūs. Ne tik paskiri 
politinių partijų vadai, bet visi sąmoningieji piliečiai 
jais yra susirūpinę.

Kaip su kareiviais? Ar jie turės teisę balsuoti ir kaip 
jie balsuos? Jų yra apie dešimts milijonų, išsklaidytų 
po įvairius pasaulio kraštus. Daug jų neturės galimu
mų sugrįžti namo ir išpildyti aavo svarbią pilietinę pia- 
reigą — balsuoti.

Apie kareivių teisę balsuoti ir kalboB negali būti. Tie, 
kurie net savo gyvybę yra. pasiruošę aukoti dėl savo 
krašto saugumo, dėl išlaikymo demokratinės santvar
kos, turi pilniausią, teisę rinkimų dieną atiduoti savo 
balsą už vieną ar kitą kandidatą į prezidentus, ar kitą 
bet kurią valdžios vietą.

Tik dabar yra, keliamas klausimas, kokiu būdu ka
reiviai galės pasinaudoti ta teise?

Tas klausimas kongrese buVo svarstomas if tebe- 
svarstomas plačiai ir visapusiškai. Nors žemesnieji kon
greso rūmai ir priėmė kareivių balsavimo bilių, tačiau 
senatas (aukšteshieji rūmai) jį atmetė. Senatas man
dagiu būdu rekomendavo paskiroms valstybėms karei
vių balsavimą tvarkyti*.

Bet ar žmonės įvairiuose steituos© apsiima tuo rei
kalu rūpintis? Ar tai yra jų pareigu ir privilegija im
tis ant savęs Vis tik Labai didelę atsakomybę?

Jungtinių Valstybių konstitucijos pirmas ir antras 
straipsnis rezervuoja steitams kai kurias galias pa
ruošti balsavimo kvalifikacijas rinkimuose. Laikantis 
Senato daugumos nuomonės atrodytų, kad ateitai turi 
nustatyti sąlygas, kurių laikantis kareiviai galėtų ati
duoti savo balsus prezidentiniuose rinkimuose. Tačiau 
mums atrodo, kad senatas savo pareigas tik nori ki
tiems primesti. Pirmoje Vietoje Senatoriai turi rūpih- 
itis, kad ginkluotose jėgose esą piliečiai galėtų savo pi
lietinę pareigą atlikti.

Kad kariai nori balsuoti, apie tai klausimo negali 
būti. Jei, pagaliau, būtų pavesta steitams tuo rūpintis 
ir ateitai nepajėgtų ar nepanorėtų tinkamai prirengti 
galimumus kareiviams balsuoti, būtų užgauta tie pilie
čiai, kurie savo pilietybei ir savo kraštui ištikimybę
rodo, liedami savo kraują ir savo galvas guldydami, 

šis klausimas, apie kurį dabar tiek daug yra kalba
ma ir rašoma, yra labai svarbus. Juo turi rūpintis ir 
atskiri} ateitų vadovybės ir ypač kongresas. Ir, reikia 
manyti, susirinkęs po kalėdinių atostogų^ jis griebsis 
darbo, kad kareivių balsavimo reikalą tinkamai sutvar
kyti.

★
Rusija ir jos mažieji kaimynai

Jan Masaryk, čekų užsienių reikalų ministras, aną 
dieną pareiškė, kad Sudarydami sutartį su Sovietų Ru
sija jie, Čekai, neparsidavė Rusijai. Jie, esą, žiną, kad 
be Rusijos draugingumo nė viena iš jos mažesnių kai
myninių valstybių* negali gyventi savo tautiniu ir ne
priklausomu gyvenimu.

Teisybė. Su Rusija reikia draugingai gyventi visiems 
jos kaimynams. Tik vargas sU Rusija yra tas, kad ji 
nenori to draugiškumo su savo mažesniais kaimynais. 
Kai ją valdė carai, ne tik nehorėta bet kokių santykių 
su kaimynais, bet jie buvo pavergiami ir persekioja
mi per šimtus metų'. Tą pačią politiką veda ir nau
jieji Rusijos carai — bolėevikai, kurie taip pat nenori 
gerų, draugiškų Santykių su kaimynais, bėt JUOS Už
puola ir pavergia. Ar ne taip buvo 1940 m. birželio m. 
su Baltijos valstybėmis ir Lenkijos dalimi? Dar ir da
bar bolševikai neišsižada aavo imperialistinių Siekimų.

Naujosios gadynės Ruflljbs carai — bblševikftl Veik 
visas sutartis, kokias buvo padarę su savo kaimynais, 
sulaužė. Reikia linkėti, kad to neatsitiktų su čekų su
tartimi, kuri sudaryta vis tik nenormalėse sąlygose.

Gal būt, kad šio baisaus karo vargai išmokins Rusi
jos Valdovus, kaip reikia gerbti ir savo žmonių šventas 
teises į laisvę ir kaimyninių tautų teises gyvehtl lais
vu ir nepriklausomu gyvenimu.

Dieve duok, kad taip būtų!

Pirkite pas tuos bianleriue* kurie

skelbiasi "Drauge"
-A-

IR ŠEN IR TEN VOKIEČIAI JAU EINA PRIE LIEPTO GALO

•X

Amerikos bomberis Liberator, patruliuodamas Anglijos pakraščiais, pamatė Vokie
čių blokados laivą, kurį greit nuskandino. Sužinoję tai vokiečiai pasiuntė eilę naikinu 
tuvų. Bet šiuos užpuolė britų oro eskadrilė ir tris jų nuskandino, o kitus sužalojo. (Ofi
ciali britų Oro Ministerijos nuotrauka, atsiųsta į New York; Acme-Draugas telephoto)

‘■T' Ui” ■a -r •«! f-ii rrun anr.tfc

Nauja knyga
Mano sielos atgarsiai kia lyriška liūdesio gaida, 

ir už tai jie yra nuotaikingi,
Šiemet pasirodė keletas pagauną skaitytojo jaasmus. w 

stambesnių lietiUViškų leidi- Ne vienas šios rūšies straips

H

nių — J. V. Sirvydo ir Kun. 
J. Navicko biografijos, “A- 
merikos lietuvių katalikų 
darbai”. Prie jų reikia pri
dėti ir ką tik išėjusią kun. 
P. Vasiliausko knygą — 

Mano sielos atgarsiai0.
• Nėra tai pirmas šio auto

riaus veikalas. Kiek seniau 
yrą išėjusi jo knyga — “Jau

nelių tokii lyriški, kad jie tie
siog eilėmis būtų tikę išsa
kyti.

Per&kaitykim nors ir šią 
ištrauką, parašytą to lyri
nio nuotaikihgumo dvasioj:

Daug dalykų, apie kuriuos 
ola kun. P. Vasiliauskas pa
sakoja, yra jau amžinai iš
nykę, ir tik iš senų žmonių 
lūpų ir iš užrašytų pamink
lų mes apie juos teišgirsime.

sis mūsų kaimas su savo*’ 
daba, su savo santvarka ir 
kultūra., su savo vaišėmis ir 
kai kuriais nepaprastais a- 
matais, kaip štai: “Višna- 
rauakienė visą amžių, mūsų
atminime, buvo piemenų vir- 

“ Turėjau draugų. Su jais šininkė”. 
džiaugsmo ir malonių valan
dų. Nuovargio suimtas, rū
pesčių ir nemalonumų nuka-

Kai kurie iš tų senovinių 
atsiminimų yra labai komiš
ki. Antai, kas begali būti 
juokingesnio, kaip skaityti

Bent aš savo dienose jau^ 
nesu girdėjęs nė matęs mo
teriškę valdant kaimo pie-

sipraskim” ir “Kaip Elziutė y širdį paguosti. Rūpesčiai rhen^s " 
praleido šv. Joho dieną . tebelydi mane; dairaus drau 

Perijodinėj spaudoj čia gų įr neberandu: jie mirė ir 
“Drauge0 ir “Amerikoj”, pranyko, kaip nebuvę. Su 
dažnai randame jo Btraips- jais nukeliavo į praeitį ir

no Kunigo Sielvartai , Su- muotas, turėjau kur nuvyk-

nių, pasirašytų Meškuioio džiaugsmai, širdingumai už- / apie klebono juodmargę kark’
vę, kuri tiek sukiršino visą 
parapiją, kad žmohės pasi
dalino į dvi partijas ir vedė 
didelę agitaciją tokiu svar
biu klausimu: “Bergždžia 
klebono karvė ar ne.” Arba 
dar galima priminti tokius 
keistus papročius, kad žmo- t 
nes mušdavosi dėl mušimąf^/y 
si, o ne pykčio ar rietynių: 
vien norėjo savo jėgas iš
mėginti. Štai pats ataitiki-

slapyvardžiu. Bet iš viso lie- uoj autos, 
tuvių laikraščiuose kutt. P. Turėjau gražią, mylimą 
VaSiliftuskas yra senas dar- tėvynę, kur gimiau, augau 
bininkas. Tas jo darbas pra- įr sielą brandinau. Jos lau- 
sidėjo tuoj po spaudos at- kai( upeliai liūliavo mano 
gavimo, kada jisai ėmė spaus sielą, tankūs miškai švelniai 
diiiū savo stiaipsnius “Lie- šnibždėjo į ausį gilias pas- 
tuvių Laikrašty’ ’, kuris 1904 luptis, jos dvasia ir gamta 
metų gale pradėjo eiti Pet- mane žavėjo.
rapily» ir Kauniškėje “Vie- fcabar ir joe nebėra...”
nybėje”. Šiaip didesnę jo Skaitydamas šią ištrauką,
veiklos dalį užėmė darbai į-uoj pajunti širdies balsą, 
parapijose ir katalikų orga- rpag balsas juo brangesnis, mas;
niaacijose. Tarp kita ko, ji- kad jis yra tyras nuoširdus “Antram ar trečiam kilo- 

ir užkrečiantis. Jis nekrečia metre nuo Šiaulių privažiuo
tu o savo paprastu, lietuvis- jam vieną tokią smuklę, 
ku atvirumu ir lyrizmu. Aikštėje, priešais smuklės, 

Vienas kitas iš tų straips- g.7 vyrai susispietę į vien$p 
nelių gal pasirodys kaip ir anfcštą būrį mušasi; jų mu

turi dvi dalis. Pirmoje su- pamokslinęs mihties, su ki- kos jyg spragilai pakilsta ir 
dėti trampesni straipsniai į- to idėjomis nesutiksime ir gmOgia į galvas. Mūsų vy- 
vairiais klausimais — re'i- kito faktus privesime prie ras žiūri, nerimauja, juda ir 
giniais, visuomeniniais, po- paskutinių žinių. Pavyzdžiui, atsigrįžęs sako: “Gaspadbr, 
litiniais, pedagoginiais. Čia savo laiku buvo pasklidęs neišlaikysiu”. Ir matyti Uo- 
rasime if šiaip nuotaikingų gandas, kad miręs prof. Juo- rgty šokti ir patekti į betei- 
aprašymėlių arba apmąsty- zas Eretas. Ta proga 1941 maišančiųjų būrį— Vyras lyg 
mų, arba gamtos vaizdelių, metais šios khygos autorius negirdėtų įspėjimų, tik žiū-^ i 
Kai kurie jų nagrinėja ypa^ ir parašė straipsnį apie prof. rį muštynes, veide reiškLa- 
tingus psichologini5ųs mo- J. Eretą, kaip mirUsį, ir šis 8i tam tikra aistra. Pasakęs 
mentus, kaip “Įstabus juo- straipsnis nūn įdėtas į kny- “neiškentėsiu”, šoko iš ratų 
kas0. gą, nors vėliau paaiškėjo, bėga į besimušančių jų būrį

Visuose tuose pirmos da- kad prof. Eretas išliko gy- ir, įsimaišęs į vidurį, paki
nes straipsniuose autoriaus vas ir šiandien gyvena Švei- do į darbą savo stiprų kuniš-
siėla, kaip pavasarį ilgesio carijoje. tį.” »

paukštė, nuolat grjž Antroje šios knygos da- T<u vleniB atsitlkim8<| 
ta |, tėvynes mukus mato lyje randame vertmgų alsi- buiti*V
jos girl« laukus ir kelelius m.mmg .S musų tSvyne. pra- .
atjauto jo. graudžią dal* it e ties. 1S tą dieną, kada pats * Mu

gu literatūros veikalu. Vi

sai yra buvęs vikaru Kra
žiuose neilgai trukus po gar
siųjų skerdynių, — behe pen- 
keriems metams praėjus. 

“Mano sielos atgfthnai”

kenčia dėl rūstaus mūsų tė»- autorius buvo dar mažas, ka
vų žemės likimo. da jis buvo jaunuolis. Tai

Visi šie apmąstyme i yra įdomūs mūsų senosios bui- 
kiaurai lietuviški ir savoi ties paveikslai apie ipapro- 
dvftSla —• paprasti, nuošir- čiUs, gyvenimą, gamtą, žmo- 
dūs, atviri, jautrūs ir daž- nių darbus ir jų vargūs, a- 
nai graudūs. Per juos dvel- pie įdomius atsitikimus.

tai jis mums ir artimas, lyg 
savas: kuklus, nUošiddUą gi
liai išgyventas, ilgesingas ir 
Lyriškas.

Antanas Vaičiulaitis
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Kiekvienas lietuvis mėgsta lietuvišką 
dainą ir nuoširdžiai visur ją dainuoja 
gražiai

ŠV JURGIO PARAPIJOS MOTERŲ CHORAS, VIENAS 
16 RIMČIAUSIŲ IR GABIAUSIŲ MOTERŲ CHORŲ 
LOS SVARBIĄ ROLĘ “DRAUGO ’ KONCERTE, 
SAUSIO lO-ta*. DIENĄ.

DAINUOJA JAUNIMAS IR 
DAINUOS JĮ MYLINTIEJI

Kiekvienas lietuvis, senas, 
ar jaun&3, labai mėgsta lie
tuvišką dainą ir ją dainuo
ja visur: darbe, poilsyje; o 
bažnyčioje gieda giesmes vi
sa lietuviška, širdimi dides
nei Dievo garbei.

Mes tai visą suprasime dar ' 
aiškiau per dienrašoiio “Drau 
go” koncertą, sausio 16 d., 
kai matysime jaunimą gro-( 
jant Šv. Kazimiero Akade
mijos orkestre, dainuojant 
Brighton Parko Sodaliečių 
chore, ir asmenyse Genovai
tės Klevickaitės ir Antano 
Kaminsko. O Šv. J.urgo pa
rapijos moterų choro asme
nyje matysime, kaip nuošir
džiai dainuoja jaunimą my
lintieji, tėveliai.

GABUSIS MOTERŲ 
CHORAS

Chicago ar kitur vargiai

BALTRAMIEJUS
ŠEŠTOKAS

Mirė sausio 1, 1944, 3 vai. ry
te, sulaukęs pusės amž.

Kilo iš Panevėžio apskr. Va- 
duoklių parapijos ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Kotryną, po tėvais Va
siliauskaitė, dukterį Marijoną 
Ir žentą Anthony Preis, anū
kę Judy, ir dukterį Julią, sū
nų Henry, Pvt. U. S. Army; 
4 pusbrolius: Joną šeštoką ir 
jo šeimą. Walter, John ir Zig- 

■ mojit Kietas, pusseserį Jose- 
phine Kielas, o Lietuvoje 2 
seseris: Marijoną ir Oną ir jų 
šeimas.

Kūnas pašarvotas namuose, 
8847 Houston Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, sausio 6 d. iš namų 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Juozapo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
Kūuus. Pusbroliai, Pusseserė ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius I. J- 
Zolp, Tel. YAHds 0781.

rasite tokį lietuvių moterų 
chorą, kuris pajėgtų giedo
ti bažnyčioje ir mokėtų gie
doti mišias. O Šv. Jurgio par 
rapijos moterų choras pajė
gia net dvejas mišias giedo
ti.

Šv. Jurgio parapijos cho
ras suorganizuotas 1940 me
tais, prof. Antano Pociaus 
rūpesčiu. Per tuos tris me
tus išsilavino ir tapo vienas 
žymiausių lietuvių moterų 
chorų Chicagoje. Choras dai 
nuo j a dviem ir trim balsais. 
Be dviejų mršių ir daug se
zoninių giesmių, choras mo
ka atmintinai daugiau 25 
nei liaudies dainas.

Narių skaič ius šiame mo
terų! chore yra nustatytas 
iki 30. Narės renkasi antra
dieniais praktikiaix ir prof. 
Pocius jas mokina net gai
das pažinti, kvėpavimo, tar
mės taisyklingumo ir tjt.

GIEDA BAŽNYČIOJ 
KAS SEKMADIENĮ

Choras yra ant tiek išsi
lavinęs, kad šv. Jurgio baž
nyčioje kas sekmadienį gie
da mišias. Be to, nuolat da
lyvauja parapijos koncertuo
se ir parengimuose.

Choro valdybą sudaro: 
prof. A. S. Pocius, pirm. ir 
mokytojas; K. Dausinienė, 
vice pirm.; U. Gudienė, ižd.; 
A. Gili'ienė, prot. rast.; O. 
Rudienė, fin. rast.; B. Pet- 
raitienė marš.; O. Milašienė, 
knygininke; kun. J. Pruns- 
kis, dvasios vadas.

Didelė garbė prof. Pociui, 
kad jis pajėgia suorganizuo
ti ir taip ilgai vadovauti to
kiai gražiai organizacijai ir 
kad tokiu būdu palaiko ir 
tobulina lietuvišką dainą ar 
giesmę.

Šv. Jurgio parap*jos mo
terų chorą sudaro sekančios 
moterys: K. Dausinienė, B. 

i Petraitienė, O. Milašienė, O. 
j Sidabrienė, K. Mankuvienė, 
i B. Jukštiisnė, Ap. Krip|enė, 
į J. Lazeckienė, E. Laukienė, 
U. Gudienė, V. Karpinskie-

West Pullmano 
naujienos

Kalėdose parap*jos savai-.1 
tinis laikraštėlis “ŽŽŽ” išė
jo 12-os puslapių ir pagra
žintas įvairiais piešiniais bei 
sveikinimais. Čra priklauso 
garbė kleb. kun. M. Švarliui 
už rašymą į laikraštėlį, o už 
artistiškus piešinius Vandai 
Tarandaitei ir Arlenai Ku- 
kalytei.

Kalėdų šventes praleisti 
su savaisiais parvyko šie U. 
S. kareiviai: S. Meteišis, A- 
lex Kilas, Alex Sucilla, W. 
Jucevičius ir J. Matuliaus- 
kąs. Visi puikiai atrodo.

Kalėdose 12 vai. naktį per 
šv. Mišias labai gražia:) solo 
“Avė Maria” Schuberto gie
dojo Emilija Tarandaitė. Gi 
12 vai. dieną šv. Mišiose taip 
pat labai gražiai giedojo so
lo “Avė Maria” Rosewig mū 
sų graži abalsis baritonas — 
Jonas Peredna. Abiem solis
tams vargonais lydėjo varg 
Ona Piktužis, o smuiką — 
Bronė Zubė.

Kalėdų 12 vai. naktį p ei 
piemenėlių šv. Mišias, Šv. 
Vardo dr-ja šauniai pasiro
dė eidama bendrai ir labai 
skaitlingai pasipuošę rožė
mis prie šv. Komunijos.

Garbė jums, vyrai! Rap.

nė, An. Mačiul’enė, T. Ru-, 
čienė, C. Petraitienė, A. Gi- 
lienė, M. Lidžienė, M. Bru
žienė, O. Rudienė, O. Baku- 
tienė, N. Butkūnienė, Ad 

įGerminienė, U. Žemaitienė.

JONAS BLOGINĄS
Mirė gruodžio St, 1948. 9:45 
vai. ryte, sulaukęs senatvės.

Kito iš Teisių apskr., Var
nių parap., Jonalaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Moniką ir žentą Ksa
verą Miller Ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų, o 
Lietuvoje dukterį ir Jos šei
mų ir sūnų Pranciškų.

Kūnas pašarvotas I. J. Zoip 
koplyčioje. 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
sausio 4 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiuine visus 
gimines, draug-us Ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė ir tiimiuėM.
Laidotuvių Direktorius I. J. 

Zolp, Tel. YARds 0781.

A. t

/mus
X Antanas P. Wallunas, 

A. S., švogeris Ant. Liako, 
savininko Mid-West Jewelry 
ir Music krautuvės, 2049 W. 
35 St., šiuo metu randasi 
Great Lakęs, III., Co. 1876, 
USNTS.

X Sgt. Petras Nevedoms- 
kis, brolis brightonparkietės

Mrs. Helen Cherry ir buvęs [| 
L. Vyčių 36 kp. veikėjas ra
šo, kad šiuo metu randasi 
Fort Jackson, N. C.

X Mrs. Anau Siusimi (Sta 
nevičalt©) gruodžio 29 d. pa
liko šį pasaulį. Velionė buvo 
sesuo Moterų Sąjungos 67 
kp., Marųuette Park, pirmi
ninkės Helen Daunorienės.

X Sesuo M. Evangelistu, 
Gimimo Panelės Šv. parapi
jos mokyklos vyresnioji, po 
sunkios operacijos guli Šv. 
Kryž'aus ligoninėj. Seserys- 
mokytojos, sykiu su vaiku
čiais ir Mokyklos Motinų dr- 
ja linki greit pasveikti ir 
grįžti prie savo pareigų.

X Agnietė Gustaitienė, il
gametė sąjungietė 64 kuo
pos, Detroit, M/ch., šventes 
leidžia malonioj viešnagėj 
Donnos, “Draugo’’ korespon 
dentės (DKK narės) ir žen 
to, dain. Antano Kaminskų, 
Marųuette Park.

X Kristina Krikščiūnaitė, 
senų Tow,n of Lake biznie
rių taverno savininkų 4501 
S. Ashland Avė. duktė, šven
tėms buvo parvykus pas tė
vus. Ji Wiashington, D. C.. 
turi valdišką darbą. Ta pro
ga tėvai buvo iškėlę puotą, 
kurioj dalyvavo net iš Gary, 
Ind., J. J. Aukškalnis su sū
num Kazimieru, žinomu fil- 
m/ninku.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė./ Chicago
Telefonas GROvehill 0142s

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROO8T MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJA1 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 

Mumis 

Rekordas—

ONA JANKAUSKIENE 
(l*> tėvais Bukauskaitė)

Gyveno 1531 So. 4 9th Ct., 
Cicero, III. Mirė Gruodžio 30d. 
1943 m.. 3:15 vai. popiet, su
laukus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskričio, Alvito parapi
jos, Boblaukio kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 sūnus—Vincentų Ir jo žmo
ną Oną ir jų šeimą, Adolfą ir 
jo žmoną Helen ir jų, šeimą; 
2 dukteris Joaephine Martin 
Ir jos vyrą Charles ir jų šei
mą. Anua Harr ir joa vyrą 
Evans; broli Juozapą; Ir 1.1.

Kūnas pašarvotas A. B. 
Petkaus koplyčlojo, 1410 So. 
60th Avė. Laidotuvės įvyks an
tradienį, Sausio 4 d. 1944 Iš 
koplyčios 8:3<> vai. ryto bus 
atlydėta J Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į &v. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Hunai, Dukterys, 
Brolis ir Olntlaė*. -

Laldot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telef. Cteertf’tUO,

JONAS WAITKUS
Gyveno 1824 S. Ruble St.

Mirė Sausio 1 d., 1944 m., 
8:10 vai., sulaukęs 42 m.

Gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Antaną U. S. kariuome
nėje, seserį Stelle, tėvą Jo
ną, motiną Kazimierą, dėdę 
Dominiką, pusbroliai, pusse
serės ir ciocę.

Kūnas pašarvotas 1824 S. 
Ruble st., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks Trečia
dienį, Sausio 5 d. iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas į 
Dievo Apveizzios parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv, Kazimiero ka
pine*.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Sesuo, 
Tėvai, Dėdė, Pusbroliai, Pus- 

\ senerės, Clocė Ir kiti Giminės.
Laidotuvių Direktorius S. 

M. Skudas, Tel. Monroe 3377.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.
SUVIRS 200 PAMINKLŲ (fil 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* <gv 
klientams pilną patenkinimą

91 Firma Virš 50 Metų 

Tos Pačios Šeimos 
Rankose I

PERSONALIZED MBMORIALS AT NO ADDITIONAL COBTI
PARTICVLAR PEOPLE PREFEB PACHANKIS PRODCOTION8 

DISTRIBUTORS OP THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Moat BeauUful—Moat Eodurlag—Strongeet Bert In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublie 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausios patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ

Mes Turime Koplyčias
Visose Miesto 

Dalyse

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_________________Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
SUS UIUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
PhoH VARUS UM—3t

JOHN F. EUDEIK1S
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dleaą Ir Rakt|

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

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5763 

PULLMAN 1270

4M6-V7 SOUTH HSBMITAGB AVENUE

Tel. YARDS 1741-17*2
IE>M SOUTH OALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFajett* vm
RAPIO PROGRAMAS —1:00 wL Pinnad ir Ketvtrtad. 

I* stotie* WGES (1800). m Povilu teltfmleru.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ, Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4906

I. UULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

CHICAGIETIS LIETUVIS MARINAS
Jonas Pranaitis, lst Lt. 

U. S. marine, gimė 1919 me
tais, rugpiūčio mėnesį, Chi- 
cagoje, III. Baigė Crane 
Tech. aukštesnę mokyklą ir 
University of South Cali- 
fornia, Los Angeles. Kali
fornijos universitetą lankė 
keturis metus ir gavo B. C. 
laipsnį.

* o
Jonas Pranaitis yra bai

gęs atletikos kursus ir bu
vo atletikos mokytojumi. Jis 
pasižymėjo football sporte.

Jonas Pranaitis į U. S. 
marinus išvyko 1942 metais, 
sausio 12 dieną. Jis yra ne
vedęs. ,

Jis gruodžio 5 d., 1943 m., 
buvo lėktuvu • perskridęs 
trim dienom į namus atosto
goms.

Sužeisti kareiviai 
karo frontuose i

Washington. D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 483 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centra- 
lio Pacifiko, Europos, Vidur
žemio, Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų skaičiuje tris
dešimt trys vyrai yra iš Illi
nois valstijos, šešiolika iš 
Indiana vienuolika iš Iowa,J
dvidešimt vienas iš Michi- 
gan ir dešimt iš Wisconsin.

NUGALĖJĘS PLAUČIŲ LIGĄ 
r 111 ■ ...................................

W. Churchill, britų ministrų pirmininkas, nusifotogra
favęs po pastarosios ligos ir, paskutinėmis žiniomis, jau 
išvykęs iš tos nežinomos vietos, kurioj buvo gydomas. 
(Nuotrauka per radio atsiųsta į New York. Acme-Drau- 
gas telephoto)

JONAS PRANAITIS, 
lst Lt. U. S. Marine

Jo tėvai, Juozapas ir Ve
ronika Pranaičiai, gyvena 
North Side, 3270 Wabansia 
avė., Chicago, III.

Sutvirtino tikėjime
San Diego. — Laivyno la

vinimo stotyje 214 sailorų 
priėmė Sutvirtinimo Sakra
mentą. Vyskupas Charles 
Buddy suteikė sailorams Su
tvirtinimo Sakramentą.

Vaizdai iš karo fronto

Japonas sužeidė kunigą, kai teikė su
žeistam kareiviui pirmąją pagalbą

Reikšmingas susirinkimas Ciceroje

Lietuviai gyvai susirūpino Lietuvos ne
priklausomybės ir šalpos reikalu

Cicero, šv. Antano lietu
vių parapijos salėje, pereito 
ketvirtadienio vakare A. L. 
R. K. Federacijos skyrius 
sušaukė gausų susirinkimą, 
kuriame buvo aptarta Lietu
vos laisvės, nepriklausomy
bės ir šelpimo reikalai.

Kun. klebonas Ignas Al- 
bavičius nurodė, jog jau lai
kas rimtai susirūpinti Lie
tuvos šelpimo reikalu. Ten
ka pradėti tam tikslui rūbų 
ir pinigų vajus, kad po karo 
išvargę ir nukentėję lietu
viai būtų sušelpti.

Kun. K. Barauskas pa
reiškė, jog lietuviški komu
nistai skelbia, kad lietuviai 
“ nubalsavo”, kad Lietuva 
būtų prijungta prie Sovietų 
Rusijos. Tai didžiausias me
las. Bolševikai buvo okupa
vę Lietuvą, jokių laisvų rin
kimų nebuvo. Patys bolševi
kai prievartos būdu prijun
gė Lietuvą prie Rusijos. Lie
tuva nenori nei bolševikų, 
nei nacių “globos”, lietuviai 
nori būti laisvi ir nepri
klausomi. Lietuva bus lais
va ir nepriklausoma valsty
bė, nes to nori visi tikri lie
tuviai.

“Draugo” redaktorius L. 
Šimutis nušvietė dabartinę 
padėtį ir nurodė kas daro
ma Lietuvos vadavimo ir 
šalnos reikaluose.

Po kalbų buvo išrinktas 
Lietuvos nepriklausomybės 
ir šalpos reikalui komitetas, 
į kurį išrinkti šie asmenys:

Kun. Ig. Albavičius, Adomas 
Stulginskas, Aleksas Zaka
ras, Kotryna Sriubienė, Ona 
Rašinskienė, Adolfas Man- 
deika, Ona Davidonienė, 
Juozapas Gribauskas, Apolo
nija Šukienė ir Juozas Ado- 
minas.

Cicero lietuviai 1944 me
tais visu rimtumu pradės 
šalpos vajų Lietuvos reika
lams. Tai labai gražu, kad 
Cicero lietuviai nuo savo 
tiesioginių darbų ir pareigų 
randa laiko pasišvęsti Lietu
vos reikalams.

Honolulu. — Vienas kuni
gas, kuris buvo su kareivių 
pėstininkų dalimi, kai buvo 
puolama Butaritari, Makin 
dalyje, Gilberts salose, bu
vo du kartus peršautas ja
ponų sneiperio, kai jis teikė 
sužeistam amerikiečiui ka
reiviui pirmąją pagalbą. 
Antras kareivis, kuris sku
bėjo padėti kunigui, buvo 
taip pat du kaktus peršau
tas. Kapelionas, nors ir su
žeistas, išklausė sužeistojo 
vyro išpažinties ir suteikė 
paskutinį patepimą pirm tai, 
kai antra kulka nuskynė ka
reivio gyvybę.

Kunigo pavardė dar ne
skelbiama iki giminės suži
nos apie jo sužeidimą, bet 
pranešimai sako, jog kuni
gas sveiksta.

* * *

Katalikai vadai
Elmhurst, N. ¥. — Pir

mųjų dviejų batalijonų va
dai, kurie vadovavo įžengi
mui (invazijai) į Makin sa
lą, Pietų Pacifike, yra kata
likai, jie gyveno Šv. Bartlo- 
mejaus parapijoje, Elm- 
hurst, N. Y. Jie vadinasi: 
Lt. Col. John F. Mc Do- 
nough ir Lt. Col. Joseph T. 
Hart. ♦ * *
5 kunigai istoriškoje 
kovoje %

Honolulu. — Kai marinai 
atakavo Tarawą “smarkiau
sioje istoriškoje kovoje”, 
penki katalikai kunigai ka
pelionai nuvyko į pakrantę

ir pasiliko kovos sūkuryje. 
Nė vienas nebuvo sužeistas. 
Katalikai kapelionai ten bu
vo: Francis W. Kelly, iš 
Philadelphia, William O’Neil, 
iš New York, Joseph Wei- 
ber, iš Lansing, Mich., John 
Loughran, iš Rochester, ir 
Arthur J. Cunneen, iš Mary- 
koll.

Trumpos žinios

Pasižvalgius po 
gyvenimą

Maj. Gregory “Pappy” 
Boyington iš O k a n o g a n, 
Wash., iki šiol kovose Paci- 
fike yra nušovęs dvidešimts 
penkis japonų lėktuvus. Jis 
nori pralenkti Maj. Joe Foss, 
kuris laiko rekordą, tai yra 
nušovęs dvidešimts šešis ja
ponų lėktuvus. (Acme-Drau 
gas telephoto)

Aklas derina pijanus
Orleans, Vt. — Clifford 

Hali, baigęs Perkins Aklųjų 
Institutą, pareiškė, jog jis 
turįs pijanų derinimo mono
polį mieste, savo namų apy
linkėje, ir visuomet yra už
siėmęs darbu. Laike dviejų 
menesių suderino 80 pijanų.

Upėje paskendo tėvas ir duktė

Nelaimės vietoje šuo budėjo dvide
šimt septynias valandas

NIEKAS NEGALĖJO ŠUNIES I^TEN PAVILIOTI TIK 
VAIKŲ BALSAI. ŠUO VAIKŲ TARPE 

Ludlow, Vt. — Gruodžio
27 dieną, 1943 metų, įvyko 
3kaudi nelaimė. Automobiliu 
važiavo Elmer Jonės, 41 me
tų, ir jo duktė Eileen, 1 me
tų amžiaus. Automobilis pa
slydo nuoi upės kelio, ir tė
vas su maža dukra pasken
do. Šuo budėjo dvidešimt 
septynias valandas prie 
Black upės ledo, kur jo šei
mininkas ir mažutė šeimi
ninkė paskendo. Tojo šunies 
niekas negalėjo pavilioti iš 
tps vietos, kur įvyko nelai
mė.

Kai temperatūra buvo ne
toli zero, šuo susitraukęs tu-

traukė iš leduoto vandens. 
Šuo budėjo prie nelaimės 
vietos, ir niekas jo negalėjo 
iš ten atitraukti.

Pareigūnai nutarė, jog šuo 
turi būti nušautas, kad pa
baigti jo didelius skausmus. 
Kai deputy buvo kelyje, šuo 
išgirdo trijų vaikų balsus, 
kurie krykštaudami žaidė 
netoli upės. Tie vaikai buvo 
Roger Lapree.

Kai šuo išgirdo vaikų bal
sus, jis po dvidešimt septy
nių valandų budėjimo prie 
savo šeimininko ir mažos 
šeimininkės mirties vietos, 
pakilo, apsidairė ir nužings-

pėjo ant blanketo, kurį iš- niavo per ledą į kiemą. Ma-

ii

U. S. Kareiviai 
nelaisvėje I

Washngton, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį pranešė 116 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra vokiečių nelaisvėje. Vo
kiečių nelaisvėje yra lst 
class pvt. Peter K. Wonaitis, 
jo žmona Mrs. Antoinette 
Wonaitis gyvena 4724 So. 
Princeton avė., Chicago, III. 
________ .
žiausiag vaikas šunį paglos
tė, o jis savo uodegą pamo
sikavo. Vaikai šunį įvedė į 
savo namą ir davė jam pir
mą kartą maisto, kurio jis 
neturėjo daugiau kaip dieną. 
Lapree vaikai tikisi šunį pri
jaukinti.

Gruodžio 29 dieną šuo ra-W’ 
do naują namą, į kurį atvi
liojo mažų ir nekaltų vaikų 
balsai.

DRAUGOM

METINIS
KONCERTAS

Sausio-Jan. 16 d., 1944
SOKOL SALĖJ

2345 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS

Herman Mueller, 58 metų 
amžiaus, 341 North Central 
avė., buvo pereitą ketvirta
dienį Saline kauntėje nu
baustas dviem šimtais dole
rių už praktikavimą medi
cinos be leidimo.

* » Wr
Kenneth R. Feltes, 7 sa

vaičių amžiaus kūdikis, 701 
Bangs str., Aurora, buvo pe
reitą ketvirtadienį užtroškęs
lopšyje. Jį rado motina.

* ♦ *

Claude Jenning, 48 metų' 
amžiaus, 4639 Rače avė., bu
vo pereitą ketvirtadienį ras
tas gulintis ant grindų san
delyje, Crown Stove Works, 
4631 12th pl.t Cicero. Jis 
mirė nuo kulkos žaizdos gal
voje. Revolveris gulėjo ant 
grindų netoli jo. Miręs vy
ras dirbo kaipo sargas.

* * *

Knoxville, Tenn. — Gene- 
ralėje ligoninėje pereitą ket
virtadienį gimė vaikas sve
riantis aštuoniolikos svarų, 
dešimt ir pusė uncijos. Tas 
vaikas yra Mr. ir Mrs. 
George Esslinger, iš Knooc- 
ville.

Dvidešimt šešių metų am
žiaus motina ir kūdikis, ku
ris atrodo kaip šešių mėne
sių, pagal ligoninės praneši
mo, jaučiasi gerai.

Bus

LIETUVIŠKOS VESTUVES 

Groja
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 

PRYZINIS ORKESTRAS

Panelė G. Klevickaitė Panelė A. Druktenytė

KONCERTE:

DAINUOS SOLISTAI .... GENOVAITE KLEVICKAITE IR ANT. KAMINSKAS 
ŠAUNIAI GROS ...........ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRAS SAVO PRY-

ZINIUS VEIKALUS
DŽIUGINS VISUS.........*. NEKALTO PRA SIDEJIMO PARAPIJOS SODALIETES SU

PERSTATYMU “LIETUVIŠKU VESTUVIŲ” Iš “KATRIUTĖS” IR MALONIU 
DAINAVIMU LIETUVIŠKŲ DAINŲ.

MALONIAI ŽAVĖS ........... ŠV. JURGIO PARAPIJOS MOTERŲ CHORAS SU TIK
RAI LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS

BUS TIKRAI NUOSTABU...........“DRAUGO” KONCERTE BUS 100 GRAŽUOLIŲ IR
VIENAS VYRAS.

PAVAIŠINIMAS STEBINS .... NEREIK RŪPINTIS “PUNKTAIS” IR KITAIS SU
VARŽYMAIS, NES BUS VISOKO APSČIAI IKI SOTUMO.

U

KONCERTO PRADŽIA • • • • • 4:30 Vai. popiet; Tikietal (su U. S. War Tax) $1.00

UI
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