
DRAUGAS
The Llthiumi&n Daily Friend

PITKLJSHED BT THE EITHTJANLAM 
CATHOLIC PRESS 8OCIETY

2884 S. Oakley Avė., Chicago, III.
Telephone Canal 8010—8011

The most, influentlal 
IJthuanlan Daily ln America

No. 3 Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY PRIEND

Chicago, Illinois, Trečiadienis, Sausio (January) 5 d., 1944 ra.

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

—Abraham Lincoln

Price 3c Vol. XXVIII

RUSAI VEJASI NACIUS PER LENKIJA!
Atakuosime Japoniją

■ v Įfa ■■ I ■is Kinijos bazių
WASHINGTON, sausio 4. 

—Gen. H. H. Arnold, armi
jos aviacijos viršininkas, 
šiandien pranašavo, jog grei 
tu laiku bus daromos dide
lės atakos ant japonų, trans
porto ir industrijų iš Kini
jos bazių.

Savo ilgam raporte karo 
sekretoriui, Arnold taipgi 
sakė naujieji oro milžinai, 
“super-bomberiai, ” dar šiais 
metais pradės savo atakas.

Rusai skaito rytinę 
Lenkija 'Rusijos žeme'

NEW YORKAS, sausio 4. 
—Rusų pirmoji Ukrainos ar 
miija jau peržengė per Len
kijos sieną—bet Maskvos 
akimis “Lenkija’’ randasi 
tik 150 mylių toliau į vaka
rus.

Šiaurėje, prie Vitebsko ir 
Nevelio, rusai yra tik apie 
45 mylios nuo Latvijos, bet 
Maskvos manymu, jos vaka 
rime siena guli maždaug 280 
mylių į vakarus nuo Vitebs
ko ir Nevelio apylinkių.

Kiek iki šiol yra davinių, 
rusai matomai numato to
kias savo valstybės pokari
nes sienas: visą Estiją, Lat
viją ir Lietuvą. Iš Lietuvos 
pialiečia Rytprusiją, tuomet 
į pietvakarius ir pietryčius 
Bugo upe tik inimant Brest- 
Litovską ir Lucką, iki pat 
Sokol. Nuo Sokolo vakaruo- 
sna ir i pietvakarius iki San negu pusę vieno nuošimčio 
upės prie Jaroslavo, San upe j alkoholio, iki ‘ ‘demobilizaci- 
iki Karpatų kalnų. Į J08 baigimo po karo. Jo

Tokios tai sienos buvo nu-1 tikslą® neva esąs sumažinti 

statytos nacių-rusų 1939 me
tų sutartimi. Rusai dabar 
skaito tuos pačius na- Lėktuvai sunaikino Italijos dirbtuvę
cius savo mirtinais p™8*18 8-tos armijos indėnai kariai užėmė kalną 
ir pneš juos kovoja. Neži- 
nia, kaip Rusija mano pa
teisinti savo nusistatymą lai 
kytis tos sutarties nustaty
tų sienų, ir savo iagresiją už
grobiant Pabalčio valstybes, 
kad įgyvendinti su naciais 
sudarytos sutarties sąlygas.
Lietuvių tauta reikalavo, rei 
kalauja,, ir reikalaus laisvės 
ir nepriklausomybės Lietu
vai ir lietuvių tautai.

Sušaudė tris moteris
BERNAS, sausio 4.—Pra

nešimas iš Pragos sakė trys 
čekės moterys buvo nuteis
to® ir sušaudytos už tai, kad j tu mūsų lėktuvai ataka-
padėjo nacių priešams.

KALENDORIUS
Sausio 5 d.: šv. Eduardas, 

Šv. Simeonas ir šv. Telesfo
ras, Senovės: Vytautas ir 
Švitria.

Sausio 6 d.: Trys Kara
liai, Senovės: Arūnas ir Gar- 
spė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Šalčiau.

1«W» .

Nuotrauka žemėlapio, išleisto ryšium su gen. Arnolds raportu apie Amerikos Jungtinių Valstybių karo cro jė
gas. (Acme-Dnaiugas teleplioto)

Pradės diskusijas dėl 
prohibicijos byliaus
WASHINGTON, sausio 4. 

—Atstovų rūmų komitetas 
ateinančią savaitę pradės 
diskusijas dėl nacionalinio 
prohibicijos byliaus. Pirmsė- 
dis Hobbs sakė diskusijos 
veikiausiai prasidės trečia
dieny.

Bus išklausyta kalbos už 
ir prieš bylių,, kurį atstovas 
Bryson patiekė praeitą ko
vo mėnesį. Tuo byliu drau- 
dž iama daryti ar pardavinėti 
gėrimus turinčius daugiau

Sako Rumunija jau 
perkelia ministerijas
STOKHOLMAS, sausio 4. 

—Sočiai Demokraten žinia 
iš Ankara sakė Rumunijos 
vyriausybė jau pradėjusi 
perkelti savo ministerijas į 
vakarinę Rumuniją, ir 1,000 
turtuolių jau apleido sostinę 
ir apsigyveno ūkiuose.

daroininkų nedarbą, sutau
pyti žmonių jėgas, ir pagrei
tinti išdirblmą medžiagų rei 
kalingų karo laimėjimui.

Manoma kils didelė opozi
cija. Byliaus oponentai sako 
būtų neteisinga kareiviams, 
pravesti tokį bylių, jiems 
nesant šiame krašte.

NEW YORKAS, sausio 4. 
’— Radio France, Alžyre, 
šiandien pranešė, jog penk
toji armija išnešė naują ata
ką už priešo Garigliano upės 
linijos, kur prasiveržė iki 
pusantros mylios į vokiečių 
pozicijas.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 4.—Amerikos 
didieji lėktuvai vakar sunai
kino didžiąją Vilią Perosa 
balberngų dirbtuvę, kuri 
pagamindavo aštuntą nuo
šimtį vi3ų naciams reikalin
gų balberingų. Tuo pat me-

vo geležinkelių centras Tu
rine, 23 mylias į šiaurry 
čius.

Aštuntos armijos fronte 
indėnai* kareiviai užėmė kal
ną pusantros mylios nuo ne
senai užimto Tomasso mies
to, ir pasivarė pirmyn ant 
kelio iš Ortona kuone į Tol
io, 5 mylias nuo kranto.

Pabiūrę keliai .sulaikė di
desnį armijų judėjimą, bet 
amerikiečiai kareiviai išban

THE ARWY AIR FORGES LOCATiOhS AND AIR TRANSPORT COMMAND RŪUTES Žygiuoja pirmyn 60 mylių frontu
Šiaurėje artinasi prie Latvijos sienos

dė nacių apsigynimo linijas 
prie San Vittore. Kitos pat- 
rolės taipgi veikė. Nacių at
sakymas į amerikiečių pat- 
rolių atakas buvo Mignano 
apšaudymas iš artilerijos.

Sąjungininkų lėktuvai su
naikino ar sužalojo desėtkus 
vokiečių sunkvežimių, ku
rines užtiko Italijos kalnuo
se. Vidutinieji bomberiai 
skrido per Adrijatiką ir bom 
bavo uostus ir geležinkelių 
įrengimus prie Split ir Sibe- 
nik, Dalmatijos pakrašty, o 
kiti daliniai Atakavo “didelę 
koncentraciją” kareivių prie 
Prijedor, Jugoslavijoj.

Lengvieji bomberiai irnai 
kintuvai per ištisą dieną 
puolė vokiečius tuoj už fron
to. Prie Avezzano jie puolė 
nacių motorinius transpor- 
tus, prie Cervara atakavo 
kanuoliių pozicijas, ir bom- 
bavo ir apšaudė Civitavec- 
chia uostą, į šiaurvakarius 
nuo Romoa. se buvo užmuštas nacių dar- 

Sunaikinta septyni priešo viršininkas Hans Hobel. 
lėktuvai, o sąjungininkai
prarado tris lėktuvus. PIRKITE KARO BONUS!

AMERIKIEČIAI LAKŪNAI PADEGE 
TRIS JAPONŲ LAIVUS

GEN. MiacARTHUR ŠTA-' jų karo laivus, ir 11 jų buvo 
BAS N. Gvinėjoj, sausio 4.j tuoj numušta.
—Šios dienos, komunikatas | Cape Gloucester apylin-
pranešė apie naują sąjungi
ninkų lėktuvų laimėjimą. 
Anot pranešimo, bomberiai 
nuo mūsų lėktuvnešių ataka
vo ir padegė du japonų krei
serius ir vieną naikintuvą. 
Ataka įvyko Kavieng uoste, 
prie Naujos Irelandijos.

Trys bombos ir torpeda 
sukrėtė vieną kreiserį. Dviz
bombos ir dvi torpedos su
mušė antrą kreiserį. Lėktu
vai taipgi įpuolė du naikintu 
vus, į vieną kurių pataikė 
1,000 svarų bomba. Tie'trys 
laivai palikti liepsnose. An
tras naikintuvas buvo gero
kai apšaudytas iš kulkosvai
džių.
Orinėse kovose virš Kavieng 

ir Rabaul numušta 32 japo
nų lėktuvai, ir gal sunaikin
ta ar sužalota dar keli prie
šo lėktuvaii. Trisdešimts ja
ponų Lėktuvų pakilo saugoti

VĖLIAUSIOS 2INI0S
18 ALŽYRO — Orinės fo

tografijos parodo, jog są
jungininkų lėktuvų atakos 
padarė nacių geležinkelius iš 
Turino į Prancūziją ir Mi
laną beverčiais nors kuriam 
lalilnii.

18 LONDONO — Dideli 
skaičiai Amerikos bomberių 
atakavo taikinius šiaurvaka 
rinėj Vokietijoj. šaudymas 
Iš priešlėktuvinių patrankų 
buvo gausus.

Danijos radio pranešimą 
amerikiečių lėktuvai apie pie 
tu.s skridę virš Danijos.

18 ŠVEICARIJOS—Fiume 
gatvėje įvykusiose muštynė-

kėj, Naujdj Britanijoj, ame
rikiečiai marinai pasistūmė
jo pirmyn dar pusantros my 
lios. Iš Gloucester aerodro
mo marinai praplėtė savo 
poziciją tris mylias į vaka
rus.

Amerikiečiai kareiviai, ku
rie išlipo Saidor uoste, Nau
jos Gvinėjos saloje, 55 my
lias nuo svarbios japonų Ma-
dang bazės, nugalėjo didelę nešimas gakg graikai ataka
priešo opoziciją ir praplėtė 
savo poziciją.

Didieji bomberiai ir nai
kintuvai bombomis apmėtė 
ir apšaudė priešo įrengimus 
prie Helmholtz Point, į ry
tus nuo Saidor, Gumbi plan
taciją ir Biding upę, ir palei 
šiaurinį Naujo® Gvinėjos 
krantą iki Šio. Iš viso nu
mesta 126 tonai bombų, ku
rios keliose vietose sukėlė 
didelius gaisras.

Puolė nacių pozicijas Prancūzijoje
Manoma atakavo naciu "rakietinės" kanuolės

LONDONAS, sausio 4.— sustojo transliavę, kas galė- 
Amerikoa vidutinieji bom- jo reikšti, jog mūsų didieji 
bėriai šiandien atakavo na-1 bomberiai atakuoja nacius 
cių kanuolių ir apsigynimo Skandinavijoje ar šiaurinėj 
pozicijas skers Anglijos k a-
nalo nuo pat ryto iki popie
čio vidurio šiandien. Oficia
lus pranešimas sakė taiki
niai buvo “militariniai ob
jektai” Pas de Calais apy
linkėj. Nepatvirtinti rapor
tai sako toje apylinkėje ran
dasi nacių “ rakietinės kanuo 
lės.”

Tose atakose neprarastai pranešimų iš Švedijos, du 
nė vienas amerikiečių, britų gaisrai tebedega Hitlerio
nei kanadiečių lėktuvas. 

Šiom atakom bevykstant,
Danijos ir Norvegijos radio

LONDONAS, sausio 4. — 
Maršalas Stalin šį vakarą 
pranešė, jeg rusai okupavo 
Belaya Tserkovą, svarbų ge
ležinkelių centrą 40 mylių į 
pietvakarius nuo Kievo ant 
Smela-Fastov geležin kelio 
linijos.

MASKVA, sausio. 4.—Už
ėmę pasienio miestą Olevsk, 
ir prasiveržę per Lenkijos 
sieną, Gen. Vatutin vadovau 
jami rusai kareiviai šiandien 
vejasi paskui bėgančius na
cius. Iš raportų matosi, kad 
maršalas von Mannstein nie-
kur 60 mylių pločio frontu 
negali sulaikyti rusų ofensyXrius, ir perkirto Kazatin 

žaškov ir Kazatin-Uman ge
ležinkelius, kuriais aprūpina 
ma 500,000 nacių kareivių 
pietinėj Rusijoj.

Pabalčio fronte, Gen. Bag- 
ramian kariuomenė varosi 
vis arčiau Latvijos sienos. 
Rusai dabar randasi, apie 45 
mylias nuo Latvijos. Rusų 
karo biuletenis pranešė apie 
užėmimą dar 70 kaimų į 
šiaurę nuo Nevelio. Anot 
pranešimo, rusai vis labiau 
apsupa Vitebską.

vą. Pranešimas sakė vien va
kar dieną rusai užmušė sv- 
virš 6,000 vokiečių. Rusų 
komunikatas sako vokiečiai 
kareiviai meta savo ginklus, 
šimtais pasiduoda, ir ištisom 
kompanijom “pereina į Rau
donąją Armiją.’’

Rusų pranešimas sakė jų 
kariuomenės, užimdamos O- 
levską ir Novograd-Volyns- 
kį(, atsiėmė 170 kaimų. Gen. 
Vatutin kariuomenės tuo pat 
metu varosi ir į vakarų pu-

GRAIKAI PATRIOTAI
UŽMUŠĖ 600 NACIŲ
NEW YORKAS, sausio 4

—Cairo radio pranešimu, 
graikai patriotai, “labai 
svarbioj kovoj” Epirus pro
vincijoj kelios dienos tam 
atgal užmušė 600 nacių. Pra-

vę motorizuotą grupę 7,000 
i vokiečių.

Užmušė savo dukrytę
CHICAGO, sausio 4. — 

Mrs. Mildred Merkei, 22 me- 
tų amžiaus motina, šiandien 
prisipažino, kad ji gelžgaliu 
smogė savo 2 metų amžiaus 
dukrytės galvon ir ją užmu
šė, už tai, kad mažytė visą 
vakarą verkusi.

Vokietijoje. Kol kas negau- _ ,, ,
tas oficialus patvirtinimas. PrGZI(l6lltdS t6DeSCr(J3 

Berlyniečiai vakar naktį WASHINGTON, sausio 4. 
gavo pailsėti, bet britų Mos- —Gydytojų įsakomas, Prez. 
ąuito lėktuvai vakar antrą
naktį iš eilės atakavo vaka
rinę Vokietiją.

Raportai iš Stokholmo sa
ko naciai bando kuoskubiau- 
siai evakuoti Berlyną. Anot

kanceliarijoje, ir manoma, 
jog šimtai žmonių sugauti 
slėptuvėse po kanceliarija.

sę, ir dabar gręsia Vinnitsa, 
Žmsrinka, Berdičev, ir Šep- 
tovkos susisiekimų centram. 
Jų netekę, naciams bus be
veik neįmanoma iš pietų Ru
sijos fronto partraukti savo 
kariuomenes.

Vieta, kur rusai perėjo 
sieną, yra maždaug 300 my
lių nuo Varšuvos. Rusų pra
nešimas nieko nemini apie 
sienos peržengimą, kadangi 
jie skaito rytinę Lenkiją 
dalimi Rusijos.

Kiti rusų daliniai varosi į 
Rumunijos sieną, truputį su- 
virš 75 mylias į pietvaka-

Partizanai jau baigia 
užimti svarbu miestą
LONDONAS, sausio 4. — 

Šios dienos raportas sakė 
jugoslavai partizanai baigia 
varyti nacius iš svarbaus 
Banja Luką susisiekimų cen
tro, 90 mylių į šiaurvaka
rius nuo Sarajevo. Jugosla
vų artilerija to miesto gat
vėse kaujasi su vokiečių tan 
kais. Maršalo Broz komuni
katas sakė partizanai jau 
užėmė Banja Luką. aerodro
mą, ir perkirto vokiečių lai
komą Pripedor geležinkelį.

Naciai sako nuskandinę
6 alianty naikintuvus
LONDONAS, sausio 4.— 

Berlyno radio šiandien sakė 
submarinaii Atlante nuskan
dinę “dar šešis’’ sąjunginin
kų naikintuvus, ir pridūrė, 
jog per praeitas 10 dienų 
sąjungininkai iš viso prara
dę 21 naikintuvą. Nėra jokio 
sąjungininkų ęiatvirti n i m o 
tam nacių teigitnui.

Rooseveltas šiand’en nešike 
lė iš lovos, ir atšaukė savo 
spaudos konferenciją. Adm. 
Ros3 Mclntire, prezidento 
gydytojas, sakė Rooseveltas 
bent šią savaitę turės dar 
gydytis. Prezidento sekreto
rius Stephen Early sakė 
kiek jam žinoma Preziden
tas dar nepradėjęs savo pra 
nešimą Kongresui.



DIENRA6TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, sausio 5, 1944
ri

Orinės atakos ant Berlyno
Washington. — Berlynui ri daugiausia nukentėjo — 

brangiai kainuoja nacių ka-tai Mitte distrikias. Tiergar- 
ras prieš žmoniją. Tą dabar ten, aplink Great Tiergar- 
parodo “reconnaisance” fo-įten, žvėrynas ir Cbarlotten- 
tografijos, Britų, Aviacijos ' burg į vakarus nuo Tiergar- 
Ministerija praneša. Foto- ten sugriauti. Į pietus nuo 
grafijos parodo, kaip sun- Tiergarten yra pasiuntiny- 
kiai nukentėjo Hitlerio kan- bes, svarbios industrijos ir 
celiarija, kada britų lėktų- daug valdžios pastatų, 
vai per šešias atakas pieš- Daug valdžios namų su-

> kino vokiečių sostinę tarpe 
lapkričio 18 d., ir gruodžio 
16. Goebbelio namas visiš
kai sunaikintas.

33 didelės industrijų įstai
gos, 25 vieši pastatai, 11 
svarbių įstaigų ir Berlyno

žalota, nes Mitte distrikte 
yra valdžios ofisų. Kance- 
larija, Luftwiaffe, Gestapo 
ir užsienių ofisai, Propagan
dos Ministerija ir daug kitų 
valdžios departamentų. Šiuo 
metru sunku išduoti raportą

didžiulis Templehof oropor-jvisų nuostolių. Sužalotame 
tas “sunkiai” nukentėjo. j Charlottenburg distrikte bu- 

Raportas oficialiai prane-jvo daug puošn'ų namų ir 
ša, kad šis sužalojimas Ber- kr;utuvių, daug industrijų 
lyno per šią seriją bombar- ir lūšnų.
davimų buvo daug blogės- Kitos vietos, kurios sun- 
nis negu Luftwaffe daužy- kiai nukentėjo p3gal Avia- 
mai Londono. cijos Ministeriją, yra Weed-

Aviacijos ministerija pra- ing, industrijų ir darb’ninkų 
neša, kad “Berlyno vidur- kvartalų sekcija, Reinicken- 
miestis efektingai sutri.uš- der, Schoneburg ir Wilmer- 
kintas” net 35 nuoš. sosti- sorf. Simenstad miestas, ku- 
nės apgyventos vietos. ris apsupa garsias Siemens

Labiausia nukentėjo Rhem dirbtuves, irgi sunkiai, nu- 
Mztnll Borsig ginklų įstai- kentėjo. Dahlia Maschinen 
ga, viena iš svarbiausių gtnk (Agricultural Machinery), 
lų gamin’mo įstaigų; ji bu- Lehrts traukinių vagonų sto 
vo pirmoj vietoj britų bom- tis, Nordbahr traukinių va- 
bardavimo juodoj knygoj. gonų stotis ir Potsdamer 

Aviacijos “Interim Rapor- stotis labai sugriauta 
t;s” apie pirmą fazę Berly-j Kadangi Berlynas užima 
no kovos yra pasekmė šeri-, 18000 akrų žemės plotą, 
jų nuo oro fotografijų, ku-' ju Syfc didesnis už Hambur- 
rias surinko bombonešio ko- gą aišku, kad šie žygiai tik 
mandierius. Bet tik praeitą pradžia. OVVI
p rmadienį, mėnesis po ko
vos pradžios, pirmi “recon- 
naissance” paveikslai buvo 
nufotografuoti RAF lėktu
vų, nes tirštų migiui debe
sys buvo apkloję Berlyną 
paslėpdami sostinę; tie lėk
tuvai lankydavo Berlyną du 
kart per dieną.

Fotografijos nėra tinka
mos publikacijai, bet RAF 
ekspertai gali matyti davi
nius daug blėdies ir nuos
tolių. Galima aiškiai pažin
ti svarbesnes industrijų įstai 
gas, kaip Rhe:n Metall Bor< 
sig, ir kiek tenai blėdies pa 
daryta.

rrNuotykis "Žaibo 
spaustuvėje

(LKFSB) Garsi katalikų 
spaustuvė Kaune, — “Žai
bas” kur buvo spausdina
mas dienraštis “XX Am
žius”, dabar yra okupantų 
kontrolėje. Lietuvos laik
raščiuose buvo paskelbta, 
kad joje pražuvo kortelės 
dėl pirkimo 4,608 kilogramų 
bulvių. Ske’biama, kad tos 
kortelės nebeturinčios galios 
ir įsakoma krautuvėms pa
tikrinti, ar joms nepateko

Miesto vakarinė dalis ku- tas dokumentas.

KLAUSYKITE-
VALIAUSIŲ ŽINIŲ -PRANEŠIMŲ -MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHlt BARČUS ”"»£KU«
B Radlo Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Muo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

SV. TfiVO SVEIKINIMAS KARO BELAISVIAMS

į < ☆

5 milr Ahnrrmua!

Sajcifiaag eiatr x
rrnng ĄnfHidjm SBolįlatbeilįtne iri.cio di rinnovata cristiana pro- 

sperita.

didžiosios kovos komandos. 
Jis bus paruoštas vertingai 
pokarinio skraidymo karje
rai.

Suinteresuoti jauni vyrai 
ar jų tėvai raginami rašyti 
ar apsilankyti jų artimiau
sioje Aviacijos Kadetų Eg- 
saminavimo Komisijoje ar 
kariuomenės naujokų ėmimo 
įtaigoje, kur jie gaus pilną 
informaciją kartu su spaus
dinta literatūra apie įstoji
mą Oro Korpuso Atsargi
niais. * OW1

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfllies 
Namų Materijoj Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mftsų jardą Ir apilfirėkite ata
ką Ir aokitą rtš| LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viikų, skiepų Ir lietų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink 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 dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 6:80 valandos popiet.

DAL VATICANO 
Natale, 1943

z
Xal S«ric4#», 
SeiįnaĄtea 1943.

Kalėdų proga Šv. Tėvas Pijus XII buvo atspausdinęs 
ir išsiuntinėjęs sveikinimus karo belaisviams jų gimta 
kalba. Viršuj matome iliustraciją šių kalėdinių kortelių 
italų ir vokiečių kalbomis su popiežiaus parašu. (NCWC- 
Dr a.ugas photo)

Karo Departamento žinių biuletenis

Išplėšė vokiečiu 
parduotuvę Kaune

(LKFSB) Naktį lapkričio 
7 d. įvyko didelis įsilauži
mas į vokiečių parduotuvę 
— Deutsches Kaufh&us Kau
ne.

Išnešta didelis kiekis teks
tilės, vyriškų batų, skalbi
nių.

WHOLESALE
FURNITURĘ

BROKER
ttverything lu the line of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Kanto ry Representattve.

SHOWROOMS IN 
MKRCHANDISE MAKT

Kor appolntment call — 
REPUBUC 6061

ARMIJOS KORPUSO 
ATSARGINIAI

Kiekvienas vidutinis bom
boneši-s reikalauja mažiau
sia piloto, pagelbininko ir 
kombinacijos iš bombardie- 
riaus-navigatoriaus. Keturių 
motorų orlaiviui be kito pa- 
gelbinio personalo reikalin
gas pilotas, pagelbininkas, 
bombardierius ir navigato
rius. Todėl aišku, kad kiek
vienam pagamintam bombo
nešiui vien tiktai skridimui 
mes turime turėti mažiau
sia tris ir dažnai keturis ge
rai treniruotus oro įgulos 
vyrus. Kitais žodžiais, aprū
pinti vyrais ilgas eiles da
bar pagaminamų galingų; 
lėktuvų, reikalinga tūkstan
čiai pilotų, bombardierių ir 
navigatorių. Ir oro įgula tu
ri būti jauna.

Šiandien mūsų kariuome
nės oro pajėgos atidarė ga- *-

limybės duris jauniems sep- 
i tyniolikos metų vynams, ku

rie pasekmingai išlaikę eg
zaminus Aviacijos Kadetų 
Egzaminavimo Komisijoje, 
dabar gali tapti pilnateisia’s 
nariais kariuomenės oro kor
puso atsarginiais. Greit po 
aštuonioliktojo gimtadienio
— ne prieš tai — jis bus pa
šauktas pradėta savo pagrin
dinį apmokymą, pirmuosius 
žingsnius į kelią Laimėti Si
dabrinius Sparnus.

Kada toji didžioji diena 
ateis, jis bus gavęs nepra
lenkiamą apmokymą, kurio 
kana įvertinta $25,000 — 
apmokymą veteranų lakūnų 
priežiūroje, geriausiuose mo
kymo lėktuvuose, kuriuos A- 
merikos inžinerijos genijus 
galėjo pagaminti. Jis bus

Pirmas admirolas
Adm. David Farragut, ci

vilinio karo garsenybė, buvo 
pirmas vyras, kuris gavo ad
mirolo laipsnį Amerikos lai
vyno istorijoje.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vtona pora aklų visam gyveni
mui. Sauroklte Jm leladaml l»e»- 
aamlnuotl jaa modernUklauala 
metodą, kurių ro»*Jlmo mokslai 
SkU rutelkU.

M MORAI PATYRIMO
kUalų, karia pralaH*

•a vtoą aktą

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
ttu So. Ashland Avenae 
į Kampai ll-toa

---- --  OAMAIi MIS, Chicago
qrXBO VALANDOS!a m. Iki 1:10 p. m. 

L Ir Irtua. a. m. 
kvalifikuotas kaipo narys .. .......—

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia *1H

Perkėlė savo ■nltUĮ U 
BRIGHTON PARKĄ

Su Ineome taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viriminėtu 

antrašu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

18 metų patyrimas
TeLt Ysrds 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
9401 BO. HALSTED ST.

r Kampas 34th Strsst 
▼•landos uo 10 Iki 4; šuo 9 Bd f

8968 So. Talman Ava.

^1

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodšius, Laik
rodėlius, Auksinius Ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktui! 
ui PRIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime dideli 

p a s i r Inkimą
lfuzikaliAkų Instrumntų, Mual- 
kališkų Knygų, Stygų. Rekor
dų ir Utų visokių muzikalių 
daiktų.

'raišom Laikrodšius, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk

ta- Muzikalius

Ras. Tel. GROvehOl 0617 
Office TsL HEBOock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Valandos: 2—4 Ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliotais susitarus 
2423 West Marguette Boad

TRAI EXTRA1

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE 

ribose: LAPAVOTE 9917

Permainytas 
▼ardas Ir

LletuvUkas
žydukas

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUOĄ

MONABCH LIQUOR 
8529 8o Halstod St

PtolNM YAHDB SOM

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIįĮ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi .ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savlngs and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jas. H. MoierU, Sea’y. S236 SO. HALSTED ST.

(TIARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - ŪSO 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 Ave„ Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

} Nedėttomis pagal sutarti 
Office Tai. TARda 4787 
Namų TeL PROspeet 1980

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenae 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni P«gral sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL YARds 5921 
Bes.: KENweod 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽ1S

it

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 w. Ormak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
BekmatL, Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257 r
Re®. Tel.: PROspeet 6659"^

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 8146

DR. V. A. JIMKUS
•YBYTOIAS B CHIRURGAS

XR AKINIUS PRITAIKO 
744 West S5th 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 savo rankru 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. W este m Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 0d 3 vai.;, vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel. .... VIRginia 1888

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Od 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais. Ketvirtadidhlais 

Ir Penktadieniais 
VaL; 19-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M.

3147 8. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, TrefladUniaia 

Ir šeštadieniais 
Valandos: 9—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-1 ros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TSL: MIDvay 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenae
Ofiso TsL LAFayette 3219 
R«*- Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Nestailiepiams— 
šaukiU: KEDsie 2868 

VALANDOS:
Plrnu, Antr., Ketvir. 6 Od 9 vak.; 

Penktad. 8:30 Od 9:30 vak. 
Seštad. 6 vaL 1U 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas ir dora žmogui 

duoda gyvenime stiprybę ir 

| jėgą. v-4
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Trečiadienis, sausio 5, 3 944

HEIiP WANTED — VYRAI

/ *
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAOO, TEEINOTS

HELP VVANTED — VYRAI

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

<27 No. Dearborn StriTt 
Tel. HANilolpli B188-B48U

SVARBUS PRANEŠIMAS
VVar Manpower Commlsslon nu

statymai reikalauja kad dailini
mas darbininku turi Įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (statement of 
avallabllity) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje* įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar jūs galit gauti 
Ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTEI) — VYIIM

BUS BOYS
Atsišaukit 1 Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL,
____________6349 Sherldan Rd.

CANVAS DIRBTUVĖJE 
SIUVĖJU — FLOOR VYRŲ

SPLICERS — TRUCKERS 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Pradžioje 70e j valandą. 
Piece work rata iki $1.00 j vai.
AMERICAN CANVAS CO. 

3812 S. Wabash Avė.

REIKIA 
DARBININKŲ 
ATSIŠAUKIT Į

2531 W. 48th STREET 
MATYKIT MR. HASSOLD

FANCY SII.K SPOTTF.R 
Atsišaukit j Valet Shop

EDGF,WATER BEACH HOTEL 
53411 Sherldan Rd.

REIKIA 
. VYRŲ

Amžius nesvarbu.—Taipgi atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
linosuoti iš ginkluotos tarnybos. 
Dėl įdomių karo darbu moderniš
koje gurno dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nuo gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.
Mes siūlome sekančius patogumus 

apart kitu dalykų:
‘ GRTTPftS GYVYBES APDRAUDA

REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PI.ENA.
MOKERTT LAIKE begalių

ŠVENČIŲ.
MAUDYKLES (SHOWERS) TR 

KTTUS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DfiT, PATO
GUMO MUSU DARBININKU.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visa 
laika virš 40 vai. į savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA JSIDIRBIMUI

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

LION MFG. CORP.
100% WAR Wt>RK 

OFFERS YOU
1 BEST N.W. SIDE TRANSPORtation
2 STEADY, REGULAR WORK
3 OVERTIME at TUME & ONE-HALF
4 10% BONUS FOR NIGHTS
5 VACATIONS WITH PAY
6 CAFETERIA AND CANTEEN
7 HOSPI'TALIZATION INSURANCE.

FOR
TOOLMAKERS
SURFACE GRINDERS
BROWN & SHARP SETUP 
MACHINIST MAINTENANCE OILer 
PLANT MAINTENANCE HELPERS 
PLANT MAINTENANCE LABORem 
KINGSBURY HELPERS
THRF.AD MILLERS
FIjOOR — BENCH INSPECTORS 
DRILL PRESS OPF.RATORS 
BURRERS
MI8C. MACH. SHOP HELP 
MULTIPI.E SCREW MACH. OPRS. 
PLATER HELPERS

No experlence:
Brlng Blrth Certlfieale.

APPLY 2640 BELMONT

PORTERIŲ
Dieną ar naktimis vyrų. Pastovūs, 

lengvi darbai, gera mokestis.
Atsišaukit j *

THE KOMISS CO. ,
100 N. State St.

DARBININKŲ,
UŽDIRBKIT IKI $55 SAVAITĖJ 

PRISKAITANT VIRŠLAIKĮ
Patyrimo nereikia. Darbai viduje 
ir sausi. Patogios darbo sąlygos. 

Atsišaukit tuojaus j

S. Silbermn & Sons
1117 W. 35th St.

PLUNKSNŲ PLOVĖJŲ
Patyrimo nereikia. 60c j vai. 66 vai. 
i savaitę. Tvaikas ir pusė virft 40 vai. 
100% karo darbai. Pastovūs po karo 
darbai. Geros darbo sąlygos.

AMERICAN 
FEATHER PRODUCTS

2801 S. Halsted

HELP VVANTED — MOTERYS

PIRKITE KARO BONUS!
J PLATINKITE “DRAUGĄ”

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

MALIAVOS DIRBTUVES DARBININKŲ REIKIA
PRIE PASTOVIŲ DARBŲ 

PATYRIMO NEREIKIA 
MOKESTIS LAIKE MOKINIMO 

MALIAVOS GAMINTOJU — CAN FILLERS 
PAKUOTOJŲ — TROKERIŲ

Gera transportaeija: Imkit Western Avė., Roosevelt Rd. ar Ogden 
Avė. gatvėkarj. Douglas Park "L” ar CB & Q gelžkelio traukinj.

HOOKER GLASS & PAINT MFG. CO.
1454 S. Western Avenue

Klauskite Supertnteįulent.

GERA VIETA DIRBTI

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 
Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

★ ★ ★

PRIE SVARBIU GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

★ '
MERIT DIRBTUVE

Gabumų įvertinimas dirbtuvėle duoda jums progos įsidirbtl 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvė* tvarkoma Canteen pristato valgius kaito kaina.

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

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

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
BEL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palutsls

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

** MOTERŲ ★* 
KARO DARBININKIŲ

250 - MOTERŲ - 250 
REIKIA 

TUOJAU
PRIE GAMINIMO SVARBIOS 

KARO MEDŽIAGOS

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
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.

Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
f ' ATDARAS

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Mūs organizuotas 
veikimas

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga |77 iki 380 1 mėnesi- 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Houaekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
684#x Sherldan Rd.

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvėje darbų.

FEDERAL 
PURE FOOD CO.
4864 S. Halsted St.

(Rear Bldg. 3rd Floor)

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 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia. -
Pradine rata 60c į 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 fleštad.
8:80 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų įdomių 
modeminėj dirbtuvė 

Ai.

karo darbų 
rbtuvėj. Atsišaukite

asmeniški 1

VAN CLEEF BROS. 
7800 Woodlswn Avė.

PIRKITE KARO BONUS!

MERGINŲ 
MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
DARBAI NAKTIMIS

ARNOLD 
SCHWINN

& CO.
1718 N. KILDARE 

CAPITOL 3000

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Prie Abelnų Lengvų 

Dirbtuvės Darbų
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 
DRILL PRESS OPERATORIŲ

Dieną Ir NaktĮ Darbai.
Patyrusių ar ne.

Gera alga — pastovūs darbai.

A. B. EQUIPMENT MFG. 
COMPANY 

2133 W. Fulton St.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS

Federacijos 19 ak., Brigh- 
ton Park, susirinkimas įvy
ko praėjusį antradienį.

Valdyba liko užgirta ta 
pat'?.

Įdomu buvo išgirst rapor
tas iš buvusio parengimo. 
Pasirodo, nors žmonių ne
buvo per daug, bet, rūpes
tingai darbuojantis rengimo 
komisijai, ypatingai K. Za- 
romskiui, parengimas pasi
sekė, dar doleris, kitas ir 
atliko. Programa buvo tik
rai graži. Atsilankiusieji pil
nai buvo patenkinti.

Kodėl mes per mažai ver
tinam Federacijos darbuotę 
ir jos parengimus, o, rodos, 
taip neturėtų būt. Juk Fe
deracija veiklia su visomis 
draugijomis, taigi ir drau
gijos bent kartą metuose tu
rėtų jai padėti. Bet ir čia, 
manau, ar nebus kaltė at
stovų, kurie išrinkti iš drau
gijų lankyt Federacijos su
sirinkimus, o nepaiso. Tokiu 
būdu pasitaiko, kad vieną 
diena net keli parengimai 
supuola. O būt galima iš
vengti, jeigu atstovai bend- 
nai veiktų su Federacijos 
skyrium.

Bent šiais metais tų klai
dų viengkim ir jauskim pa
reigos bei atsakomybės da
lyvauti Federacijos susirin
kimuose.
Draugijų darbuotė

Šv. Kazimiero Karalaičio 
dr-jos ats. K. Zaromskis pra 
nešė, kad draugija ruošias 
prie parengimo.

ARD 6 sk. ats. Piaulienė 
pranešė, kad kuopa nutarus 
ruošt pramogą sausio 30 d. 

\ Taipgi visi skyriai ruošias 
prie minėjimo 25 metų jubi
liejaus nuo įsikūrimo tos 
draugijos. Banknetas įvyks 
27 d. vasario vienuolyno pa
talpose.

Moterų Są-gos 20 kuopos 
ats. Junokienė pranešė, kad 
kuopa rūpestingai ruošias 
prie bankieto, kuris įvyks 9 
d. sausio.

Nekalto Prasidėjimo P. š.

dr-jos ats. Vaikutienė pra
nešė, jog draugija rengia 
bunco 6 d. vasario, Venge- 
liausko salėj.

L. Vyčių 36 kp. ats. Za- 
romski's pranešė, kad kp. 
rengiasi prie vakaro. Diena 
dar nenustatyta. Tikimės, 
kad ir šiais metais teks ką 
naujo pamatyti iš mūsų jau
nimo, kaip ir praėjusiais me
tais.

Tėvų Marijonų skyrius 
ruošia bunco 23 d. sausio, 
Navickų namuose.

Iš Federacijos apskrities 
platų raportą išdavė E. Sa- 
mienė.

Išrinkti atstovai lankyti 
Federacijos apskritį: Varnas 
ir ^irvinskienė. Koresp.

Vaišės po susirinkimo
Cicero. — TT. M arijom) 

Bendradarbių draugijos sky 
riaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, sausio 6 
d., parapijos salėje, 7:30 v. 
vak. Šis susirinkimas bus 
tikrai svarbus, nes pripuola 
metinis valdybos rinkimas. 
Tuojau po susirinkimo bus 
vaišės visiems susirinku
siems. Visi dalyvaukite. Vai.

SAND BLASTERS, GRINDERS 
SAW VYRŲ.

PATYRIMO NEREIKIA. 
KARO PRAMONĖJE

GERA MOKESTIS 
DIENĄ IR NAKTŲ

Pilnam ar daliniam laikui. Atalšau- 
klt darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
6 pp. Seštad. Iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. ' 9

2742 W. 30th PLACE

RENDUOJASI

Piliečių klubo 
veikla

Lietuvių Piliečių Darbiniu 
kų Pašalpos klubas lankė 
priešmetinį susirinkimą gruo 
džio 26 d. Pirm. Wm. Duo
ba atidarė susirinkimą. Pri
imtas naujas narys Bruno 
Daukshas. Po susirinkimo 
Jim Buda narius pavaišino. 
Nariai tarnyboje

Prot. rašt. James R. Cher- 
ry pranešė, kad nariai: Joe 
Spaitis ir Martin Aldonis pa- 
liuosuoti iš kariuomenės.

Pranešė taipgi, kad pini
gais Kalėdų dovanėlė buvo 
pasiųsta Stf. Sgt. Adam P. 
Waichunas ir Av. S. Florian 
J. S'manonis.

Lt. Dominic Varnas atsi
lankė po susirinkimo ir jam 
asmeniai įteikta pinigais Ka
lėdų dovanėlė.

Kiti nariai randasi įvai
riose S. V. ginkluotose tar
nybose, bet iki šiol nėra pri- 
siuntę adresų. Klubas visų 
savo narių tarnybose užmo
ka mokesčius.
Serga

Antanas Kudrevičius ran
dasi Municipal T. B. Sanito- 
rium, No. Riverside Dįv., 
7501 W. Cermak Rd., Ber- 
wyn, III. Nariai’j, važiuodami 
pro šalį, prašomi aplankyti.

Simonas Kavaliauskas da
bar randasi namie adresu 
3043 W. 38th Place.

Jonas Petrauskas irgi ran
dasi namie adresu 1150 W. 
60th Street.

Draugai ir pažįstami pra-Renduojasl keturių kambarių Me
tas. Dėl tolimesnių, informacijų, pa- y . . i i
šaukite telefonu sekančiai — VIR-* SOmi JUOS aplankyti 
Kinta 1218.

WANTED 
TYPIST - CLERK 

PERMANENT 
POSITION 
PLEASANT 

Working Conditions 
Apply

CHICAGO 
CARTON CO. 

4200 S. Puloskl Rd.

Platinkite Įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

★★★★★★*<¥
★ For Sale I
★ For Help I
★ For RentI
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In Amerlca’s Greateat 

Llthuanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1809 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFBED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUAN1AN-DRAUGAS
THE LEADINO LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Chicago 32, III. Kaip ir pra
eityje, susirgę klubo nariai 
registruojąs tuo pačiu adre
su.

Klubas ynai vienas iš di
desnių Chicagoje. Nauji na
riai priimami dki 40 metų. 
Susirinkimai Laikomi 4-tą 
nedėldienį mėnesio, J. Budos, 
West Side Hali, 2244 West 
23rd Place.

Kitos organizacijos norin
čios pereito į Lietuvių Pilie
čių Darbininkų Pašalpos klū 
bą, gali atsikreipti į nut. 
rašt. viršminėtu adresu.

Visi klubo nariai dalyvaus 
“Draugo” koncerte sausio 16 
d., Sokol salėje. Kooresp.

Ta pati vaidyba
Vienbalsiai išrinkta ta pa

ti valdyba: Wm. Duoba — 
pirm., Jonas Simanavičius — 
vice pirm., James R. Cherry 
— nut. rašt., Petras Šlioge
ris — fin. rašt., Leonas Ge- 
niotis — kont. rašt., Vladas 
Ivan — ižd., S. Zičkus, — 
teisėjas, A. Vaicekauskas — 
maršalka ir kontrolės komi
sija: A. Mežlaiškis, K. Alek- 
sūnas ir S. Baranauskas. 
Knygų revizijos komiaijon 
išrinkta: J. Tarvydas, J. Ma
žeika ir F. Puleikis. Biznio 
komisijai ta pati: K. Alek- 
sūnas, S. Zičkus ir S. Bara
nauskas.

Klubo metinis susirinki
mas ir grabnešių pagerbtu- 
vės įvyks sausio 23 d.

Norintieji žinių apie klū- 
bą ir aplikacijų, gali kreip
tis raštu į James R. Cherry, 
4534 So. Cabifornia Avė.,

Kas sųjungiečių 
veikiama

Marąuette Park. — Prieš- 
metinis susirinkimas įvyko 
gruod. 21 d. Neatsilankius 
pirmininkei, sus-mui pirmi
ninkavo A. žagūnienė.

Raportą iš praėjusios pa
rapijos vakarienės, kurią su
ruošė sąjungietės, ršdavė U. 
Kadzewickienė. Pasirodė, vis 
kas tvarkiai ir pelningai nu
sisekė.

• Raporto iš M. S. apskri
ties veikimo nebuvo, nes su
sirinkimas liko atidėtas iki 
sausio mėnesio.

Nutarta leist dovanų stal
tiesę. parūpint apsiėmė U. 
Kadzewick.

Nors pirmininkė neatsilan 
kė, iš priežasties sesers li
gos, vienbalsiai palikta; ta 
pati H. Daunorienė. Vice pir
mininkė U. Kadzewickienė, 
prot. rašt. D. Kaminskienė, 
fin. rašt. A. Poškienė, ižd. 
A. Žagūnienė, maršalka O. 
Butkienė.

Artėjant apskrities susi- 
rink'mui, kuris įvyks mūsų 
kolonijoj, paskutinį penkta
dienį sausio, priruošimui vai 
šių apsiėmė D. Kaminskienė, 
H. Daunorienė, A. žagūnie
nė, M. šrupšienė, A. Poškie
nė ir O. Butkienė.I

Susirinkiman atsi lankė 
viešnia sąjungietė Agnietė 
Gustaitienė iš Detrodt, Mich., 
ir palinkėjo pasisekimo nau
jai valdybai naujuose me
tuose.

Nors kuopa narėmis ne
skaitlinga, bet tarpe narių 
gyvuoja draug'škumas. Čia 
norisi paminėt, kad užbai
gus susirinkimą Ona But
kienė padarė .“surprise” pa
vaišindama visas.

Lai ir toliau gyvuoja toks 
draugiškumas!

Dovydo Motina

Brigston Park. — Moterų 
Sąjungos 20 kuopos metinis 
susirinkimas įvyks sausio 5 
d., 7 vai. vakare, parapijos 
mokyklos kambaryje. Visos 
narės kviečiamos atsilanky
ti, nes susirinkimas yra svar 
bus. A. D.
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DRAUGAS tyti Daclti globos ir gyventi pilnu laisvės ir neprikišu*
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND somybes gyvenimu.

2884 South Oakley Avė. Chlcajo, UHnoI Ta prOga reik^ Priminti štai kas: Bulgarijos vidaus
Published Daily, «xc«pt Sundays, politinė krizė labiau pripilto po t.o, kai pernai rugpiū-

by the čio mėnesyje misteriškose aplinkybėse mirė iš Berlyno
UTMUAM1AN CATHOLIC PRESS SOCIETy sugrįžęs karalius Borisas. •
A Hrtltsi of the Catholic Press Assoclation Vietoje bus priminti, kad ir pirmam pasaulio karui
y“' ot Chk:*g’: yMr ta Chicago baigiantis Bulgarija pirmoji pradėjo Ieškoti taiko, su
Advartkiag in "Dnu.t«" bringa best results. alijantais. Ji pirmoji ir dabar įto ieško. Vadina*, istori-

> kartojasi.
DRAUGAS *

Beina kasdien, išskyrus sekmadienius. un v» i i • ei I • . ' - •

Prenumeratos ltaina Ckicagoje ir Cicero—pašto: VOKlCČlŲ KOlOniZBCljd LlCtUVOJC
PussTmetą 7.77/7/777/7//..7.7..7.7777.7777^ $loo Savo laiku, lietuv’škoje spaudoje buvo paskelbta, kad 

mšnMįuns ....................      2.00 nuo už pereitų metų galo vokiečiai pradėjo intensyviaiDviem ............ ... i a. . . - -
Vienam mteesiui ...........,77...7.7.77. 7 .75 (smarkiai) kolonizuoti Lietuvą. Iki šių metų liepos 1

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje: dienos vokiečia’ jau spėjo Lietuvoje apgyvenanti 4,700
PnR^meta................................................... «.<«.«• 8600 šeimų, arba 18-20,000 asmenų. Iki metų pabaigos buvo
Trims mėnesiams 7777777777777777 L75 numatyta atgabenti dar 28,000 vokiškųjų kolonistų. O-
vt^7m"“StojST ..................................................... ficialiai, okupantai skelbia esą tai nėra kolonizacijai, o

VlrieidiioM................................... grąžint mas 1941 metais žiemą iš Lietuvos išvežtų,
Metams ................................ ........................ . ...............$8.o(k taip vadinamų, “Volksdeutsche” — repatrijontų.
TrLi* iSČŽuuju<........ >♦»••««................ ............... 450 Faktinei dalykai stovi kitaip: iš Vokietijos gabena-'
Pinigus reikia paSto’Money 'Orderiu ’su 'užsakyTnu^' mi visai kiti žmonės, nieko bendro su Lietuva neturį

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. asmens. Naujieji ateiviai ginkluojami ir įpareigojami
Bendradarbiams Ir koroapondantams raštų negražiname, jei neprašo. būti VOkiŠkOSlOS polio’jos padėjėjais ir informatoriais 

nu tat padaryti Ir fiepriaiunčiama. tam tikslui pašto ženklų. Redakcija C
pasilaiko sau teisę talžyti Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač —— SdlipaiS.
BupsapondenctlM nltig savo nuožiūros. Korespopdentu prašome rašyti o. „ . , .. , .
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašcųnaja marinėle), paliekant didelius Savaime Suprantama — atgabenti kolonistai UŽimi-

” •*«*«->• *-«— nėj. geriausiu. lietuvių ūkiu*. T.ieėti vienkiemių aavl-
. Entered •» Mandato Matter Uuch 31, 1»18 at Dl ninkai “ >» Jok"i ceremonijų, iŠ sodybų me-
Under the Aet of Maroh 8, 1879. tami lauk, dažnai po trumpo, vos kelių valandų įspėji

mo. Karp mums praneša, išmestųjų ūkininkų ir jų šei-
7 • if• L - - ■ 21S s. mų padėtis itin tragiška. Ir be to sunkią padėtį šian-Kunigų Vienybe rūpinasi Lietuva dien komplikuoja daug tūkstančių vokiškųjų bėgliui, at-

_ ......................... plūdusių iš bombarduojamųjų Vokietijos dalių ir Rytų
Per paskutiniuosius kebs metus A. L. R. K. Kunigų fronto Lietuviai ūkninkai Įpareigojami ne tik

Vienybė daug gražių darbų nudirbo. Ji rOpinosi ne vien prigtourti, tot ir miitinU. įdomių tuo reikalu fak-
tik Amerikos lietuvių katalikų organizuotumo Ir veiki- duoda Lithuralan BuUetin Nr, 9 Kolonizut>jamjl
mo palaikymu, bet ir Lietuvos reikalais. Ypaė daug aavaime ,uprantama, derlingiausi Lietuvos apskričiai: 
Kunigų Vienybės nusipelnyta nuo karo nukentėjusių šakių Vilkaviškio, Marijampolės, Tauragės, Raseinių,
Lietuvos žmonių šelpimo darbuose. Jos rūpesčiu iš Vys- Kaun0 Ksdain|!,ų Panevėžio, giaulių ir Biržų: 
kupų šelpimo Fondo gauta Lietuvai dešimtimis tflks- Aakstytome pavasaryje Kauno miesto administraci- 
tančių dolerių; lietuvių bažnyčiose tam tikslui daryta jaj buvo i8akyto paruoM pataipas 1,200 vokiškų šeimų, 
apecšaflės rinkliavos. Kai kurių K. V. centro valdybos j akimia mefrJ3 nesunku suprasti vokiško-
narių net sveikata pašlijo besirūpinant nuo karo nu- glos kotoniaacin8s 8trategijoe planų: plačia kolonizacine 
kentėjusios Lietuvon žmonių šelpimu. jlJog,a Uetuvą tuo bfldu įdaryti tiltų Į lat-

Smagu konstatuoti, kad Kunigų Vienybė darbavosi vių žemes. Antra ruožtu, baigti kolonizuoti Vakarų že- 
ir darbuojasi ir Lietuvos nepriklausomybės reikalais, malti ją ii. latvių Kuržemį.
Be kitų darbų, ji ne vieną, bet kelis raštus yna įteir Kaip matome, istorija kartojasi: ir vėl Marienburgo 
kusi ir Prezidentui Rooseveltui ir valstybės departa- Kryžeiviai bando susidaryti tfltą su Livonijos Kalavi- 
mentui, primenant Amerikos lietuvių katalikų nusista- juočiais. Kas nepavyko XIII-XTV šimtmetyje, kas ne- 
tymą už Laisvo® ir nepriklausomos Lietuvos resprubli- pavyko kaizeriui su Ludendorfu, bandoma baigti dabar, 
kos atsteigimą. Veltui vokiškojo kryžeivio pastangos. Valandai išmu

štomis dienomis, kaip praneša LKFSB, nuoširdžiai šus ir šiis tiltas bus lietuvių likviduotas.
Lietuvos reikalais besirūpinančios Kunigų Vienybės

*r «■»»««*»w
taikingoji Lietuva iškentė per dvi paskutiniąsias oku- Savo laiku Didžiosios Britanijos informacijų minist- 
pacijas. Tame rašte pasakyta reikšmingi žodžiai: ras Brendan Bracker padarė pareiškimą, kad Rusija

‘Nebus perdėta, jei posakysiifae, kad Lietuvos C- nėra sulaužiusi sutarties ar šiaip savo duoto Žodžio. Į 
kimas šiandieną yra kaip to evangelijos aprašyto tą jo pareiškimą gerą atsakymą davė prel. James Dowl- 
žmogaus, kurs patekęs j galvažudžių rankas buvo api- ing, kalbėdamas per Fresnio Radio Forum. Jisai aiš- 
plėštas, sužeistas Ir paliktas pakelėje. Lietuvos Ilki- kiai ir teisingai pabrėžė, kad Rusija, palyginti trumpu 
mas net gi labiau apgailėtinas, kaip to evangelijoj laiku,
aprašyto žmogaus, nes Iki šiol neatsirado gerojo sa- sulaužė sutartis su Lenkija, Suomija, Latvija, Lietu- 
mariečlo, kurs pasiskubintų jai padėti.” , va Ir Estija.

Kunigų Vienybės rašte Prezidentui prašoma pada- Ta pačia proga. prel. Dowllng rusų tautą pagyrė,
ryti įtakos visur, kur tik bus reikalinga, ir Lietuvos primindamas, kad tai yra “didi tauta ir giliai religin-
nepriklausomybės ir taip pat, kad karo nuvargintoji ga”. Milijonai rusų yra “pralieję savo kraują ir ati-
Lietuva. būtų sušelpta ir susilauktų jai taip būtinos pa- davę savo gyvybę Dievo garbei”. Ir jie, sako prelatas,
ramos. nemirė veltui.

' ' ' •Už tas taip gražias pastangas lietuvių tauta bus am- “Ateis diena, kuomet ateizmas žlugs Rusijoj ir nau-
žinai dėkinga Kunigų Vienybei. jas kolektivlzmas Dievą pasikvies visur Ir virš visko’ \

-^r Dėl to prel. Dowling ragina visu kuo remti rusus jų
m ■ .. k • - kare dėl egzistencijos, bet tuo pačiu kartu kovoti prieš
Dlll(|dnjOS mIZ£ pagoniškas idėja* atstatant rytojaus pasaulį.

Iš įvairių spaudos pranešimų reikia spėti, kad Bulga- ★

rija šiomis dienomis pergyvena didelę vidujinę krizę. ęiraiiviAHI fflMnAcilli
Bulgarija ligšiol buvo hitleriškosios Vokietijos talki- JRoHylUJų UuVIIC*llll 

ninkė, bet gyveno taikoje au Sovietų Rusija. Tuo būdu Pradedame spausdinti įdicmų, turiningą Ir labai ak- 
jos padėtis buvo ypatinga. Praėjusių metų gruodžio m. tūrių prof. Kazio Pakšto straipsnį Lietuvos reikalais, 
viduryje buvo pasklidę gandų, kad bulgarai ieško kelių Tame rašinyje skaitytojas ras nesugriaunamus argu- 
prie taikos su santarvininkais. Bet tie gandai buvo pa- mentus, kodėl Lietuva ir vėl turi būti atstatyta laisva 
neigti. Tačiau tie, kurie žino to krašto padėtį ir žmo- ir nepriklausoma valstybe.
nių nusistatymą, vis tik manė, kad tie gandai nėra be Prof. Pakšto raštą dedame ir mūsų pačių, naudai — 
pagrindo. geresniam ir gilesniam susipažinimui su Lietuva, ir tam,

Kai šiomis dienomis tarp Bulgarijos ir užsienių buvo kad duoti medžiagos tiems, kurie turi progų supažin- 
nutrauktas susisiekimas telefonu ir telegrama, įtarta, dinti kitataučius su lietuvių tautos troškimais ir sie- 
kad gal tai bus ženklas, jog pro-naciškoji vyriausybė kimais.
atsistatydino ir siekiama sudaryti tokia vyriausybė, 
kuri nutrauktų ryšius su naciais ir tuoj ieškotų taikos *
su jungtinėmis tautomis. Chicago Tribūne reporteris turėjo pasikalbėjimą su

Nora žinome, kad bulgarų didelė dauguma nekenčia kun. J. Prunsktu, LKFSB direktorium, bolševikiškųjų 
nacių ir trokšta taikos, bet tuo tarpu sunku yra pasi- “rinkimų” Lietuvoj 1940 m. klausimu. Pasikalbėjime 
judinti, nes nsc’ai juos yra surakinę savo policinėmis teisingai ir Įtikinančiai įrodyta, kad tie “rinkimai” ir 
ir šnipų replėmis. Tik prasidėjus jungtinių tautų inva- vieš Lietuvos “prijungimo” prie Sovietų Rusijos pro- 
zijai į Balkanus, Bulgarijos gyventojai galės laisvai cedūra tai buvo bolševikiškos humbugas pilna ta žo- 
reįkšti savo valią ir realizuoti savo troškimus nusikra- džio prasme.

ILLINOIS Trečiadienis, sausio 5, 1944

Pasilik prie karo 
darbo *

Jeigu dirbi karo darbą ar
ba prie svarbaus civilio ap
tarnavimo, pasilik prie to 
darbo iki karo pabaigos. A- 
merikos vyrai ir moterys in
dustrijose šiandien yra. na
riai milžiniško būrio žmo
nių, kurių šventa pareiga y- 
ra gaminti ginklus, kurie 
mums taip būtinai reikalin
gi greitai sumušti ašį. Ir 
tik tavo tinkame darbe — 
darbas kuris padeda karo 
pastangą — gali atlikti šar
vo dalį tame būryje žmo
nių.

Kada* tik pakeiti darbą, 
daug laikoi sugaišinama ras
ti ir išlavinti kitą darbinin
ką tam darbui. Pats besi
mokindamas naujo darbo 
taipgi savo laiką gaišini.

Dar neįvyko sprendžiamos 
kovos, kurios laimės šį ka
rą ir sugrąžins mūsų jau
nuosius namo greičiau. Bet 
tas priklauso nuo mūsų ga
bumo aprūpinti mūsų kovo
jančius vyrus su daugiau ir 
geresniais įrengimais negu 
mūsų priešai turi. Dabar tas 
už viską svarbiausia.

Pasilik prie savo karo dar 
ba! Tas, gal, reikšti laikinų 
nepatogumų, bet valdžia, a- 
pylinkė, darbdaviai, visi, pa
siryžę korektuoti, tuos nepa
togumus. OWI

MEDALIS ŽMONAI-RAŠYTOJAI

Robert Brenan, Laisvosios Airijos ministeris Amerikai, 
priima iš kun. H. C. Gardiner, S.J., Pro Parvulis Book 
Club medalį, kad perduotų savo žmonai, šiuo metu gyve
nančiai Dubline, už geriausią vaikams parašytą knygą 
1942 metais. (NCWC-Draugas photo)

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas

1. Pavergtuosius užtarti 
tai jokia propaganda, 
bet šventa pareiga v

"Ar

Okupantu perspėjimas
(LKFSB) Lietuvoje jau

čiama didelė stoka medika
mentų. Žmonės, norėdami jų 
gauti, moka dideles kainas 
ar stengiasi pelnyti gydyto
jų prielankumą. Naciai iš
leido perspėjimą, kad gydy
tojai neprirašytų daug vais
tų, kad vaistininkai, pribu
vėjos ir kitas mediciniškas 
personalas griežtai laikytų
si išleistų taisyklių, kitaip 
bus griežtai nubausti.'

PIRMAS LAIVYNO 
KRYŽIAUS ORDINO 

KAVALIERIUS

Kapitonas Joseph A. Gai- 
nard, USNR, šiomis dieno
mis miręs ir palaidotas iš 
gv. Sakramento bažnyčios, 
Melrose, Mass. Jis buvo ka
pitonas prekybinio laivo “Ci
ty of Flint”, kurį pagavo 
Atlante vokiečių karo laivas 
“Deutschland”; 1939 metais 
buvo priverstas plaukti į 
Murmanską, Rusijoj, o vė
liau pabėgo į Norvegiją. 
Prieš ausirgdamas ėjo ka
pitono pareigas ant trans
portinių laivų Pacifike. (NC 
WC-Dra.ug4s photo)

Atsimenu 1903-1905 m., 
kuomet man buvo 10-12 me
tų, kuomet pas mano tėvą 
— Užpalių miestelio smul
kų dailydę (carpenter) — 
vakarais po darbų susirink
davo koks pustuzinis taip 
pat vargingų darbininkų ir 
jie ražsitraukę pigios tabo
kos pypkes pradėdavo šne
kas apie savo vargus... pra- * 
eity ir dabarty. Mano seny
vas tėvas dar prisimindavo 
net laikus baudžiavos, kuri 
buvo panaikinta 1861 m. Bai 
sias, kruvinas scenas jis pieš 
davo iš tų niūrių laikų, kuo
met pas mus žmogus dar 
nebuvo žmogum laikomas... 
Daug jis įpasakodavo ir apie 
1863 m. sukilimą, kuomet 
mūsų kraštas trečįą kartą 
bandė (labai kruvinų ban
dymų buvo 1812 ir 1831 m.) 
nusikratyti rasų valdžios. Po 
nepasisekusio 1863 m. suki
limo Užpalių valsčius nusto
jo apie 10 nuoš. savo gyven
tojų: vieni žuvo kovose, kiti 
buvo sugauti ir išgabenti į 
Samaros guberniją, už Vol
gos, kur iš jų buvo sudary
tas didelis Černaya Padina 
kaimas. Vieton jų į Užpa
lius buvo atgabenta daug 
rusų, kurie labai pagarsėjo 
kaip arklių vagiai — specia
listai ir mušeikos. Apie juos 
pasakos nesibaigdavo, nes 
savo amatą jie vykdė gana 
dažnais protarpiais.

Per 1863 m. sukilimą Lie
tuva nustojo teisės spaus
dinti lotyniškomis raidėmis 
bet kokias knygas, laikraš
čius; nebeturėjo te’sės or
ganizuotis, pirkti žemes, ta- 
pti žymesniais valdininkais, 
turėti savo mokyklas... Kiek-* 
vienas šviesesnio Žmogaus 
žingsnis buvo sekamas. Lie
tuvių sumokėti mokesčiai 
plaukė toli Rusijon jos ga
lybei didinti. Apie šitas 
akriaudas dar vaiku būda
mas daug prisiklausiau nuo 
savo tėvo ir mūs kaimynų. 
Nors baudžiavoje gimę, au
go mušami, stumdomi ir pa
niekinti, bet šitie žmonės 
niekad nenustojo teisybės,

teisėtumo ir laisvės jausmo. 
Po trijų kruvinų, bet nepa
vykusių revoliucijų, jie bent 
kiek pritilo, bet darė sava. 
Jie pripildė visą kraštą, vi
sus kaimus mažučių*, dažnai 
keliaujančių mokyklėlių, ku
rio® turėjo palaikyti nors 
primityvišką našti n g u m ą, 
kalbą ir religiją. Jų raštai 
buvo spausdinami svetimo
se valstybėse ir slapta ga
benami ir naktimis išdalina
mi visiems patikimiems. Net 
mane vaiką tolimuos Užpa
liuos šie raštai pasiekdavo, 
sukeldavo many džiaugsmą, 
pasididžiavimą ir užsispyri
mą niekuomet nepasiduoti 
priespaudai ir laukti progos, 
kuomet despotai pateks į 
savo pačių sukurtas bėdas.
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Tos bėdos Rusijai atėjo 
1904-1905 m. — karas au 
Japonija. Tuomet vėl dauge
lis pavergtų tautų sukilo: 
Suomija, Estija, Latvija, Lie 
tuva, Lenkija..., net patys 
rusai bruzdėjo. Mano mies
tely revoliucija prasidėjo la
bai humaniškai, sakyčiau — 
lietuviškai: buvo suimti ru
sų policininkai, mokytojai ir 
pašto valdininkai, išvežti į 
geležinkelio stotį ir paleisti 
grįžti atgal Rusijon — sa
vo tėvynėn. Bet vietos He-/». 
tuviška valdžia tesilaikė, ro- 
dos, arti poros mėnesių. At
jojo raitelių pulkas ir pra
dėjo šaudymus ir areštus.
Mūsų silpnos jėgos negalė
jo atsilaikyti. Panašiai at
sitiko ir daugely kitų Lie
tuvos miestelių. Tačiau po 
šito masinio judėjimo vis *4 , 
dėlto Lietuva gavo kai ku- v 
rių minimalinių teisių: ga
vo te’sę spausdinti laikraš
čius ir knygas, leista jiems 
buvo kurti kultūrines ir e- 
konomines organizacijas, ko
operatyvus, dvasiškijai su
teikta šiokių-tokių laisvių 
Rodėsi, kad naktis lig ir bti-, 
giasi ir pradeda aušti... *

(Daugiau bus)

Mfcs gerai žinome, jog be 
laikraščio negalime apseiti. 
Laikraštis mums reikalin
gas. Užsiprenumeruok dienr. 
“Draugą” ir prašalinsi na
muose trūkumą. 4
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rrDraugo" koncerte ritmingais aidais 
plauks lietuviško jaunimo dainos

BRIGHTON PARK SODALIEČIŲ CHORAS DAINUOJA

Koks gi būtų, “Draugą” 
koncertas, jei nebūtų lietu
viškų, dainų? Aiškų, nebūtų 
“Draugo" koncertas. Todėl 
‘ ‘ Draugo ’ ’ vadovybė, norė
dama paburti n t i, savo kon
certų įvairumą, nuolatos ieš
ko artistų ir talentų.

SODALIEČIŲ DAINOS 
GRUPE

Prieš tris metus sodalie- 
įtės, dainos mėgėjos, Brigh
ton Park, susiorganizavo į 
chorą. Pradžia buvo kukli. 
Laikui bėgant, nuolatos be
praktikuojant, ši dainininkių 
grupė tapo gerai išlavinta. 
Daug kredito tenka duoti 
Valerijai Kriaučiūmitei (da
bar ištekėjus), kurios pas
tangomis šis sodaliečių cho
ras buvo suorganizuotas.

PUBLIKA UŽGYRE 
JŲ PASTANGAS

Lietuviškajai publikai jau 
teko girdėti šis sodaliečių 
choro dainavimas ir ji įver-

T.
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 tentą Anthony Prels, anū
kę Judy, ir dukterį Julią, sū
nų Henry, Pvt. U. 8. Army; 
4 pusbrolius: Joną šeštoką ir 
jo šeimą, Walter, John irZig- 
mont Kielas, 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, 
Sūnus, Pusbroliai, Pusseserė Ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius I. J. 
Zolp. Tel. YARds 0781.
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BARBORA YOGELIENft
(po tėvais Motušaitė)

Mirė Šauni o 3 d., 1944, 2:10 
vai. ryte, su'aukus puaėa amž.

G-imfi Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragėn apskr., Upyno* parap., 
Vytogalos kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 rflnus Pranciškų ir Joną. 
8 seseris Marijoną ir švogeri 
Jurgį Verpečlnakus, Oną 8ko- 
džlus, Joanna ir švoverį Izi
dorių Kabelius, brolį Joną Mo- 
tušą, pusseserę Agnietę ullle- 
nę Ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos, Tretininkų, 

ftv. Kazimiero A kad. Rėmėjų, 
TT. Marijonų Bendradarbių Ir 
Gyvojo ir Amžinojo Itažan- 
ėiaus draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3867 8. 
Lttuanica Avė

Laidotuvės įvyks ketvirtad.. 
Bausto 6 d. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bu* atlydėta į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pumal- 
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į A v. Ka
zimiero kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, draugu*-gs« ir pažįs
tamu* dalyvauti laidotuvšae.

Nuliūdę: Sūnal, Seserys, Avo- 
gerial, IMssoeerš Ir Giminės.

laidotuvių Direktorių* An
tanas M. Phllllp*, Tai. Y arda 
4*08.

* m

tino jo talentą. Ypatingai 
gražiai pasirodė Studentų ir 
Profesijonalų seime 1941 m., 
Morrison viešbutyje. Sidab
riniais, kaip lakštingalos, 
balsais sužavėjo publiką.

Brighton Park parapija 
didžiuojasi turėdama tokią 
talentingą grupę, ypač ku
rie matė jos “M i n s t r e 1 
Show*. Kiek ten buvo juoko 
ir dainų!

SUPAŽINDINAM “DRAU
GO” SKAITLINGĄ PUB
LIKĄ SU ŠIA TALEN
TINGA GRUPE

Mums yra malonu persta
tyti šią sodaliečių grupę, kū
nai dabar vadovauja Dale 
Vaikutis.

Išgirdę šį chorą, užtikri
name, visi jį piamils. Ritmin
gai skambančios jo dainos 
džiugins kiekvieną. Ne vie
nos motinos skausmu užgu
lusi širdis atsigaivins ir ma
lonus šypsnys nuskaidrins 
veidą.

Ši sodaliečių dainininkių 
grupė turi ir ypatingą sur- 
pryzą! Bet apie tai vėliau. 
Dabar, prašomi tiktai išank- 
sto įsigyti koncerto tikietus. 

| , •. ., . SPA
‘*4 i

Iš Politikos Lauko
Cicero lietuvių organizaci

jų atstovų politikos reikalu 
šaukiamas susirinkimas sau
sio 5 d., Liuosybės mažoje 
svetainėj, 7:30 vakare. Į šį 
susirinkimą turi atsilankyti 
visų organizacijų atstovai ir 
išklausyti veikiančių politi
koj atstovų raportų, kas vei
kiama, kokie yra to veiki
mo rezultatai ir kas turės 
būti veikiama ateity, kad ga
lėtumėm savo organizaci
joms išduoti raportus jų me
tiniam susirinkime. Tai pa
darydami išblaškysit orga
nizacijų narių tarpe netei
singas paskalas skleidžia
mas politikierių ir pradėsi
me rfihtą politikos veikimą. 

A. Tumavich, laik. rašt.

INTIMUOJA MARSHALL
SALYNO INVAZIJA
WASHINGTON, sausio 4. 

—Laivyno sekretorius Knox 
šiandien pareiškė, jog ame
rikiečiai lakūnai vi3 dar “te- 
beminkština” japonų laiko
mas Marshall salas, intimuc 
damas, kad greitu laiku gali 
įvykti tų salų invazija.
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Sako jaunas karalius 
išvykęs i Serbija
LONDONAS, saus o 4.— 

Vengrų telegrafų agentūros 
pranešimu, Jugoslavijos ka
ralius Petras išvykęs iš Cai 
ro pakeliui į Serbiją, kur jis 
pasimatysiąs su Gan. Draja 
Mihailovich, jo vyriausybės 
karo ministeriu ir patriotų 
kariuomenės vadu.

“Draugas’’ — neišsemia
mas žinių šaltinis. Visi spies-
kimės prie jo.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Iš kairės į dešinę stovi: Valeria Krukas; Florence Poška; Irens Pakeltis; Eleanor 
Kisielius. Antroj eilėj: Antoinette Žylius; Oswelda Kolelis; Dale Vaikutis, vedėja; He- 
len Chapas ir Clara Zabel. Sėdi: Helen Juciu j, Emily Paukštis, Gertrude Gaižauskas ir 
Ssther Žvingauskas.

X A. Statkienė, Moterų 
Sąjungos centro iždin. ir 20 
kp., Brighton Park, pirmi
ninkė, turėjo malonų surspry- 
zą, kuomet skaitlingas bū
rys narių atsilankė ją pa
sveikinti gimtadienio proga, 
suruošė puotą ir apdovano
jo.

X A. Skirtus Naujų Metų 
dieną gavo liūdną žinią, kad

/ mizr
X Vakar aplink mus buvo

parašyta, apie Oną Paurazie- 
nę, kuri išvyko į Detroiit 
aplankyti savo sergančią mo 
tiną. Žinutę atspausdinus su 
žinojom, kad Naujų Metų 
išvakarėse jos motina a. a. 
Velioniškienė mirė. Gilios 
užuojautos Onai ir katalikių 
moterų veikėjai Elzbietai 
Paurazienei. . i

X J. šarkauskas, vestsai- 
dl'etis, parapijos choristas, 
metus išbuvęs Pearl Harbo- 
re, parvyko trumpų atosto
gų. Jis yra tarnautojas pu
siau valdiškoj firmoj ir ke
lionėj dėvi kario uniformą. 
Prieš trejetą metų jis pės
čias atliko kelionę išilgai A- 
merikos Jungt. Valstybių — 
iš New York į Los Angeles.

X Al. Reneekas iš kariuo
menės rašo, kad dar tebesąs 
Tex>as valstybėj. Sako, žie 
mą č/a šilčiau, negu kur!| 
kitur. Kalėdas praledęs Dab 
lase. Tikisi parvykti j Chi- | 
cago ir aplankyti draugus, 
pažįstamus. Prieš Išvykda
mas kariuomenėn jis studen
tavo ir buvo veiklus Ateiti
ninkų dr-vės ir LUC narys.

FoKuBetterPay
Vi US.WARBONDŠ

In Atoace-Lorraine enmn tha 
family name* hava been teken fram 
tha rasidanta and Germa ' 
namas aubstitnted. CentuT 
French stredt* of Mulhousa, ■ 
bourg, Meta hava been givan Na«l 
name*. In their effort to destroy 

French culture fti these prov-

bices the Germani ere buming 
Ubrariaa—evan th* privately owned 
French cook bouka. In Strasbovrg 
ulone nearly 20,000 heme* hav* 
been daraaged in thia war būt tha 
reaideats aUll pray lot allied bomb
ai* to come ovar agato with their 
block busters.

In America eur war efforto are 
trancįuil, būt nąverthelesa they 
murt be determined lf we are to de- 
faat Hrtlar.

Buying War Bonda every pay 
dar to one good way to axhibit our 
detormination to aid to tha

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCfli Dieną Ir ffnktfl

2814 WE8T 23rd PLACE 
10756 A 1OOHIGAN AVĖ.

M6647 MRjn HERMITAGB AVKNUR

Tel. YARDS 1741-1742
4MM« SOUTH OAUTOBNIA AVKNUB .

TnL LAFaystSs 0727
RADIO PROGRAMAS —1:00 vaL Plnaad ir Kstvtrtad. v 

II stoties WGE8 (1300), sn PovUu ėalttsaisru.
IMS

jo dėdė Pranas Alvikis bu
vo sunkiai sužeistas. Jam li
pant iš savo automobilio, ant 
jo užlėkė kitas.

X Jonas Stoškus sausio 2 
d. Ateitininkų draugovės su
sirinkime išrinktas meno mė 
gėjų reikalui vedėju. Buvęs 
reikalų vedėjas A. Skirius 
yra pašauktas kariuomenėn 
ir sausio mėnesį išvyksta.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT OOMPĄNY

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi «r- j 

9 PAMINKLAI

MAUZOLEJA1

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

ėi Firma Viri 80 Metų

Toa Pačios Šeimos

|Tl!

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ’ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimu

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

Rankose!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN PUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

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
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VABDS 1118—M

LACHAWICZ IR SUNAI

PERSONALIZED MKMORIALS AT NO ADDITIONAL COBTI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUGT1ON8 

DISTRIBUTORS OF THE FAl^OUS MONTELLO GRANITE 
Mest Beautlful—Mart Padurtas ŠH'mito įlįst In The Warld. 

BUY u. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KRHlPKITfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN->~

Member of the Lithuanian Chamber ot Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; deėtad. ir Sekm. 9-6 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktj

1 Phones: GANAL 2515 
COMMODORE 5760 

PULLMAN 1270

v. a

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1GAN AVĖ. phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
MOT LITUANICA AVĖ. Phone VABDS 4908

<348 SO. CAUF0RN1A AVĖ. Phone LAF. 3572

I. LIULEVICIUS
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4 Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

AURORA LIETUVIS DĖDĖS ŠAMO 
KARIUOMENEJE

Vladas Tomkevičius (To- nes dalies knygvedybą —

POILSIO VALANDĖLĖ DŽIUNGLĖSE Pavyzdys kitiems

Susibūrė prie Sv. Panelės Marijos 
šventovės, nežiūrint grąsinimų

mer) gimė 1918 metais, spa
lių mėn. 31 d., Auroroje,, III. 
Ten pat Auroroje baigė pa
rapijinę pradžios mokyklą 
Angelo Sargo parapijoje. 
Baigęs Auroroje Marmian 
High School,. dar lankė de
šimt mėnesių prekybos (bu- 
siness) kolegiją.

Prieš vykstant į kariuo
menę dirbo Richard & Wil- 
cox firm, Auroroje.

Į Dėdės Šamo kariuomenę 
išvyko rugsėjo mėn. 25 d. 
1941 metais. Buvo įvairiose 
kempėse, o dabar daugiau

Cpl. Walter Tomkevičius 
(Tomer)

kaip metai yra Havajų sa
lose. 1943 metais spalių mėn. 
buvo pakeltas į korporalo 
laipsnį. Kariuomenėje Vla- 
las dirba panašų darbą, k> 
kį dirbo prieš išvyksiant į 
ją, būtent, tvarko kariuome-

yra “bookkeeperiu”.
Vlado tėveliai jau yra il

gamečiai Auroros gyvento
jai. Gyvena adresu: 527 
Woodlawn Avė. VI. Tomke
vičius (Sr.) yra L.R.K.S.A. 
154 skyriaus iždininkas ir 
turi anglių prekybą. Aprū
pina anglimi ne tik Auroros 
gyventojus, bet ir apylinkės 
ūkininkus.

Jis priėmė katalikų 
tikėjimą

Ann Arbor, Mich. — Lt. 
Comdr. Raymond W. Vogei, 
Jr., 27 metų amžiaus, atsi
vertęs į katalikų tikėjimą, 
buvo apdovanotas oro' me
daliu už pasižymėjimą tar
nyboje kaipo kovos pilotas 
Solomon salose. Dabar jis 
mokina iktus U. S. Navai 
akademijoje, Annapolis, Md. 
Lt. Comdr. Vogei akademi
joje yra instruktoriumi. Jis 
tarnavo pietų Pacifike nuo 
rugpiūčio mėnesio, 1942 me
tų, ir atliko 50 kovos misi
jų virš Guadalcanal apylin
kės.

Apie tai praneša laikraš
tis “The Register”, sausio 
2 d., 1944 metų.

Žuvo oro veteranas
Springfield, III. — Allyn 

A. Curry, 28 metų amžiaus, 
pirmiau gyvenęs Spring- 
fielde, Armijos oro jėgų 
transportacijos komandos o- 
ficieris, žuvo automobilio 
nelaimėje pereitą penktadie
nį Washingtone. Jis buvo 
perskridęs Atlantiką pen
kiasdešimt kartų.

14 sužeista
Trylika keleivių ir gatvė- 

kario vairuotojas buvo su
žeisti pereito pirmadienio 
vakare, kai Stony Island 
gatvekaris sudavė į kitą gat- 
vėkarį 75 toje gatvėje, nu
važiavo abu gatvėkariai nuo 
bėgių.

Už $900
Mrs. Della Haff buvo su

laikyta dviejų banditų savo 
na"mų prieangyje, 1863 Mil- 
lard avė., iš jos pavogė $63 
ir persiškų avelių paltą už 
$900 vertės.

Pašautas banditas
Pereitą sekmadienį Chica- 

goje vyko kova tarp trijų 
banditų ir trijų policininkų 
po to. kai buvo apvogta Ain- 
sworth, 19 metų amžiaus. 
Vienas banditas buvo pa
šautas, du pabėgo. Sužeista
sis vadinasi William Aubum 
Thompson, 28 metų, buvęs 
kalinys iš Oregon.

Jis mirė pereitą pirmadie
nį Bridewell ligoninėje.

Dingo pinigai ir du žie
dai, kai smogė į smakrą

Mrs. Eliazbeth Becker, 38 
metų amžiaus, 3022 Broad- z 
way, prašė policijos pereitą 
pirmadienį, kad surastų vy
rą, kuris vadinasi Sam. Ji 
pasakė, jog jinai ir jos drau
gė Martha Monroe sutiko 
taverne vyrą vardu Sam. Po 
kelių išgėrimų Sam pakvie
tė jas pasivaikščioti. St. 
Clair ir Ohio gatvėse Sam 
pertrenkė Mrs. Becker, kai VA 

sudavė jai į smakrą. Kai 
Mrs. Becker atsigavo, jos 
rankinukas, kuriame buvo 
dvidešimt dolerių, ir du žie
dai už $1,000 vertės, buvo 
dingę. Sam ir Martha taip 
pat buvo dingę.

Mexico City. — Dauguma 
Meksikos filmų, radijo ir 
scenos vaidintojų (aktorių) 
dalyvavo aušros serenadoje 
pareikšti garbę Guadalupės 
Šv. Panelės Marijai, minint 
trečias metines sukaktuves, 
kai apsireiškė šv. Panelė 
Marija Jūan’ui Diego. Ta 
proga ant jo rūbo atsispau
dė rožės, rūbas buvo toks, 
kokį vartoja indijonai. Ar
tistai parodė visus savo ta
lentus. kad pagerbus Meksi
kos patroną, nežiūrint jog 
buvo jiems grąsinama, kad 
bus išmesti iš unijų ir pra
ras savo vietas. Taip artis
tams grąsino darbininkų 
konfederacija.

Nors artistams buvo grą

sinama netekimu vietų, bet 
jie nepaisė ir reiškė pagar
bą šv. Panelei Marijai.

Speciali giesmė ir muzika 
buvo pasiūlyta naujai ilius
truoto savaitinio laikraščio 
Manana. Prieš vidurnaktį 
gatvės, vedančios į Baziliką, 
buvo pripildytos daugiau 
kaip 200,000 majdininkų, 
kurie praėjo pro altorių lai
ke dienos.

Popierio reikalai
Taupyk nenaudojamą po- 

pierį. Jis yra reiaklingas ka
ro reikalams. Nevartojamas 
popieris bus surinktas sau
sio 15 dieną, todėl jį padėk 
tinkamoje vietoje.

Kun. Paul J. Reymond, katalikų kapelionas (kairėj) ir 
Lieut. Col. James Roosevelt, prezidento’ sūnus, su būriu 
Amerikos karių vienoj Pietų Pacifiko salų. (NCWC-Drau- 
gas photo)

Apie žuvusius brolius

Nauja ir įdomi filmą
Hollyuood. — Iš antrojo kai sako, jog tai geriausia 

filmą. Parodoma jaunuolių 
pasišventimas. Penki žuvę 
broliai Sullivans buvo kata
likai, filmoje yra atvaizduo
ti kaipo katalikai.

Žuvusiųjų brolių tėvai gy
vena Waterloo Ia.

1 r

Sužeidė ugnis
Mrs. Helen Carlson nude

gė rankas ir veidą, kai ji 
bandė šeimos turtą išgelbė
ti iš ugnies savo apartamen
te, 734 Monroe, Evanston. 
Apie tai buvo sužinota pe
reitą pirmadienį.

Nukentėjo
Keturios negrės moterys 

buvo nugaravusios nuo karš
to vandens garų grožio sa
lone, 609 East Pershing rd., 
pereitą pirmadienį. Visos 
buvo atgaivintos.

Baisi ir šiurpi 
žmogžudystė

Pereitą pirmadienį buvo 
rastas nužudytas nepažįsta
mas vyras užpakalinėje tuš
čioje aikštėje, 217 Engle- 
wood avė. Jis gali būti apie 
30 ar 35 metus amžiaus. Jo 
galva buvo sudaužyta, turė
jo kokius šešis kirvio smū
gius.

Nužudytojo asmens kiše
nės buvo išverstos, pinigų 
nebuvo rasta. Englewood 
policijos stoties kapitonas 
Patrick Collins pareiškė, jog 
jis manąs, kad vyras buvo 
nužudytas vagystės tikslu. 
Jis pareiškė, jog tai yra 
žiauriausia kirvio žmogžu
dystė, kokią jis yra matęs.

Padangų ženklai buvo ras
ti gatvelėje, netoli lavono. 
Lavonas buvo rastas apie 9 
valandą prieš pietus.

Policija veda tardymą dėl 
šio baisaus įvykio.

Nužudytasis yra apie 5 
pėdų ir 9’/2 colių aukščio ir 
sveria apie 160 svarų.

pasaulinio karo yra paimtas 
vaizdas ir atvaizduota juda
muose paveiksluose. Tos fil- 
mos vardas yra: The Sulli- 
vans. šioje filmoje yra at
vaizduojama penkių Thomas 
F. Sullivan sūnų žuvimas 
jūros kovose, kai paskendo 
kruseris Junean, vykstant 
laivyno kovoms Guadalcana- 
le. ! ĮliU®

Filmą Sullivans pagamino 
20th Century — Fox. Kriti-

Peršovė krautuvėje
James Oondos, 47 metų 

amž., 611 Woodland Park, 
buvo pašautas į pilvą anks
ti pereitą pirmadienį, kai jis 
nepaklausė bandito paliepi
mo pasitraukti nuo pinigų

h'
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SOKOL SALĖJ
2345 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS

Banditai pavogė už 
$10,000 cigarų

Pereitą antradienį sužino
ta, jog banditai per šventes
pavogė už dešimt tūkstan- iregisterio krautuvėje, 3454 
čių dolerių vertės cigarų iš Cottage Grove. Krautuvės
prekių stoties 2298 S. Union 
avė. Sakoma, jog užraktai 
buvo išlaužti ir paimta 50 
kartūnų po 100 svarų iš kro
vimo platformos.

kostumeriai nurodė, jog va
gis galėjo turėti 19 metų 
amžiaus. Condos buvo nu
vežtas į ligoninę, jo padėtis 
sunki.

Iš Chicagos gyvenimo

Va kokie atsitikimai
i

Nusiskundė
Vienas vyras, kuris turi 

35 metus amžiaus, buvo su
laikytas New City policijos 
pereitą pirmadienį, kai mo
teris nusiskundė, jog jis 
bandė ją užkalbinti movie 
teatre, 51st str. ir Winches- 
ter avė.

* * * 
Gaisras

Apie šimtas asmenų, visi 
negrai, turėjo apleisti namą, 
4436 St. Lawrence avė., pe
reitą pirmadienį, kai ugnis 
kilo pirmame apartamento 
aukšte. Sakoma, gaisras su
kėlė $10,000 nuostolių.

Du buvo sužeisti.

Liepė gulti

Bus
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 

Groja
SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS**' 
* PRYZINIS ORKESTRAS

Netoli namų
John Ronssean, 8738 Mor

gan str., buvo sulaikytas 
dviejų ginkluotų vyrų neto
li savo namų pereitą pirma
dienį ir banditai iš jo pavo
gė septynis dolerius.

* * *

Iškrito
Robert Zahn, 14 metų am

žiaus, 2651 Winona str., nu
silaužė dešinę koją, kai jis 
iškrito iš medžio sekančia
me bloke.

Pavogė automobilį
Chester Long, 6203 Ellis 

avė., pranešė policijai perei
tą pirmadienį, jog kas tai 

i pavogė jo 1940 modelio au- 
Itomobilį, kuris buvo pasta-

Joseph Fanta, taverno sa- ^y^as fronte 1115 East 63rd 
vininkas, 2501 So. Homan str'
avė., pranešė policijai perei-i .
tą pirmadienį, jog du gink-i MlCjld
luoti vyrai privertė jį Ir! Chicagoje vakar iš ryto
svečią atsigulti ant grindų. 
Banditai paėmė $49 iš regis- 
terlo.

siautė nepaprastai dideli ru
kai (migla). Rukai (migla) 
labai trukdė susisiekimą.

* įsigalioja
Sekmadienį įsigalioja ru

doji stampa I, trečioje ra- 
ckmavimo knygelėje.

Panelė G. Klevickaitė Antanas Kaminskas

U

KONCERTE:

DAINUOS SOLISTAI .... GENOVAITĖ KLEVICKAITĖ IR ANT. KAMINSKAS
ŠAUNIAI GROS ........... ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRAS SAVO PRY-

ZINIUS VEIKALUS
DŽIUGINS VISUS ...........NEKALTO PRASIDĖJIMO 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; Tikletal (su U.S.YVar Tax) $1.00




