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5-TOJI ARMIJA PRADĖJO OFENSYVA
Marinų tankai varosi prieš japonus

Mūsų lakūnai numušė 17 japonų lėktuvų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Prieš pakartotinas priešo

N. Gvinėjoj, sausio 6.—Pie
tų Pacifiko komandos komu
nikatas pranešė, kad sąjuri-

aitakas kol kilti marinų da
liniai užėmė aerodromą.

Daliniai, kurie užėmė ae-
gininkų lėktuvų atakos nuo rodromą, pasivarė toliau ir 
Timor iki Naujos Irelandijos! sudarė suėjimą prie Sag Sag,
salų davė gerus rezultatus: 
17 japonų lėktuvų numušta, 
du transporto laivai sunai
kinti, ir bomba numesta, tie
siog ant priešo kreiserio. Są
jungininkai prarado keturis 
lėktuvus.

Amerikos marinai rytinėj 
pusėj Cape Gloucester lini
jos pradėjo tankais pulti 
japonus Borgen įlankoj©. Jų 
artilerija ir sąjungininkų 
lėktuvai padeda jiems stum
ti japonus toliau į rytus. 
Marinai toj pusėj atsilaikė

7 mylias į pietvakarius nuo 
Cape Gloucester, su kitu 
marinų daliniu, kuris išlipo 
saloj į pietvakarius nuo pir
mosios pozicijos.

Gen. MacArthur praneši- 
i mas sakė vienas Admirolo 
Halsey aviacijos dalinio lėk
tuvas numetė bombą tiesiog 
ant japonų kreiserio prie 
New Hanover, į šiaurę nuo 
priešo Kavieng bazės Nau
joj Irelandijoj.

Virš Rahaul sąjungininkai 
lakūnai numušė šešis priešo 
naikintuvus.

ARDOMI VOKIEČIŲ ISISTIPRINIMAJ PRANCŪZIJOS PAKRAŠČIUOSE

10 10ti
Skraidančiųjų tvirtovių, Libenatorių ir britų bombanešiių armados skaičiuje 3000 vil

nimis viena po kitos pastaromis dienomis išardė Vas De- Calais, Prancūzijoj, pajūrį. 
Daugiau kaip 3000 tonų bombų numesta ant priešo įsistiprinimų ir jie suardyti. (Acme- 
Draugas telephoto)

Žygiuoja pirmyn 10 mylių frontu
San Vittoryje durtuvais kovoja nacius

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO—Britų ra- 

dio pranešimas sakė ameri
kiečiai Italijoj jau dasivarė 
iki 5 mylių nuo Cassino. Nė
ra oficialaus patvirtinimo 
tam pranešimui.

IŠ AUSTRALIJOS — Sa
koma anstraliečiai kareiviai 
įvykdę naują išlipimą Nau
jos Gvinėjos saloje. Nėra 
oficialaus patvirtinimo tai 
žiniai.

' IŠ WASHINGTONO. —
Užsienių sekretorius Hull 
sakė bus tariamasi su kito
mis Amerikos valstybėmis MASKVOS — Rusų ka- 
dėl Bolivijos naujos vyriau- riuomenės sumušė kelias na 
sybės pripažinimo. Norima cių kontratakas ir užėmė ke- 
išrasti ar naujoji vyriausybė lias apgyventas vietas aplink 
yra nusistačiusi prieš sąjun- Nevelį. 
gininkus.

Nauja žudynių banga; 
rado dar 6 lavonus
BARCELONA, sausio 6 — 

Anot žinių iš Prancūzijos, 
vakar naktį ant kalno virš 
Nice miesto rasta šeši nepa 
žįstami lavonai, ant kurių 
buvo uždėti! plakatai su žo
džiais “Nacionalinis Anti- 
Teroristų Komitetas. ” pas
taromis dienomis įvairiose 
Prancūzijos dalyse rasta 
šeši kiti tokie lavonai, kiek
vienas su panašiu plakatu.

Ameriką užvedė bylą 
prieš dvi U.S. įmones
WASHINGTON, sausio 6. 

—Teisingumo Departamen
tas šiandien užvedė bylių 
prieš dvi dideles Amerikos 
įmones, kurios kaltinamos 
suokalbiu su Britanijos di
džiausia chemikalų fabriku 
ir Vokietijos įmonėm, kad 
kontroliuoti viso pasaulio 
chemikalų įmonės operaci
jas.

Byloje suminima E. I. du 
Pont de Nemouys Co., Wil- 
mington, Del.; Remington 
Rand Arms Co., Bridgeport, 
Conn., ir Imperial Chemical 
Industries, Ltd., Anglijos 
firma.

Pirkite Karo Bonus

Britai atakavo Stettiną, Berlyną
LONDONAS, sausio 6.—Į Oro ministerijos praneši-

IŠ WASHINGTONO. — 
Prez. Rooseveltas šiandien 
išdavė naują “Iend-lease>” 
raportą, pagal karį pasako
ma, jog sąjungininkams iki 
lapkričio mėn., pabaigos tuo 
būdu išsiųsta prekių ir reik
menų už 19 bilionų dolerių.

Praneša vokiečiams 
apie krizę Rusijoje
BERNAS, Šveicarija., sau-

matomai suprasdama, jog 
toliau negalima nuslėpti tik
rą Rusijos fronto padėtį, 
šiandien pranešė skaityto
jams, kad padėtis ten “labai 
kritiška.”

KALENDORIUS
Sausio 7 d.: Šv. Lucijus;

RUSAI VAROSI GILYN Į LENKIJA
*

Naciai pasitraukė į naujas Pripet linijas
MASKVA, sausio 6.—Mar

šalo von Mannstein vadovau 
j amai nacių kariuomenė pa
sitraukė į Pripeta pelkes ir 
perorganizavo save linijas 
naujam pasipriešinimui pa
gal Lenkijos sieną, į vaka
rus ir pietus nuo Olevsko, 
kurį nišai pirmadieny oku- 

, . pavo. Šis naujas narių pasi- 
išvystė Gen. 

Vatutin vadovaujamai rusų 
kariuomenei beskubant pie- 
tuoana į Dniestro upę, Rumu 
nijos sieną, po to kaip užė
mė Berdičevą, svarbų gele
žinkelių centrą 25 mylias į 
p:etus nuo Zitomiro.

Raportai iš fronto sakė 
von Mannstein apsistojo nau

Senovės: Rūtenis ir Raudvi-j joj pozicijoj, ir rodo stiprią 
lė. Sausio 8 d.: šv. Severinas opoziciją į vakarus nuo O-
ir šv. Apolinaras; Senovės: 
Velotas ir Nemira.

ORAS

Ūkanota. Gali būti sniego. 
Nebus didelės atmainos bem 
pe natūroje.

levsko, pagal geležinkelį į 
Kovelį. Po to kaip jų kariuo
menės pasitraukė į dabarti
nes pozicijas, nacai turėjo 
progos sunaikinti tiltus virš 
dviejų vandens barjerų — 
Uborto upės, kuri teka į va

Britų didieji lėktuvai vakar 
naktį bombavo didžiausią 
vokiečių uostą prie Baltijos 
jūros, Stettiną, kurį vokie
čiai vartoja pristatymui reik 
menų savo kariuomenėms 
Rusijos Trorite. Pastarųjų 
dienų atakoms išardžius Ber 
lyno transporto sistemą ir 
Leipzigo prekybos, centrą, 
vokiečiai partraukdavo reik 
menis Berlynui—net ir duo- 
ną—per Stettiną. Tuo būdu 
ataka ant to uosto ir miesto 
buvo netiesioginė ataka ir 
ant Berlyno.

Britų Mosųuito bomberiai 
tuo pat metu padarė antrą 
R eilės naktinę ataką ant 
Berlyno, ir puolė kitus tai
kintas vakarinėj Vokietijoj 
ir šiaurinėj Prancūzijoje.

i mu, atakos buvo padarytos
šviesioj mėnesienoj, ir bom
bos buvo koncentruojamos 
ant numatytų taikinių. Pen
kiolika lėktuvų negrįžo iš 
šių naktinių atakų Britų
lėktuvai išskrido vakar va-♦
karą ir negrįžo iki anksti šį 
rytą.

Stokholmo laikraštis Af- 
tontidningen raiportavo, jog 
svarbus laivų statybos cen
tras ir arsenalas Kiele buvo 
beveik visiškai sunaikinti 
vakar d’enos atakoje. Nacių 
aerodromui prie Bordeaux 
ir Tours, Prancūzijoje, taip
gi buvo pulti vakar dieną.

Amerikos bomberiai ir nai 
kintuvai, kurie dalyvavo va
kar dienos atakose ant Vo
kietijos ir Prancūzijos nu 
mušė 95 vokiečių lėktuvus.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 6.—Penktos 
armijos amerikiečiaL ir bri
tai kareiviai pradėjo savo 
ilgai lauktą ofensyvą ir jau 
prasilaužė į San Vittore 
miestą. Penktoji armija šiuo 
laiku varosi pirmyn visu 10 
mylių frontu per didelį) lietų 
ir ledus. Anot pranešimo, 
sąjungininkai durtuvais kau 
jasi su vokiečiais San Vitto
re mieste.

Štabo komunikatas sakė 
amerikiečiai ir britai pasiva
rė mylią pirmyn pirmoje 
ofensyvos dienoje. Jiems pa
dėjo Amerikos lėktuvai, ku
rie bombavo nacių patrankų 
įrengimus. Frontas yra pen
kių mylių pločio abiejose 
pusėse Via Casilina, svar
baus vieškel'o vedančio Cas- 
sinon ir Romon.

Vokiečiai pavertė San Vit
tore, 6 mylias nuo Cassino, 
į tvirtovę, kur kiekvienas 
namas apginkluotas, ir na
ciai yra įsikasę į g’lias vynų 
rūsis. Ofensyvą buvo pradė

ta antradienio naktį, o iki 
pietų trečiadieny amerikie
čiai jau buvo užėmę pusę 
miesto.

Kaip tik toj Cassino apy
linkėj randasi vokiečių nau
joji “Siegfried Linija,” apie 
kurią papasakojo vokiečiai 
belaisviai. Ta linija etaanuo 
vieno iki kito Italijos kran
to. Kitas tos linijos stiprus 
punktas randasi prie Pesca- 
ra, Adrijatikos uosto į kurį 
britų 8-toji armija dabar va
rosi.

Apart to, kad padėjo peik
tąja! armijai, sąjungininkų 
lėktuvai bombavo chemikalų 
dirbtuvę prie Tome di Pas- 
seri, ir priešo patrankų po
zicijas Cervaro apylinkėje. 
Vienas sąjungininkų lėktu
vas dingo.

Vienam artimiausių pri- 
įplaukimų prie Adrijatikos 
kranto, britų naikintuvai an
tradienio naktį priplaukė 
prie pat kranto ir apšaudė 
svarbų Pesaro uostą, kuris 
randasi tarpe Pescara ir Ve
necijos.

karus nuo Olevsko, ir Sluč 
upės, kuri teka į šiaurvaka
rių pusę iš Novogorod-Vo- 
lynski. Vienas pranešimas 
sakė rusai pralaužė nacių 
linijas prie Slučo upės.

Skubėdami į vakarų pusę 
iš užimto Olevsko, rusai sa 
koma artinasi prie Sarny, 35 
mylias gilyn Lenkijon. Iš 
raportų matosi, kad tam sek 
tory prasidėjo vis didėjanti 
kava, ir kad rusai vis labiau 
spaudžia vokiečius Dniepro 
užlenkime, pietuose.

Pranešimai nedaug tesakė 
apie rusų operacijas į šiaurę 
nuo Nevelio, apart to, 
ten vyksta dideli veiksmai, 
kurių svarba kasdien didėja.

Berlyno radio pranešimas 
sakė dideli mūšiai vyksta. į 
šiaurvakarius nuo Berdiče- 
vo. Vokiečiai taipgi sakė ru
sai atnaujino savo atakas į 
šiaurę nuo Krivoi Ros ir i 
rytus nuo Kirovogrado, ir iš 
naujo bando prasilaužti į 
pietryčius ir šiaurvakarius 
nuo Vitebsko.

Dingo U.S. laivyno 
submarinas Pompano
WASHINGTON, sausio 6. 

—Laivynas vakar pranešė, 
kad submarinas Pompano, 
kuris savo laiku nuskandino 
bent du priešo karo laivus 
ir daug transporto laivų, 
dingo. Tai septynioliktas A- 
merikos submarinas dingęs 
nuo šio karo pradžios. Nors 
pranešimas nepasakė kur 
Pompano dingo, manoma, 
jog tai buvo Pacifike, kadan 
gi vėliausios jo atakos buvo 
padarytos arti Japonijos.

Lenkai nori drauginga 
ir stipria Rusija
LONDONAS, sausio 6. — 

Lenkų vyriausybės ištrėmi
me Premjeras Mikolajczyk 
šiandien pareiškė, jog Len-

Partizanai varo nacius 
iš Banjaluka miesto
LONDONAS, sausio 6. — 

Jugoslavų partizanų armi
jos pranešimas sakė jų jė
gos baigia varyti vokiečius 
iš Banjaluka miesto. Jau 
šeštai diena kaip to miesto 
gatvėse vyksta aštrios ko
vos.

Komunikatas taipgi sakė 
visi priešo daliniai pavaryti 
iš Cetina upės klonio. Na
ciai bandė ištrūkti iš apsup
to Novomesto, Slovėnijoj, 
bet partizanai juos atrėmė 
ir 50 jų užmušė.

Naciai vienam mieste 
užmušė 1,000 graikę
CAIRO, sausio 6.—Graikų 

vyriausybė ištrėmime šian
dien sakė vokiečiai išžudė 
suvirš 1,000 gyventojų Ka- 
lavrita mieste, ir sunaikino 
istoriškus Mega Spileon ir 
Agia Lavra vienuolynus.

Prezidentas tebeserga, 
bet ruošia raportu
WASHINGTON, sausio 6.

—Prez. Rooaeveltas, vis dar 
nebaigęs atsikratyti gripo,,

Mano eina ruošimasis
Balkanų invazijai
LONDONAS, sausio 6 —

Pranešimas iš Zuričo sakė 
Zagrebe, Jugoslavijoj, “ner- 
vuojamasi” dėl žinių, jog 
stiprūs britų pirmos ir Ame
rikos septintos armijų dali- pasiliko sava kambary ir ruo 
niai koncentruojami Bari šė savo metinį pranešimą 
uoste, rytiniam Italijos kran Kongresui. Prezidento sekre 
te, veikiausiai Balkanų inv.a- tor us Early sakė penktadie- 
zijai. nio spaudos konferencija, bus

ITALAI SUKILO PRIEŠ NACIUS FIUME

Aliantai prašo belgu 
pasilikti namuose
LONDONAS, sausio 6.— 

Vardan jungtinių tautų aukš 
tos komandos, britų radio 
šiandien transliavo atsišau- 

i kimą į belgus, kuriuo ragino 
juos pasilikti savo namuose, 

i kuomet prasidės militarinės 
operacijos. Pranešimas sakė 
“jeigu būsite ant kelių, truk 
dysite sąjungininkų lėktu
vams, kurie turės atakuoti 
priešo susisiekimus.

“Jeigu trukdysite vokie
čių judėjimui, jie be pasigai- 
lėjtaio jus nušaus. Būkite 
namuose. By kur geriau ne
gu ant kelių.”

BARCELONA, sausio 6.— 
Keleiviai iš šiaurinės Itali
jos šiandien patvirtino ra
portus, jog 2,000 italų ka
reivių, kuriuos vokiečiai bu
vo įvesdtaę į savo kariuome
nę, gruodžio 30 d. įvykdė 
sėkmingą sukilimą. Anot ti

ki ja. norinti matyti “drau-Į nių, itatai, naujuose vokie-
gimgą, stijprią Rusiją” kaipo 
apsigynimą nuo nacių agre
sijos ateitv, ir pakartojo pa
žadą, kad po Lenkijos išlais
vinimo lenkai galės laisvai 
pasirinkti savo vyriausybę.

čių uniformuose ir apgin
kluoti nacių ginklais, sukilo 
kuomet buvo •vedami i trau- 
ktaius vežimui į pietinę Bos 
niją, lcur jie turėjo padėti 
vokiečiams kovoti jugosla

vus partizanus.
Italai nugalėjo vokiečius

karininkus, bet nevisi pas
pėjo pabėgti pirm negu at
vyko naciai kareiviai. Ta
čiau, penkių valandų kovoje 
Fiume priemiesčiuose, 500 
italų sulaikė vokiečius, o 
kiti italai leidosi į kalnus 
netoli San Pietro, šiaurėje, 
kur jie susijungė su kroa- 
tais-itatais partizanais su 
dideliais kiekiais ginklų ir 
amunicijos iš nacių trauki
nio.

Visi galės naudotis 
pasaulio aliejum-FDR
WASHINGTON, sautao 6. 

—Prez. Roosevelt šiandien 
pranešė, jog einant tarptau
tine sutartimi, pasaulio alie
jaus resursai bus po karo 
atidaryti visoms valstybėms 
‘‘teisingai ir lygia! naudo
tis.” Prezidentas sakė, ta
čiau, jog karo metu nebus 
galima leisti daugiau gazo- 
linos civiliams, kadangi alie
jaus produktai yra reikalin
gi greitam karo laimėjimui.
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DIENRAStIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, sauso 7, 1944

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Mirga-marga iš 
Rockford, III.

Kalėdas praleidome labai 
iškilmingai. Bažnyčioje “Bet 
liejaus kūtelė” buvo gražiai 
{rengta, išpuošta. Altoriai 
taip pat. Tai vis triūsas se
serų kazimieriečių.

Piemenėlių šv. Mišios bu
vo 5 vai. Mišias laikė pats 
klebonas. Per pamokslą, ku
rį sakė angliškai ir lietu-

kinti savo brangiausio sū
naus. Kitos išsiėmusios me- 
dalikėlį ir bučiuodamos ta
rė: “Jėzau, pasveikink mano 
sūnų”.

Sausio 9 d. LRK Susivie- 
nymo 137 kuopa rengia naš
lių ir našlikių vakarą. Ko
misijos narė Paulina Misiū
nienė sako, kad vakarui vis
kas priruošta. Bus d'delės 
vaišės, bus net ir lietuviško 
kugelio. Našlių baliuje, kiekviškai, sveikino visus para- . ... _ , , . ,, . girdėjau, dalyvaus ir dzūkųChoras labai gra- & .. . į . * ... 7!Karalius ir žada pavaišinti

pi jonus, cnoras labai gra
žiai giedojo vedamas Mr3. 
K. Johnson. Aukų parapijo- 
nai sudėjo $1,050.00.

visas našliukes.

Sausio 1 d. kleb. kun. K. 
Juozaitis pasveikino visus 
parapijonu.3 linkėdamas, kiad 
visų namuose viešpatautų 
laimė, dž'&ugsmas, kad visi 
vieningai dirbtumėm, kaip ir 
praeitais metais, nes skolos 
atmokėta septyni tūkstan
čiai dol. Šįmet, sakė, <pasi- 
ryžkim atmokėti dešimts 
tūkstančių.

Paskutinį senųjų: metų va
karą parapijos salėj buvo 
laukimas naujų metų. Nauji 
metai sutikti labai triukš
mingai. Sveikintasi, linkėta 
visko. Linksmintasi ilgokai. 
Vakare buvo daug ir karei
vių. Daugeliui motinų aša
ros per skruostus riedėjo. Ne 
viena skundės: sveikinam 
viens kitą su naujais me
tais, bet aš negaliu pasvei-

Rockforde “Draugas” la
bai pabrangsta, kuomet ja
me esti įdėta žinių apie dzū-1 
kų karalių ir lažybas. Povi
las Petrėnas visus “Drau
gus” superka ir paskui dvi
gubai brangiau parduoda, 
nes labai daug randasi no
rinčių žinoti, kas apie tą ka
ralių rašoma ir kaip e’na lai- 
žybos. Aš patarčiau visiems 
užsiprenumeruoti “Draugą”, 
tuomet gausite per paštą 
kasdien ir žinosite ne tik, 
kas naujo Rockforde, bet ir 
visam pasauly.

AMERIKIECIŲ SUGRIAUTAS A MSTKRDAMO AERODROMAS
WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everythlng ln the line oi 

Kurni ture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Eactory Representattve.

SHOVVROOMS IN 
MKKCHANDISE MAKT
Ko r appointment cal) — 

REPUBUC 6051

Nuolatniiai amerikiečių ir anglų bombardavimai Vokietijos ir jos okupuotų šalių 
miestų, neaplenkė nei Olandijos sostinės A msterdamo. Pastarosios bomberių ekspedi
cijos visiškai sunaikino didelio aerodromo penkis kelius, lėktuvams pastatus ir kitus 
įrengimus. (Acme-Draugas telephoto) /

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

tok ▼iena pora aklų visam ryvenl- 
mtiL Saugokite Jas leisdami Meg. 
samlnuotl jas modernliklausta 
tnstoda, kurių ragljimo mokslas 
gaU sutslktL

M METAI PATYRIMO 
pampimą.

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

OPTOMETRISTAI 
IMI So. Ashland Avenue 

Kampas lS-to«
ii OAMAli MIS, Ohloago 

qrao VALANDOS,
•im t a. tu litą a m. 
L ir Baetad. •:>« a. m.

Iki TįOO p. m.

Kūčių vakarą Ed. Rimkūs 
buvo parvažiavęs namo iš 
savo stovyklos. Kalėdų va
kare tač'au turėjo vėl vyk
ti atgal.

Wm. Užubalis kūčių vaka
rą buvo parvažiavęs iš Val- 
ley Forge General Hospital. 
Namie išbuvo 10 dienų.

M. Daugirdas serga ir gu
li švedų ligoninėj. Juozas 
Blaškis jau baigia pasveik
ti. Daugelis, kaip ir kitur, 
serga influenza.

Mirė a. a. Kaz. Petravi
čius, 78 m. amžiaus. Palai
dotas iš bažnyčios 'Kalvari
jos kapuose.

Korespondentas

Jau nauji metai. Jei kie
no baigės prenumeratą — 
atnaujinkim.

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

. W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, išskiriant 
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ'Nuo 7 iki 8 vai. vak.

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos ROfties 
Namų Materljolą Už Dar žemomis Kainomis I 

Atvykite į mfisų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MDLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vtftkų, skiepų tr lietų- 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI 8ALE8MANAI 

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

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

CHICAGOJE
Padėka

Marąuette Park. — Ka
reivių Motinų klubas turėjo 
pramogą gruodžio 26 d. Pra
moga davė gražaus pelno.

Vardu klubo dėkojame biz' 
nieriams laid. direk. A. Pet
kui, Lachawicz ir Jonui Ro
dis, kun. S. Petrauskui už 
dalyvavimą ir pagalbą. Dai
nininkėms Edward Gedrai- 
tis, Adelei Drttktenytei, pia 
nistei Bačkutei. E. Kodienei

BAISI TRAGEDIJA

Mikšienei,
Šnekutiehei,

kuri daugiausiai dirbo, taip 
gi komisijai: Klikūnienei 
Kaniauskienei,
Dovidonienei,
Staradomskienei, Stirbienei, 
Kačimienei, Girdvainienei, 
Andruškienei, Raštutierlei ir 
kitoms, kurios pasidarbavo 
it už aukas, o visiems už at
silankymą ir paramą.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDftOBlUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Vlrginia

Perkėlė savo Kaitinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viržminčtu 

anttafci.

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

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

fl " 4 ■

"i,*

Mrs. M'ldred Merkle, 20 
m. amžiaus, čikagietė, kuri 
policijai prisipažino geležine 
kačergėie (įpoker) užmušus 
savo 2 metų dukterį, kurios 
verkimas ją erzinęs. Gydy
tojų pripažinta nesveiko pro 
to. (Acme-Draugas telepho
to)

—MW>

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

1DARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1156 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. G. SERNER DR. STRIKOL’IS
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

: M metų patyrimas
TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius.

Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvl 
9401 80. HALSTED 8T. 

Kstapas 94th Street 
Valandos nuo 10 Ud 4; nuo 6 0d I

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 h* nuo 6 iki 8 vaL vak. 

ę Nedfilomis pagal sutarti 
Offlee TeL YARde 4787 
Namų TeL PROspeet 1930

•
lūs, Laik

rodėlius, Auksinius k Deiman
tinius žiedus, Rašomas PlunkB- 
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ui PR1ENĄ-. 
MlAUalAJSl 
KAINAS.
Turime dideli 

pasir lūkimų
Instrumntų, Musi- 

Stygų, Rekor- 
kių muzikalių

daiktų. ■

Parduodame Laikrodžk

Muzikalidkų Instrum 
kaliėkų Knygų, Stfl 
dų ir Idtų visokių

raišom LaflttadMus, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumeo-

JOHN A.KASS
JKWKLBY — WATCHMAKBR 

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phonei LAPAYERK 9917

fita. ©58 So. Tafauan Avė.
Eta. TeL GROveMH 0917 
Offlee Td. HElfioA 48148

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS DK CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Tretttd. Ir NedAlomls susitarus 
2428 Wea£ Margnette Road

•• - - - •••’.... - - ...........■—

VaL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
ari! 47th Street 

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

Ofiso TeL VTRgJnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. t: dundulis
A

k 5-8:90 P. 1L 
pagal sutartį

■j—mz

EXTRAI EXTRAl
TeL TABds 5921 

s KENvroed 5107.

Permainytas 
Vardas tr 
Bdr

UeturiUtu
tydoku

ttEMKITBl
SENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ

». KANTUS, sav.
MONARCH LIQUOR
8529 So Hatoted St 

Pitone TARDB SOM

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGJCIUI
STATYBAI — REMONTAVlMUf AfcBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABAiTFINfcMš ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAfKtTE FINANSINIAI NEFBlKLAUSOMtf

r ,. i o*| [adninc

TAUPYKITE mflsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo ja- 
mi Ir ligi $5,000.00 apdrausti per Fedetral Sdvlngs and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai gMital limokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LHffUVlŲ FINANMNfi {STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINOS and LOAN A8SOCIATION
TtL. CALtINET «118 Am. M. Molefta, See’y. S23S SO. HALSTED ST.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANal 6122

DR. BIE2LS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

•vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

S241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALAT0RI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 9146

DR. V. A. 5IMKUS
411DI TUJAS B CHBURGAft

B AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:80 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Beztd.—HEMlock 2324

DR. PHERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. IVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ori 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. R. ATK0ČI0MA5
DAlVnSTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
VsL: 19-12 ryta. 24. 7^9 P. M. 

8147 8. Halsted St, Chicago

ir fiettadieniais 
Valandos: 8—8 popiet

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Re*. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama—- 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Plruu, Antr., Kedrlr. 6 Ori 9 vak.;

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas ir dora žmogui 

duoda gyvenime stiprybę ir

|j«n.



Penktadienis, sausio 7, 1944

HELP WANTED _ VYRAI

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CrfICAGO. ILLINOIS

HELP U'ANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTKD — MOTERYS

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

•‘DRAUGAS” HELP WANTF.D 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpli M88-1M89

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpower Commlsslon nu
statymai reikalauja kad dailini
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liiiosn vinto IUilą (slatcnK'nt of 
a vallabi lity ) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Oommisislon — _ pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrinki t ar Jūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga palluos*- 
vimo mėtas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit 1 Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Rd.

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 į

S. Silberman 8c Sons
1117 W. 35th St.

REIKIA
VYRŲ

Amžius nesvarbu.—Taipgi* atsmau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
liuosuoti iš ginkluotos tarnybos.
Dėl {domių karo darbų modemiš
koje gurno dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nuo gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.
Mes siūlome sekančius patogumus 

apart kitų dalykų:
GRUPES GYVYBES APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS, 
ATOSTOGŲ PLENĄ.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ. \
mattdyki.es <showers) in

KITTTS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DEL PATO
GUMO MUSŲ DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visą 
laiką virš 40 vai. į savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ĮSIDIRBIMIH 

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

LION MFG. CORP.
100% WAR W0RK 

OFFERS YOU
1 BEST N.W. 8IDE TRANSPORtatlon
2 8TEADY, REGULAR WORK
5 OVERTIME at TIME & ONE-HALF 
4 10% BONUS FOR NIGHTS
6 VACATIONS WITH PAY
6 CAFETERIA AND CANTEEN
7 HOSPTTAL1ZATION INSURANCE.

FOR
TOOLMAKER8
8ITRFACE GRINDERS
BROWN & SHARP SETUP 
MACHINIST MAINTENANCE OILer 
PLANT MAINTENANCE HELPERS 
PLANT MAINTENANCE LABORera 
KING8BURY HELPERS
THREAD MILLERS
FLOOR — BENCH INSPECTORS 
DRILL PRESS OPERATORS 
BURRERS
MISC. MACH. SHOP HELP 
MULTIPLE SCREW MACH. OPRS. 
PLATE R HELPERS

No experience:
Bring Birth Certlflcate.

APPLY 2640 BELMONT

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

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 J mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Rd

C 4. j

REIKIA 
DARBININKŲ 
ATSIŠAUKIT Į

2581 W. 48th STREET 
MATYKIT MR. HASSOLD

FANCY ŠIT,K SPOTTER 
Atsišaukit j Valet Shop 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sheridan Rd.

VYRŲ IR 
VAIKINŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
PRIE ABELNŲ 

DIRBTUVĖS DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA 
Dieną ar naktį šiftai.

Premijos rata naktiniame šifte. 
Dykai apdrauda ir hospitalizacijos 

pienas.
ATSIŠAUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN
Plrmad. perdėm šeštad.:

8:30 ryto iki 4:30 pp.
Sekmad. 12 pietų Iki 4 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvėje darbų.

FEDERAL 
PURE FOOD CO.
4864 S.T Halsted St.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS 

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

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

niais ar naktiniais šiftais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm šeštad.
8:30 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE
(Rear Bldg. 3rd Floor)

MERGINOMS
MOTERIMS

PIRKITE KARO BONUS! IGARSINKITĖS “DRAUGE”

HELP WA\Ti:n — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

GERA VIETA DIRBTI
MALIAVOS DIRBTUVĖS DARBININKŲ REIKIA

PRIE PASTOVIŲ DARBŲ 
PATYRIMO NEREIKIA

MOKESTIS LAIKE MOKINIMO 
MALIAVOS GAMINTOJU — CAN FILLERS 

PAKUOTOJŲ — TROKERIŲ
Gera transportaclja: Imkit Westem Avė., Roosevelt Rd. ar Ogden 
Avė. gatvėkarj. Douglas Park "L” ar CB & Q gelžkelio traukinį.

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

Klausk i te Superlntendent.

100 VAIKINŲ
17 Metų 

Ir Suvirs 
Prie

Karo Darbų 
Mokestis 

Laike Mokinimo

BELMONT 
RADIO CORP.
5921 Dickens Avė.

Štai tikra proga išmokti naudingą 
ir jdomų amatą.

Puiki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite į

ADMIRAL RADIO
3815 ARMITAGE AVĖ. 
4150 N. KNOX AVĖ.

MERGINŲ
MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
DARBAI NAKTIMIS

ARNOLD
SCHWINN

■ & CO.1
1718 N. KILDARE

CAPITOI, so»M,

WANTED 
TYPIST - CLERK 

PERMANENT 
POSITION 
PLEASANT 

Working Conditions 
Apply

CHICAGO 
CARTON CO. 

4200 S. Pulaski Rd.

MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS

Geros Darbo Sąlygos 
12 vidurnakti iki 8 ryto 

TaiDgi 4 pp. iki 12 naktį.
Patyrimo nereikia. Išlikas ir pusė 

’ mokama virš 40 vai.

ST. CLAIR
SPECIALTY MFG. CO.

160 E. Illinois St
SUPERIOR 2250

IIIRM IN Y0VR VlEb HOVJEHOLO FA.TJ 
TO NAKE NEMUNE TO JAVE LIVEJ !

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR 
MOTERŲ

Įdomūs i>* malonūs dirbtuvės dar
bai svarbioj karo pramonėje.

MOTERIMS:
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
LAMINATION PICKERS 
PRECISION GRINDERS 
LAMINATION PRESS OPERS. 
BURRING BENCH HANDS 
MASKING & PACKING

VYRAMS:
DIE SETTERS 
FLOOR INSPEKTORIŲ 
PRECISION GRINDERS 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
STEEL HANDLERS 
SHEAR PAGELBININKO 
SLITTER PAGELBININKO 
TROKERIŲ

Websfer Chicago Corp.
5622 Bloomingdale Avė. 

(1800 Nortli at Central Avė.)

_ VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 
Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

Svarbūs Darbai 
Plieno Warehouse

Pastovūs Darbai

Patyrimo Nereikia 
Patogioj Vietoje

Atsišaukit 
Employment Ofisan

A. M- CASTLE & CO. 
1182 W. BLACKHAWK ST. 

(2 bloeka nortli of Divislon St.)

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų 
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

★ ★ ’
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS
★

MERIT DIRBTUVĖ
Gabumų įvertinimas dirbtuvėle duoda jums progos įsidlrbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tvarkom* Canteen pristato vailgitM kašto kaina.

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

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

VYRŲ 
REIKIA

JAUNŲ 
IR SENŲ 

100%
Karo Darbai
10 V AL Į DIENĄ 

5 DIENOS SAVAITĖJ 
PATYRIMO 
NEREIKIA

LAKE SHORE 
TOOL VfORKS

816 North 
Kostner Avė.

** 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.

Atatneškit pilietybės prlrodymue. 

EMPLOYMENT OFISAS
ATDARAS

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

VENETIAN BLIND ASSEMBLERS. 
Patyrimo nereikia. Bet kurio am
žiaus. geros darbo sų-lygos ir mokes
tis.
WE8TERN VENETIAN BLIND CO. 

351 E. Ohio

VYRAI IR MOTERYS

Vyrų
Assemblers, Foundry Pagelbininkų 
ir Machine Shop Darbininkų. Lai
kas ir pusė virš 40 valandų.

Taipgi reikia:
MERGINŲ STENOGRAFISCIŲ

W. D. ALLEN MFG. CO. 
5650 W. Roosevclt Rd.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
5 pp. šeštad. Iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. į

2742 W. 36th PLACE
VYRŲ IR MOTERŲ

Prie Abelnų Lengvų 
* Dirbtuvės Darbų

ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 
DRILL PRESS OPERATORIŲ

Dienų ir Naktį Darbai.
Patyrusių ar ne.

Gera alga —- pastovūs darbai.

A. B. EQUIPMENT MFG. 
COMPANY 

2133 W. Fulton St.

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų įdomių karo darbų 
moderninėj dirbtuvėj. Atsišaukite

ilškal.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

PARDAVIMUI

TURI BŪT PARDUOTA. Nė Jokls 
tinkamas pasiūlymas nebus atmestas. 
2649 W. 48rd St. medžio š to ras, 4 
kambariai, maudyklė, apdengti por
ėtai, garadžlus. KRANK JANATA A 
CO., 4257 Cermak Rd., LAWndale 
4949.

RENDUOJASI

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

RENDUOJASI —• S kamb. fletaa*— 
maudynė, pečiaus apšildomas. $16.00 
į mėnesį. Namas randasi 2138 Coul- 
ter St. Atsišaukit—LAFayetta 9686.

VYRŲ 
IR MOTERŲ

Lengvi
Assembly Darbai

Prie Kariuomenei 
Vaistu Pakeliu 

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

MALONIOS APLINKYBES 
Dieninis ar naktinis šiftas 

iūsų pasirinkimui. 
Priimami ir su fiziškais 

trūkumais asmenys. 
Atsišaukit j

G. BARR & CO.
1130 W. 37th STREET

PUODŲ PLOVEJO 
IR DIŠIŲ PLOVEJO

Ilgoms ar trumpoms valandoms. Dish 
Machine Operatoriaus. $27.50. Uni
formos ir valgis duodama. Sekmad 
ir vakarais dirbti nereikia.

ART INSTITUTE RESTAURANT 
MICHIGAN AND ADAMS

★ For Sale 1
★ For Help I
★ For Rentl
★ For Service 1
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In Amerlca’s Greatest 

Llthnanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1009 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANTAN 

ADVERTISINO MEDIUM

★ ★★★★★★★★

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Lietuvos ūkininkai
(LKFSB) Vokiečių kon

troliuojama- spauda pernai 
rudenį ragino ūkininkus lik
viduoti mažiau produktyvius 
gyvulius ir pasilikti pačių 
geriausių tik tiek, k:ek bus 
pašaro. Pirmon eilėn paša
ras turįs būti taupomas ar
kliams, kiaulėms ir jauniems 
gyvuliams, o jau toliau — 
melžiamoms karvėms. Bul
viakasio metu krašte esan
čios kasimo mašinos buvo 
mobilrzuotos geresniam bul
vių derliaus nuėmimui. Bu
rokų lapus raginta sunaudo
ti pašarui, o netinkamus — 
trąšoms. Ir morkų lapai ra
ginta naudoti pašarui.

Pastebėtas žymus mažėji
mas pieno pristatymo: pir
mąją pusę rugp. mėn. pieno 
pristatyta 23 nuoš. mažiau 
palyginus su liepos mėnesiu. 
Generalinis komisaras grą- 
sino, kad, jei nepakils pieno 
pristatymas, būsią sumažin
tos sviesto porcijos. Spalių 
mėnesyje Lietuvoje buvo su
rašymas kiaulių.

įlindo pro langą
Vagys įėjo į apartamentą 

pro virtuvės viršutinį langą 
ir pavogė paltą už $400 ver
tės, karo štampų už $15 ir 
$20 pinigais. Apie tai pra
nešė William Singer, 926 
Ainslie str., buvęs pardavė
jas, policijai • pereitą trečia
dienį. >

Areštuotas vyras
Chicagoje vienas vyras, 

40 metų amžiaus, buvo areš
tuotas Town Hali policijos 
pereitą trečiadienį, dėlto, 
kad viena moteris nusiskun
dė, kad jis ją trukdė ir už
kabinėjo telefonu.

Žuvo
Pereitą trečiadienį gatvė- 

karis Archer aave. ir Dear
born str. užmušė negrę mo
terį.

Washlngtos, D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (įskaitant navy, ma
rine corpg ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
jog 100 jūrininkų žuvo (mi
rė) ? 152 buvo sužeisti ir 24 
dingę.

mattdyki.es
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.Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero^-paštu:
Metams ................................. .................... >7.00
Pusei metų .................................. ................. .................. ... 4.00
Trims mėnesiams .....................   2.00
Dviem mėnesiams ...................................   1.50
Vienam mėnesiui ...................................  75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .............................................................................. >6.00
Pusei metų ............    3.50

mėnesiams ............................. 1 75
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mėnesiui ..................     .75
JJžsieninose:

Metams ..........................     >8.00
Pusei metų ...........................   4.50
Trims mėnesiams .................................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.'

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
• - '-T4M

Bendradarbiams ir .kqceąpond«rttąias raitų negrąžiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisinnčUma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę talžyti Ir trumpinti visus nrisiųatus rastųs Ir ypač 
ikoreąpoirdenoĮjaa sųllk gavo nuožiūros. Kąr«spopdentų prašome rašyti 
trumpai Ir niftklai (jei galima, rąžomąją mašinėlėj, paliekant, didelius 
tarpus patAMxmui, Ir venglppt polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštln nededamos.

Entered M second-Cla^, Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Išdavikiškas lietuviškųjų bolševikų darbas
RE55OUUCWA U. £. VYRIAUSYBEI

Brooklyno bolševikų' dienraštis paskelbė bolševikų 
konferencijoj priimtą rezoliuciją, reikalaujant, kad Jung- 
Vąlstybių vyriausybė uždarytų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pasiunt nybes. Ta rezoliucija pasiųsta sekreto
riui Cordell Hull. Po ja pasirašo du lietuviai komunis
tai K. Michelson ir R. Mizara ir kalba ne tik lietuvių, 
bet taip jau latvių ir estų vardu.

Bolševikų konferencijos rezoliucijoj paduodami trys 
“argumentai”,-dėl ko Amerikos vyriausybė turėtų už
daryti Baltijos valstybių pasiuntinybes. Pirmas jų “ar
gumentas” yra toks, kad, girdi, jie, bolševikai pritaria 
Maskvos, Kairo ir Teherano konferencijų nutarimams ir 
dėlto reikią padaryti galą lietuvių, latviui ir estų pa
siuntinybėms Vašingtone. Antras — Zadeikis, Bilmanis 
ir Kaiv pasidarę anti-sovietinės propagandos agentais, 
dirbančiais Hitlerio darbą Amerikoj ir todėl jų vado
vaujamos jstaigos turi būti likviduotos. Trečias — 194G 
m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės “ nubalsavo” 
prisijungti prie Sovistų Rusijos ir todėl jų atstovybės 
čia nebėgančios reikalingos.

Visi trys bolševikų konferencijai patiekti “argumen
tai” neverti nė supuvusios bulvės. Jie melagingi ir šmei- 
ž:anti trijų valstybių pasiuntinius, kurie teisėtais ke
liais yra paskirti čia atstovauti savas valstybes ir turi 
pilniausią pripažinimą. Bolševikų rezoliucija yra ir ju- 
d ožiška, nes jie, būdami lietuvių kilmės žmonės, par
duoda savo tautą stipriam ir gausingam kaimynui, ku
rio tikslas yra ją visai sunaikinti.

Mūsų manymu, kiek p. Zadeikis, tiek kitų Baltijos 
valstybių ministrai galėtų (ir turėtų) patraukti teismo 
atsakomybėn Michelsoną, Mizarą ir kitus jiems pana
šius komunistus, nes jie savo rezoliucijoj juos šmeižia 
su tikslu pažeisti jų gerą vardą. Lietuvių visuomenė 
ir tuo labiau patsai Valstybės Departamentas (Depart- 
jųmat of State) puikiai žino, kad Baltijos valstybių pa
siuntiniai Vašingtone nėra nei pro-naciai nei prieš So
vietų Rusiją. tik gina tų valstybių teises į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą, kurias visai teisėtai yra 
paskirti atstovauti.
TĄI NEBUVO RINKIMAI BET SIAURUS SMURTAS

Bolševikai savo rezoliucijoj biauriai ir begėdiškai me
luoja, tvirtindami, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonės “demokratišku balsavimu’’ 1940 m. prisijungė 
prie Sovietų Rusijos, nes tokių ‘ ‘demokratiškų rinkimų” 
nebuvo.

Kąm gi čia toks akiplėšiškas melavimas! Juk pats 
Michelson su Mizara puikiai žino, kad 1940 m. birželio 
mėu. didelės Sovietų Rusijos armijos okupavo Lietuvą, 
tuoj likvidavo visas politines partijas, Uždarė nebolše- 
vikiškus lakraščius, uždraudė veikti visoms nekomu- 
ųiatiškoms organizacijoms, pastatė Maskvą atstovauti 
tokius kvizlingus, kaip Paleckis. Tokiose sąlygose Mask- 

' va paskelbė “seimo rinkimus”. Beje, juk ne kas kitas, 
bet Maskva ir kandidatus į “seimo atstovus” parinko, 
neduodant teisės Lietuvos žmonėms savo kandidatų pa
sirinkt i Priede to, “rinkimų” metu po visą kraštą 
švaistėsi ginkluoti įsmjhpMrni iečiai, terorizavo gyven
tojus, kad jie neišdrįstų susilaikyti nuo ėjimo balsuoti.

Tokiu tai būdu buvo išrinktas “seimas”. Bet ir tas 
“seimas" vargu būtų balsavęs už “susijungimą" su So
vietų Rusija, jei Maskva nebūtų grąsinusi “atstovams" 

fiziška Jėga. ___ \ . .a ;

Nors į bolševikų reikalavimus Valstybės Departa
mentas nekreips dėmesio, nes jam labai gerai žinoma, 
kas per paukščiai dalyvavo jų konferencijoj ir kokiame 
tikslais ji buvo sušaukta, tačiau mes matėme reikalo 
atkreipti savo skaitytojų dėmesį, kad dar kartą paro
dyti, kokiais savosios tautos išdavikais yra lietuviškieji 
bolševikai.

Jr

SPAUDOS APŽVALGA

Jungtinių Valstybių pašto viršininkas Frank C. Walk- 
er atšaukia antrosios klasės siuntinėjimo teises žurna
lui “Esąuire”, kuris yra žymus dėjimu nepadorių pa
veikslų. ...„

Pašto viršininkas teisingai nurodo, kad antrosios kla
sės siuntinėji mas yra duodamas tik takiems leidiniams, 
burių tikslas yra Informuoti, šviesti, arba yra skiriami 
mokslui, menui, literatūrai, arba bet kuriai gpftfMfad 
pramonei.

Žurnalas “Esąuire”, anot pašto viršininko, tų reika
lavimų, kuriuos yra nustatęs kongresas savo specialiu 
aktų, neišpildo. Antrpąįos klasės siuntinėjimo privilegi
jos atšaukimas šiam žurnalųii įeis galėn 1944 m. vasa
rio 28 d., jei teismas kitaip nepatvarkys.

Šiam pašto viršininko aktui reikia nuoširdžiai pritar
ti, nes virš narnėtas žurnalas, ištikro, nėra leidžiamas 
tam, kad pasitarnauti visuomenės informavimui, moks^ 
lui, menui, literatūrai ir pramonei. Amerikoje jau per
daug įprapiito tokios šlykščios, nepadorios, jaunimą de
moralizuojančios “literatūros”, prieš kurią reiktų pra
dėti tokią siatematingą kovą, kokia savo laiku buvo 
pradėta prieš nepadorias filmas.

Ką rašo lietuvos slaptieji

5ptciwwvto (tonikos Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma

(LKFSB) Vienoje užsienio valstybėje esančiam mūsų 
korespondentui pavyko gauti fotografinės nuotraukos 
kai kurių Lietuvoje slaptai leidžiamų laikraščių Arti
miausiu laiku iš jų paskelbsime daug įdomios medžia
gos. Tuo tarpu duodame keletą žinelių, kurios buvo 
išspausdintos slapta Lietuvoje leidžiamame laikraštyje: • 
“Nepriklausoma Lietuva” Nr. 3 (15) — 1943 metų va
sario 15 d.:

— Daug lietuvių bataliono kareivių, kurie buvo siun
čiami į Novo Sokolniki, nenorėdami žūti už antrą oku
pantą, išbėgiojo iš traukinio Vilniaus neprivažiavę. Vil
niuje jų dar daugiau išsislapstė. Dęl to jų vežimus Ati
dėtas, nes vienas — batalijonas turėjęs net 200 bėglių, 
kurių buvo ieškoma medžioklės būdu po kinus, resto
ranus ir privačius hutus.

Iš 800 savivaldybių įmonių vokiečiai nori palikti 
tik apie 100 smulkių įmonėlių savivaldybėms, o malū
nus, elektros jėgaines, ūkius ir t.it perduoti vokiečiams. 
Nacionalizuotus namus valdo vokiška bendrovė, nors, 
aišku, tie turtai turi būti grąžinti nuosavybėn 'jų tik
riesiems savininkams.

— Pranešama, kad generalkomisaras uždraudė laiky
ti pamaldas vasario 16 dienos proga. Šis uždraudimas 
nepakenks lietuvių tautai, bet tik dar labiau ją sujungs.

— Kadangi Vilniaus krašte pasikartojo sauvaliavi
mai, girtavimai ten dirbančių valdininkų, tarnautojų ir 
policininkų tarpe, skriaudžiant ten esančius lenkus, 
“Nepr. Lietuva” griežtai juos smerkia ir jų tarpe pasi
taikančius lietuviško nusistatymo žmones skatina sau
goti tautos garbę.

— Kai kuriuose valsčiuose vokiečiai eina pęr kaimus, 
krečia gyventojus ir, nežiūrėdami ar ūkininkas atliko, 
ar neatliko net pačių vokiečių uždėtą maisto tiekimo 
pr'evolę, ima gyvulius, mėsą. Laikraštis pasmerkia oku
pantų sauvaliavimą.

— Matyt, kad slaptasis Lietuvos veikimas turi in
formacijų ir iš užsienio. Taip slaptoj)® priešnaciško laik
raščio “Nepr. Lietuvos” nr. 4, išspausdintas 1943 m. 
kovo 1 d., rašo apie atgarsius užsienyje vysk. Brizgia 
pamokslo, kuriuo ekscelencija pagrąsino ekskomunika 
tiems, kurie bendradarbiaudami su okupantais skriaus
tų lenkus, žydus ar litų tautybių žmones.

—To paties laikraščio kitame straipsnyje “Ruzveltas 
prieš despotus” rašoma, kad Ruzvelto vadovaujamą A- 
menka ne tik išgelbės nuo vokiečių okupacijos, bet ir 
reiškiama viltys, kad apsaugos nuo raudonųjų despo
tizmo.

— Pranešama, kad Vilniaus bažnyčiose giedamas Lie
tuvos himnas. Vilniuje kilęs ginčas, ar pataisyti himno 
žodžius, ar nekeisti. “Nepr. Lietuva” prašo tautos him
no žodžių nekeisti.

— Vokiečiai pradėjo šaudyti ūkininkus už prievolių 
neatlik’mą. Vilniaus apskr. sušaudė 10, Trakų — 9, Svy
rių — 7. Ekzekucijos vyko matant kitiems ūkininkams 
Sušaudyti be teisimo ir įspėjimo. Vokiečiai buvo apsi
vilkę lietuvių policininkų uniformomis, matyt norėda
mi nusiplauti rankas...

Konferencija Maskvoje pa 
žadėjo laisvę Austrijai. Kon
ferencija Kairo mieste pa
žadėjo laisvę Korėjai. Kon- 
ferenęija Teherane pažadėjo 
Laisvę Iranui. Kasžin kur į- 
vyks konferencija, kuri pa
žadės laisvę Lietuvai?

Stalinas pasirašė po doku
mentu, kur žada kovoti prieš 
“tironavimą, vergovę, pries
paudą ir nepakantą”. Ar 
Juozas žinojo, kur rašosi, ar 
tik netikrą ir klastuotą čekį 
pasauliui davė?

Drauga nusiuntę draugui 
bolševikui Kaškevičiųi j ka
lėjimą vaisių. Bet valdyba 
neįleido: turbūt, bijojo, kad 
blogas vaisius nepagadintų 
gerų.

Jei mūsų jaunimas taip 
smarkiai pasižymėtų visuo
menės gyvenime, kaip fut
bole, tai Amerikos lietuviai 
būtų pirmose vietose tarp 
tautinių grupių Amerikoje.

Pietų Afrikos premjeres 
Smuts sako, jei anglai neap
sižiūrėsią savo santykiuose 
su Rusija, tai galėsią dai
nuoti: “Važiavau dieną, va
žiavau naktį ir privažiavau 
žalią pievelę, kur gražiai ga
nos rusų žirgeliai.”

Stalinas •nedalyvavo kon
ferencijoj Egipte. Gal neno
rėjo matyti mumijų, kurių 
ganėtinai Maskvoje turi ko
munistų partijos nariuose.

CIO unijos vadas Thomias 
sako, Amerikos unijoms rei
kią sudaryti unija su Rusi- 
jbs unijomis. Kad tik neišei
tų Lublino unija?

Jurgis Pusdurnis negali 
suprasti, kodėl jo pačiutė 
taip sveika paliko, jos gy
dytojui į kariuomenę išva
žiavus. Pirmiau, būdavo du
syk savaitėje pas jį bėgda
vo.

Kai kurie pradeda galvo
ti, kad Noremo Amžinoji Lie 
tuva knyga taps amžinei lei
džiamąja knyga.

.Anglų ii’ amerikonų mu
šami, vokiečiai patiria., kad 
visi keliai į Romą veda.

Po RooseveJto, Chųrehillo 
ir Stalino konferencijos Te
herane, matyt, kad cigare
tes, cigaras ir pypkė Hitlerį 
išrūkys.

Mūsų bailšavikų konferen
cija Brooklyne primena ka
linių būrį, haiauojiaaičūų ne
paleisti jų iš kalėjimo.

a» iH
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TUKU IT IMI

Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)
LIETUVA UŽJAUČIA SKRIAUDŽIAMUS

1795 m. nustojusi savo nepriklausomybės, Lietuva nuo
lat kovojo prieš rusus. Laisvės šūkiai įaugo į lietuvių kau
lus ir smegenis. Ir jie kovojo ne vien dėl savo laisvės. Jie 
atydžiai sekė laisvės kovias bet kurioje pasaulio daly. Lie
tuva davė Amerikai ir Lenkijai generolą T. Koeciusako. 
1930 m- hūdamas Pretorijoj ir Johannisburge sutikau ke
letą dar gyvų invalidų, kurie didžiavosi žaizdomis iš Boerų 
laisvės karo 1899-1902 m. Buvo ir tokių, kurie nuvyko pas 
Riff-Kabilus ir tarnavo jų štabe kovose prieš ispanus. Kai 
1935 m. vasarą Italija jpradėjo karą prieš Etiopiją, tai 
Lietuvoje kilo didžiausias susidomėjimas ta tolima ir ne
žinoma šalimi, šių žodžių autorius tuomet išleido pirmą 
lietuvišką Etiopijos žemėlapį ir mažą geografiją. Keletas 
kiltų autorių irjgi išleido knygas apie Etiopiją su pilna 
simpatija tam užpultam kraštui. 1935-36 m. turėjau Lie
tuvoje net aštuoniolika iliustruotų paskaitų apie tą šalį: 
studentijiai, armijos karininkams ir įvairių miestų publi
kai. Visomis mažomis savo jėgomis mes buvom už tos 
primityviškos šalies laisvę. Italijos meną ir kultūrą mes 
labai mylim ir gerbiam ir tai mums labai sava, artima,, 
bet mes jokiu būdu nesutikom, kad Etiopijos užkariavi
mas padidins Italijos garbę ar gerovę arba pagerins Etio
pijos žmonių gyvenimų. Ir kenčianti Etiopija pasidarė 
Lietuvai žinoma ir simpatiška, nežiūrint jos didelio atsi
likimo technikoje ir civilizacijoj. Mums rodėsi, kad Etio
pija turi teisę pati pasirinkti savo pažangai turkų, formą 
ir laiką. Ir mes boikotavom gražią Italiją už jos negražų 
darbą Etiopijoj.

KURI OKUPACIJA GERESNE?

šešis kartus padaręs kelionę nuo Atlanto iki Pacifiko 
per U. S. A. ir Kanadą, po savo paskaitų dažnai gauda
vau paklausimą: “Jei būtų leista Lietuvai pasirinkti, tai 
kuzį kaimyną ji pasirinktų: Vokietiją ar Rusiją?” Į šitą 
įžeidžiantį klausimą paprastai atsakydavau: “Afiter you, 
sir”. Kai jūs, broliai anglo-sakaai, bent vienus metus pa
gyvensite Vokietijos ar Rusijos koncentracijos lagery ir 
pasakysite mums, kad ten tvarka nuostabiai pagerėjo (ir 
net laisvės atsirado, tai tuomet jūsų stebuklingų žodžių 
piaklausysim, nes mes anglo-saksus visuomet laikėme po
litiškai subrendusiais žmonėmis, branginančiais ne tik ge
rovę, bet ir tikrą, plačią laisvę. Bet mes prąšom jus pir
ma pagyventi tose naujos civilizacijos laboratorijose kur 
bandymui atliekami ne su triušiais ar šunimis, bet su žmo
nėmis, su milijonais žmonių.

Nuo 1918 iki 1943 m. mes turėjome apie 100,000 lietu
vių Rusijos konclageriuose. Mažutei dalelei jų pavyko iš 
ten beveik stebuklu pasiliuosuoti. Tokių retų egzemplio
rių man teko apie tuziną sutikti ir valandas klausinėti 
apie gyvenimą žmonių šaldytuvuose (refrigerators). 1940- 
41 m. visa Lietuva buvo rusų kalėjime, o dabar ji kenčia, 
trečius metus vokiečių vergijoj. Taigi visi trys milijonai 
lietuvių pąsidąrė žymiais specialistais apie dviejų totali
tarinių valstybių gyvenimą ir tvarką. Ir jie yra. tokie 
pragudrėję specialistai, kad svetimų “specialistų” pane- 
girkos totalitarizmui jiems rodosi tik kartais apmoka
ma muzika pagal vieną gerai žinomą gaidą...
GLOBOJA LENKUS TREMTINIUS

Begalo daug iškentėjiusi Lietuva moka suprasti ir kitų 
nelaimes. Kai 1939 m. kovo mėn. Hitlerio armija likvida
vo Čeko-Slcvakiją — visa Lietuva paskendo nuliūdime. 
Čeko-Slovakijos • ministrą Kaune, p. Jan Skalicky, ir jo 
sekretorių Vokietijos ministras išmetė iš buto ir konfis
kavo jų ofisus, žinomas Lietuvos advokatas ir buvęs nai- 
nistras-pirraininkas M. Sleževičius apgyvendino pas save 
Skalickų šeimą, o kitas lietuvis valdininkas padovanojo 
jo sekretoriui visas savo santaupas (apie $500.00). Įvai
riais būdais buvo pareikšta giliausia simpatija ir parama 
nelaimingiems čeko-Slovaki^os diplomatams ir piliečiams. 
Kai 1939 m. rugsėjo mėn. Vokietija užpuolė Lenkiją (ku
ri nebuvo Lietuvai draugiška) ir pasipylė Lietuvon daug 
tūkstančių suvargusių lenkų, tai Lietuva nesekė Rusijos 
pavyzdžiu ir nesmeigė Lenkijai peilio į nugarą, nežiūrint 
skaudžios Vilniaus bylos. Lietuviai svetingai ir gailestin
gai priėmė 100,000 lenkų ir milijonus litų paskyrė jiems 
sušelpti ir gelbėti bei padėti jiems pabėgti į Angliją. 

GRAUDUS ATSISVEIKINIMAS

Taigi pavergtuosius užtarti, juos gelbėti ir globoti pas 
mus niekad nebuvo laikoma propaganda^ o tik švente pa
reiga kiekvieno kultūringo žmogaus. Tadgi ir šis raštas 
yra mano pareigia trims milijonams lietuvių, kurių Lais
vė atsidūrė didžiausiame pavojuj. 1939 m. gegužės 31 d. 
iš Kauno stoties išlydėjo mane apie 300 draugų ir pažįs
tamų, atstovų įvairiausių organizacijų, ypač studentijos 
ir jaunimo. Atsisveikinimas buvo gana graudus: dauge
lis abejojo ar beteks mums gyviems pasimatyti, nes Eu
ropos dangus jau niaukėsi kruvinais debesimis. Jie ir 
kiti išlydėdami mane prašė ir paskiau raštu priminė gel-

ĮDaugteu bu»h _ _ x -
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS ★

★ ★ VIRTUVĖ I ★

★ ★ IR MADOS

.-J

Moterys kviečiamos talkon svarbiam 
darbui

Svarbi telegrama
A. L. R. K. Federacijos 

valdyba gavo telegramą iš 
Donald M. Nelson, karo pro
dukcijos šefo, kuria prašo 
pakviesti lietuvaites katali
kes į talką Labai svarbiam 
darbui. Telegramos turinys 
yra toks:

‘4 Amerika susiduria su 
kritišku popieros trūkumu 
iš priežasties jos naudojimo 
išdirbimui ir pristatymui ka
ro ginklų ir reikmenų. Šią 
padėtį apsunkina darbininkų 
stoka kirsti medžius popie
ros dirbtuvėms. Mums rei
kia turėti aštuonis milijo
nus tonų išmetamos popie
ros 1944 metais, kad paten
kinti svarbius militarinius 
ir civilinius reikalavimus. 
Didelė tokios popieros dalis 
turi būti gauta iš namų. Mes

čiau mums, lietuvaitėms, de
ra v su rimtumu pasvarsty
ti klausimą, kaip daugiau, 
mes galėtume prisidėti prie į 

sutaupymo ir surankiojimo 
išmestos ar išmetamos, ar-1 
ba nenaudojamos popieros, 
kuri, kaip matote, yra labai 
reikalinga mūsų krašto ka
ro pastangoms.

Ilgai ned'skusuokime ir 
nesvarstykime, bet tuojau 
imkimės praktiško darbo. 
Tasai darbas teprasideda 
mūsų namuose. Nemeskime 
lauk arba nedeginkime jo
kios popieros, kad ji būtų ir 
menkiausiai ir prasčiausia. 
Turėkime savo namuose spe- 
c ales dėžes ir ten meskime 
visokius popiergalius, per
skaitytus laikraščius ir žur
nalus ir ją įpriduokime ten, 
kur yra nurodyta.

Be to, galima sudaryti

SKANU NAUJAME KLUBE Mūsų virtuvė
žalių žirnių sriuba

Pamerk tris ketvirtadalius 
puoduko džiovintų žalių žir
nių šaltame vandenyje ir 
leisk stovėt5 per naktį. Ant 
rytojaus nusunk žirnius ir 
sudėk į puodą su 6 puodu
kais vandenio, pipirų ir dras
kos p? gal skoni), truputį bul
vių ir pusę morkvos supiaus- 
tytus į mt’žus šmotelius. Vi
rink povaliai per 2 ar 3 va
landas, tada sutrink daržo- 

1 ves ir perleisk per koštuvą. 
Prdėk žiupsniuką cukraus, 
šmotą sviesto ir, jeigu no
ri, sutirštink su 1 šaukštu 
miltų. Kol sriuba verda, jei
gu vanduo nuseka, pridėk

San Antonio, Texas, katalikai įsteigė ŪSO klubą, ku
riame kariuomenės seržantas pirmas ragauja naujos klu
bo šeimininkės'iškeptus paštetus (pajus). (NCWC-Dnau- 
gas photo)

kreipiamės į šios tautos mo^Į specialus komitetėlius, kurie 
teris kiek galint daugiau su-i įr kitas moteris paragintų 
taupyti popieros. Todėl aš taupyti ir rinkti popierą.' Jei

> kreipiuos į jus, prašydamas 
jūsų vadovybėje esančias 
moteris duoti dar didesnę 
pagalbą “salvage’ komitetui 
šiame labai svarbiame dar-, 
be”.

Šio svarbaus laiško turi
nys savaime yra aiškus. Ta-

reikia, net po kaimynų na
mus tuo reikalu pavaikščio
kime.

šeria nuedavome bažny
čion. Jaunos merginos neiš
kenčia nepažvelgusios vyrų 
pusėn... Paitiko ir man vie
tas. Tai buvo malūnininko 
sūnus. — Malūnas, matote 
panas tenai, kur upelis p?- 
pjsuka už miško. — Jis va
dinosi Vincentu. Buvo aukš-

Tad, matome, reikalas y-)tas, tamsus ir labai gyvas 
ra svarbus. Atkreipkime į jį I -aikinas. Juo žavėjosi ne 
rimč.ausio dėmesio ir įsikin- viena... Tą dieną aš norėjau

Moterys "požemi
nėj" veikloj

Pranešama ypatingas įvy
kis iš moterų slaptos veik
los Čekoslovakijoj prieš o- 
kupantus nacius.

Prahos miesto gatvėse gru 
pė moterų dalino slaptai lei
džiamą laikraštį. Kai jos pa-

kykime tuojau į nuolatinį ir 
planingą darbą. Susirūpinusi

Vieno vakaro prisiminimai
Aš sėdėjau šalia senos mo 

teriškės, po didžiuliu kašta
nu. Grįtelė prieš tąjį milži
ną atrodė itin menkutė ir 
susikūprinusi.

— Žiūrėk tiktai, — praš
neko senutė. — Aš niekada 
nebepagalvojau, kad toks 
puikus ponaitis galėtų šalia 
manęs atsisėsti...’ Prieš 50 
pietų — taip, bet šiandien...

— Nieko nuostabaus. Ma
maitė taip pat buvai: jauna, 
o mes jaunieji lygiai taip pat 
būsime seniai.

— O taip! — tarė senutė.
Ir atrodė laiminga, galėda
ma prisiminti jaunystę.

Pavakaris buvo labai gra
žus. Grįtelė stovėjo ant kal- 
vikės, todėl preš mus ma
tėsi sodžius, didelis plotas 
lauko ir miško. , . . , ,, „

— Ar patinka ponuliui aS nieko než,"’u- P’Praatal 
čia! - paklausė vėl senutė, “va.1.ven8^aP,e »fnl,ako.

— O, taip! — atsakiau.
— Tai mane džiugina.: juk 

čia mano tėviškė. O, kad po
nas žinotumėt, kaip gražu

ninkavau... ir iš ten pasukau 
anuo keliu į šį namelį... Vi
dury stovi bažnyčia. Joje 
mane pakrikštijo... Šalia jos, 
aname kalnely, ir atsigulsiu. 
Bet aš plepu, o ponulis ty
lite... Visi žino, kad mes, se
nosios moters, linkusios 
daug šnekėti; ir didelė gera
darybė jei mūs kas klauso...

— Jei aš nenorėčiau klau
syti, kas mane čia sulaiky 
tų tokį gražų vakarą, — nu
raminau ją. — Būkite man 
gera ir papasakokite ką nors 
iš savo jaunystės...

— Be rekalo... Ro’.ulis 
girdėsite vieną iš daugelio 
lamstai žinomų istorijų...

Po valandėlės ji pradėjo.

sau iš Dievo išprašyti tik
:i -

Po pamaldų priėjo jis prie 
mudviejų su seseria ir sa
kėsi palydėsiąs namo Tai 
buvo pirmas kartas. Visą lai
ką jis kalbėjosi, žinoma, su 
manim. Vėliau mes susitik
davome laukuose ir slėny... 
Taip prabėgo šeši mėnesiai.

Apie savo tėvų jaunystę

č:a Žiemą!? Čia esu aš gi- 
. muši, čia augusi, nenorėčiau 
kitair ir mirti... Nesupran- 
tu, kaip žmonės gali vienur 
gimę, kitur — už kiek tai 
mylių — vesti, dar kitur gy
venti ir svetimoj vietoj mir 
ti... Aš žinau čia kiekvieną 
takelį ir kiekvieną medį. Ma
tote ten aną didelį nc?o sau
lės žėruojančiais langiais na 
mą — tai mano tėvų. O to 
liau, ten miško pakrašty, y 
ra pirkutė, kurioj aš šeimi-

Giedrė J.
* « *

Kaip gaila, kad pasakos baigiasi!...
O, jeigu kas taip sektų pasaką be galo,
Pasaką apie karalaitę snaigėse,
Apie karalaitę rūmuose kristalo.

Kaip giaila... Ta’p smagu gyventi pasakoj 
Su tylinčia, liūdna, mažyte karalaite;
Bet pasaka baigta. Ir niekas toliau neseka,
Ir niekas neseka, ir niekas pasakos jau nepaskaito.

Kaip gaila — nėra karalaitės.
Nėra pilies kristalo nei princo nėra ant žirgo balto.
Užsivertė knyga... Ir niekas toliau neseka
...O princas pasiliko ten grandiniais prie uolos prikaltas...

Ir gaila taip, kad baigias pasakos,
Kad nėra vienos pasakos be galo.
Ir niekas jau toliau nebeseka
Apie mažytę karalaitę rūmuose kristalo.

PATARIMAI MOTERIMS
daugiau vandens. Jeigu no- Išimti atramentą
ri, kuomet sriuba yra iškoš
ta, jeigu truputį per tiršta, 
gali pridėti truputį pad i
dinto pieno.

Džiovintų žirnių sriuba
Nuplauk 2 puoduku (1 sva, 

rą) perskeltų džiovintų žir
nių ir pamerk juos per nak
tį dideliame bliūde šalto van
dens. Ant rytojaus nusunk 
žirnius ir sudėk į puodą su 
2 ir puse kvortos šalto van
dens ir 1 kumpio arba šolde- 
rio kaulu. Virink iki žirniai 
bus minkšti (apie 2 valan-

juto, kad nacių agentas jas: das). Tada pridėk 1 ropę, 2 
susekė ir pašaukė policiją,' cibuliu ir 1 morką, supija,us- 

jos cučiupo tą agentą, pri- tytus į mažus šmotelius. Pri
dėk druskos ir pipirų pagal 
skonį ir virk 20 minutų. Ta
da perleisk per koštuvą (sie- 
tuką) ir vėl uždėk 1 sutar
kuotą morką.

Padėk sriubą ant stalo vi
sai karštą.

kišo jo kišenius slapta lite
ratūra ir suspėjo pabėgti ir 
pasislėpti gatvės minioje. 
Policija, suradus’: nacių a- 
gentą su nelegale priešnaciš- 
ka literatūra, nusitempė jį 
į Gestapo ofisą. Gestapo ma
nė, kad jis davė signalą po
licijai norėdamas nuo savęs
dėmesį nukreipti ir kitus kai 

Vieną gražų rugsėjo po-i tinti. Todėl tą nacių agentą 
pietį mes tryse: aš, mano j nubaudė kalėjimu, 
sesuo ir Vincas buvome miš- į Ne v;en tik Cekoslovaki- 
ko aikštėj. Mane visi, vadin-i j°j> bet ir kituose nacių oku-
davo perdaug rimta. Bet ta- P lotuose kraštuose moterys 

aukojasi savo krašto išlais
vinimui. Aukojasi ir Lietu-

Bent kartą ant mėnesio, 
reikia išpraust plaukus van
denyje, kuriame truputis so
da įdėta. <

Išimti atramentą iš med
vilnių audeklų arba iš mus
lino, reikia pirma įmerkti 
taškuotą audeklą į saldų 
pieną ir laikyti jį tenai iki 
taškas beveik pradils. Tada 
gerai patrinti audeklą ir ke
lis kartus išplauti šaltame 
vandenyj.

* « *

Kerosino panaudojimas

Langai nučystyti su kero
simu būna labai čysti ir gra
žūs. Kraujo plėtmas galima 
lengvai išimti jei pirma į- 
merksi į kerosiną, o paskui 
į karštą vandenį. Siuvimo! 
mašinos lengvai ir tykiai 
siųs, jeigu iš vakar© gerai 
paaliejuosi kerosinu ir ant 
rytojaus siųsi greitai kokį 
atliekamą skuduriuką ir pas 
kui nušluostysi gerai maši
ną ir įpilsi mašinos aliejaus 
į skylutes.

# * . *

Jeigu pradeda panagę už
degti (t. y. raudonumas pa
sirodo) reikia susyk uždėti 
ant skaudamos vietos miši-

vilgyk nuolat skaudamą vie
tą labai karštu pasūdintu 
vandeniu ( į vieną kvortą 
vandens įdėk pusę kvortos 
druskos). Vartok vandenį
taip karštą kaip gali kęsti. 

* * *

Jeigu įdėsi bliūdą vandens 
į pečių, kuriame kepa pyra
gai, mėsa ir t.t., jie nesu
degs.
Kaip daryti krakmolą

Jeigu įdėsi truputį muilo, 
kuomet darai krakmolą, tai 
atrasi, kiaip reikės prosyt, 
jogei prosas daug lengviau 
ir šildžiau prosija, gražiai 
žvilgės.

$ * *

Kuomet darai pyragą su 
razinkom, įdėk jas pirmiau 
negu miltus, ir jos bus ge
rai išskirstytos ,po visą py
ragą, ir nenuskęs į apačią.

* * *

Viens iš lengviausių būdų 
iščystyti sidabrinius indus, 
yra numazgoti juos su minkš 
tu audeklu, gerai pavilgytu 
į kerosiną. Jeigu sidabras 
yra labai pajuodęs, tai pirm 
čystijimo, reikia .jį pamerkt 
bent 24-rias valandas į rūgš-

da aš buvau nepaprastai 
linksma.

(Daugiau bus)

nį, padarytą iš druskos ir į tų pieną, 
kiaušinio baltymo ir tada * * *
aprišti švariu skuduriu. Labai gerai yra, laiks nuo

laiko patrinti pečių su minkš

gerai susiorganizuoti:, kad 
savo sesutėms Lietuvoje pa
dėti vesti didelę ir nelygią

a^ri- kovą dėl laisvės ir nepriklau Į Jeigu gelia kojas, rankas, tu audeklu, iant kurios už 
katėms lietuvaitėms, reiktu somybes. šoną, galvą, ar ką kitą, pa- dėta keli lašai tarpentino.

BERNADETOS GIESMĖ

ti 3avo veikams. Jie penor 
pasisakyti darę tas pačius 
kiaidas, kaip kiekvienas jau- 
rųjų.

Mano mama buvo gera šei
mininkė ir labai tyli. Bei 
tėvas buvo nepaprastai smar 
kus. Vaikų buvome sept.yrc 
tas. Septyni vaika’j auginti 
ir taupiai gyvenant 'nėra 
lengva. Todėl dirbantį tėvą 
dažnai palydėdavo keikūnas. 
? mama palinko j pamaldu
mą. Suprantama, kad kaip 
oroliai pasekė tėM, taip 
mes, mergaitės — motina

Aš buvau vyriausia. D Ai
vai su jaunesniąja savo se-

FRANZ WERFEL 
Harold Foster Iliustracijos

Bernadeta buvo areštuota.. Pasakyk, kur auksinis pinigas? Berniukas parodė pinigą

Kai tik "anglas milijonierius” pranešė, kad 
jam pasisekė palikti pinigą Subirų namuose, po
licijos viršininkas Žakometas areštavo Bernade
tą ir jos tėvus. Valstybės pareigūnai ėmėsi įvai
rių priemonių užbaigti žmonių veržimosi ir tikė
jimą j Švč. Panelės apsireiškimą. Bet jau paskli
do gandas, kad tūkstančiai žmonių tik laukia 
ketvirtadienio eiti su Bernadeta pas Masabielio 
urvą. Ir štai valstybės valdžia nusprendė, kad 
apsireiškimas neįvyktų. Kaip jį sulaikyti? Areš
tuoti Bernadetą. Bernadeta buvo atvesta pas 
Liurdo teismo tardytoją, poną Ryvą. Tardyto
jas pradėjo: — Pasakyk, kur auksinis pinigas, 
kurį nepažįstamas ponas tau davė? — Rainiai 
Bernadeta atsakė: — Nei aš nei mano tėveliai 
nuo ano pono nieko nepriėmė.

— Tu žmonių prigavike, — šaukė Ryvas. Jis 
paskambino ir paliepė įvesti Bernadetos tėvus. 
Subirai, per viso tardymo laiką buvo ramūs ir 
aiškiai rodė nekaltumą. Iš tolimesnio tardymo 
visiems teisme paaiškėjo, kad čia visi apkalti
nimai prasimanyti. Pats teisėjas net pradėjo pyk
ti ant valstybės gynėjo Ditūro už tokį darbą. 
Galutinai tardytojas Ryvas tarė: — Tai kas turi 
auksinį pinigą? Kas nors jį paėmė. — Mažas 
Subirų Jonukas išėmė blizgantį pinigą iŠ kišenės 
ir tarė: — Aš jį radau ant suolo ir norėjau tau
pyti.—

Tardytojui nieko nebeliko daryti, kaip tik už
baigti visą komediją. Užkimusiu balsu jis tarė: 

— Išeikite visi iš čia. —

“Anglas milijonierius” gerai gavo...

Lauke prie teismo durų minia žmonių laukė 
Subirų ir džiaugsmingai lydėjo juos namo.

Vėliau tą pačią dieną Antanas Nikolis, Biū- 
retas ir kiti du vyrai sulaikė kelyje vežimą. 
Anglas milijonierius buvo ištrauktas iš vežimo 
ir gerokai apmuštas. Paskui jie vėl jį įmetė į 
vežimą. Vyrai buvo linksmi, jie žinojo, kad nei 
policijos viršininkas, nei valstybės gynėjas jų 
neklausinės apie šį įvykį.

Ar jau užsisakėte Vyskupo Bučio knygą: 
“Švč. Panelės Marijos Apsireiškimas Liurde?” 
"Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass. ją neužilgo išleis. Prisiųskite dabar 
$5.00 už ką vėliau gausite knygą, kurioje ir jū
sų vardas bus įrašytas į leidėjų skaičių.

Or»vis<a Copyright. nu. by Kis* «rcd'a*t». įsa. Tast onomaht. i»4». by Tha Vikte* »-»■«. oiatr'bntad by Kliu Fasturaa Bysd'osta tn oo-osaratiae wHb Mm Book-nf-tha-Maoth Club. los,
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DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Penktadienis, saus o 7, 1944

CHICAGO IR APYLINKĖSE TRYS VAIZDAI IŠ KOVOS PRIE MARSHALL SALŲ
BE

Iš iv Antano
draugijos veikimo

Cicero. — Metinis drau
gijos susirinkimas įvyko 
sausio 2 d. Šiame sus'rinki
me buvo vienas gražus reiš
kinys: visi nariai laiku su
sirinko.

Susirinkime iškl ausyta 
daug įvairių pranešimų ir 
padaryta v'sa eilė gerų nu
tarimų.

Priėjus prie raporto apie 
sergančius norius, pasirodė 
kad šiuo metu serga du na
riai. Pašlama ligoje jiems 
išmokėta.

Iš Federacijos 12 skyriaus

TIKSLI DIETA
Valgių gaminime kornų krak

molas yra vienas iš svarbiųjų 
reikmenų ir Clinton Corn 
Starch yra tam tikra rūšis var
tojimui. Clinton Corn Starch 
priduoda energijos ir suteikia 
kitas reikalingas maisto verty
bes reikalingas tiksliam dietui. 
Clinton Corn Starch vra pato
gus paruošimui padažų, pudin
gų ir įvairių rūšių skanumynų.

Taipgi Clinton Corn Starch 
yra ypatingai pagamintas na
miniam skalbimo darbui. Yra 
tyras ir gerai rafinuotas krak
molas be kurio nė viena šei
mininkė neturėtų būti be jo.- 
Prašom jūsų atvdos į Clinton 
kompanijos skelbimus, kurie 
pradeda su šios dienos laida.

(Skelb.) ,

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

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

“Draugas” daug rašo a- 
pie mūs jaunimą, kaip jis 
priešui kailin pila. Skaity
tom “Draugą”.

pranešta, kad. skyrius buvo 
suruošęs prakalbas gruodžio 
31 d., parapijos salėj. Pra
kalbos pasisekė. Aukų su
rinkta vrš $40.00 Lietuvos 
šelpimui. Be to, šelpimo rei
kalu sudarytas komitetas ir 
išrinkta valdyba. Komiteto 
svarbiausiu darbu bus rin
kimas drabužių.

Pranešimas iš Labd. Są
jungos praleistas dėl stokos 
laiko.

Iš draugijos knygų pat ik
rinimo pasirodė, kad mūs 
draugija praeitais metais 
pajamų turėjo $1,597.40. Iš 
mokėta $1,589.05. Draugija 
turto turi $3,760.48. Prane
šimas priimtas.

Nesant daugiau svarbių 
reikalų, pirmininkas uždarė 
susir inkimą, kad visi nariai 
galėtų dalyvauti parapijos 
metiniam susirinkime.

Parapijos susirinkime pla
tų pranešimą iš viso meto 
darbuotės, visų pajamų ir 
išlaidų padarė pats klebo
nas kun. I. Albavic us. Pa
sirodė, kad ne tiktai para
pijoj atlikta daug įvairių pa
gerinimų, skola atmokėta ir 
dar ižde turime ipenki tūks
tančiai dol. Par a p i j o n a i 
džiaugias turėdami gerą šei 
mininką, asmenyje kun. Al 
bavičiaus, kuris susirinkime 
dėkojo visiems už sutartiną 
veikimą.

Parapijos komiteto nariai 
visi paliko ties patys ir dar 
naujų darinkta. Dabar mūs 
bažnybioje sekmadieniais es
ti šešerios Mišios šv., dėltc 
ir komitetui reikalinga dau
giau narių.

A. Valančius

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galinta. Ir jus savo ap- 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų.

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231® WEST ROOSEVELT ROAD

r-?,Ii

% m.: ’
Pagarsėjęs, patriotinis 

Kęstučio Pašalpinis Klubas, 
rengia nepaprastai įdomią ir 
linksmą pramogą sekmadie
nį, sausio 9 d., Lietuvių Au
ditorijoj.

Bus atva’dinta juokinga 
komedija “šliūbinė iškilmė”. 
Be to, choras ir solistai pa
vaišins publiką dainomis.

Po programos bus pasi
linksminimas, muzika ir šo
kia’).

Gyvename laikus, kada pi
nigas nėra brangus. Kur no
rima, praleidžiama net po 
keletą dolerių. Gi čia mūsų

pačių naudai ir dar už ma
žą įžangą pamatysite tokį 
dalyką, už kurį mieste teat
re reikėtų mokėti $2.00.

Kęstutiečių milžiniška su- 
virš penkiolikos šimtų armi
ja. Tik reikia vienybės, o 
didelius darbus nuveiksime.

Rengimo komisija jau se
nis,:i rūpinasi ir suka galvas, 
kaip geriau svečius priimti. 
Ir, suprantama, kaip savų 
narių, taip ir svečių neap
vils. Reng. Komisija

Vienas totą rūgintom už
sisakyti “Draugą”. Jei jis 
tau patinka, patiks ir kitam 
ir bus už tai dėkingas.

RENGIA METINĮ BALIŲ
MARQUETTE PARK HOME OWNER’S ASS’N.

Bus suvaidinta Dviejų Veiksmų Operetė
“ADOMAS IR JIEVA”

Sekkadienį, Sausio (Jan.) 9 d., 1944 m.
Vaidins Suvalkiečių Draugijos Choras

MARQUETTE PARKO P. S. SVETAINĖJE
68th St. and Washtensw Avė.

Pradžia 3:S0 vai. popiet. Įžanga 50c, Taksai 5c — Viso 55c
f

Amerikiečiams užpuolus japonų įsistiprinimus Marshall 
salose, torpedinis japonų lėktuvas buvo pasiryžęs nuskan
dinti U. S. lėktuvnešį. P'rmam vaizde Amerikos jūrinin
kai prigulę ant palubio ruošias sutikti priešo lėktuvą (ku
rio dar nesimato). Antrame, žemiau, paleista iš kanuolių 
salvė pataikė į lėktuvą num-ušdama vieną sparną ir pai- 
degdama gazolinu kurio liepsna greit apėmė visą lėktu
vą. Dar žemiau degantis lėktuvas visu smarkumu smogia1 
į jūrą. (rOffioial U. S. Navy Photo®; Aėine-Draugas tele- 

' piloto)

CLINTON CORN užtikrina "be gru
mulų” padažalus, sunkas, kiaušinie
nes ir t.t. Receptai randasi ant kiek
vieno pakelio.

CLINTON GLOSS reiškia švelnų vei
kimų skalbimo darbe. Jis yra to
bulas karštam kaip ir šaltam krak- 
mollnimui. -----

ASK FOR CLINTON STARCHES

Pranešimas
Bridgeport — šv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų 2 
skyriaus susirinkimas būt 
sausio 7 d., tuojau po pa 
maldų, parapijos salėje. Na

rės prašomos atsinešti do
vanėlę 25c vertės ruošiamai 
“grab bag”. Be to, bus už
kandžio. Nariai ir narės pra
šomi skaitlingai susirinktu

Valdyba

NEPAPRASTU PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
už $5.00 J G

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

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

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOB 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

9 KNYGOS $10.60 VERTES. DABAR 
tik m $5.00

Phone Virginia 9498 Moterims Trečiadienį

Mnssnti

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATUS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, su 1 f erinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 Wesl 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje 'yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė! 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kito! 
naudingos maldos.z # *

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

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

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

1. Katalikų Tikvba I tomas. Dogmatinės Kataliku ti-
kvbos iėdėstvmaa, tokia eile. kokia stambh^ų-^ 
šio* tiesos vra suimtos i Tlkili T Dievą Tėvą. • 
ParaSė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais nntaisais. Kaina .......................................... '. $1.00

2. Jėzns Kristus — Pasaulio Hgethėtoia*. ftioje knv-
soie toliau igsiMdnama Kataliku tiksimo pagrin
dai. Tai vra II-sis tomas Kataliku Tifevbos. Pa
ra A 5 Vvsk. P. Būčys. M. I. C. 514 pusi. Gerais
aptaisais. Kaina ........................ .................... .. $3.00

S. Misi ionierians užraitai. Kun. R. Wm. A1exander. 2ft 
idomūs anraftvmai. Knvga paraftvta labai gwai 
»r įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ..................................... . ..................................... . $1.5/

4. Kristaus Patarimu Keliais. ParaSė Kun Dr. K.
Matulaitis. M. I. C. sulig R. P. PranciSkaus Na
vai. ftiaia neramumo ir suanaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant Šią knygą.
223 misi. Gerais aptaisais. Kaina .................... . $1.05

5. Sielos Takai Tohnlvbėn. ParaSė Kun. Dr. K. Matu
laitis. M. T. C. fti kpvva vra tostnvs knvgos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Ksin nirmoji 
knvga. taip ir fti teiks daug suraminimo ią 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kabia .......................................................................... . $100

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
ftvta Vyskupo P. Būčio. M. I. C. Knvga taip 
idomiai paraSyta, kad kartu su autorium ap- 
Isnkvsite taJn tolimas Salia: kaiti Australiją. 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytu vietų 
žemėlapu. Graliai iriSta. Tinka dovanoms.
Kaina ................................................................................. SI 00

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, lahai grafi spvsska. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai Irii- 
ta. Kaina ...................................................................... 50c

8. Iftpažintles Paslaptis. J. Spilmann'as. Vertė B. Kaaal-
tis. Įdomus apraSymąs kaip kunigas, nekaltai 
nors Jisai lino tikrą tmomgžudi. bet ISpsSinties 
pasmerktas už žmogSudvste negali ISsiteisIntt 
paslaptis neleidžia 1am pssakvtl. 230 pusi. Kaina 75c

9. Svenč. Jėzaus Airdles lntronhacl bu ParaSė Kun. J.
Vaitkevičius. D. D.. M. I. C. Gražiai iėleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Svč. Jėzaus Širdies Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina .......................................... 35c

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago. III.

PRADEKITE
NAJUS METUS 

GERAI
Pirkite savo namus dabar, nes pro
za niekuomet nebuvo geresni. Kai
nos ir nuošimčių ratos yra žemos. k

RIVERSIDE
Kampinė 5 kamh mūro hungalovv 
Karšto vandens šiluma Naujai iš- 
dekoruota. Venetlan bllnds. Gara
džius. lentas 100 pėdu platumo. Kai
na tik 17.950. Kur <»aii pralenkti š( 
bargeną $2,100 Įnešti.

HAWTHORNE
Dviejų Getu medžio. 4 Ir 4 kamb.
Naulas 2 karam garadžiu*. Lotus 
50x125. Savininkas sako "Parduok 
už tiktai $4.900.” $1,400 Jneštl.

BERWVN
2 Getų medžio. 4 ir 4 kamh. Ap
dengti norčlal. T.ota* 3t«Z.vi25. 2 r

karam garad. K»in* tik $5 150. Kam ’A'lt 
mokėt rendą? $1,200 (nešti. “ 'S.

HAMLIN AVĖ.
2 Getų mūro. R ir S kamh. 2 fur- 
nacal. Kaina tik *5,750. Proga bel
džiasi! $1.750 (nešti.

sos# w. nrrH avė.
7 kamb. mūro eottage. Furnaco ši
luma,. 2 karnm earadž. Kaina tik 
$4.000. Arti Kedzie Avo. T^ahai ge
ra transportacija. $1,200 (nešti.

52nd ST. ARTI RAMEN AVĖ.
2 aukšt. medž. 4 ir 4 kamb. Nau
jas stogas. Taingi 4 kamb. medž. 
eottage užpakaivle. Karšto vandensh-JY 
šiluma. Kaina tik $5,800. 'f

i GRANT WORKS
i 2 aukšč. mūro. 4 ir 4 kamb. Taipgi 
I S kamb. Getą* atike. Garadžiu*.
I luotas 50x125. Pasiūlyki! eik $7.150 

ir «<s bargenas bus jūsų! $1,800
į (nešti.

Knn.ARE AVĖ.
5 Getų stueco. Kaina greitam par
davimui tik $5,800. Atneša labai 
gerą. rendą. $1,400 (nešti.

AVERR AVĖ.
2 Getų mūro. 5 ir 5 kamh. štymo 
šiluma su stokeriu. Kaina tik $6.000.
Verta daug daugiau! $1.700 (nešti. 

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

HARD1NG AVĖ.
2 Getų mūro. 6 ir 6 kamb. Lotas 
50x125. 2 karam garadž. Kaina tik 
$5,200. Matykit šiandien! $1,400 į- 
nešti.

OAK PARK AVĖ. arti Sl.*< ST.
6 kamb. medž. rezidencija ant ak
mens pamato. Furnašo šiluma. Nau
jas stogas. 2 karam garadž. Lotas 
S7Hxl25. Kaina tik $6.800. Tik 1 
blokas ( "Q” stotį. $2,000 (nešti.

KIRKLAND AVĖ. arti 24tf» ST.
2 Getų medž. 4 ir 4 kamb. Apdeng- 

1 ti porčiai. Venetlan blinds. 2 karam 
garadž. Kaina tik $4,875. Jūs ne- 
patėmljate, bet jūsų rendos pinigai 
tik nyksta kada jūs galit pirkti sa
vo namus. $1,400 (nešti.

OAK PARK
6 kamb. stucco rezidencija. Furna- 
so šiluma. Apdengti porčiai. Lotas 
37 54x125. 2 karam garadž. Kaina
tik $7,500.

KEELER AVĖ. Jr 24th ST.
Kampinis 4 G. mūro namas. Vie-' ą 
bos Getas štymu šildomas. 4-5-6-f 
kamb. Getai. Garadžius. Kaina tik 
$10,750. Labai geras investmentas.- 
$$.500 (nešti.

CENTRAL PK. AVĖ. arti CERMAK 
.ROAD

8 kamb. mūro rezidencija. Furnaso 
šiluma. Naujas stogas. 2 karam ga- 
radi. Kaina tik $6.700. Rendos ra- 
sytės neatneša dividendų. $1.700 (- 
nešti.

STICKNEV
• kamb. medž. eottage. Garadžius.
Lotas 80x180. Kaina tik $5.400. Ne- 
vėl nokite! $1,600 (nešti.

1414 W. MONROE ST.
2 aukštų Ir beismento mūro namas.
10 kamb. rooming namas. Karšto 
vandens šiluma. 2 karam garadž.
Kaina tik $4,500. Tikras bargenas. 
$1,160 (nešti.

$600 UNKŠTI
Kedvale Avė., Chicago. 2 Getų med.
4 ir 4 kamb. Kaina tik $2.150. Tuo
jau gyvenimas 1-mam Gete. $600 (- 
nešti.

OAKLEY AVĖ. arti 24th ST.
3 aukšt. mūro. Beismentas ir ati
kas. 2 Getai po 7 kamb. 1 Getas 
6 kamb. Karšto vandens šiluma, 
pirmam Gete. 2 karam garadž. Kalk*" 
na tik $6.950. Nevėluokite! $1,809 
(nešti.

Mth AVĖ.
4 Getų medž. namas. Karšto vandens 
šiluma. 3 karam, garadž. Kaina 
tik $7,200. Tik pusė bloko Iki 
buso transportacljos. $1,900 (nešti.
SACRAMENTO AVĖ. arti CERMAK 

ROAD
4 Getų mūro po 4 kamb. Kaina tik 
$6,500. Nevėluokite! $1.600 Įnešti.

KAST AVĖ.
2 Getų medž. ant eonerete pamato.' i 
Venetlan bllnds. Kaina tik $4.650. A 
Tuojau gyvenimas pirmam Gete. 
$1,200 (nėštl.

DRARF AVĖ.
2 Getų mūro. 4 Ir 4 kamb. Furnaso 
Šiluma. Kaina tik $6,600. "Home, 
Street Home" negalima dainuoti iŠ 
rendų raayčlų. $1,400 (nešti.

*4th ST. arti ROth AVĖ.
4 kamb. octtage. Taipgi 1 kamb. 
atike. Cabinet slnkos. Karšto van
dens šiluma. Inauiuota. Kaina tik 
$8,100. Arti Western Electric. $1,500 
(nešti.
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2411 South 52nd Avenue
PHONE — CICERO 4&S 

$• mktai kaip real B8TATR
BIZNYJE

MES VADOVAUJAM GREITAIS 
PARDAVIMAIS

Atdara Sekmadieniais 
Km 1 Iki 5 vai. popiet.
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Penktadienis, sausio 7, 1944 DffiNfcAftTTg DfcAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

ti Užgavėnių vakarą, kuris Dievo Apvaizdos parap. 
bus tikrai įdomus. Tikėtai svarbus, metinis TT. Mari
jau platinami. jonŲ Bendradarbių 26 sky-

Balgus posėdį Rudienė vi riaus susirinkimas įvyks sau 
saS pavai&ino skaniu užkan- šio 7 d. v ak., po lietuviškos 
džiu. novenos, mokyklos kamba-

PaŽymėtina, kad Rudžiai ryje. Nartai prašomi skait- 
turt įsigiję gražų truosavĘ lingai ateil&nkyti. Yra svar- 
naittą 3419 S. Lifcuanica Av bių reikalų svarstymui ir 
Rudi enė priklauso prie dau- bus renkama skyriaus val
gylio draugijų, o ypatingai dyba 1944 metams. Valdyba
ctaug darbuojasi moterų cho- -----------------------
re, Horesn MELSKITĖS U2 TAIKĄ

Antanas Kaminskas, tenoras, vėl žavės 
lietuviškqjq visuomenę
Kas matė “Draugo” pe- vo Kristaus rolėj kantatoje 

»itų metų operetę “Lietu- “Septyni Paskutiniai žodžiai 
ūtė“, prisimena, kaip ar- nuo Kryžiaus”. O kas nėra 
stiškai Antanas Kaminskas girdėjęs jo per radi o stotis: 
lidino Igno rolę. Visi buvo KYW, WBBM, WCFL, WHF 
pamilę. Jo dainos ne vie- C, WJJD, WIND, WHP, W 

) širdį sujaudno. Jo links- GES ir kitus.
a nuotaika, inteligentišku- Kiek teko kalbėtis su ki- 
as nušvietė susirinkusią tais lietuviais dainos artis- 
abliką. Iš to koncerto pub- tais, visi teikė gražių kom- 
ka išsinešė gražių įspūdžių, pl'imentų apie jį.

Sausio 16 d., Sokoi salėn, 
■B HMfl visi kviečiami Vėl pasiklau-
s?* j syti mėgiamojo artisto, kurs

‘ ir ši kartą neapvils. Ateiki-
Jsk || te pasiklausyti jo dainavi- 

■R mo. Tegul jūsų karo slogu-
;' . ■ čiu apsunkėtos širdys nors

* fl valandėlę pasidžiaugia lietu- 
viška daina. SPA

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
X Tautinių grupių Chica- 

goje vajuje nupirkimui ka
ro laivo (cruiserio) sukelta i 
vietoj užsimotos $35,000,000 1 
sumos $46,316,861.35. Lietu- i 
vių grupė, bendrai imant, 1 
sukėlė $2,828,293.25 ir atsi- ; 
stojo penktoj vietoj. Pažy- i 
mėtina, kad rusus nukirto i 
net dainiai. (Rusai sukėlė i 
$100,000.00, dainiai — $104,- ] 
675.00). Bolševikai, kurie 1 
taip garsiai šūkauja už de
mokratijos laimėjimą, nėra 
davę nei sudilusio cento.

X Kun. Juozas Augūnas, 
MIC., šiomi3 dienomis pas
kirtis vikaru į Aušros Var
tų parapiją, vietoj kun. M. 
Jodkos, MIC. Naujas v;ka- 
ras yra kilęs iš Worcester, 
Mass. Buvęs vikaras kun. M. 
Jodka paskirtas TT. Marijo
nų Amerikos Provincijos e- 
konomu.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos Alumnės praneša, kad 
sausio 30 d., akademijos au
ditorijoj jos vaidins trijų 
aktų komediją, ‘Three Brignt 
Girls’. Alumnės prašo visų 
rezervuoti itą dieną pama- 

• tymui vaidinimo. Rinktinės 
scenos mėgėjos žada paten
kinti kiekvieną atsilankusį.

X Tautinės grupės Chica- 
goj jau planuoja Ketvirtoj 
Karo Paskoloj sukelti $33r, 
000,000.00 nupirkimui lOtt 
bomberių. Lietuviai ir šiud 
syk taip pat nepasiliks ne
prisidėję, kaip ir vajuje nu
pirkimui karo laivo (crui
serio).

X Sgt. Edmund Valonis 
galutinai susisiekė su tėvais 
iš nelaisvės Vokietijoj. Jis 
pateko* į vokiečių nelaisvę 
nusileidęs parašutu, kuomet 
jo lėktuvas buvo pašautas 
kovose. Jo tėvai — Juozas 
ir Salomėja gyvena Engle- 
woode ir ta žinia, kad sū
nus gyvas, labai džiaugiasi.

X J. Pilkauskas iš Toron
to, Kanados, ne tik atnau
jino “Draugo“ prenumera
tą, bet sykiu atsiuntė ir gra
žų laišką redakcijai. Dėkoja 
už įdomų laikraštį, kuris pa
tinka kiekvienam, kuris tik 
paima paskaityti.

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.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

PVT. ANTANAS ;
KASMAUSKAS

Jau sukako vieneri metai. 
kai negailestinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo my- y; jKL?
limą sūnų ir brolį.

Pvt. Antanas Kasmauskas žuvo gindamas savo Tėvy
nę karo laukuose, Guadalcanal salose, Gruod. 26, 1942.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gerasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis šeš
tadienį, Sausio 8 d., 1944, Šv. Antano parap. bažnyčioj, 
Ciceroje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Antano sielą.

Nuliūdę: Tėvai, Sesuo, Švogeris ir Giminės.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
----------—— :---------

PAMINKLAI

Moterų Są-gos 1 kp 
knygas patikrinus

MAUZOLEJA1Bridgeport. — M. S. 49 
kuopos kelios narės ir val
dyba susirinko pas Rudienę 
irgi sąjungietę knygų patik
rinimui. Pasirodė, kp. iždas 
geram stovy; gerokai padi
dėjęs, palyginus su praei
tais metais. •'

Sumaniai valdybai ir na
rėms sutartinai dirbant, ga
lima daug nuveikti.

Kadangi susirinkusios bu-

Pasitikėjimo
Mumis

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

P8RSONALIZED MEMORIALS AT NO ABDITIONAL COBTI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PAOHANKIS FRODUOTION8 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mos* Beautlful—Mos* Endurtng—Strongeet—Best la The World. 

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

V/ SUVIRS 200 PAMINKLŲ
: r ? RANDASI PAS MUS JŪSŲ
/,> j- f d $ ' PASIRINKIMUI.
• įllJ į| | Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MEN0 ŠEDEVRAI pri- 
yJSRyMI davė daugeliui mūsų Lietuviam*

! Kr 1 klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:■Hm, VENETIAN 
Mūsų pastatyta. MONUMENT CO.

TtVAMS ttAfcUONAMS
DflftMS OftaėS fc fftbtatf: 637 N. VVESTERN A VE 

PflONE: SEELCT^isiOS

JOHN W. PACHANKISJUOZAPAS J. SEDEMKA

Gyveno 7121 So. Talman Avė. 
Mirė Saus. 5, 1944, 9:20 vai. 
vak., sulaukęs pusąs amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskr., Lazdijų parap., 
Seinų kaimo.

Amėrlkoje išgyvent* 37 m.
Paliko dideliame nU.iūdime 

sūnų SSC. Edward J. (U. S. 
Navy)- ir marčią. Neit e r, bro
lį Petrą A. ir jo šeimą, tetą 
Oną Sedemką ir jos šeimą, 
uošvius Joną ir Oną Mick Ir 
jų sūnų John Jr. (UX. S. Na- 
vy), Ir daug kitų giminių, 
druagfų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermltage Avė.

Laidotuvės įvyks plrmad., 
sausio 10 d. iš koplyčios 3:30 
vai. ryto bus atlydėtas į 8v. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyk« gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į 8v. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: S#n»-, Matlf, Arp
us, Tėte, Uošviai Ir Ofinftffe.

Laidotuvių dirdktottus John 
F Eudelkte, Tel. Tards 1741.

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4536 W. VVashington Blvd. 6919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tek REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GAftt, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
GMMUmI patenmvtnnta — Moteris patarnauja. 

ŠONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį
NARIAI
Chioagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
PASKUTINIS
PAGERBIMAS P. J. RIDIKAS

8354 80. HALSTED ST.
Tdephone V AJilIS 1419BARBORA .^PRANAITIENE

kuri mirė gruod. 31, 1943 ir 
tapo palaidota saus. 3 1944
o dabar Ilgis fiy. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus ir ne- 
galėdam atidėkoti tiems, ku
rie suteikė /ai paskutinį pa
tarnavimą Ir palydėjo Ją J 
neišvengiamą amžinybės vietą. 
Mes atmindami ir apgulėda

mi Jos prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams: kun kleb 
Ig. Albavičiul, kun. J. Gri
niui Ir kun. P. Gašlūnui, ku
rie atlaikė įspūdingas pamal
das už jos sielą ir kun. kleb. 
Ig. Albavičiul, kuris pasakė 
pritaikintą pamokslą bįžnyčlo- 
je Ir kuri J. Griniui už pa
mokslą kapinėms Taipgi dėko
jame kun D. Mozerlul Ir kuri 
Kd. Abromavičiui u* atkalbė
jimą maldų koplyčioje Dėko
jame IV. Mišių Ir gėlių auko
tojams. Dėkojame laidot. di
rektoriui Antanui B Petkui, 
kuris savo geru Ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo Ją J amžinaMies vlet^, o 
mums palengvino perkęstl nu
liūdimą Ir rūpesčiui. Dėkoja
me grabnelMama Ir visiems, ku
rie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagalėta, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėm žmonėms: o tau mo
tinėlė lai Visagalis Dievas su
teikia ramybę Ir amžiną atilsį. 
, Ntttlftrię: AŪirk Mstftt. AM
UI, Proanukal tr Gimines.

SIMONAS KULIKAUSKAS •
Gyveno 36L0 So. Union AVe.

Mirė 6 d, sausio, 1 944 m., 12 
vai. 35 ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
katino apskričio. Seredžiaus 
parapijos, Purvtškių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Veroniką, po tėvais Ka- 
letkaitė, dukterį Antaniną ir 
žentą Viktorą Chernowlch, sū
nų Pvt. U.R. Army Kazimierą, 
švogerką Oną ir fivcger) Kazi
mierą Chainis, ftvoger) Jurgį Ir 
ftvogerką Oną Kaletkus, švoge- 
rį Kazimierą Kaletką, jų šei
mas Ir kitus gimines.

kūnas pašarvotus Albano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 8o.
IJtuaniea Avenue. laiidotuvės

r ta šeštadienį, sausio « d. II 
M. Phillips koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Leidot, direktorius Antanas 
M. Phillips. Telef. Tardė 4>ŪS.

L J. ZOLPAPOLONIA PERĖZ 
(Po Sėvrifs Počhlnskaltė)

Gyveno: 1114# 8o. Ashland 
Avė. Mirė Sausio 4 d. i»44 m. 
9:00 vai. vakare, sulaukus 26 
metų amžiaus.

Gimė /Union Totvn, Pėnn.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūn.ų Robert, motiną Uršulę 
(po tėvais Stančikus); tėvą 
Teofilą, du brollug ČJdrp. Sta
nislovą (U. S. Army) ir Leo, 
seserį Emilis Levans ir šlage
rį Mykolą; Krfklto motiną 8a- 
lomlją Bagočltnaa; Dtrmavo- 
rrės motiną Marijoną Stalnlo- 
nlenę; tė4ą, dėdes Ir Mišių 
Šeimą tr daug kitą giminių.

Kūnas pašarvotas lAiehavėiė* 
koplyčioje, 10766 So. Mtehtgan 
Avenue.

ialdOtHVės įvyta šeštadienį, 
Iš koplyčios 8:26 vai. ryto bus 
atlydėta į Sv. Petro Ir POVU© 
parapijos bašnyčlą. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos u* 
velionės stelą. Po pantaMų baš 
nulydėta J flv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Mnas Motina. 
Tėvas, Reniu. Nosuo, 

t# GltetnėM.
Laid. direktorius Lachawics 

tr Rflrial Telefonas Canal 2611, 
Pult. 1270.

Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—38

LACHAWICZ IR SUNAI
3314 WE8T 23rd PLACE Phones: CANAL 2515
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODORE 576fi

 TULLMAN 1270

JOHN F. EUDEIKIS
laidotuvių Direktorius

L BUKAUSKAS
10S21 SO. HICBIOAN A va Ptumc PUMJMAN MSI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone Y AB

4MM7 wmn ttEE«»AGE A VENOI

Tel. YARDS 1741.1742
48CM4 SOUTH OALBTORNIA AVKNUH 

TaL LATajaUa 0737 J. LIULEVIČIUS
4348 80. CALIFOKINIA AVĖ. F

RADIO PRdORAMAS^Too tbL Plrmad ir Katvtrtad.
I« stotie* WOK8 (1300). <n Povilu fialtimiaru.
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Skaudūs motinos pergyvenimai

Motina padėkojo policininkui, kad jis 
užmušė jos sūny valkatą

Didelis skausmas motinos 
širdį suspaudžia, kai sūnus 
ar duktė eina šuntakiais, ne
gerumo keliu.

Pereitą trečiadienį (sau
sio 4 d.) motina kalbėjos su 
policininku, kuris peršovė 
jos sūnų. Motina ir polici
ninkas susitiko coroner’s 
tardymo vietoje, kauntės la
voninėje.

Mrs. Doris Russel, moti
na, 4436 Magnolia avė., jau 
peržengusi 40 metų, ir pra
žilusi, trumpai ir nuliūdu
siai papasakojo jury apie 
savo sūnų William Thomp
son, 20 metų, 4615 Lincoln 
avė., armijos desertyrą. Ji 
pasakė: “Aš mačiau jį Ka
lėdose. Jis atrodė nerviškas. 
Bet jis visuomet buvo ner
viškas.”

• » *

Policininkas Joseph Nie- 
winski, Town Hali distrikto. 
bandė nežiūrėti į ją, kai jie 
pasakojo šią istoriją: “Trys 
vyrai apvogė Buena Oaks 
viešbutį ir Sherone viešbutį 
anksti pirmadienio ryte. Ma
no sąuadas vyko į šiaurę tų 
viešbučių, ir susidūrė su tais 
vyrais prie 4529 Sheridan 
rd. Jie šovė į mus, ir mes 
šovėm. Aš pataikiau į 
Thompsioną. Jis turėjo .45 
automatišką ir Sherone vieš
bučio pinigų dėžę.”

Jury girdėjo kitas smulk
menas: iš Sunny Ainsworth 
buvo pavogta laikrodis ir 
žiedas, Sherone viešbutyje. 
Thompson mirė Bridewell 
ligoninėje. Jo draugai pabė
go.

Jury pagyrė Niewinskį ir 
policininkus James Fitzge- 
rald ir James Honley už ko
vą su banditais, ir pareiškė, 
jog Thompsono užmušimas 
turėjo pagrindą (kitaip sa

kant, buvo išteisintas). Ta
da motina priėjo prie Nie- 
winskio.

Jos rankos drebėjo ir 
akys buvo ašarotos. Ji pa
sakė: “Aš negaliu sakyti, 
jog džiaugiuos, kad mano 
vaiką užmušėte. Mano sū
nus pradėjo nusikaltimų gy
venimą, kai jis buvo 11 me
tų amžiaus. Jūs nutraukėt 
jo nusikaltimų gyvenimą. Aš 
reiškiu padėką, dėkui jums.”

Niewinski negalėjo rasti 
žodžių atsakymui. Jis tik 
palingavo galvą. Motina pa
spaudė ranką ir greitai išė
jo.

* * *
Trys moterys ir du vyrai 

pereitą trečiadienį buvo 
klausinėjami ryšium su šia 
byla. Pas Thompsoną buvo 
rastas kėglių popieris, ku
riame buvo pažymėta var
das “Charlene”. Tas vardas 
davė progos Town policijai 
susekti Charlene Johnson, 
17 metų, 4552 N. Claremont 
avė., ir kitus asmenis.

Vėliau trečiadienį detek
tyvai suėmė dar du jaunus 
vyrus.

Lietuviai kandidatai
Demokratai į Cicero mies

to pareigūnus kandidatais 
pastatė šiuos liettuvius: su- 
pervisoriumi Ted J. Zarenv 
bą, 2913 So. 49th avė., ir as- 
sesoriumi A. B. Petkų, 1410 
So. 50th avė. Pastatyti kan
didatai yra numatyti atei
nantiems rinkimams.

TRYNUKĖS KARIUOMENĖJ Katalikai auklėjimo srityje

Padaugėjo mokinių skaičius 
katalikiškose mokyklose

Laivyno nuostoliai

Eilėn Rose, Elizabeth Flavia ir Mary Virginia Chappe-
lear, trynukės, katalikės, baigusios sykiu kariuomenės
slaugių mokslą leitenanto laipsnyje dabar tarnauja Dėdei
Šamui. įNCWC-Drajugas photo)

♦

Pranciškonai sutiko Gen. Eisenhowerį

Žymus kariuomenės vadas aplankė 
šventai vietas Palestinoje

Chicagos arkivyskupijoje 
katalikų pradžios ir aukštes
nėse mokyklose laike 1942- 
1943 mokslo metų padidėjo 
2,257 mokiniais. Apie tai 
buvo pranešta Mgr. Daniel 
F. Cunningham metiniame 
raporte pereitą trečiadienį.

Katalikiškų mokyklų vir
šininkas pareiškė, jog padi
dėjimas katalikų mokyk
lose vaikų rodo, kad tėvai 
vis kaskart labiau nori, kad 
jų vaikai gautų religinį auk
lėjimą. Katalikiškos mokyk
los yra pritaikintos ir prak
tiškam gyvenimui. Katali
kiškų mokyklų vaikai uoliai 
prisideda prie pastangų ka
rą laimėti; jie parduoda ka
ro bonus ir renka senus

daiktus (metalą, popierį 
kitus senus daiktus reika
lingus karui).

Devyniasdešimt dvejose 
aukštesnėse mokyklose pa
didėjo 1,384 mokiniais, ir 
401-oje pradžios mokykloje 
priaugo 873 mokiniai laike 
1942-1943 metų. Chicagos 
arkivyskupijos mokyklose 
buvo 190,703 mokiniai. Pra
džios mokyklose buvo 148,- 
309 mokiniai, ir aukštesnėse 
mokyklose buvo 30,741 mo
kinys.

Pradžios mokyklose buvo 
1,546 mokytojai ir kolegijo
se — 1,275.

Washington, D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą v 
trečiadienį paskelbė Jungti- 
nių Amerikos valstybių jū- * 

ir rininkų (navy, marine oorps 
ir ooast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, jog 110 vy
rų mirė (žuvo), 123 buvo 
sužeisti ir 22 dingę.

Skaudi nelaimė
Vyras ir moteris buvo už

mušti ir 11 keleivių buvo su
žeista, kai automobilis per
važiavo raudoną šviesą 
29-toje gatvėje ir Michigan 
avė. pereitą trečiadienį 3:30 
vai. po pietų, ir sudavė į šo
ną Chicago Motor Club Co.
autobusui į pietus einan-
ciam.

Pirkite Karo Bonus Skelbkitės Dien. “Drauge’:

iiDRAUGO

Jeruzalėj- Dabar yra ga
limybė pranešti žmonėms 
kai kuriuos įvykius, kurie 
yra surišti su generolo 
Dwight G. Eisenhowerio ke
lione šventoje žemėje, pasi
baigus Cairo konferencijai. 
Gėn. Eisenhower atskrido į 
Šventą žemę — Palestiną, ir 
jį sutiko kupigąs Paschal 
Kinsel, pranciškonas vienuo
lis, Terra Sancta kolegijos 
prezidentas. Toji kolegija

Ateitininko laiškas iš karo fronto
•• •' ■' i ■ i ‘ - •' ,7; • ' ■

LAIŠKI RAŠO SGT. PŪTIS ANTANUI SKIRIUI 

Tik kelios dienos praėjo,

Motina iškrito iš 
septinto aukšto

Mrs. Mary Louise Doane, 
38 metų, atsiskyrusi nuo sa
vo vyro, pasiuntė savo sūnų 
Dickie, 7 metų amžiaus, su 
reikalu į. krautuvę kaimi- 
nystėje. Kai vaikas buvo iš
ėjęs, ji iššoko ar iškrito iš 
septinto aukšto ir užsimušė. 
Minima moteris turėjo ke
turių kambarių apartamen
tą Oak Crest viešbutyje, 
1570 Oak avė., Evanston, 
kur mokėjo mėnesiui $140.

Jos vyras yra F. B. Doane, 
kuris gyvena 1937 Beech- 
wood avė., Wilmette. Jis yra 
inžinierius. Jie persiskyrė 
prieš metus. Vyras pareiškė 
Evanston policijai, jog žmo
na sirgo.

Moteris mirė vežant į li
goninę.

Baigė streiką
Marengo Community high 

school, McHenry kauntėje, 
mokiniai pereitą trečiadienį 
grįžo į mokyklą baigdami 
dviejų dienų streiką už mo
kytojo atleidimą. Mokytojas 
asmeniškai prašė mokinių, 
kad jie baigtų streiką.

kai gavau laišką iš Ateiti- 
niskų Draugovės nario Sgt. 
Antano Pūčio, kuris jau be
veik metai kai kariauja 
prieš vokiečius. Pirma jis 
buvo Afrikoje, paskui Sici
lijos saloje, o dabar Italijo
je. Išmetęs asmeniškus da
lykus, duosiu, kas labiau vi
siems įdomu: “Toliau dėko
ju jums už jūsų malonų laiš
kelį, linkėjimus ir naujienas, 
kurias man suteikėt. Dabar 
žinau, kas jūsų padangėje 
dedasi. Linksma girdėti, kad 
dar tebegyvenat civilinį gy
venimą, o tik draugus išlei- 
dot kariuomenėn. Aš išken
tėjau daug baisenybių. Jau 
per 10 mėnesių užjūryje te
matau tik kraujo pralėji- 
mus. Nėra linksma, bet ką 
darysi, tokia Dievo valia — 
ne taip kaip nori, bet kaip 
skirta turi gyventi.

“Dabar šalta ir lietinga, 
oras nemalonus. Vasarą 
karštis ir smėlis — žiemą 
lietus ir šaltis. Lietuvių ne
sutinku. Draugų, kuriuos tu
rėjau iš Camp Robertą, visų 
netekau. Daug ko rašyti ne
galiu — tu žinai kodėl. Vil
ties neturiu sugrįžti greit, 
žiemą reiks gerai pavargti.

Tiesa, jai gali atsiųsk fil
mų dėl foto kamerų ir lietu
viškų laikraščių, aš tau at

silyginsiu.
Daugiau nėra ko rašyti. 

Italijos gražios mergaitės 
kai kada mus pavaišina vy
nu ir spageti. Esu sveikas, 
nors ir daug svorio nusto
jau, bet dar liko ir užtenka.

Pasveikink visus ateiti
ninkus ir mano pažįstamus 
ir perduok geriausius Naujų 
Metų linkėjimus. Žiūrėk, ne
pamiršk parašyti, aš lauk
siu.

Sudiev.
Sgt. Antanas Pūtis

Divorui labiau ardo 
namus, negu karas

New York. — “Katalikų 
Valandos” radio programoje 
kunigas John Carter Smyth, 
C. S. P. pareiškė: “Divorsai 
ir jaunamečių nusikaltimai, 
vaisiai (pasėkos) netvarkin
go (nedisciplinuoto) gyveni
mo, ardo namus daug grei
čiau, negu karo fronto nuo
stoliai.” Jis aiškiai pasakė, 
jei šis kraštas nori būti i&

yra tvarkoma Amerikos 
pranciškonų.

Kunigas Paschal lydėjo 
gen. Eisenhowerį į šventas 
vietas. Gen. Eisenhower ap
lankė Šventą Karstą ir Kal
varijos Kalną. Prię Išgany
tojo Kapo generolas sutiko 
šv. Pranciškaus ordeno bro
lį Francis Kreutzer, kuris 
yra gimęs Kansas ir vėliau 
kariuomenės vadas pasiun
tė broliui Francis didelę sa
vo fotografiją, kurioje bu
vo parašyta autografas: 
“nuo draugo iš Kansas”. 
Generolas Eisenhower dalį 
savo gyvenimo praleido 
Kaneas valstijoje.

Generolas Eisenhower ir 
kunigas Paschal aplankė 
Gethsemano sodą ir Alyvų 
kalną prieš vykstant į Bet- 
lejų, kur sąjungininkų va
das meldės Gimimo koply
čioje (Gnotto of the Nativi- 
ty). Gimimo koplyčioje ge
nerolas buvo pasveikintas iš 
Texas brolio Camillus Lieka, 
ir abu trumpai pasikalbėjo.

Generolas Eisenhower ir 
kunigas Paschal kartu už
kandžiavo, ir generolas iš
reiškė didelį dėkingumą, kad 
galėjo aplankyti šventoves 
po Cairo konferencijos.

Generolas Eisenhower Pa
lestinoje lankės pereitų me
tų gruodžio mėnesį.

Apie tai praneša laikraš
tis “The Register”, sausio 9 
d., 1944 metų.

Nudavė koslumerį, 
apvogė krautuvę

Tamsus vyras, apie 28 me
tų amžiaus, nuduodamas 
kostumerį, atėjo į moterų
krautuvę, 5318 N. Clark str., 

tikimas tradicijoms ir save pereito trečiadienio ryte, pa-
uždaviniui, “mes turime Die
vą ir Jo moralinius įstaty
mus laikyti svarbiausiu da
lyku mūsų asmeniškame ir 
valstybės gyvenime.” '

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

vogė $150, Rogatz’s laikro
dį ir žiedą, 75 sukneles ir 
septynias poras kojinių. Va
gis Rogatz įvarė į prausyk
lą ir užbarikadavo duris. 
Rogatz nustojo tarp $800 ir 
$1,000.

METINIS
KONCERTAS

Sausio-Jan. 16 d., 1944
SOKOL SALĖJ

2345 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS k

Bus
LIETUVIŠKOS VESTUVES 

Groja
SV. KAZIMIERO AKADEMIJOSE 

PRYZINIS ORKESTRAS

Adelė Druktenis, dainuos 
Solo Koncerte šv. Kazi
miero Akademijos Orkest
rui pritariant. Panelė G. Klevickaitė

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 “KATRUTĖS GINTARAI” 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: Tlkletal (su U. S. War Tax) $1.00 
Bus šokiai po koncerto 7.*30 vai. vale. prie geros muzikos.




