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SPROGO IR NUSKENDO NAIKINTUVAS
Naujas U. S. karių žygis N. Gvinėjoj

Užėmė Saidor uostą ir aerodromą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS randasi 55 lėktuvų mylias į 

N. Gvinėjoj, sausio 3.—Ame piętryčius nuo didžiosios jia-

Po dviejų sprogimų trūko pusiau
Išgelbėta bent 168 jo įgulos nariai

NEW YORKAS, sausio 3. ligoninę. Pranešimas nieko

rikiečiai kareiviai išlipo Sai
dor sektory, Naujoj Gvinė
joj, okupavo uostą ir aero
dromą, ir apsupo japonus 
kareivius, kurie džiunglėse 
kovoja prieš žygiuojančius 
įaustraliečius. Tai buvo tre
čias Gen. MacArthur vado
vaujamų karių ofensyvosžy 
gis per 18 dienų.

Pirmi raportai iš išlipdi- 
nimo vietos, šiauriniam Nau 
jos Gvinėjos krante, nurodo, 
jog japonai nerodė opozici
jos 32-os divizijos karei
viams ir tik mažą opoziciją 
po aerodromo užėmimo. 

Nauja; amerikiečių bazė

Numušė 13 japonu 
lėktuvu virš Burmos
NEW DELHI, Indija, sau

sio 3.—Adm. Lord Mount- 
batten štabo pranešimas sa
kė sąjungininkai lakūnai 
gruodžio 31 d. virš pietinės 
Burmos numušė 13 japonų 
lėktuvų, ir veikiausiai sunai 
kino ir sužalojo kelis kitus. 
Pranešimas sakė orinės ko
vos prasidėjusios, kuomet 
japonų lėktuvai bandė pulti 
sąjungininkų pakraščio lai
vus, kurie grįžo iš Burma 
vakarinio krašto, kur bom
bardavo japonų pozicijas ant 
Ramree salos.

Prezidentas tebeserga
WASHINGTON, sausio 3. 

—Prez. Rooseveltas dėl slo
gos dar neišlipo iš lovos, ir 
yra galimybė, jog jis nega
lės asmeniškai padaryti sa
vo metinį pranešimą Kon
gresui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
18 WASHINGTONO. — 

Laivynas pranešė, kad Kūčių 
vakarą vienas Amerikos nai
kintuvas buvo nuskandintas 
šiaurės Atlante.

18 WASHINGTONO. — 
Laivynas šiandien pranešė 
apie nau ją ataką ant japonų 
laikomos Paramushiru sn-I
los, Kurlliuose, naujų metų 
išvakarėse.

18 ALŽYRO — Labai pras 
tas oras kenkia sąjunginin
kų veiksmams Italijos fron
te.

KALENDORIUS
Sausio 4 d.: 8v. Titus, po

piežius; Senovės: Arimantas 
ir Ardanga.

Sausio 5 d.: šv. Eduardas, 
8v. Simeonas ir 8v. Telesfo
ras, Senovės: Vytautas ir 
flvitris.

ORAS
Giedra. Nebus didelės at 

mainos temperatūroje.

ponų Mądang bazės.
MacArthur komunika tas 

sakė japonų daliniai tarps 
Saidor ir Finschhafen dabar 
spaudžiami tarpe naujai iš
lipusių amerikiečių ir į šiau
rę žygiuojančių australie
čių. Japonai dabar neturi iš 
kur gauti reikmenųi.

Kitas australiečių dalinys 
žygiuoja į Madang iš Ramu 
klonio.

Saidor užėmimas duoda 
Gen. MacArthur kareiviams 
tvirtesnę kontrolę Vitiaz 
pratakos.

Marinų padėtis Cape Glou 
cester nepasikeitusi.

Atėmė trijų graiku 
kvislingu pilietybę
LONDONAS, sausio 3. — 

Graikų vyriausybės ištrėmi
me informacijos biuro prane
šimu, trim vyram, kurie na
cių okupacijos metu tarnavo 
kaipo nacių paskirti Graiki
jos premjerai, atimta pilie
tybė ir visos jų mititarinės 
ir eivilės rangos. Jie yra: 
buvęs Generolas Tsolakoglu, 
Prof. Constantine Logothe- 
topoulos, ir John Rhally, 
konzervatyvų partijos politi
kas.

New Yorke pradeda 
rodvth anti-semitizmas

NEW YORK, sausio 3. — 
New Yorko policija, gavus 
iš viršininko skaptas instruk 
rijas, pradeda investiguoiti 
šiomis dienomis pasirodžiusį 
vandalizmą. Policija sakė

Unijų vadai ir vėl sueis
W ASHINGTON, aausio 3. 

gavusi 90 skundų apie ata- —Nesimato jokio išaiškini-
kas ant žydų, ir vandalizmą 
žydų sinagogose. Norima 
ypatingai sužinoti ar tai bus 
organizuotų gaujų, ar pavie
nių įasmenų darbas.

PIRKITF KARO BONUS!

Dvi didelės atakos ant Berlyno
LONDONAS, sausio 3. —' madieny, ir vokiečiams be- 

Raportai iš Švedijos sako kasant per griuvėsius ieš- 
Hitlerio luksusinė kancelia- kant sužeistų ir užmuštų 
rija Wilhelmplatz aikštėj berlyniečių.
nukentėjo šios dienos .ata k o Oficialus pranešimas sakė 
je, kuri pirmiau palietė in- ataka buvo “sunki.” Bom- 
dustrines apylinkes pakraš- bos sukėlė didelius koncen- 
čiuose, ir paskui pasuko į truotus gaisrus dviejose apy
oficialų ir rezidencijų cen
trą. Manoma, tačiau, jog 
Hitleris bematė kanceliarijai 
padarytus nuostolius.

LONDONAS, sausio 3.— 
Britai lakūnai šiandien išne
šė antrą didelę ataką ant 
Berlyno šiais metais. Naujo
ji ataka buvo padaryta dide
liems gaisrams tebedegant 
nuo 1,000 tonų atakos, kuri 

i buvo padaryta anksti sek-

TRAUKDAMIES DEGINA MIESTUS

Neatsilaikydami prieš rusų kariuomenę vokiečiai traukdamies linkui namų pakeliui 
ne tik viską grobia, o ko neįstengia pasi imti — naikina, bet dar miestus ir miestelius 
padega, kaip rodo ši nuotrauka. (Acme-Dr augas telephoto)

Partizanai baigia 
užimti kasyklų centrų
LONDONAS, sausio 3. — 

Jugoslavų partizanų prane
šimas sakė naujų metų išva
karėse jie pradėję nelauktą 
ataką ant Banjaluka miesto, 
kasyklų ir ūkių centro Bos
nijoj. Anot komunikato, par
tizanai užvaldė pusę to mies 
to, ir aštrios kovos dabar 
vyksta jo gatvėse.

Partizanai taipgi atakuo
ja. vokiečių garnizoną Novo 
Mesto, 40 mylių įj rytus nuo 
Zagrebo, 30 mylių nuo Ita
lijos sienos. Pagal raportą, 
visi vokiečių puolimai at
mušti.

mo geležinkelių darbininkų 
algų problemos iki ateinan
čio ketvirtadienio, kuomet 
ir vėl sueis unijų vadai. Kol 
reikalas neišsiaiškins, armi
ja vis tebevaldys krašto ge
ležinkelius.

linkėse.
Vichy radio sakė Nice

priemiesčiai, pietinėj Prancū 
zijoje, buvo britų ar ameri
kiečių lėktuvų atakuoti, bet 
nepasakė kada ta ataka įvy
ko.

Maždaug 21 valanda pra
ėjo tarp dviejų atakų ant 
Berlyno, bet dėl suvėluotos 
akcijos bombų pavojaus, ber 
lyniečial turėjo pasilikti slėp 
tuvėse iki 3 vaL ryto.

AŠTUNTOJI ARMIJA VERŽIASI PRIE 
PESCARA UOSTO ITALIJOS KRANTE

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre; sausio 3.—šios die
nos štabo pranešimas sako 
kanadiečiai šiuo laiku smar
kiai kovoja nacius į šiaurę 
nuo Orioną, ir tik 9 mylias 
nuo svarbaus Pescara uosto. 
Iš kanadiečių pozicijų sąjun 
gininkų artilerija dabar gali 
apšaudyti tą nacių laikomą 
miestą.

Dėl didelio lietaus, sniego, 
ir smarkaus vėjo, kuris sie
kia net 70 mylių valandai 
smarkumą, veikla visam 
fronte sulietėjo ir raportai 
praneša tiktai apie patrolių 
judėjimą. Oficialus praneši
mas sako vokiečiai atrodo 
išvargę, o penktoji armija 
šiuo laiku ruošiasi pulti Cas 
sino, ir laimėti kelią Romon.

300 plieno darbininkai Likviduoja partijas
BUENOS AIRES, sausiopradėjo streiką

MASSILON, Ohio, sausio 
3.—Suvirš 300 CIO plieno 
darbininkų šiandien nepasi
rodė darbams Republic Steel 
korporacijos Enduro fabri
ke. Anot firmos, darbininkai 
streikuoja reikalaudami dar 
priedinio mokesčio už virš
laikį. Fabrikas gamina ne
rūdijantį plieną, kuris var
tojamas lėktuvų statyboje.

VOKIEČIAI SAKOSI 
'TIK PERKELIA FRONTĄ'

NEW YORKAS, sausio 3 
—Išnaudoję visa* priemones 
išaiškinti savo kariuomenių 
pasitraukimus, vo k i e č i a i 
šiandien surado naują. Na
rių raportas, gautas iš Stok
holmo, sako “mūsų rytinis 
frontas, nuo Vitebsko iki 
Juodosios jūros, perkelia
mas i vakarus.”

Vėliausiu pranešimu, kiti 
penktos armijos daliniai ke
liose vietose persikėlė per 
Garigliano upę, ir net dasi- 
varė iki Castel Forte.

Lėktuvų atakos
Nežiūrint prasto oro, są

jungininkų lėktuvai atakavo 
priešo susisiekimo linijas 
prie Taggia, Ventimiglia ir 
Arma Riva, o kiti daliniai 
atakavo geležinkelių centrus 
prie Terni, 49 mylias įšiaur 
ryčius nuo Romos, kur su
kėlė didelius gaisrus.

Arčiau kovos fronto, 
jungininkų lėktuvai padarė 
didelius nuostolius priešo 
mofeoriniems transportams 
ir traukinėms. Du sąjungi
ninkų lėktuvai dingo. Tūkstančiai matė kaip 

lėktuvas sprogo
SACRAMENTO, C ai i f., 

sausio 3.—Tūkstančiai žmo-
3. — Argentinos vyriausybė’nių matė kaip didelis bom- 
išleido dekretą, kuriuo pa- beris krito iš debesų, spro

go ir užsidegė. Iš 14 įgulos 
narių, 13 žuvo, o vienas pa- 
rašutu išsigelbėjo.

naikinamos visos Argenti
noje gyvuojančios politinės 
partijos.

2 RUSU ARMIJOS SKUBA LENKIJON
Pabalčio valstybėse įvedė aptamsinimą

Rusų varymasis į Lenkiją 
virto lenktynėmis tarpe dvie 
jų rusų kariuomenių. Viena 
užėmė Novograd Volynski, 
paskutinę didelę barjerą tar 
pe rusų ir Lenkijos žitomiro 
(apylinkėje, o antra, Koros- 
tenio sektory šiaurėje, anks
čiau užėmė Poyaski, mažiau 
negu 10 mylių nuo Lenkijos.

Britų radio pranešimu, 
rusų Pabalčio armijos dali
ngai jau dasivarę “iki Viteb
sko sienų.”

—Įvykus dideliam sprogi
mui, vienas Amerikos naikin 
tuvas šiandien nuskendo že
mutinei New Yorko įlankoj. 
Sprogimas sukrėtė kitas 
miesto dalis ir išbudino tūks 
tančius gyventojų anksti šį 
rytą.

Bent 163 laivo įgulos na
rių buvo išgelbėti, 54 jų,
sunkiai apdegę, buvo nuga- girnas, po kurio laivas trūko 
benti į armijos Fort Hancock | pusiau ir nuskendo.

Estijoje trūksta maisto
W ASHINGTON— (OWI )— 

sausio 3.—Švedų laikraštis 
Svenska Dagbiadet praneša, 
jog Baltijos valstybėse trūk
sta maisto. “Priverstina eva 
kuacija Baltijos žmonių pa
dėties nepagerins,” laikraš
tis praneša. ‘ ‘Nėra mėsos nei 
bulvių, mažai žuvių. Ekstra 
maisto Kalėdoms bus išda
linta tik specialiai privilegi
juotiems asmenims.” Laik
raštis “Revaler Zeitung” 
pnaneša, kad vaikai narių 
Estijos apsaugos policijos 
ir Estijos Waffen SS, nesu
laukę 10 metų amžiaus, Ka
lėdoms gaus ekstra maisto: 
vieną kilo sūdytos žuvies, 
200 gramų duonos, 250 gra
mų malto ekstrakto.

Raportuoja Bulgarijos 
kabineto iširimą
ISTANBUL, aausio 3. — 

Vakar nutrauktas visas tele
foninis ir telegrafinis susi
siekimas tarpe Bulgarijos ir 
Turkijos. Gandai sako Prem- 

sąj jero Dobri Bojilov vyriausy
bė iširusi ir nesiseka jam 
sudaryti naują.

jos, ir šiaurėje prisiartinus 
iki 45 mylias nuo Latvijos, 
atrodo, jog visa vokiečių 
linija pradeda subyrėti.

Pranešimai iš Stokholmo 
sakė vokiečių militariniai

Padidėjo pašto pajama
NEW YORKAS, sausio 3. 

komandieriai įsakė visiems —Pašto viršininko padėjė-
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos miestams ir kaimams pri 
silaikyti visuotino užtamsi- 
nimo, matomai bijodami di
dėjančio rusų lėktuvų puoli
mo.

nesakė apie žuvusiųjų skai
čių. Naikintuvas, priklau
sant nuo rūšies, turi nuo 150 
iki 300 vyrų įgulą.

Sprogimas buvo toks smar 
kus, kad kiti jūreiviai buvo 
trenksmo numesti vandenin. 
Po pirmo sprogimo, dar be- 
bandant užgesinti kilusius 
gaisrus, įvyko antras spro-

Pabalčio valstybėse 
siaučia visokios ligos
W ASHINGTON— (O WI) — 

sausio 3.—Raportai, kurie 
nesenai pasiekė Karo Infor
macijų Biurą, praneša, kad 
šiltinė, difterija, influenza 
ir kitos užkrečiamos ligos 
siaučia Baltijos valstybėse.

Pagal šį raportą, ligas ne
galima tinkamai kovoti to
dėl, kad nėna, užtektinai gy
dytojų, ir tie patys serga. 
Žiurkių problema baisi. Žy
giai prieš žiurkių plėgą ne
buvo pasekmingi, ir jų skait 
liūs pasididino.

Nacius Baltijos šalyse 
apėmė invazijos baimė

W ASHINGTON— (O WI) — 
aausio 3.—Prie visokių kitų 
nelaimių kurias nukentėjo 
narių terorizuoti Baltijos 
žmonės, naciai dabar pradė
jo vykdyti isteriškus prieš- 
invazijos žygius.

Švedų laikraštis Sydsven- 
ska Dagbiadet praneša, kad 
“Civiliai, išskyrus vokie
čius ir pilnai ištikimus Bal
tus, iškraustyti į vidų iš 
dviejų kilometrų pakrančio 
zonos Baltijos valstybėse. 
Nepatikimus asmenis eva
kuoja iš įvairių salų. Vyrai 
tinkami militarineii tarnybai 
jau pašaukti. Dideli skait
liai sveikų moterų dabar 
Vokietijoj priverstinam dar
bui.”

Informantas nesenai buvo 
Rygoje ir j’s sako, kad mai
sto padėtis Baltijos valsty
bėse tikrai katastrofiška. 
Juodosios rinkos visur vei
kia. Padėtis tokia kritinga, 
sunku apie ją rašyti. Nėra 
užtektinai kuro. Civiliai val-

LONDONAS aausio 3 __ Rusams pietvakariuose va 8° ir miega pilnai apsirėdę.
’ J rantis į Žmerinką, mažiau Pagal oficialų įsakymą, lan-

negu 50 mylių nuo Rumuni- »us galima atidaryti tik 
minutėmdviem arha trim 

per dieną.

jas John W. Lynch pranešė, 
jog praeitais metais pašto 
pajamos buvo $90,000,000, 
arba $10,000,000 daugiau 
negu by kuriais kitais ge
rais metais.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš Vyčiu veikimo

Brighton Park. — Lietu 
voi Vyčių 36 kuopa, laikė 
priėŠmetinį susirink imą gruo 
džio 20 d. Susirinkimą ati
darė malda. pirm. James R. 
Cherry.

K. Žaromskis išdavė ra
portą iš dramos ratelio vei
kimo. Pranešė, kad veika
las parinktas, bet sunku su 
lošėjais. Patyrusių lošėjų tu
rima: Janas Brazauskas, P. 
Rekašiūtė, V. Gedminienė, 
V. Spirauskaitė. Reikalinga 
daugiau. Norintieji scenoje 
dalyvauti gali atsikreipti į 
rezisorių K. Zaromskį.

J. Brazauskas išdavė ra
portą iš L. V. Chicago aps
krities susirinkimo. Prane
šė daug nutarimų, ypač nu
džiugino kuopos narius pra
nešimas, kad dedama pas
tangų atgaivinti Lietuvos 
Vyčių Chioagos apskrities 
chorą. Kuopos Veikėja V. 
Spirauskaitė išrinkta aps
kr'ties vice pirm., o J. Bra
zauskas — iždo globėju.

V. Spirauskaitė pranešė, 
kad L. V. Chieago apskr. 
dvasios vadui kun. J. Gri
niui pagerbti rengiamas ban- 
kfetaš Šv. Antano para p. sa
lėj, Ciceroje, sausio 9 d. Kuo 
pa nutarė dalyvauti ir įteik
ti dovanėlę. Bankieto bilie
tų galina gauti pas V. Spi- 
rauskaitę.

Priimtas kvietimas daly
vauti Šv. Kazimiero Kara
laičio dr-jos parengime, sau
sio 2 d., Vengeliausko salėj, 
Kolumbo Vyčių Ąrchbishop 
Quigley šokių vakare sau
sio 15 d., rr “Draugo” kon
certe, sausio 16 d., Sokol sa
lėje.

Kalėdų švenčių proga nu
tarta skirti parapijai auką 
Nutarta laikyti susirinkimus 
tik kartą į mėnesi, būtent 
kas pirmą pirmadienį, para
pijos mokyklos kambaryje, 
8 vai.

Valdybon 1944 m. išrink
ta: kuopos organizatorius 
klėb. tam. A. Briška — dv. 
vadu.

James R. Cherry, išrink
tas pirmininku tretiems me
tams paeiliui. Nors labai už
imtas ir norėjo užleisti vie
tą kitiems, bet nariai akla
macija išr'nko toliau būti 
šiose pareigose. J. R. Cherry 
per paskutinius keturis me
tus eina L. V. Centro Ritua
lo komisijos raštininko pa
reigas; yra Lietuvių Piliečių 
Darbininkų Pašalpos klūbo 
nut. rašt. nuo 1937 metui, 
Archb'shop Quigley Kolum
bo Vy&ų Bovriing Lygos raš 
tininkas ir tos pat kuopos 
Ketvirto Laipsnio Quadran- 
gle Club raštininkas. Yra 4- 
to laipsnio narys Lietuvos 
Vyčių ir Kolumbo Vyčių or- 
jų ir narys “Draugo” Ko
respondentų klūbo.

Vice pirm. Jonas Brazaus
kas ir nut. rašt. V. Spiraus- 
fcaritė. Abu irgi trečius me
tus paeiliui eis tas pareigas.

Fin. rašt. P. Rekašiūtė. 
Helen Cherry šio3e pareigo
se išbuvo keturis metus ir
dėl stokos laiko atsisakė. Ji •
buvo viena uolių kuopos raš
tininkių. Ji yra L. V. 3-č'o 
laipsnio narė, buvusi L. V. 
centro fin. rašt. ir per du 
metus L. V. Chicsago apskri
čio merginų ir moterų bowl- 
ing lygos rašt.

Ižd. išrinktas L. V. gar
bės narys Kastas Žaromskis.

Iždo globėjais — P. Zaka
raitė ir P. Umežiūtė.

Knygų revizijos komisija
— P. Zakaraitė, Adelė ir An
tanas Cherry.

Naujų narių vajaus komi
sija — James R. Cherry, 
Kastas Žaromskis ir Pran
ciška Umežiūtė.

Dramos ratelio režisorius
— K. Žaromskis.

Užsilikusi ų mokesčių ko
lektorius — J. Brazauskas. 
Jis aplanko narius, kurie ne
turi progos atsilankyti j su
sirinkimus.

Norintieji aplikacijų, kad 
įsirašyti į Lietuvos Vyčių 
38 kuopą, gali kreiptis raš
tu į pirm. Jame4 R. Cherry, 
4534 S.. Cailifomia Avė.. Chi-

Bis

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS """'MSS/U.
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
išskiriant
Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKUNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARA Nuo 7 iki 8 vai.

KAS RYTAMO 8:45 iki 9:15,

vak.

DABAR Yra Geriausiai! Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materljolą Ui Dar Žemomis Kalnomfol

Atvykite ) mūsų jardą Ir apžidrSkite ata
ką fr ankštą rūftj LENTŲ—MlLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATEKIJOLĄ — 
dPl garažų, porčlą, višką, skiepu fr Getų. 
PASITAKKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS

perstatymo namą.

GEORGIA TECH bEFEATS TULSA

&

k

■

Frank Broyles, Georgia Tech fulltcck, goes ėver for first touchdown in second 
ąuarter of lOth Sugar Bowl gimei piayed iin New Orleans, La., where the Navy men 
came back after a two touchdown handicap to whip the Tulsa Hurricane, 20 to 18, be- 
fore a crowd of 69,000. (Acme telephoto)

cago 32, III. Mokestis yra 
$1.80 metams. Nariai “Vy
tį” gauna dykai.

Be įvairių parengimų ir 
pasilinksminimų yra įvairūs 
rateliai užsiėmimu/L. Visi na
riai tarnaujanti S. V. gink
luotose jėgose nemoka mo
kesčių: kuopa už juos už
moka. Veiklesniems nariams 
tuokiantis, suteikiama doviir 
na. Narių šeimynos nariams 
mirus, užprašoma šv. Misos. 
Kurie nariai prirašo dau
giausiai naujų narių vajaus 
meta, giuna dovanas. Už pa
sidarbavimą teikiami laips
niai.

Verta priklausyti prie LLe 
tuvos Vyčių 36 kuopos ir 
darbuotis šūkiu: “Dievui ir 
Tėvynei”. Įsirašykite ir ki
tus paraginkite įsirašyti.

Koresp.

Iš Tėvu Marijonų 
darbuotės

Jr

2. v

2228

4

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
Teikiamas dyka! i
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8099 ŠO. HAtSTED ST. TEL. VTCTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vaL pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vaL ryto Iki 5:30 valandos popiet.

čiatos palaikydami lietuviš
kumą, auklėdami mūsų jau
nuolius. Užtat mūsų pareiga 
visados juos paremti, lan- 

Tėvų Marijonų Bendradar k antis į parengimus: ar su- 
bių 10 skyrius ruoš a metinę teikiant auką pagal išgalę.
vakarienę sausio .23 d. šv. 
Jurgio parapijos svetainėj.

Šis skyrius yra parodęs 
daug veiklumo per pastaruo-i 
sius nepilnai tris metus. Na
rių energingumas visuose 
parengimuose stebėtinas. Va 
karai ar T. M. vienuolijai. 
ar parapijos naudai, puikiai 
pasiseka.

Tad ir ši metinė vakarie
nė rengiama nemažesniu strc 
pumu. Komisija tikisi, kad 
Visi nar ai, sulauksime daug 
ir svečių. Visi jaus reikalo 
svarbiam tikslui parengimą 
paremti.

Tėvai Marijonai dirba nau 
dingą darbą mūsų tautie-

“brangias” — neišsemia
mas žinių šaltinis. Visi spies 
kimės prie jo. Didžiausia lietuviu 

Jewelry Krautuvė

Koresp.

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik vien* poru aklų visam gyveni
mui. Saugokite ]a« leiadaml lieg- 
Munlnuotl Jaa modernllklauela 
metodą, kurtą regėjimo mokslą* 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
pMgfctoao akintą, korio pralali- 

an vtaą aklu JUmptmą.

Dr. John J. Smefana 
Dr.J. J. Smefana, Jr.

OPTOMBTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue
f. f' Kampas lt-toa 
Mhtant OANAZ oasa, dhioago
J. OFISO VAUUmOBi 
fegaūtoa »:» a. m Iki «:»« a. m. 

Tredlad. Ir šaftad. a. m.
na T:». m.

-4*

WOLK SI LB S O
W»si 3’V1'Strppf

AD\ AM Ui PHOTOGRAI’HY
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DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas
TeLi Yards 1829

Pritaiko Akintus.
Kreivu Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvl 
3401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos aus 10 Iki 4; nuo I fld 8

Parduodama Laikrodžius, Lalk- 
rodSlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomu Plunks
nas Ir kitus
visokius auk
sinius daiktus
už PRIENA-.
MlAUSIASl
KAINAS.

Turime (Odeli 
p a s i r inkimą 
Muzikalidkų Instrumntų, 
kaližkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių no 
daiktų.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Bes. Tel. GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Valandos: 2—4 ir 7—6 vakare 
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus
2428 West Marųuette Boad

i-juTmu re

EXTRA1 EXTRAi
Permalnytaa

▼arflaelr
adreme

lų muzfltanų

Talsom Laikrodžius, Laikro- 
dglius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Musikalius Instrumen-

JOHN A. KASS 
jetfELry — tfatohMaker 

— MUŠK)

4216 ARCHER AVENUfc
H*oa: LAFAYBm 3317

Lileturlkkae
9>(lukae

REMKITH
senA

ižtetuvIųDRauoą

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Gverything In the line of 

Eurnitnre

AIEX
AlESAUSKAS 

and SONS
Kactory Repreoentatlve.

. SHOVVROOMS tN 
MERCHANDISE MAKT

Kor utpointment calJ — 
REPUHLIC 6051

r?

IflARGUTI-f
VIENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 14» kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chiccrgo, III.

Telefonas — GROvehilI 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 fld 4 ir nuo 6 fld 8 vaL vak. 
| NedCHonds pagal sutartį 
Offlea ToL YARda 4787 
Namą TeL PROspeet 1990

"K YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

vaL: 1—3 Ir 8-3:30 P. 1L 
pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. SERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofižo vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 Wee« S5th Street

TeL CANal 6122

DR. BlfflS
GYDYTOJAS IR CHIRURO/

2201 VV. Cerm&k Rd. 
Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 v, v. 
Bekaaai, Trečiad. Ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

S241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

TeL CANal 0257
Bes. Tel.: PROspeet 6^p9

DR. P. I. ZAlftTDRiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 6 vaL vakare.

TSL YABds 8143

DR.V.A.
•YBYTOJAS B

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 85th Street

VaL: 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 VAvo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI1
Telefonai: 
Ofiso—HE 
Rczid.—Hl

Hoek 5849 
Ifiock 2924

M. KAETKB, eav.
MONARCR LIQUOR
8529 So Halsted St 

Fhone YAKDS S9M
I jxxxxi:x; atano

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGKIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROG£ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

ree
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
ini ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai ttmokarrri ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ TINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai SAmingo Patarnavimo I — t

KEI5TUTO SAVINOS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALCMET 4118 Jai. H. Moieris, Secty. SO. HALSTED ST.

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 fld 3 vai.; vak. 7-6; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Td........... VHtghria 1886

DR. Al. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4201 Archer Avenue 
MOONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus.

DR. I>. AlKOdONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

b- Penktadieniais 
VkL: 16-12 ryu. X P. lt

8147 fi. UMėd St, ChIMgo 
Pfrmadieniaia, TiūHi fimblg 

ir šežUdleniais 
Valandos: 8—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-trog lubos) ,

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsIUepia šaukite—

, Rea TeL: MHHray 2886,
OFISO VALANDOS: A I

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ori 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 
Sekmad. nuo 10 fld 12 vaL dieną.

DR. fMHY V. KRUKA5
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofise TeL LAFayeeto 8210 
Rea. TeL LAFayette 00M

Jeigu Neatsilieplamar— . 
šaukite: KEDzle 2868 *

VALANDOS:
Pina, Antr., Ketvir. 6 Ori 9 vak-; 

Periktad. 9:90 fld 0:30 vak. 
Sežtad- 6 vaL fld 0:50 vak.

Sekmadieniais pagal «nsitarimą 

Tikėjimas ir dora žmogui

duoda gyvenime stiprybę ir 
[jėgą.
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“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Te*. RANdolpb 048S-848B

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpoerer Oommlsnlon nu 

tatymal reikalauja kad dauiru 
«naa darbininku turi įsigyti Pa- 
liuonavlmo Raštą (statement at 
availabllity) nuo dabartinės dar
bo fstaitroM — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrinklt ar Jūs galit gauti 
h- ar Jums reikalinga pallno**- 
vimo raštas. Jūs- sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atslšaukit 1 Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Rberldan Bd.

CANVAS DIRBTUVfiJE 
SIUVĖJU _ FLOOR VYRŲ 

8PIJCERS — TRUCKERS 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Pradžioje 70c I valanda- 
Piece work rata Iki $1.00 ) vai.
AMERICAN CANVAS CO. 

8812 S. Wabash Avė.

REIKIA 
DARBININKŲ 
ATSISAUKIT I

2581 W. 48 th STREET 
MATYKIT MR. HASSOLD

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
SVARBIAI PRAMONEI

55 vai. I savaitę. Nors mažai paty
rimo reikalinga. Gera transportaclja 
Ir mokestis.

Kreipkitės prie Mr. Nelson.

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

PANCY ŠILK SPOTTER 
Atslšaukit J Valet Shop 

EDGEWATE5R BEACH HOTEL 
5849 Slieridan Rd.

PLUNKSNŲ PLOVĖJŲ
Patyrimo nereikia. 60c 1 vai. 66 vai. 
J savaitę. Laikas Ir pusė virš 40 vai. 
lOlJ'Sn karo darbai. Pastovūs po karo 
darbai. Geros darbo sąlygos.

AMERICAN 
FEATHER PRODUCTS

2801 S. Halsted

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTU

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

Kad būtum sveikas, su
tvarkyk laiką darbui, poil-

----------------- —a—

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTF,D — VYRAI

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
HandTruckers 

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS
★

MERIT DIRBTUVE
Gabumų Įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos įsidlrbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvė* tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina.

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

Danly Machine Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Avė. Ciceto. I1L

HELP WANTED — VYRAI

LlON MFG. CORP.
100% WAR WORK 

OFFERS YOU
1 BEST N. W. SIDETRANSPORtation 
8 8TEADY, REGUIjAR WORK 
8 OVERTIME atTIiME * ONE-HAIP
4 10% BONUS FOR NIGHTS5 VACATIONS WITH PAY
6 CAFETERIA AND»CANTEEN
7 HOSPITALIZATION INSURANCE.

FOR
TOOLMAKERS
SURFACE GRTNDERS___
BROWN & SHARP SETUP 
MACHINTST MAINTENANCE OlI^er 
PI.ANT MAINTENANCE HETPERS 
PLANT MAINTENANCE LABORers 
KINO8BURY HELPERS
THREAD MILLERS
FLOOR — BENCH INSPECTORS 
DRILL PRESS OPERATORS 
BURRERS
MTSC. M ACH. SHOP HELP 
MULTIPLE SCREW MACH. OPRS. 
PLATER HELPERS

No experlence:
Bring Birtb Certiflcate. 

APPLY 2640 BELMONT

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOMS
MOTERIMS

Štai tikra proga išmokti naudingą 
ir įdomų amatą.

Puiki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite į

ADMIRAL RADIO
3815 ARMITAGE AVĖ. 

4150 N. KNOX AVĖ.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

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

niais ar naktiniais šiftais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm šeštad.
8:80 ryto iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

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 assembly darbai prie 
mažų dalių.
WORNER ELEC. DEVICES 

848 N. Noble

HELP WANTED MOTERYS

MERGINŲ
GENERAL UTILTTY 

FLOOR DARBININKIŲ
DEL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palutsis

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

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ . 
Alga $77 Iki $80 | mėneoĮ. 
Pilnam ar daliniam laikui
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5840 Rberldan Rd.

★★ MOTERŲ ** 
KARO DARBININKIŲ 

250 — MOTERŲ — 250 
REIKIA 

TUOJAU
PRIE GAMINIMO SVARBIOS 

KARO MEDŽIAGOS

Mes išmokinsim ir mokėsim joms 
laike mokinimo 

Assembly 
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.

Atsinešklt pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Prie Abelnų Lengvų 

Dirbtuvės Darbų
ASSEMBLERS
INSPEKTORIŲ
DRILL PRESS OPERATORIŲ

Dienų ir NaktJ Darbai.
Patyrusių ar ne..

Gera alga — pastovūs darbai.

A. B. EQUIPMENT MFG. 
COMPANY s

2133 W. Fulton St.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ.
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atšilau 
klt darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
5 pp. šeštad. Iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po
pierių. •

2742 W. Sflth PLACE

WANTED 
TYPIST - CLERK

■s

PERMANENT 

POSITION 
PLEASANT

Workinq Conditions 
Apply

CHICAGO
CARTON CO. 

4200 S. Puiaski Rd.
Platinkite įdomiausią dien

raštį “Draudą”.

Slapta komunistu 
veikla Lietuvoje

(LKFSB) Vokiečių žinio
je esanti saugumo policija 
susekė Lietuvoje slaptą ko
munistui organizaciją. Tarp 
jos narių buvę ir keletas žy
mių Rusijos komunistų, ku
rie grįžo į Lietuvą jau po 
to, kai bolševikai buvo pa
sitraukę. Komunistų orga- 
nizaiijos vadas esąs žuvęs 
susirėmime, o jų slapta 
spaustuvė Kaune esanti lik
viduota.

] Lietuvi privežė 
daug sužeistu vokiečii

(LKFSB) Generalinis Lie
tuvos komisaras kreipėsi į 
Lietuvos gyventojus prašy
damas į savo namus priim
ti sužeistuosius. Gauta žinių, 
kad iš rytų fronto į Lietu
vą atgabenta labai daug sun
kiai sužeistų vyrų. Kai ku
rie iš jų yra netekę regėji
mo, klausos ar netekę kal
bos. Gelbstint sužeistuosius 
yra toks didelis pareikala
vimas kraujo, transfuzijoms, 
kad vokiečiai yra pažadėję 
mokėti |)o 100 markių kiek
vienam, kurs duos kraujo.

10,000 aplikantų
Kai Chicago Army Avia- 

tion Cadet Examining 
Board priėmė Robert Dean 
Swansos, 17 metų amžiaus, 
Austin high school studen
tą, pereitą antradienį, į avi
acijos kadetus, susidarė jau 
10,000 aplikantų. Armijos 
aviacijos kadetų egzamina
vimo boardas atidarytas nuo 
kovo 10 d.

IŠ MIAMI, Fla.—Laivynas 
šiandien pranešė apie Ame 
rikos prekybinio laivo nu- 
skandinimą Karibijos jūro
je, vidury gruodžio mėnesio. 
Trys įgulos nariai žuvo, o 
70 išgelbėta ir atvožta į Mi- 
ami.

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

RENDTTOJASI

Renduolasl keturių kambariu Ge
tas. Dėl tolimesnių Informacijų, pa
šaukite telefonu sekančiai — VTR- 
glnla 1218.

★ ★★

★ For Sale 1
★ For Help!
★ For Rent!
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America*! Greateat 

Llthuanian Daily Nevrspaper
— ESTABLISHED 1

CALL’ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPB 9488

IITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LTTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

SEKA MANEVRUS JAPONAMS PULTI

Maj. gen. William H. Rupertus (tolimoj kairėj) komendantas marinų vieneto, kurs 
pravedė dvi sėkmingas atakas ant japonų Cape Gloucester rajone, New Britain, kur 
nors Pietų Racifike seka marinų manevrus. (Acme-Draugas telephoto)

Karo Departamento žinią biuletenis
BAIGIA PIRMĄJĄ 
KONFERENCIJĄ

Atlantic City, N. J. — Tri
jų savaičių Jungtinių Tautų 
Pašalpos ir Atstatymo Ad
ministracijos Taryha suva
žiavime baigė detalius dar
bus sukūrimui organizacijos 
ir nustatymui jos politikos.

44-rių jungtinių ir bendra
darbiaujančių tautų taryba 
vienbalsiai nubalsavo priim
ti penkiolikos pakomitetų 41 
rezoliucijoje išdėstytą poli
tiką.

Priimtosios tarybos rezo
liucijos yra pradedamos į- 
žanga, aprašančia užduotį, 
kurią delegatai patys sau 
nustatė. Joje rašoma: “Jie 
(delegatai) turėjo prieš sa
ve uždavinį imtis pirmųjų 
žingsnių įgyvendinti 44 tau
tų nusistatymą, kad jrjngfcL- 
nių tautų karo pajėgų išlais
vintų teritorijų gyventojai 
gautų pagalbą ir pašalpą pa
lengvinti jų kentėjimus; 
maistą, drabužius ir pasto
gę; pagalbą apsisaugojimui 
nuo maro ir atgavimui gy
ventojų sveikatos; kad pa
ruošimai ir parengimai bū
tų daromi grąžinti belais- 
vius ir tremtinius į jųjų na
mus; ir pagalba atstatymui 
skubiai reikalingos žemės ū- 
kio bei industrijos gamybos 
ir kitų skubiai reikalingų 
patarnavimų.”

Priimtosios rezoliu c i j o e 
reprezentuoja UNRRA tary
bos atsakymą į kiekvieną šiių 
problemų ir apibrėžia numa
tomus administracijos žy
gius. Pasiekti nutarimai taip 
pat apžvelgia išteklių gavi
mui procedūrą bei metodus 
juos paskirstyti naudingai 
atitinkamai pagal reikalą; 
ir kelius kuriais UNRRA 
kooperuos su atskiromis vy
riausybėmis ir dirbs su ki
tomis oficialėmis bei pniva- 
tėmis, tautinėmis ir tarptau
tinėmis įstaigomis.

Rezoliucijos apima, ir tai
sykles, pagal kurias UNRR 
Administracija, bus tvarko
ma ir jos nustato formulę, 
pagal kurią nariai — val
stybės, didelės ir mažos, fi
nansuos savo pašalpos prog
ramą.

Nors trečiadienio susirin

kimas buvo tarybos sesijos 
uždaromasis, bet ten esan
tieji sudaryti komitetai^ jau 
pradėjo savo darbą specifi
nėmis problemomis.

Pilnaties sesijos uždary
mas buvo atžymėtas delega
tų pareiškimais dėl puikios 
kooperavimo dvasios, kuri 
vyravo per visą sesiją, ir iš
reiškimu mažųjų tautų at
stovų pasitenkinimo visiška 
lygybe, kuri vyravo tiek ben
druose tiek komitetų susi 
rinkimuose.

Šokėju grupės Kaune
(LKFSB) Kaune sudary

tos kelios šokėjų grupės pra
mogoms rengti. Jų tarpe žy
mią vietą užma 14 mokinių 
iš Nasvytytės pasižymėju
sios šokių mokyklos. Atro
do, kad okupantai darys 
spaudimą, jog tos meninin
kų grupės palinksmintų jų 
karius. Vokiečiai atima Lie
tuvos. gėrybes nuo gyvento
jų ir dar nori, kad Lietuvos 
žmonės juos linksmintų.

Mirties bausmė
laiškanešiui
Pumpučiui

(LKFSB) Specialus vokie
čių teismas pasmerkė mirti 
vokiečių pašto Telšiuose laiš 
kanešįi Kostą Pumputį. Jis 
kaltinamas pavogęs nema
žiau, kaip 15 siuntinių, ku
riuos lietuviai savanoriai 
siuntę savo g:minėms į na
mus iš rytų fronto.

DANGIŠKASIS DVARAS
ABBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šig 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., Chicago, III.

Gaisrai Vilniuje
(LKFSB) Rugsėjo mėne

syje buvo 11 gaisrų Vilniu
je.

PLATINKITE “DRAUGĄ»»

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė* 
Tel. Virginia 9114

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės virSminėtu 

antrašu.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLA9TIO MA. 
TBfUOLAS NATDKAJLaS (UJM 
SPALVOS DANTŲ PLMITOMS.

NAUJOS
BVUM8

DANTŲ
PLK1TOSVelvatone

$12.50
IKI $89.50 UŽ KIEKVIENĄ

Nootofdnoda. B* okoalo. Natūrai*. opai- 
»oa Noblunka. Vlaej taly Mnomoo dantų 
plaltoa. Permatomos oryotal olear pleltea.

Unlmae tarantuataa. Matartalas labai pa* 
natas | amatlai. Vienos

Darome pleltae (epamtM Ir 
rantas tik Ji latmluotų dentistų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1784 8. Aahland 8nd Fl. Mon. 8881

■no t Iki A tettad. nno • tkl A 
KALBAMA LUITU VIJIKAI

IMS W. 2flth St. 2n<l Fl. L«w 2»«8 
80 N. Deerborn Rni. 806, Nla. 0648 

VldurmleeAlo vai. t—I. Antradieni Ir 
ketvirtadieni nno • Iki T.
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

2884 Soath Oakley jEMfc _ Chicago, nHaoir
Publtšhed Daiiy, except Suudays, 

by the
UTHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 8c per copy.

AdvertSaing in “Draugas” bringa best results.

DRAUGAS
Beina kasdien, iSskyms sekmadienius.

Prerfumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
lustams ........ $7.00
Pusei metą ..................................................................... .. 4.00
Trims mėnesiams .................................................  2.00
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.50
Vienam mėnesiui .................................................................... 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .......................................................... ....................$6.00
Pusei metą .............................................................................. 3.50
Trims mėnesiams ................................................................... I.75
i^vicm mėnesiams 1.28
Vienam mėnesiui ......................   75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
, Bendradarbiams ir korespondentams raStij. negražinamo, Jei neprašo
ma UI padaryti ir nepriaiunčiaina tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teise taisyti. ir trumpinti visos prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
Irutnpal ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lafkraštin hededamoa.

Entered as second-Clau» Atatter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Ma7uIu tfliifn lik imn kizwitifrtnxInuiŲJu rutilų llnlItrU nKnijTiiKIj

KĄ APIE TAI MANO WILLKIE?

Wendell Willkie praėjusio sekmadienio "The New 
York Times” laidoj išrėžė pamokslą visiems tiems, ku
rie kelia nepasitikėjimą Sovietų Rusija. Ypač stipriai jie 
pasi sakė prieš tuos politikierius — respublikonus ir de-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CUICAGO, ILLINOIS Antradienis, sausio 4, 1944 >$s

BAIGUSIEJI KARIUOMENES KAPELIONŲ KURSUS

Amerikos Ramos Katalikų kunigai, įstoję į kariuomenes 
Cambridge, Mass. Ketvirtoj eilėj pirmas iš kairės į dešinę

kapelionus ir baigę reikiamąjį mokslą kapelionų mokykloj, Harvard universitete, 
yra lietuvis kun. Jurgis J. Vilčiauskas iš Hartford, Conn.

&

stoja mažųjų tautų teises. Kiek mums žinoma, visos 
tos tautos, kiek Baltijos valstybės, tiek Lenkija ir ki
tos, su Rusija palaikė ir nori palaikyti geriausius san
tykius. Jei tos tautos kovoja dėl Savo egzistencijos ir 
priešinasi bet kokiai okupacijai, ar ji būtų iš vakarų 
ar rytų, tai dar nereiškia, kad jos yra anti-rusiškos.

Klausimas, kas privers Staliną pripažinti Baltijos 
valstybių ir Lenkijos laisvę ir nepriklausomybę, ištikro, 
yra įdomus.

Dėl to galima štai kas pasakyti: Rusija įeina į jung-I > _
tinių tautų kolektyvą; Stalinas Teherano konferencijoj 
pasirašė deklaraciją, kurą stojama už visų tautų, ir 
didelių ir mažų, teises. Ir būtų tikrai skaudu, jei jung
tinėms tautoms pa šio karo, kuris eina dėl visų tautų 
išlaisvinimo, reiktų panaudoti fizišką jėgą, kad priversti 
Staliną išsižadėti pretenzijų į Lenkiją ir Baltijos val
stybes ir pagerbti jų teises į Laisvą ir neprįklausomą 
gyvenamą. Mes turime vilties, kad Jungtinės Valsty
bės, kurios bilijonus dolerių skyrė Rusijai kad ji galėtų 
nacius iš savo žemių išvyti, turės moralinę teisę pasa
kyti Stalinui, kad jis, išlaisvinęs iš nacių Rusijos terito-mokraitus, kurie išnaudoju “priešrusiškąsias grupes’ 

savo politiniams siekimams. Nors Willkie ir pripažįsta, rijas, nesikėsintų pavergti savo kaimynines tautas ir 
kad Maskvos, Kairo ir Teherano konferencijose daug kad Amerikos žodžio Stalinas paklausys. Kitu atveju
kas pasiekta, tačiau jis “įgnybia” Prezidentui Roose- 
vefltui ta prasme, kad jis paleidęs iš savo rankų vado
vybę Stalino ir Churchillio naudai.
OPiOJI PROBLEMA \

Willkie savo rašte kalba apie tai, kad mažųjų Euro 
pos tautų klausimas — tai viena iš opiausių problemų, 
su kuria turi susidurti Amerikos politikai. Dabar ypač 
ši problema pasidariusi aktuali. Ji dabar skersai mūsų 
kelio yra atsistojusi. “Taika ir gerovė, dėl ko mes 
darbuojamės, daug pareis nuo mūsų teisingo ir sveiko 
sprendimo”. Ir reikalas tą problemą išspręsti esąs la
bai skubus. Juo arčiau raudonoji armija eina Lenkijos, 
juo labiau artėja krizė jungtinėse tautose. Prie to pri
sideda svarbieji Balkanų reikalai, kurie taip jau rei
kalauja rimčiausio dėmesio ir greito jų ateities spren- 
d'mo. Jisai klausia “ar tie, kurie naminėse manipulia
cijose savo tikslams naudoja tokias opias problemas, 
kurie taip laisvai kalba apie Stalino {privertimą pripa
žinti Lenkijos ir Baltijos pilną integritetą — ar tie nu
duoti mažųjų tautų draugai turi bet kokį metodą, ku
riuo jie mano ‘priversti'Staliną’?”

Jis, Willkie, nemano, kad tai būtų galima padaryti 
ginkluota jėga. Tokio nusistatymo žmonės, kurie pra
eityje1 priešinęsi Amerikos įstojimui į karą, nesutiks, 
kad silpsti amerikiečius kareivius Centralinės ir Rytinės 
Europos ginti.

REIKIA PAVEIKTI I RUSIJĄ

Šis respublikonų huvęs kandidatas į prezidentus 1940 
metų rinkimuose (ir norįs juO būti šiais metais), ma
no, kad ne kas kitas, bet Rusija nulems šalia jos gyve
nančių mažųjų tautui likimą. Toks tai yra pačios Ru
sijos nusistatymas ir noras. Anot jo, amerikiečių pa
reiga yra paveikti Rusiją, kad ji tą nusistatymą pa
keistų. Tų problemų; neišrišią tie, kurie pasisakę net 
prieš tokią tarptautinę organizaciją, kurios tikslas kaip 
tik yra apsaugoti ir palaikyti mažųjų tautų teises.

Vienu žodžiu sakant, Willkie įtaria aniti-rusiškumu 
tuos, kurie stovi už mažųjų tautų teises tik dėl to, kad 
čia, Amerikoje, tų tautų žmonių daug gyvena ir nori 
pasinaudoti jų balsais rinkimų metų.

Skaitytojas, perskaitęs Willkie rašinį neras konkre
čių pasiūlymų, kaip patenkinti Rusiją ir išrišti mažųjų 
tautų problemas.

Tos problemos, tiesa, yra keblios ir opios, bet jos iš
rišamos. Teoretiniai jas išriša Atlanto čarterls. Rei
kia tik paruošti tinkami planai praktiškam jų išspren
dimui po šio karo.

SĄJŪDIS DEL LAISVES — NĖRA PRIEŠ- 
RUSIŠKUMAS

Reikia išmušti »?u iŠ galvų, kad mažųjų tautų (Ru
sijos kaimynų) sąjūdis dėl ataisteigimo Laisvomis ir ne
priklausomomis yra sąjūdis prieš Rusiją. Negalima va
dinti prieš-rusais nė tij, kurie vienu ar kitu būdu už

tiksiąs nebus pasiektas. Jei po šTo karo bent viena, kad 
ji būtų ir mažiausia, taiką ir laisvę mylinti tauta pasi
liks vergauti didesnei valstybei, turinčiai didesnę fiziš
ką jėgą, reikš, kad atstatytoji taika nėra teisinga. Ji 
nebus nė pastovi.

★

Kazimieras Rugys
Praėjusį sekmadienį, beklausydamas šv. Mišių Šv. 

Stepono bažnyčioje, nuo širdies Bmūgio mirė Kazimieras 
Rugys.

Velionis buvo senas lietuvių veikėjas Chicagoje. Kaj 
daugi gyveno Šv. Mykolo lietuvių par. ribose, North 
Side, todėl šitoj apylinkėj jis daugiausiai ir darbavosi, 
prisidėdamas prie lietuviškų, patriotiškų reikalų. Ve- 
lionies žmona, taip jau veikli mūsų organizacijose, yra 
plačiai žinomo veikėjo, vado ir politiko — kun. Mykolo 
Krupavičiaus sesuo, kurios duktė Aldona (Bulotienė) 
aukštuosius mokslus išėjo Lietuvoj ir ten mokytojavo 
iki okupacijos laikų. Kadangi jos vyras bolševikų buvo 
ištremtas į Rusiją, Aldona (Rūgytė), kaipo Amerikos 
pilietė, grįžo atgal pas savo tėvelius į Chicagą. Visai 
Rugių šeimai reiškiama užuojauta.

Tai proga primename, kad kun. M. Krupavičius yra iš
vežtas į Vokietiją, nes, mat, naciams nepatiko, kad jis 
iš visų savo jėgų darbavosi dėl atsteigimo laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos.

;---------------------------------------------------------------------------------

Drabužių rinkliava 
Lietuvoje

(LKFSB) Pernai metais 
Savytarpinės Pagalbos orga
nizacija (kuri susidarė iš 
vokiečių panaikinto Lietuvos 
Raitddnojė Kryž'aus) surin
ko 70,000 drabužių.. Ir šie
met nuo spalių 1 iki Spalių 
15 d. buvo drabužių rink
liava Lietuvoje. Pertaisius 
— senieji drabužiai dalina
mi neturtingieS’ems. Iš viso, 
Lietuvoje didelė drabužių 
stoka. Savitarpės Pagalbos 
organizacija nuo šių metų 
sausio 1 dienos surinko au
kų 1,030,731 markę. Pašal
pa buvo suteikta 147,342 
žmonėms. Tarp jų buvo 3,- 
657 šeimas iš kurių tėvai, 
ar kiti šė mos nariai, anks
čiau uždirbusieji duoną, iš
vežti į Sibirą; 3,120 sušelp
tų šeimų buvo su mažais 
vaikais ir dar sušelpta 3,429 
neturtingi moksleiviai lir stu
dentai.

Net ir okųpantų-nacių 
priespaudoje esantieji lietu
viai įstengia kits kitam rei
kale pagelbėti, duodami pa
vyzdį! laisvėje esantiems vien 
taučiams...

Žudo vokiečių 
patikėtinius

(LKFSB) Vilniuje išeinąs 
vokiečių kontroiiuo j a m a s 
laikraštis praneša, kad spa
lių 6 d. buvo nužudytas Lud- 
wig Thiel, jaunas vokiečių 
ūkininkas, kuriam buvo pa
vesta prižiūrėti Glaušų dva
ras.

— Generalinis komisaras 
von Remteln praneša apie 
tragišką mirtį Jono Žuko, 
Utenos apskr. viršininko. Jo 
veikimas buvęs nukreiptas 
daugiausiai prieš bolševikus.

Kaune
(LKFSB) Spalių 12-15 die 

nomis Kaune buvo arklių re
gistracija, kurią atliko vo
kiečių karinis komitetas. Nu 
statytomis dienomis arkliai 
turėjo būti atvesti. Įsakymo 
nepaklausiusiems grąsina- 
ma bausmėmis: šešios sa
vaitės arešto, ar 150 markių 
pabaudos.

Lietuvoje trūksta z 
maisto

(LKFSB) Iš rytų {pafron
tės į Baltijos kraštus nuogti 
lat atvyksta pabėgėlių. Gy
ventojų skaičiui kasdien au
gant, jaučiamas maitoto trū
kumas. Ūkininkams papildo
mos rekvizicijos. Kai kurie 
ūkininkai, jau nebegali rei
kalavimų išpildyti, tuo la
biau, kad daug kur jaučia
ma pašarų stoka lir grūdai 
panaudojami gyvuliams, kaa)( 
yra uždrausta. Dėl to oku
pantai imasi žiaurių prie
monių. Jei ūkininkas neiš
pildo savo įsakymo, atsako
mybė krinta ant visų tų kai
mo ūkininkų. Stengiamasi 
išieškoti prievarta.

Naujas laikraštis
(LKFSB) Okupacinė val

džia davė leidimą pradėt leis 
ti naują periodinį žurnalą 
lietuvių kalba, vardu "Kū
ryba”. Jo redaktoriumi bū
siąs Stasys Leskaitis.

Jr

SPAUDOS APŽVALGA
Bolševikėiiai už tautų pavergimų

"Garsas” rašo:
"Gruodžio 18-19 dienomis Brooklyne lietuviški bOl- 

ševikėliai turėjo konferenciją, kuri visais atžvilgiais 
buvo mizerištea. Bolševikėiiai jaučia, kad jų išgamiš- 
ką veiklą smerkia ne tik visa beturiu tauta, bet ir 
kitataučiai su pasipiktinimu žiūri į tuos, kurie trokš
ta vergijos retežių savo šenai tėvynei, savo tėvams, 
broliams, seserims ir visiems savo tautiečiams. Mū
sieji išgamos, Maskvos vergučlai išeina ir prieš visus 
Jungtinių Amerikos Valstybių bei kitų demokratijų 
aukštuosius principus — laimėti šį karą ir grąžinti 
taiką ir ramybę visoms laisvę mylinčioms, didelėms 
ir mažoms tautoms. BolŠerikėMai gi stori už tautų 
pavergimą, už agresiją, kuri jau užtektinai davė par 
šauliui kraujo, kentėjimų ir vargų.”

lietuviams Prancūzijoje
(LKFSB) Paryžiaus radi

jas šių metų lapkr. 9 dieną 
paskelbė apie Prancūzijoje 
išleistą įsakymą, pagal ku
rį visi lietuvių kilmės asme
nys, turintieji daugiau, kaip 
15 metų amžiaus, privalo 
užsiregistruoti emig rantų 
lietuvių ofise 5 Rue de Mes- 
sine, Paris, VIII arrondisse- 
ment. Lietuviai, kurie iki 
1943 metų gruodžio 31 die
nos neįsigys aukščiau minė
tos įstaigos išduodamų pažy
mėjimų, bus laikomi SSSR 
piliečiais ir jfems bus taiko
ma SSSR piliečiams išleis
tieji nuostatai. Matyt oku
pantai ir kituose kraštuose 
esančius lietuvius nori pri- 

■ versti patarnauti jų, kari
nėms užmačioms ir nepasi- 
(fuodantiėms grąsina sunke
nybėmis, kokias jie yra nu
matę savo priešų krašto — 
SSSR — piliečiams.

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge0

Mirtis ož sažeidim;
kolonisto Lietuvoje

(LfcFSB) Specialus vokie
čių teismas Kaune nuteisė 
mirti farmų darbininką An
drių Meškauską /iš Ąžuolų 
Būdos už nelegalų ginklų 
laikymą ir už pasikėsinimą 
nužudyti du vokiečių kolo
nistus, kurių vienas buvo 
sužeistas Pentųpių kaime 
rugp. 9 d. '

RAUDONOJI ARMIJA PERKIRTUS NACIŲ FRONTĄ

m/ssfAN torus rs
n az/hf to arfa 

MILĖS '

• Apskaitoma, kad 300,000 nacių kariuomenės betvarkiai 
traukiasi linkui Lenkijos ir Rumunijos nuo didelio Sov 
Rusijos kariuomenės puolimo pro perkirstą fronto liniją. 
Naciai, sakoma, tikisi atsilaikyti naujoj apsigynimo vie
toj— prie Bug upės. (Acme-Draugas telephoto)

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagdj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų r 
pirmos rūšies produktų. ’jtf

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS J|

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
kite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monro© 0809
V-

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".
-r—
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mus
x Prof. ft. Pakštas it* kun. 

J. Prauskis šį vakarą, sau
sio 4 d., kalba Bridgeporte, 
Šv. Jurgio parapijos salėj, 
aktualiais Lieit.uvos reika
lais. Įėjimas visiems dykai. 
Lietuviai kviečiami kuo skait 
}inglausiiaiL atsilankyti.

X Dr. E. J. Chesrow, vir
šininkas gydytojų štabo Oak 
Forest Infirmary, atsistaty
dino ir* išvyko Ji kariuomenę 
gydytojo pareigoms. Ėjusias 
pareigas perdavė savo bro
liui dr. A. J. Chesrow.

X Rapolas Baliauskas, 
veiklus lietuvių chorų narys 
ir didelis lietuviškų dainų 
mylėtojas, po operacijos jau 
grįžo iš ligoninės ir nori 
greit visiškai pasveikti, kad 
vėl galėtų dirbti ir dainuoti.

X “Draugo” koncerto pro
gramos dalyviai jau ruošias.

RUOŠIASI DIDELIAM ŽYGIUI
r»-?

>

■

į*

X Frances Krasauskaitė, • * *Prašome ir tamstą ruoštis
Pittstan, Pa., lietuvių veikė
ja, Naujų Metų švenčių pro
ga buvo atvykusi Chicagon. 
Viešėjo pas K. Gaubį, Dievo 
Apvaizdos parap. vargoni
ninką.

X Vladas Strioga, North 
Side veikėjas, parapijos ruoš 
tam Naujų Metų sutikimo 
vakare laimėjo gerą dovar 
ną — virtuvės setą (stalą, 
kėdes) iš Smith (lietuvių) ra 
kandų dirbtuvės.

X Uršulė ir Antanas Ja
kaičiai, gyv. Christiana Av., 
ąiomis dienomis susilaukė 
trečio kūdikio. Motina ir nau 
jagimis ilsisi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. ■ 1

X Seseriai Klementai, mo
kytojai Gimimo Panelės Šv.

dalyvauti toje metinėje mu
zikos ir dainos šventėje. Kon 
certias bus sausio 16 d., So- 
kol Hali.

Generolas Dwight E:senhower, vyriausias komanderis 
ruošiamos invazijos Vakarų Europon, konferencijoj su 

sieninius kalendorus. Jei per jam paskirtu pageibininku — britų oro jėgų viršininku 
klaidą kuris skaitytojas dar maršalu Sir Amold Tedder. (Acme-Draugas itelephoto) 
negavo, gali kreiptis į B. Ki

X No. Side lietuviai veik 
visi jau yra gavę “Draugo

zelevioių, parapijos dženito- ! SUSIRINKIMAI 
rių.

Cicero. — Metinis susirin- 
X Brighton Park sodalie-Į kimas ARD 9 skyriaus įvyks 

tės Šv. Kalėdų proga apian-1 antradienio vakare sausio 4 
kė Šv. Kryžiaus ir Lorettoj d>> 7 val., parapijos salėje, 
ligonines ir pagiedojo kalė- Visos rėmėjos nuoširdžiai 
dinių giesmių. Susirinku
siems ir atvežtiems sveikes-

kviečiamos atsilankyti ir me 
tirų mokestį užsimokėti1. Po 

niems ligoniams buvo dide-Į susirinkimo bus “sočiai”, 
lio malonumo pasiklausyti per kurį rėmėjos galės pa-
gražaus choro giedojimo.

. , X Ona Paurazienė, Brigh- 
partpijoe mokykloj, liūdėso ton Park bimierka šiomis, R .. .
valandoje, netekus brollo-ka- i dienomis 1Svyko / Detrrft,' g P ’

silinksminti, pasivaišinti.
A. V.

reivio, kars tragiškai Snvo.,'Mich aplankyti wrgančią
Mokyklos Motinų draugija, j 
sykiu su visomis seserimis 
ir vaikučiais pareiškė užuo
jautos.

X B. Vančytė, 4413 So. 
Fairfield Avė., DKK narė, 
jau grįžo iš ligoninės nuga
lėjus rimtą ligą, bet, gydy
tojų įsakymu, dar turi visą 
mėnesį gydytis namuose.

X Jonas Valantiejus, prieš 
tris mėnesius įstojęs sava
noriu į marinus ir perėjęs 
pirmus pratimus San Diego, 
Calif., dabar parsiųstas į mi- 
litarę kolegiją Chicagon.

X Kun- J. Prunskio kny
ga “Sibiro ištrėmime ir bol
ševikų kalėjime”, tik ką išė
jus iš spaudos, tikrai įdomi. 
Patartina, visiems įsigyti. 
Tikrai jausitės pergyveną 
tas kančias.

motiną Veloniškienę, ir pa
viešėti pas savo seserį Elz
bietą Paurazienę, Moterų Są
jungos centro pirmininkę.

X Cicero-Berwyn Real Es- 
tiate Board vialdybon išrinkti 
prez. William H. Hudecek, 
vice prez. Cicerai Thomas J. 
Stob, vice prez. Bervynui 
James Karban, iždin. Att- 
hont Radicus ir sekr. John 
0. Sykora.

X V. Rėkaus, North Side 
lietuvių veikėjo, namuose 
per Naujus Metus buvo su
ruošta puota jų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. 
Dalyvavo daug giminių, drau 
gų; buvo daug sveikinimų 
ir dovanų.

PIRKITE KARO BONUS!

mm

X
BARBORA VOGEI J ENK

(po tėvais .Motušaitė)

Mirė Sausio 3 d., 1944, 2:10
vai. ryto, su'aukus puoės atnž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau- 
ragės apskr., Upynos parap., 
Vytogalos kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliam? nuliūdime

2 rūnus Pranclftkų ir Joną.
3 seseris Marijoną ir švogerj 
Jurgi Verpečlnskus, Oną Sko- 
Užlus, Joanna ir ftvogerį Izi
dorių Kabelius, brolj Joną Mo
tušę, pusseserę Agnietę Gilie- 
nę ir daug kiti) giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos. Trętininkų, 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų, 
TT. Marijonų Bendradarbių ir 
Gyvojo ir Amžinojo Itažan- 
čiaus draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M, Phiriips koplyčioje, 3307 S. 
Lltuanlca Avė

laidotuves įvyks ketvirtąjį., 
flatrtiO 6 d. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus aily.fita J Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po .pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

NudštrdJMal kviečiame visus 
gimines, draftgus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laldotuv6ae.

Seserys, Rvo-
gertai, Pusseserė ir filminės.

lAldotcrvlų TMrektorl'us An
tanas M. yMinps, Tdl. YaPds 
4908.

parapijos mažoje salėj. Rė
mėjos malonėkite atsilanky
ti. Valdyba

A B A
KOtKlNA KAI.VINSKIENF.

(po tėvais Janavičiūtė)
Gyveno prie dukters Mrs. 

Anele Balkus, 1516 So. 50th 
Avė.. Cicero, 111., kur ir mi
rė Saus.. 1 d., 1944, 6:30 vai. 
ryte, sulaukus senatvės.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Alytaus apskr., Daugą parap., 
Melmytėlės kaimo.

Amerikoje išgyveno 14 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

2 dukteris: Anelę Daikus ir 
Marijoną Mišeikis ir jos vyrą 
Fred, 3 sūnus Joną Krause, 
Adv. Walter Krause ir Juo, 
zapa Krause (visi U. S. Ar
my), vyro sesers vaikus, bro
lienę Juzę janevičienę, jos vy
rą Andrių ir jų šeimą (Water- 
loo, Iowa), ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko 2 dukteris ir 
ją šeimas.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 S. 
50th Avė., Cicero,’ III.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
Sausio 5 d., 1944, iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa-, 
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

'Nūoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Kūnai, 
žentas. Vyro Sesers Vaikai, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

NULIŪDIMO4o LVALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109 •

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT <X)MPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
jk?'

MAUZOLEJA1

ŽENKLAI

Povilas mesokis
Gyveno 9256 S. Chicago Avė.
Mirė Saus. 1 d., 1944, 2 vai. 
pp. sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Ramyga
los parap.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdiihe 

broli Petrą, anūkę Ann Saj- 
dak, anūką John Paliliuną, 
ir kitas gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Law- 
rence Waikowiak koplyčioje, 
8747 Commercial Avė,

Laidotuvės Įvyks trečiad., 
Sausio 5 d. iš kopi. 8:30 
vftl. ryto bus atfyddtas įšv, 
Juozapo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingoj pa
maldos už veliOhio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę: Brolis, Anūkai ir 
Ulmlnės.

Laidotuvių direktorius A. 
Lawrence Waikowiak, Telef, 
Sagtnaw 4109.

- Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyriaus ekstra susirinki
mas įvyks .trečiadienį, sau
sio 5 d., 7:30 vai. vakare,

KAZIMIERAS KŪGIS
Gyveno 2025 W. VValton St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Saus. 2d., 9:15 v. ryto, 1944m.

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

Amerikoje 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 Brooklyne ir Chieagoj.

Priklausė organizacijose: 
Chicagos Liet. dr-jos, Keistu
čio Pašelpos Kliubui, S.L.A. 
226 kuopai ir Kriaučių local 
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 į 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 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nullfldę liękame: Moteris, 
Sūnus, Duktė Ir kitos Giminė.-.

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

PETRAS TELTCENAS
Gyveno 11320 S. Forest Avė.

Mirė gruodžio 31, 1943,-11:30 
vai. vakare, sulaukęs 47 metų 
amžiaus.

Gimęs Vilniaus gubernijoj, 
Švenčionių apskr., TVerečios 
parap., Galalaukio sode.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Adelę, po tėvais Ku- 
doba, sūnų Petrą, U. S. Army 
(dabar Anglijoj), tris pusse
seres Elei.ą Gei.ys, jos vyrą 
Joną ir šeimą, K-roiiną Kiso- 
nis, jos vyrą Juozapą ir šeimą, 
ir Sesuo iziuorę (š.. Kazimie
ro kongregacijos); švogerį Al- 
phonse Kuačba ir šeinią ir 
daug kitų giminią, draugų ir 
pažįstamų tia ir Lietuvoje.

Priklausė prie I+RKSA 33 
kuopos, Visų šventi) Parap. 
šv. Vardo dr-jos ir 9-to Warao 
Lietuvių Demokratų klubo.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 5 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtąs 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

NtiTludę: Moteris, Sūnus, 
dalyvauti laidotuvėse.
Puseseėės, švogeris ’ir Giminės.

Laidotuvių Oirektori-us L. 
Bukauskas, Tel.' Puliman 9661.

BALTRAMIEJUS
ŠEŠTOKAS

Mirė sausio 1, 194.4, 3 vai. ry
te, sulaukęs pusės amž.

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

Amerikoje išgyveno 35 iu.

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 irZig- 
mont Kielas, pusseserj 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 Šy. 
Juozapo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse*

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
Kūnus, Pusbroliai, l*usscserė ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius X. J. 
Zolp, Tel. IČAKds 0781.

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

BĮ firma Viri 50 Metų
Tog Pačios šefanoe 

RanboMl

PERSONAL1ZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL C09TI 
PARTICVLAK PEOPLE PREFEK PACHANKIS PRODUOTION8 

DISTRIBUTOR.S OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Moet Beautlful—Moet Enduring—Strongest—Best In The World. 

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

JOHN w; PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Litbuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; šešta*, tr Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JONAS U A1TKUS
Gyveno 1824 S. Ruble St.

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

Gimė Chicagoje.
Paliko* dideliame nuTHidfmc 

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 Apveizdos parap. baž
nyčią, kurioje įvj/ks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į 8v. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame Vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti Šiose fal- 
dėtuVėse.

Nuliūdę: Brolis, Resno, 
Tėvai, Dėdė, Pusbroliai. Pus
seserės, Clocė Ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. 
M. Skudas, Tel. MOnrbe 3377.

GAR Y, INBlANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PFtUZIN FUNEFtAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

P. h RIDIKAS
3S54 SO. HALSTED ST.

Telephone YABDS 1419
710 W. 18th STREET

LJ.Z0U>
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
SSU LHUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1158—88

JOHN F. EUD0K1S

LaKioTuviŲ iMratiorns
AMBULAftCl Meną 1r BefrlĮ

i f i i i ' 4*

LACHAWICZ IR SUMAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN A VE.

Tholies: CANAL 2515 
DOMMODORE 576fi 

TULLMAN 127Q

Omą* Uotrra manot Atm avnnm 
Tel. Y AR DS 1741-17*2

♦MT-M SOUTH CALTFORMIA AVfcNUB 
ML LAPareMs ®W7

RAMO nKRSRAMAB —BtOO mrtSdirKMRrtadrrak.
11 ntottas WOB8 (1390), aa Povttu ndMtntark.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILUPS
3307 UTUAN1CA AVĖ.___________ Phone YARDS 4908

1. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIPORN1A AVĖ. , Phone LAF. 3572

'■f,

f
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

'Draugo" agento sūnus Dėdės Šamo 
kariuomenėje '

Cpl. Joseph Aukškalnis 
gimė 1920 metais, balandžio 
16 dieną, Gary, Ihd. Baigė 
Froebel aukštesnę mokyklą, 
yra vehicle (vežimų) mecha
nikas. Pasižymėjo basebali, 
track ir basketball sporte. 
Jis operavo plienui ploninti 
mašiną. Priklausė prie C.I.O. 
ir Šv. Vardo draugijos.

Jo tėvai yra Joachim ir Pa- 
tricia Auškalnis.

Auškalnis yra “Draugo” 
dienraščio uolus agentas ir 
platintojas.

A. •'

Cpl. Joseph Auškalnis

Cpl. Joseph Auškalnis į 
Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1942 metais, gruodžio 
8 dieną. Jis dabar randasi 
Arkansas valstijoje kareivių 
stovykloje.

Vyrą mirtis sutiko grįž
tant iš medžioklės

Bloomington, III. — Allie 
O. Camp, 68 metų amžiaus, 
iš Bloomington miesto, žu
vo netoli Hudson pereito 
sekmadienio vakare, kai jis 
grįžo su savo žentu iš me
džioklės. Kai automobilis, 
kuriame jis važiavo, sukos 
užsisukime, padangos spro
gimas atidarė duris ir seny
vo amžiaus vyras iškrito iš 
mašinos ir įvyko mirtis.

Dalyvavo Lietuvos 
konsulas

Pereitą sekmadienį Da- 
riaus'-Girėno salėje, Chica- 
goje, įvyko ateitininkų susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
Lietuvos konsulas Chicagai 
p. P. Daužvardis ir jo žmo
na.

Šiame susirinkime išrink
ta nauja 1944 metams Atei
tininkų Draugovės valdyba. 
Apie patį susirinkimą ir 
naujos valdybos sąstatą bus 
parašyta kitą kartą.

V82S
lx>G OmJI

"BETTER GRAB IT, MISTER-lfS THE LAŠT R00M FOR RENT IN TOWNl*
.-V * •. . .. . . r

Gyvenimo vaizdelis

Miegas išgelbėjo pinigus

Šiurpus atsitikimas

Rado perpjautą ir pririštą jauną 
moterį prie prausyklos

*
Miss Florine Henry, 27 ■ ku. Paskui jis pririšo jauną 

metų amžiaus, comptometer moterį skalbykloje prie 
operatorė Federal Reserve prausyklos.
banke, 164 West Jackson 
boūlevard, buvo sumušta ir 
perplauta pereitą sekmadie
nį kokio tai vyro, kuris ją 
sučiupo jos namų skalbyk
loje, 1234 Loyola avė.

Miss Florine Henry galė
jo matyti užpuoliko tik plau
kuotą ranką. Užpuolikas už
dėjo savo ranką ant jos bur
nos, kai ji ėjo laiptais iš 
skalbyklos apie 12:30 vai. 
po pietų. Ji buvo įvilkta at
gal į skalbyklą. Užpuolikas 
mergaitės galvą sutrenkė į 
sieną ir ji neteko sąmonės.

Užpuolikas jauną moterį 
perpioyė su skutimo peiliu-

Ji buvo rasta savo sesers 
Paulinos, kuri nuėjo į bais- 
mentą patirti dėl jos nebu
vimo. Rogers Park policija 
jauną moterį nugabeno į šv. 
Pranciškaus ligoninę, Evan- 
ston.

Jauna moteris įkando už
puolikui į ranką.

Ligoninės gydytojai pa
reiškė, jog moteris nebuvo 
išniekinta.

Policija mano, kad tas 
vyras yra koks tai maniakas 
(pakvaišęs). Policija smar
kiai ieškojo užpuolėjo.

Skelbkitės Dieų. “Drauge”

Moteris pakeitė savižu- 
dystės mintj; telefonas

išgelbėjo jos gyvybę
Kai Mrs. Mary A. Hous- . 

ton, Oakland telefonistė, iš- > 
girdo telefono nukritimą 
nuo kabelio anksti pereitą 
sekmadienį, ji pažymėjo nu
merį ir pranešė Hyde Park 
policijai. Policininkai Ed- 
ward Delso ir John Hughes 
nuvyko į ąpartamentą, 
3972% Ellis avė., įėjo pro 
langą, ir rado Mrs. Tomasa 
Leiva, 26 metų amžiaus, be 
sąmonės dėl gazo, kuris išė
jo iš virtuvės pečiaus. Mote
riškė buvo atgaivinta ir nu
gabenta į ligoninę. Ji pareiš
kė policininkams, jog bandė 
nutraukti savo gyvybės siū
lą dėl ginčo su vyru, bet ve- . 
liau pakeitusi savo mintį. j^).

Pirkite Karo Bonus

Mirė bažnyčioje
Kai Kazimir Rugis, 66 me- 

tų amžiaus, siuvėjas, klausė 
šv. Mišių Šv. Stepono veng
rų bažnyčioje, 2015 Augusta 
boūlevard, jį ištiko širdies 
ataka ir jis mirė. Rugis gy
veno 2025 Walton str. Jo 
duktė Aldona Rugytė-Bulo- 
tienė atvyko iš Lietuvos 
1942 metais vasarą. Ji'matė 
bolševikų ir nacių okupaciją 
Lietuvoje.

Mirė viešbutyje
Frank Kocilsky, 60 metų 

amžiaus, darbininkas, buvo 
rastas pereitą sekmadienį 
negyvas savo kambaryje, 
809 So. State st. Manoma, 
jog mirė nuo širdies atakos.

Žymus ir garsus katali
kas lakūnas

Lt. Comdr. Edward H. 
O’Hare, 29 metų amžiaus, 
buvo nušautas žemyn ir yra 
skaitomas kaipo dingęs po 
oro kovos su japonais, Cent- 
ralinio Pacifiko apylinkėje. 
Jis ' prezidento Roose velto 
buvo pavadintas didžiausiu 
kovos lakūnu.

Lt. Comdr. Edwarl H. 
O’Hare buvo priėmęs katali
kų tikėjimą. Jis buvo kon
vertitas. Jo žmona, • buvusi 
Rita Wooster, St. Louis, da
bar gyvena San Diego, Cal., 
jo motina Mrs. Seimą 
O’Hare yra iš Phoenix, Ariz.

Ira Nehrlich, 48 metų am
žiaus, 1310 Ashland avė., 
Evanston,, buvo užmigęs, kai 
penki vagys atėjo į Bee-Gee 
taverną, 7452 N. Westem 
avė., pereito sekmadienio 
vakare, ir išgelbėjo savo dvi
dešimt dolerių.

Vagys apkraustė septynis 
kitus kostumerius ir savi
ninkus Mr. ir Mrs. Ed. Ste-

nersen, užpakaliniame Ste- 
nersen gyvename bute. Iš 
kostumerių vagys paėmė $80 
ir iš Stenersens $350, paltą 
už $350 ir laikrodį už $145 
vertės.

Vagys netrukdė Nehrlich, 
chemistą, kuris buvo prisnū
dęs prie stalo, jo pinigai 
buvo nepaliesti.

iiDRAUGO"

Apvogė vaistinę
Vagys įsibrovė į Harry C. 

Mogensen’s vaistinę, 2624 
North avė., pereitą sekma
dienį, ir pavogė už $25 karo 
štampų, cigariečių už $150 
vertės, ir $65.

Mirė lietuvis
Naujų metų išvakarėse 

mirė Petras Teličenas, 47 
metų, 11320 S. Forest avė. 
Jo sūnus Petras Teličenas 
yra Dėdės Šamo kariuome
nėje, dabar randasi kur tai 
Anglijoje. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį.

Petras Teličenas mirė nuo 
širdies atakos. Buvo “Drau
go” skaitytojas.

Didelis susirūpinimas ,

Trukdomas gražus veikimas

Jei jis paisytu Dieve 
įstatymu...

London. — Beveik visi 
laikraščiai pastebėjo, kad 
kai Churchill ir Stalinas at
sisveikino po konferencijos 
Teherane, britų ministeris 
pirmininkas paspaudė Stali- i 

no ranką ir pasakė: “Good- 
bye, maršale Staline, ir Die
vas jus telaimina”.

Tenka pastebėti, kad visai 
kitokie dalykai būtų, jei Sta
linas paisytų Dievo įstaty
mų. Tada jis nenorėtų sa
vintis nei Lietuvos, nei Lat
vijos, nei Estijos, nes sep
tintas Dievo įsakymas sako: 
“nevok”.

METINIS
KONCERTAS
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LIETUVIŠKOS VESTUVES

Pranešama, jog Back 
Yards kaiminystės tarybai 
atstovaujančiai daugiau kaip 
100,000 narių, Stockyardų 
bendruomenėj, Chicago Park 
Distrikto buvo paneigta nau
doti Davis Square Parką, 
45th ir Marshfield avė. Apie 
tai Tarybos pareigūnai nu
siskundė pereitą sekmadienį.

Taryba ten turėjo savo 
patalpap ir mokyklos vaikai 
gaudavo šiltus užkandžius 
pigesne kaina, kai tai įsi
steigė prieš penkis metus.

PERKELIAMAS Į 
KITĄ VIETĄ

Back Yards taryboje daug 
dirbo Joseph P. Meegan, 
parko direktorius ir Yards

reiškęs, kad taryba turi išei
ti iš parko sausio 1 dieną, 
1944 metų. Delegacioje buvo 
taip pat kun. St. Adominas, 
Šv. Kryžiaus vikaras, ir 
kun. Ambrose Ondrak, tary
bos vice-prezidentas.

GERA ORGANIZACIJA

Back Yards kaiminystės 
taryba yra organizacija, ku
ri pereitų metų vasarą lai
mėjo kovą už centą (penny) 
pieno ir šiltus užkandžius 
dėl mokyklos vaikų. Taryba 
kovojo dėl šios programos 
Springfielde ir Washingtone. 
Meegan ir kun. Plawinski 
nuvyko į valstijos sostinę ir 
Washingtoną ir prašė, jog 
ši pieno ir užkandžių pro-

tarybos sekretorius. Robert grama mokyklos vaikams
J. Dunham, park board pre
zidentas, Joseph Meegan 
perkėlė į Ogden Parką.

Dunham pereitą sekma
dienį laikraščio “Inn” repor
teriui pareiškęs, jog jis ne
manąs pašalinti tarybos išApvogė gatvėje

Miss Doris Jarboe, 3653 parko, bet prisipažino, jog 
Weat 60th str., pranešė po-' Meegan buvo perkeltas į Og- 
licijai pereitą sekmadienį, i den Parką “dėl tarnybos ge- 
jog penki jaunuoliai ištrau- rovės”.
kė rankinuką, kuriame buvo 
$10. Jaunuoliai ją apvogė 
prie State ir Randolph strs.

Kunigas Plawinski pasa
kė, jog jam ir tarybos dele
gacijai Dunham pirmiau pa

būtų palaikoma.
Tūkstančiai mokyklos vai

kų, tarybos nariai rašė mais
to reikalu laiškus. Buvo lai
mėta.

Dabar Stockyards bend
ruomenėje yra didelis nusi
minimas, nes garažus sociali
nis veikimas vaikų labui yra 
parališuojamas. Dedamos vi
sos pastangos, kad J. Mee
gan būtų paliktas Davis 
Sųuare Parke darbuotis mo
kyklos vaikų gerovei.

Trumpos žinios

Pasižvalgius po 
gyvenimą

Louisville, Ky. — Camp
bell kempė3 pareigūnai pe
reitą sekmadienį pranešė, 
kad kilęs gaisras Armijos 
stovykloje sukėlė $200,000 
nuostolių. * • * 
Gimimai

Oak Parke laike 1943 me
tų gimimų ir mirimų skai
čius buvo didesnis, negu 
1942 metais. Tai rodo statis
tika. Gimimų buvo viso 
3,600, o 1942 metais buvo 
3,579. Mirimų 1943 metais 
buvo 1,000, o 1942 
926.

• • •

Groja
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS’* 

PRYZINIS ORKESTRAS

Panelė G. Klevickaitė
Antanas Kaminskas

KONCERTE:

metais DAINUOS SOLISTAI .... GENOVAITE 
ŠAUNIAI GROS..........ŠV. KAZIMIERO

Lietuvis nelaisvėje
Karo departamentas pra

nešė Mr. ir Mrs. John Mar
kūnas, 1309 So. 50th Court, 
Cicero, jog jų sūnus pvt. 
Constantine Markūnas yra 
vokiečių laikomas kaipo ka
ro belaisviu.

KLEVICKAITĖ IR ANT. KAMINSKAS
____________ _ __________ _ __  AKADEMIJOS ORKESTRAS SAVO PRY-

ZINIUS VEIKALUS
DŽIUGINS VISUS ...........NEKALTO PRA SĖDĖJIMO 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.

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

» •




