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Amerikiečiai baigia okupuoti San Vittore
RUSAI SUAIŽO NACIŲ LINIJAS

Sutriuškina priešo kariuomenes Lenkijoj
MASKVA, sausio 7.—Gen. 

Vatutin vadovaujamos rusų 
kariuomenės, įisilaužusios į 
Lenkiją, šiandien skuba į 
naciams svarbias pozicijas 
Ukrainoj ir Dniepro užlen
kime. Iš visko atrodo, jog 
naciai neįstengia sulaikyti 
rusų žygiavimą. * •h

Visam 175 mylių fronte, 
nuo žemutinių Pripeto pel
kių netoli Rakitno, 10 mylių 
Lenkijoje, iki stepių neltoli 
Žaškovo, 40 mylių į pietus 
nuo Belaya Iserkov, pirmoji 
Ukrainos armija suaižo na
cių linijas ir suima didelius 
kiekius priešo karo reikme
nų,

Vatutino pasistūmėjimas 
padarė didesnį spaudimą ant 
vokiečių Kirovograde irKri- 
voj Roge, Dniepro užlenki
me, bet mažai žinių teateina 
iš to sektoriaus. Rusai da
bar gali pulti susisiekimo 
centrus: Rovno, apie 35 my
lias gilyn Lenkijoje; Var- 
šuvos-Kievo vieškelį, ir Var
šuvos geležinkelio perėją.

Sovietų vakar nakties biu

letenis pranešė apfe Rakitno 
užėmimą. Daliniai skuba į 
Sarny, kurio užėmimas su
darytų pavojų vokiečių su
sisiekimams tarpe nacių ka
riuomenių į pietus ir Šiaurę 
nuo Kievot-Varšuvos linijos.

Kiti daliniai) užėmė Gorod- 
nitsi, 20 mylių į šiaurvaka
rius nuo Novogrado-Volyns- 
ki, ir Chudnov, 29 mylias į 
pietvakarius nuo Zitonrro.

Siaurėja,' Nevel sektory, 
Gen. Bagramian didėjanti 
ofensyva įsilaužė įj kelias 
priešo pozicijas. Rusų ka- 
riuomenės ten grąso vokie
čiams apsupimu, taip pat 
kaip ir Ukrainoj.

Didelis sniegas ir audros 
padeda rusų patrolėms, ku
rios pasivaro už priešo lini
jų ir gręsia vokiečių susisie
kimams prie Leningrado.

Stokholmo laikraščiai at
spaude vokiečių militarinio 
štabo nario intimaciją apie 
galimybę, kad vokiečių ka
riuomenės gali būti visiškai 
ištraukiamos iš Rusijos iš 
priežasties jų pietinės ir 
Šiaurinės armijų perskyrimo.

AMERIKOS BOMBANEŠIAI VIRŠ SENOVIŠKOS ROMOS

Amerikos Penktosios Armijos, Italijoj, skraidančios tvirtovės skrisdamos ardyti 
nacių įsistiprinimų, praūžia pro senovės Romos griuvėsius, kurie liūdija buvusią ceza
rių galybę. (Acme-Draugas telephoto)

AMERIKIEČIAI UZEME MAIO KALNA
Perkirto nacių susisiekimų su San Vittore

NEW YORKAS, sausio 7. 
—Berlyno radio šiandien sa
kė ištisa amerikiečių kom
panija, su visais karininkais 
ir reikmenimis, buvo sausio 
5 d. suimtai, kuomet bandė 
praeiti pro San Vittore mie
stą ir užimti vietą už vokie
čių linijos.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 7.—Penktąjai 
armijai bespaudžiant priešą 
visu 10 mylių frontu, ame
rikiečiai kareiviai San Vit
tore mieste kovoja nacius 
durtuvais, kulkosvaidžiais, ir 
granatomis. Po truputį pa
sivarydami pirmyn, ameri
kiečiai puolė stiprias vokie-

Amerikiečiams užėmus Mon
te Maio, nežiūrint priešo ar
tilerijos , šaudymo, perkirsta 
vokiečių susisiekimas nuo 
Cevaro iki San Vittore, ne
toli Viiticuso.

Amerikiečiai, kurie įėjo į 
San Vittore iš pietvakarių ir 
šiaurryčių, j au okupavo dau
giau negu pusę miesto, ir 
dabar varosi į tris grupes 
apleistų akmeninių pastatų, 
kuriuose vokiečiai yra užsi
barikadavę.

Čia nėra jokių lengvatų. 
Vokiečiai nepasiduoda., tad 
amerikiečiai turi prišliaužti 
prie tų tvirtovių, per lange
lius įmesti granatas, ir už
mušti nacius gynėjus.čių apsigynimo linijas, ku

rias priešas įrengė apginti į Amerikiečiams kovojant 
svarbų Cassino miestą, 6 iš vieno namo į kitą, britai
mylias nuo San Vittore. 

Amerikiečiai užėmė 3,500
pėdų aukščio Monte Maio, 
apie mylią į pietvakarius 
nuo Viticuso, ir 5 mylias į 
šiaurvakarius nuo Venafro.

kareiviai’i, pietinėj fronto 
daly padarė ataką ant Roc- 
ca D’Envandro, suimdami 79 
belaisvius. Per dvi dienas 
britai suėmė 126 nacius be
laisvius.

UI KARIAI ŠOKS TOKYO GRIUVĖSIUOS-HALSEY
• LOS ANGELES, sausio 7. 
—Admirolas William F. Hal 
sey, sąjungininkų laivyno 
komandierius pietų Pacifi- 
ke, š'andien sakė kuomet 
amerikiečiai kareiviai pa
sieks tą vietą, kur dabar 
stovi Tokyo, jie galės šokti 
ten, kur Tokyo buvo. Admi
rolas Halsey ir Generolas

H. H. Amold ir .kiti aukšti 
karininkaii dalyvauja kari
nėje konferencijoje, kuri 
prasidėjo šiandien, ir baig
sis ryt vakare.

Pasikalbėjime Fort Worth 
mieste vakar, Gen. Arnold 
sakė trys ketvirtdaliai Ber
lyno sunaikinti, ir mes dar 
nebaigėme savo atakų.

Nauja furlogų tvarka
WASHINGTON, sausio T 

— Šiandien pranešta, jog 
imant vyrus karinei tarnybai 
įvedama nauja tvarka. Svei
kata bus pertikrinama prieš 
laiką, ir vyrai bus paskirti į 
tinkamą tarnybą. Kuomet 
vėliau bus šaukiami tarny
bai, nebegaus 21 dienų fur- 
logą kaip iki šiol, bet vyks 
tiesiog į stovyklą, šis nau
jas patvarkymas įeis galion 
vasario 1 d.

U. S. MARINAI LETAI, BET TIKRAI 
EINA PIRMYN CAPE GLOUCESTERY

VĖLIAUSIOS ŽINIOS GANDAI APIE BALKANŲ INVAZIJA
18 MASKVOS—Rusų pra- _ „

nešimas sakė Gen. Valuti n Sąjungininkai užgina "invazijos" žinias
Romėnės pratarusio, 7 _ Raportai nepasakė' apie

nacių linijas prie Kirovogra- sąjungin:nkų jėgų didumą,do. Rusai šiuo laiku randasi Stokholme gaunami netiesio- J jo& sud9^O8 iš 

tik 13 mylių nuo Sarny. giniai raportai, kurie sako kiečių ar britų kareivių. Jau 
18 WASHINGTONO. — sąjungininkų specialistai ka

Karo sekretoriaus padėjėųas reivia? išlipę keliose strate
kelios savaitės kaip rapor-

Patterson pranešė, jog nuo 
karo pradžios suimta tik 377 
japonai belaisviai.

18 WASHINGTONO. — 
Senatoriai Taft ir Radcliffe 
ragino pravesti įstatymą, 
kuriuo ilgai užjūry išbuvę ka 
reivlai gautų furlogus.

18 LONDONO 
Britų lėktuvai penktadie

nio naktį išskrido naujai ata 
kai ant nacių la’komos E’ir 
ropos. Dar nežinoma kas jų 
taikiniai buvo.

ginėme vietose Jugoslavijos 
krante. Tuo pat metru, rapor 
tai iš sąjungininkų štabo 
Alžyre pavadino žinią, būk 
kelios smarkios sąjunginin
kų divizijos išlipusios Jugo
slavijoje, “visiškai klaidin
ga.”

Tą žinią buvo paskleidusi 
Reuters agentūros, cituoda
ma. Stokholmo laikraštį Tid- 
ningen, kuris sakoma gavęs 
tokįi raportą iš Zagrebo. 
Aukštas, bet neofic’alus as-

KALENDORIUS muo Londone sakė vokiečiai
Sausio 8 d.: 8v. Severinas veikiausiai paleidę tokį gan- 

ir 8v. Apolinaras; Senovės: dą išgavimui žinių.
Velotas ir Nemira.

Sausio 9 d.: 8v. šeimynė
lės sekmad., Šv. Julijonas; 
Senovės: Algis, Angonita ir 
Gabija.

ORAS
Giedra. Dar šalčiau.

Žinia, jog aliantų specia
listei kareMai pasiekę Ju 
gosl&viją taipgi atėjo aplin
kiniu būdu, pasiekdama Stok 
holmą per Budapeštą ir Za
grebą, ir turi taipgi būti 
skaitoma su rezervacijom.

tai mini amerikiečius ir bri
tus karin’nkus, kurie veikia 
su jugoslavais partizanais.

Reuters raportas teigė, 
jog amerikiečiai ir britai 
smarkiai kovoja prieš na
cius ir ustačius (kroatus pa
sidavusius vok ’ečiams).

Zuričo pranešimai Londo
nui sakė Zagrebo gyvento
jai “nervuojasi” dėl invazi
jos, ir minėjo Zagrebe sklin
dantį gandą, būk britų pir
moji ir amerikiečių sept’n- 
Itoji armijos koncentruoja
mos Italijos rytiniam kran
te, Bari uoste, Balkanų inva-' 
zijai.

Vienas britas obzervato- 
rius pastebėjo, kad be abe
jonės yra buvę daug kari
ninkų persikėlusių per Adri- 
jatiką, vykimui pas partiza
nus, bet manė, jog nėra bu
vę kokio didesnio išlipimo.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, sausio 7.—Ra
portai sako amerikiečiai ma
rinai, varydamiesi prieš iki 
šiol stipriausią japonų opo
ziciją, užmuša šimtus japo
nų. Jie dėl tos didelės opo
zicijos lėtai žygiuoja, bet 
viavien stumiasi į Borgen 
įlankos pusę. Nuo išlipimo 
gruodžio 26 d., marinai už
mušė suvirš 2,000 japonų.

Vienas štabo narys sakė 
aršiausios kovos vyksta 
džiunglėse, kur svarbiausi 
ginklai esą kulsvaidžiai, šau 
tuvai, durtuvai, granatos ir 
peiliai.

Australiečiai ka r e 1 v ii a i 
Naujoj Gvinėjoj, vydami ja
ponus šiauriniu krantu Hu- 
on pusiausalio, pasiekė Ke- 
lanos uostą, 29 mylias į 
šiaurę nuo Cape King Wil- 
liam ir 13 mylių žemiau ja-

15 priešo lėktuvų. Vienas 
Amerikos lėktuvas dingo.

Vidūtinieji bomberiai nak
ties metu atakavo Rapopo ir 
Vunakanau aerodromus ne
toli Rahaulo, ir įrengimus 
prie Cape St. George. Vienas 
naktinės patrolės lėktuvas 
numetė bombą tiesiog ant 
japonų laivo.

Naujos Gvinėjos fronte, 
sąjungininkų lėktuvai nume 
tė 243 tonus bombų ant Ma- 
dang-Alexishafen apylinkės, 
šiauriniam krante. Sarang 
uoste, 30 mylių į šiaurę nuo 
Madango, patrolės lėktuvas

TRAUKINYS SUMUSĖ AUTOBUSĄ; UŽMUŠTA 27
KINGMAN, Ariz., sausio sas sustojęs, tuomet vėl pra

dėjo važiuoti.
Lavonai ir autobuso liku

čiai buvo išsklaidyti 100 pė
dų pagal bėgius. Autobuse 
nelaimės metu buvo 36 ke
leiviai, nė vienas kurių ne
išliko nesužeistas.

7.—Dvidešimts sepitynį ka
reiviai huvo užmušti ir aš- 
tuoni buvo kritiškai sužeisti 
apie 9 vai. vakar naktį, kuo
met Santa Fe traukinys su
mušė Kingman armijos oro 
bazės autobusą prie pat šau
dymo mokyklos vartų. Bazės 
oficialai sakė 26 žuvusiųjų 
buvo aviacijos kadetai, ku
rie buvo išvykę į šaudymo 
lauką naktinėms pratyboms. 
Tas laukas randasi kaip tik 
skers geležinkelio nuo bazės.

Armijos oficialai sakė 
traukinio inžinierius sakęs 
jo traukinys važiavęs pap
rastu 45 mylių valandai grei. 
tumu, kuomet jis pamatęs 
kryžkelio sargą bandantį su
stabdyti važiuojantį autobu-

nuskand’no 1,500 tonų japo-Įsą. Anot oficialų, Hicky sa- 
nų reikmenų laivą. Į kęs, jog atrodė, kad autobu

VĖL PUOLĖ NACIUS PRANCŪZIJOJE
LONDONAS, sausio 7.— 

Stipri Amerikos bomberių 
daliniai šiandien atakavo

ponų kareivių laivų ““‘ro, pietvakarinei Vo-
Sio, kur amerikiečių 6-toji'US pietvanarmej vo 
armija skuba iš savo SaidorĮ 1C
pozicijos, šiaurvakariuose.

, Amerikos lėktuvai, pakilę 
iš lėktuvnešių, trečią kartą 
nuo Kalėdų puolė Kavieng 
bazę, Naujoj Irelandijoj, kur 
sužalojo du naikintuvus. Mū
sų lakūnai numušė 9 priešo 
lėktuvus, ir vienas mūsų 
lėktuvas dingo. Kiti sąjun
gininkų lėktuvai bombavo 
Panapai aerodromą, mylią 
nuo Kavieng, ir netolimą 
Kaselok plantaciją, kur sh- 
kėlė gaisrus.

Amerikos naikintuvaii iš 
BougainvlUe vėl puolė Ra- 
baul, kur numušė tarp 10 ir

bomberiai ir vėl skrenda ata. 
kuoti nacius.

Vokiečių kontroliuojamas 
Paryžiaus radio sakė britų 
atakos metu oro atakos sig
nalai skambėjo Ženevoje ir 
kituose Šveicarijos miestuo
se.

LONDONAS, sausio 7.—
Amerikos Marauder lėktu
vai šiandien puolė taikinius , 
šiaurinėj Prancūzijoj, tuoj. Parijai paSitraUKia 
po to, kaip britų Mosųuito 
lėktuvai atakavo vakarinę 
Vokietiją šeštą naktį iš eilės.

Visi amerikiečių lėktuvai 
grįžo anksti po pietų.

Naktinėje atakoje mato
mai dalyvavo didelis skai
čius Mošųuito lėktuvų, ka
dangi gyventojai (pietryti
niam Anglijos krante sakė 
girdėję lėktuvus per dvi va
landas. Dėl tos priežasties 
anksčiau manyta, jog didieji

iš Banja Luką miesto
LONDONAS, sausio 7.— 

Maršalo Josip Broz štabo 
pranešimas sakė jugQ3lavai 
partizanai, kurie atakavo 
Banja Luką, antros nacių 
tankos armijos bazę, pasi
traukia iš to miesto po šešii’ 
dienų kovos, kurios metu 
naciai labai nukentėjo.

PIRKITE KARO BONUS!

A-

Atsako rusų užsipuo
limui ant W. Willkie
NEW YORKAS, sausio 7. 

-Z-New York Times savo ve
damą j am šiandien atsakė į 
komunistų partijos organo 
Pravda. užsipuolimą ant Wen 
dell Willkie už jo straipsnį 
dėl amerikiečių santykių su 
Rusija. Times rašė, jog Prav 
dos užsipuolimas sudaro ne 
labai kokią pradžią greit ar
tėjančiai rytinės Europos 
ipiroblemai. Editorialas sakė 
turime žinoti ar Rusija lai
kysis jėgos, ar susitars At
lanto Čarterio ir Jungtinių 
Tautų deklaracijos dvasia. 
Anot Times, jeigu Rusija 
pasirinksianti jėgą, tai tuo 
nuslopintų amerikiečių norą 
dalyvauti Europos proble
mose.

Pats Willkie sakėsi jis lai
kosi savo ankstyvesnio nu
sistatymo, kuri pareiškė sa
vo straipsny tilpusiam Times 
laik-ašty.

Meiline padaryti 
dideli nuostoliai
STOKHOLMAS, sausio 7. 

—Laikraštis Morgon Tidnin 
eren šiandien rašė, jog dėl 
britu atakos ant nacių Pa
balio uosto Stettln trečia
dienio naktį, 60,000 to mies
to gyventojai be pastogės.
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Rengia
KAS GIRDĖT WAUKEGANE

pramoga
6v. Baltramiejaus parapi

jos Altoriaus Puošimo drau
gystė rengiasi prie labai pui
kaus vakaro — bunco ir 
card party, sausio 9 d., Lie
tuvių Auditorijoj. Pradžia 
bus lygiai 7 vai. vakare. K-> 
misija. labai daug darbuoja
si ir žada visus, kurie tik 
atsilankys, patenkinti. Visi 
žino, kad kokie tik praeity 
tos draugystės parengimai 
buvo, komisija žada šį kar
tą dar geresnę padaryti. Do
vano® bus naminiai pyragai, 
ta'pgi bus išleisti labai pui
kūs užvalkalai (Pillow ca- 
ses), kuriuos padovanojo Ka 
zimiera Čepaitienė.

Komisijoj yra sekančios: 
Helena Kuzmickienė, Adellėi 
Matulienė, Emilija Kučins
kaitė, Ieva Skyrienė ir Do-

Išrinkta komisija jau pradė
jo darbuotis.

Nutarta paaukoti $10.00 
Raud. Kryžiui.

Smagiau svečiavos

Juozapas ir Ona Gilbertai 
su savo dviems sūnumis 
gruodžio 23 d. buvo išvažia
vę j savo gimtinę — Scran- 
ton, Pa., ir ten praleido Ka
lėdų šventes.

Juozapas buvo gavęs te
legramą nuo savo mamytės, 
kad ji sunkiai serga. Viešė
damas ten aplankė visus sa
vo draugus, gimines ar pa
žystamus, kurių seniai nebu
vo matęs. Jo žmonos tėvai 
ir giminės taipgi tam pa
čiam miestely. Dėlto labai 
smagiai viešėjo ir parvažia
vę gyrėsi turėję labaii gerus

' ______ _

AUKŠTAS KARYS RODO PAGARBĄ TIKĖJIMUI

r»

i

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 9114

PerkfilA savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKA

8u Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės virfiminėtu 

,__ _____ antrašu.— ■ii ta i.ii a TTaZgTVr i

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repreaentatlve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

P

DR* VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Man* Z* metų praktikavimas 
javų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

=4"

fflARGUTIZ '
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADI0 LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -« kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo' 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Ave,( Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Amerikos Jungtinių Valstybių vice admirolas Alexan- 
der Sharp, komendantas Service Foręe, U. S. Atlantic 
Fteet, bučiuoja žiedą New York arkiv. William T. McCar- 
ty, C. SS. R., kurs Laivyno Departamento buvo paprašy
tas suteikti Dirmavonės Sakramentą katalikams jūrei- 

1026 Lincoln St., sausio 3 viams vienoj bazėj. (Navy Official photo; NCWC-Drau- 
d. nuvežta į Šv. Teresės Ii-, 8as)
goninę, kur padaryta labai

min’ka Burbienė. Pelnas eis Po operacijos
įgijimui bažnytinių rūbų, ku 
rie yra labai parapijai rei
kalingi.

Draugystė yra ■ tik vienų 
metų senumo ir labai daug’ 
gero padarius parapijai: pri 

pirkus naujų bažnytinių rū
bų.

Komisija kviečia visus 
^ aukegan lietuvius ateiti į 
šį vakarą.

Iš metinio susirinkimo

Šv. Onos draugystė la:£ė 
metinį susirinkimą sausio 2 
d. Susirinkimas buvo labai 
smagus. Visos narės valdy
boj pasiliko tos pačios. Mat, 
per praeitus metus valdyba 
tvarką labai puikiai vedė.

Kazimiera Čepaitienė, adr.'

sunki operacija. Ji priklau-l gaa parapijoms ir niekad
so prie Šv. Baltramiejaus 
parapijos ir šv. Onos ,:r šv. 
Teresės Altoriaus Puošimo 
draugysčių. Yra Labai uoli 
darbuotoja. Du sūnus turi 
Dėdės Šamo kariuomenėj. 
Linkim jai greit pasveikti ir 
vėl darbuotis su mumis. 

Aplankė mamytę

Adolfas Vasilius, 802 — 
8th, sūnus Marijonos Vasi- 
lienės gruodžio 27 d. paim
tas į kariuomenę ir priskir
tas prie jūrininkų. Dabar

Tik maršalka Pavilonenė randasi Great Lakęs Navai 
atsisakė; jos vieton išrinkta stoty, kur baigs pirmuosius
Martinaitienė.

Nutarta sausio 30 d. su
rengti /bunco ir card party.

Apmokymus. Jis paliko žmo
ną Oną,, mamytę ir brolius 
bei seseris. Buvo pavyzdin-

nesigailėjo aukų parapijos 
reikalams. Taip pat yra na
rys Šv. Baltramiejaus ir. Šv. 
Ahtano draugijų. Ilgas tai
kąs kaip dirbo American 
Steel Wire and Co.

Iš metinio susirinkimo 
Šv. Baltramiejaus, viena

iš seniausių vyrų pašalpinių 
draugijų šioj kolonijoj, (šį 
metą minės 50 metų gyva
vimą), sausio 2 d., laikė me
tinį susirinkimą savo name. 
L'etuvių Auditorijoj, kuris 
nariais buvo vidutiniškai 
8ki?iitlir.gas. Iš finansiško ra 
porto pasirodė draugija e- 

(Nukelta į 6 pusi.)

Didžiausia Lietuvių 
Jevrelry Krautuvė

ryto
vak. Seredomis nuo piet' o Nedėtų

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

4712 South Ashland Av.
Phon. IABDS IMS

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

DR G SERNER AMERIKOS lietuvių daktarų draugijos nariai

"1

CONSERVE
SHARE
•PLAY 
CUARE.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deimaa 
tinius Žiedus, Rašomu Plunks
nas ir kitus
visokius auk 
ainius daiktus 
už PRLENA 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime didelį 

p S a i r inkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir Idtų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk
snas ir alina lnstrumen-

Rašomsa Plunks-
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V-SOS

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB

4216 ARCHER AVENUE 
Eras: LAFAYETTE 8817

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

• VIDURIŲ

UŽKIETDIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVĮ
Kai joms prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jus jaučitėa nuvar
ginti, nervueti ir blogoje nuotaikoje 
ir nito tų reiškinių kenčiate —— gai
vos skaudėjimų, jaučiute nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, nevirški
nimų, nemigų, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
garų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto GoSaoao. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojai, sudaryta* 
ii 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žredų ir augmenų. Gomoso 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti jama Švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti pridalinti uikletljimo garus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutša 
Užrašo. Jai jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
lonios pagalbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvi. įsigy
kite Gomoso 
šiandien.
.«! prSytn* dėl iDūjU 
aai” pasiūlymo Gomoso ir gausite —

rhVV AI 60c ▼•rtėaUI KAI Bandymui Bonkutoa
M. PBTttra OLttJO LlltlfctMT —
antiseptikas — kuris suteikia greita nsleng- 
vMms nuo reunatiskų kr omnlguKų 
skausmų, muskuKnio nugarskausmo. sustin
gusiu ir skaudiiu muskulu, patempimu ir 
U?katelėj imu.
DR. PSTUPB MAOOLO — aiksimas — 
palengvina laikinai nekurtnOs skaurmingua 
Skilvio sutrikimui kaip pavysšitui rakinės 
aevtrikinimss ir rėmuo. *— .s. —i

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
16 metų patyrimas

TeLi Yards 1829
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvi 
|koi Ims halsted st.

Kampas 84th Street 
| Valandos ana 10 Od 4; nuo 8 M 8

Sakaodtanyjs pagal sutartį.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGE0N 
4645 So. Ashland Avenne

OFISO VALANDOS:
Nūs 2 iki 4 ir nuo 6 Od 8 vai. vak. 

p Nedėliomls pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1980

Bes. 6968 So. Tafara Ava 
Ros. TeL GROvehffl 0617 
Offlee Tol. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISO VALANDOS

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Treftiad. ir NedtUomis susitarus 
2428 Wwt Martpsette Boad

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

- - vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

S241 West 66th Place 
Tel. REPablic 7868

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

(TZD

Si « Ji
•» u* :74l f

TAUPYKITE mūsą įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Fedcral Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALtJHET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 32.% SO. HALSTED ST.

Sitpkit Ii "Spėriai Paš». 
lymo” Kuponų — Dabar

O įdėtas fl 00 Atsiuskit msn spdio- 
kėt* 11 uncijų Gonmt. ir dyksi — 

vertė. — haiirlyniui bnnkutea
Ol.)o ir M.golo,

□ C. O. D. (IiMdM pridėtos)

Vgfdtg.___ ___ __________________

Adresas----------- ---- --------------

Psito OAsm. ......................
M. PITIR PMfKNEV 0 8068 48.

D^t. «7l 1-AJ
.. Chlraųo 1* 

gi, Wl*s»lp^, ■*».
2MI W«shitiųto> Mvė.. CMwge lt, m. I 
1M Slanl.y St.. Wl*alpoų. Mq*„ Cms^J

VI(II K STtDIO
194". W» st 35’*' S»r»r»

Cus

.< tiMiu » r
aik t , n .'u.,itn.it ti in
IIHSKUI 1'OSSIIll k Pltllf s 
i,iiiisi i 4F«vrrr»: ;«i.i

EXTRAI EXTRA1
Permainyta*

vardaalr
Odreeaa

Uetnvttteaažyduku

MHRrm
BENĄ

LIETUVIU
DRA.UG4

UONABCH UQUOB 
SS29 So Halsted St

VMM TAROS SSK4
44-444^, .j ; .:!j' "Į1, į'T'*t:į 't'tįpų' į li : i -t i.1

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

b- >Hl pore aklų visam gyveni
mui. Aa«goktt* Jm lededaml lš«g- 
aamtnnetl jas mod«rnlškt*u*la 
metodu kurių gagijlme mokslą* 
ASU HotelktL

Dr. John J. Smetana 
Dr. Į1 Smetana, Jr.

f "^'oVKMfvrRurrAi 
1861 Bo. AflhUnd Avenne 
i Kampas il-to*

GAMAI,
onao VALaMDoaiftSSSkA1**

^*^lki T:šš p. m
a m. Iki štiš p. hs. 
Mted. šišš a. m.

1-8 Ir 8-6:80 P. M. 
TreAadlenfcls pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

įr
PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 8148

DR. V. A. JIMKUS V'
mTTOJAB 1B CRIRURGA6

IR AKINTUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

TeL CANal 0257 
Rez. Tel.:

Skaniausia duona 
kurią uždirbame 
mis.

yra toji, 
savo ranko-

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

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel.-'.... VIRginia 1886

DR, AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
TreČisd. ir Sekm. tik susitartas.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VsL: 18-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M.

6147 A Vlalftted SL, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais i ____ _ >
Valandos: 8—8 popiet I PLATINKITE "DRAUGĄ7^

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas- YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— •
Res. TeL: MIDway 2880 4

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

DR EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFnyette 3219 
Be*. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
fieštad. 6 vaL 0d 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimų.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ
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“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS" HEIjP WANTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RAN'ilolph B488-948B

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpower Conrmlssion nu
statymai reikalauja kad (lanint- 
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
1 luošu vi mo Rasų (statemenA of 
avallability) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo Wnr Man- 
porver Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persi tikrink lt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosar- 
viino raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo {.Stulgoms daug laiko.

HEIP WANTED — VYRAI

t

BUS BOYS
Atsišaukit 1 Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL
B 349 Sherldan Rd.

DARBININKŲ.
UŽDIRBKIT IKI $55 SAVAITĖJ 

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

Atsišaukit tuojaus į

S. Silberman & Sons
1117 W. 35th st.

WAREHOUSE
DARBININKŲ

Pastovūs darbai svarbioje pramonėj 
$40.50 už 48 vai. J savaitę. Dauguma 
mūsų vyru yra su mumis daugiau 
negu 15 metų. Norime ir dalinio lai
ko darbininku. Pašaukit Lafayette 
1441 ir klauskite Andy arba atsišau
kit {

2531 W. 48th ST

1

GARSINKITES “DRAUGE’

HELP VVANTED — VYRAI r HELP VVANTED — VYRAI

GERA VIETA DIRBTI
MALIAVOS DIRBTUVES DARBININKŲ REIKIA

PRIE PASTOVIU DARBŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

MOKESTIS LAIKE MOKINIMO 
MALIAVOS GAMINTOJU — CAN FILLERS 

PAKUOTOJŲ — TROKERIŲ
Gera transportacija: Imkit ,Western Avė.. Roosevelt Rd. ar Ogden 
Avė. gatvėkarj. Douglas Park “L” ar CB & Q gelžkelio traukinj.

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

Klauskite Superintendent.

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 
Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers 

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS
★____

MERIT DIRBTUVE
Gabumų įvertinimas dirbtuvėle duoda jums progos pridirbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.
★

Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero. 111.

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA 
, VYRŲ

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

apart kitu dalyku:
ORUP6S GYVYBES APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PLENĄ.
MOKESTI LAJKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ.
MAUDYKLES (SHOWERS) IB 

KITUS MODERNIŠKUS PRAU-
„ SYKLOS TTAISTTS DfiL PATO

GUMO MUSU DARBININKU.
DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

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

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue
REIKIA 

DARBININKŲ 
ATSIŠAUKIT I

2531 W. 48th STREET 
MATYKIT MR. HASSOLD

F ANGY STT.K SPOTTER 
Atsišaukit j Valet Shop 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Slieridan Rd.

HELP VVANTED — VYRAI HELP WANTt'D — MOTERYS

LION MFG. CORP.
100% WAR W0RK 

OFFERS YOU
1 BEST N.W. SIDE TRANSPORtation
2 8TEADY, REGULAR WORK
S OVERTIME at TliME & ONE-HALF
4 10% BONUS FOR NIGHTS
5 VACATIONS WITH PAY
6 CAFETERIA AND CANTEEN
7 HOSPITALIZATION INSURANCE.

FOR
TOOLMAKERS
SURFACE GRINDERS
BROWN & SHARP SETUP 
MACHINIST MAINTENANCE OILer 
PLANT MAINTENANCE HELPERS 
PLANT MAINTENANCE LABORere 
KINGSBURY HELPERS
THREAD MILLERS
FLOOR — BENCH INSPECTORS 
DRILL PRESS OPERATORS 
BURRERS
MISC. MACH. SHOP HELP 
MULTIPLE SCREW MACH. OPRS. 
PLATF.R HELPERS

No experlence:
Bring Blrth Certlflcate.

APPLY 2640 BELMONT

VYRŲ IR 
VAIKINŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
PRIE ABELNŲ 

DIRBTUVES DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

Dieną ar naktį šiftai.
Premijos rata naktiniame šifte. 
Dykai apdrauda ir hospitalizacijoa 

pienas.
ATSIŠAUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN
Pirmad. perdėm šeštad.;

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

100 VAIKINŲ
17 Metų 

Ir Suvirš 
Prie

Karo Darbų 
Mokestis 

Laike Mokinimo

BEiMONT 
RADIO CORP.
5921 Dickens Avė.

Svarbūs Darbai 
Plieno Warehouse

Pastovūs Darbai

Patyrimo Nereikia
Patogioj Vietoje■ *

Atsišaukit 
Employment Ofisan

A. M. CASTLE & CO. 
1132 W. BLACKHAWK ST. 

(2 blocks north of Dlvlsion St.)

VYRŲ 
REIKIA

JAUNŲ 
IR SENŲ 

100%
Karo Darbai
10 V AL Į DIENĄ 

5 DIENOS SAVAITĖJ 
PATYRIMO 
NEREIKIA

LAKE SHORE 
TOOL WORKS

816 North 
Kostner Avė.

ANGLIŲ HIKERS 
Ir darbininkų yarde. 

SPENCER COALS 
4(11 Belmont Avė.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
K 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 { mėneeĮ. 
Pilnam ar daliniam laikui 
kreipkitės prie Housekeeper.

BDGEWATBR BEACH HOTEL 
634# Sherldan Rd.

LAUNDRY DARBININKIŲ 
Patyrimo nereikia. MeB išmokinsiu: 
jus. Gera mokestis. Atsišaukit j

CHAMPION LAUNDRY, INC. 
2500 Fullerton Avė.

VENETIAN BLIND ASSEMRLERS. 
Patyrimo nereikia. Bet kurio am
žiaus, geros darbo sąlygos ir mokes
tis. .;
WESTERN VENETIAN BLIND CO. 

> 351 E. Ohio

MERGINOMS
MOTERIMS

t

Štai tikra proga išmokti naudingą 
ir įdomų amatą.

Puiki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite į

ADMIRAL RADIO
I

3815 ARMITAGE AVĖ. 

4150 N. KNOX AVĖ.

MERGINŲ
MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
DARBAI NAKTIMIS

ARNOLD
SCHWINN

& CO.
1718 N. KILDARE

OAPITOL 3000

** 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 

liftams.
.Labai gera mokestis. Geros 

darbo sąlygos.
Skanūs valgiai ii mūsų Canteen. 

Hospitalizacijoa pienas ir 
apmokamos atostogos.

MATYKIT MR. DANICEK 
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atalneškit pilietybė* prlrodymue. 

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PARK "L” IKI DURŲ

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

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų Įdomių karo darbų 
moderninė! dirbtuvėj. Atsilaukite
asmeniškai.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

PIRKITE KARO BONUS!

HELP VVANTED — MOTERYS

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ 

Single needle prie rayon ir 
bovelniniu dreslų.

Aukščiausios piece work ratos su 
gvarantuotu pagrindiniu 

momkesčiu.
DIRBTUVE CENTRALINRJE 

VIETOJE
PATOGIOS VALANDOS

Toms kurios turi vaikučių. 
Dauguma mūsų darbininkių jau su 
mumis 5 metus ar suvirš. Tai pri1 
rodymas kad pas mus darbo są
lygos yra geros.

Atsišaukit į
GERTV GARMENT CO. 

557 W. Jackson—-7th Floor

MOTERŲ 
Dirbtuvės Darbininkių

Patyrusių ar ne

Moterų 18 iki 45

Prie Machine Shop Darbų
Naktiniam šiftui nuo 8 vakaro iki 
5 ryto. 54 vai. į savaitę. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Gera mokestis.
Darbu dėl: Engine Lathe ir Mill- 
ing Machine Operatorių; Precision 
Inspektorių; Tool crib attendants; 
bench darbininkių, ir tt.

Svarbūs Karo Darbai 
švarioj Moderniškoj Dirbtuvėj 

PRADINES BUS PAMOKINTOS

HANNIFIN MFG. CO.
621 S. Kolmar Avė.

VVANTED 
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 

Taipgi 4 pp. iki 12 naktį.
Patyrimo nereikia. Laikas ir pusė 

mokama virš 40 vai.

ST. CLAIR
SPECIALTY MFG. CO.

160 E. Illinois St. 
SUPERIOR 2250

VYRAI IR MOTERYS

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhoūse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 
MOTERIMS

Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

Skelbkitės Dien. “Drauge”

VYRAI IR MOTERYS

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja x

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

Viršlaikio tiek kieR norite.

Laikas ir pusė mokama virš 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius. 

Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKIT PRIE 
MR. BEHNKE 

Warehouse Foreman 

38th St. & Central Pk. Avė.

SANTA FE RY.

VYRŲ IR 
MOTERŲ-

Įdomūs ir malonūs dirbtuvės dar
bai svarbioj karo pramonėje. 

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

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

Webster Chicago Corp.
5622 Bloomingdale Avė.

(1800 North at Central Avė.)

VYRŲ 
IR MOTERŲ

Lengvi
Assembly Darbai

«
Prie Kariuomenei 
Vaistu Pakelių 

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

MALONIOS APLINKYBĖS 
Dieninis ar naktinis šiftas 

jūsų pasirinkimui. 
Priimami ir su fiziškais 

trūkumais asmenys. 
Atsišaukit i

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

PUODŲ PLOVftJO 
IR DIŠIŲ PLOVftJO

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

ART INSTITUTE RESTAURANT 
MICHIGAN AND ADAMS

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. Roosevelt Rd.

PIRKITE KARO BONUS!

VYRŲ IR MOTERŲ 
MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ

16 Metų Amžiaus ar Suvirš 
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA

100% Karo Darbai
48 VAL. — 6 DIENOS Į SAVAITĘ 

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

GERIAUSIOS PO KARO PROGOS 
PUIKI TRANSPORTACIJA

SHERMAN KLOVE COMPANY
8531 WE8T 47th STREET

PER VISĄ SAVAITĘ ATSIŠAUKIT I EMPLOYMENT OFISĄ

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

★★★★★★*¥*
★ For Sale!
★ For Help!
★ For Rent!
★ For Service!
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithnanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

L1THUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

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

PARDAVTMUI

TURI BŪT PARDUOTA. Nė jokis 
tinkamas pasiūlymas nebus atmestas. 
2649 W. 43rd St. medžio Storas, 4 
kambariai, maudvkl-ė. apdene-ti por
ėtai. Ramdžius. FRANK JANATA * 
UO.. 4257 Cermak Rd., LAWndale 
4949.

RENDUOJASI

RENDUOJASI — 3 kamb. fletas— 
maudynė, neėiaus apšildomas. $16.00 
i mėnesį. Namas randasi 2138 Coul- 
♦ er St. Atsišaukit—LAFavette 9686.

RENDUOJASI — Mažas 3 kambarir 
fletas. antram aukšte, apšildomas su 
pečiu. $17.00 ) mėnesi. Atsišaukite. 
119 S. 25th AVĖ., BELLWOOD. TLL

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS. GRINDERS 

SAW VYRU. 
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- 
plerua. ę

2742 W. 36th PLACE

VYRŲ IR MOTERŲ
Prie Abelnų Lengvų 

Dirbtuvės Darbų
ASSEMRLERS
INSPEKTORIŲ
DRILL PRESS OPERATORIŲ

Dienų Ir NaktJ Darbai.
Patyrusių ar ne.

Gera alga — pastovūs darbai.

A. B. EQUIPMENT MFG. 
COMPANY 

2133 W. Fulton St.

-U
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2834 South Oakley Avė. Chicago, Illiuol
Published Daily, exctpt Sundays, 

by the
LTTHL'AMAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Associatlon

86.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje Cicero—paštu:
Metams *.................................................................................. $7.00
Pusei metų ..........................................................    4.00
Trims mėnesiams .............................................  2.00
Dviem mėnesiams ...................................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ..................................................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metama ................................................ ...........
Pusei metų ...............................................................
Trims mėnesiams .................................................................
Dviem mėnesiams ..........................................................
Vienam mėnesiui ............................................ . ...........

$6.00
3.50
1.75
1.25

.75
Užsieniuose:

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondf'-.ta.na raStų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisinnCI^ma tarti tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taikyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig, savo nuožiūros. Kprespopdentų prašome rašyti 

ir a'šklai (jei galima, rašomąja maštnėiė), paliekant didelius 
pV-a*symat, ir vengiant polemikos ar assrentškumų. Pasenusios

Jottdencijos laikrašti n nededamos.

. Entered as secąnd-Jlaoo Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Under the Act of March 3, 1879.

Rimto dėmesio verias ginčas
WILLKIE STRAIPSNIS

Wendell Willkie praėjusį sekmad:enį davė straipsnį 
“The New York Times” žurnalo skyriui, kuris ir Ame
rikoje ir užsienyje sukėlė diskusijų. Savo rašte Willkie 
nurodė reikalą kiek galint “pataikauti’’ Sovietų Rusi
jai ir jokiu būdu neišnaudoti “anti-rusiško” elemento 
vietinei politikai. Amerikos “pro-rusal” tuo Willkio 
straipsniu džiaugėsi, manydami, kad juo pasidžiaugs 
ir Maskva. Toks “The Chioago Sun”, kurs yra virtęs 
lyg ir rusų komunistų organu, sausio 5 d. laidoj savo 
editoriale išpleškino gražiausių pagyrimų p. Willkie, 
kad jis taip gerai gina Sovietų Rusijos interesus. Keli 
“pro-ru&’ški” radijo komentatoriai taip jau jį išgyrė, 
nes tuo dar labiau manė įtikti Maskvai. Tačiau tie visi 
“vargšai” nenuvokė to, kad jų nuomonė nesutaps šu 
Maskvos nuomone.

MASKVOS “PRAVDOS“ ATAKOS

Štai, Maskvoje einąs oficialus Sovietų valdžios orga
nas “Pravda” į visus Amerikos vadinamus “pro-rusus“ 
ar teisingiau — “ pro-komunistus” kai iš kanuolės tren
kė. “Pravda” tiek išvanojo savo “geriausiam draugui” 
Willkie kailį, kad tas vyras galėjo būti rimtai nustebin
tas ir net pritrenktas. Maskvos dienraštis jį pavadino 
politišku gembleriti, kuris, būdamas respublikonų kan
didatu į prezidentus, ieško balsų ir iš tų, kurie yra 
Sovietų Rusijos simpatizatoriai ir iš tų, kurie yra prieš.

Mat, Maskvai labai nepatiko Willkie, kad jis, beuž- 
stodamas už Sovietų Rusiją, palietė Rytų ir Centrali- 
nės Europos tautų klausimą. Nors ir labai miglotai, 
bet vis tik jis matė reikalo ir dėl mažųjų tautų atei
ties išsitarti. Dėl to “Pravda“, nepaisydama to, kiek 
daug Willkie yra padaręs gero Sovietų Rusijai, tekšte
lėjo jam į antausį).

“Pravda” patarė Willkie nesikišti į Sovietų vidaus 
reikalus, nes Baltijos valstybių klausimas jau esąs “iš
spręstas”.
KYLA PASIPIKTINIMAS

Po tokio akiplėšiško “Pravdos“ užsipuolimo ant drau
gingo Rusijai Amerikos politiko, visa eilė ir labai pa
lankių Sovietams amerikiečių žurnalistų ir radijo ko
mentatorių pasipiktino ir užsigavo. Daugeliui' tai ati
darė akis. Vadinas, mes, amerikiečiai, ir atsargiausiu 
būdu negalime ir neturime teisės liesti Rusijos vidaus 
ar užsienių politikos. Mums nevalia, nei mažiausio da
lyko, kas dedasi Rusijoj, pakritikuoti. Maskva ar jos 
agentai mus dėl to puola, kolioja, “pro-naciais“ vadi
na. Tą kritikos teisę teturi tik Maskva ir jos agentai 
Amerikoje. “Pravda” gali kištis net į Amerikos vidaus 
politiką, kalbėti apie kandidatus į Jungtinių Valstybių 
prezidentus, kaboti mūsų politikus, tačiau amerikie
čiams nė pusės žodžio negalima pasakyti prieš Rusi
jos politiką.

Šis incidentas ne vienam amerikiečiui atidarys akis.

“THE NEW YORK TIMES” ŽODIS

Vakar dienos editoriale “The New York Times” pa
stebi, kad “Pravdos’’ straipsnis duodąs blogą pradžią 
Rytų Europos problemų išsprendimui, šis dienraštis 
visai vietoje abato klausimą — ar tos šiandien labai <ak- 
trialės Rytų ir Centralinės Europos problemos vienų 
rusų militarine jėga bus sprendžiamos, ar drauge su 
visomis jungtinėmis tautomis Atlanto Carterio, po ku

riuo ir Rusija pasirašė, dvasioje? Jei būsiąs pasirink
tas pirmutinis kelias, tai atgrąsins amerikiečius daly
vauti bet kokioj ateit’es tarptautinėj organizacijoj, sie
kiančio] atstatyti ir palaikyti taiką.

“The New York Times“ daromas perspėjimas yra 
visiškai vietoje.

KURIUO KELIU?

Sovietų Rusija, aišku, užkariaus mažesnes, jos kai
mynystėje esančias, tautas. Fizišką jėgą panaudodama, 
ji jas bent laikinai galės pasilaikyti sau. Tačiau tai pa
ties svarbiausio klausimo neišriša. Tai sudaužo į dul
kes visus gražiausius jungtinių tautų iškeltus karo šū
kius. Tai į šmotelius sudrasko Atlanto Čarterį, Vašing
tone paskelbta jungtinių tautų deklaraciją. Tai jokiu 
būdu negarantuoja pasauliui, teisingos ir pastovios tai
kos, kurios visa žmonija yra, ištroškusi ir dėl kurios 
milijonai žmonių šiandien savo kraują lieja,, galvas gul
do. Priešingai, — bet koks po šio karo pateisinimas ir 
toleravimas bet kurios valstybės, nepaisant kurios, ag
resinių ir imperialistinių pretenzijų ar žygių, rengia 
kelius naujam, trečiam pasaulio karui.

★
Pokarinis gyvenimas turės būti paremtas teise

Sumner Welles, buvęs Jungtinių Valstybių pasekre- 
torius, viename iš savo straipsnių laikraščiuose įtiki
nančiai įrodinėja, kad vienos keturios didžiosios jėgos 
(Jungtinės Valstybės, Britanija, Rusija ir Kinija) ne 
pajėgs išlaikyti pasaulio taiką. Jų vyriausia dabar pa
reiga eiti prie pergalės laimėjimo ir po to (po ašies 
besąlyginio pasidavimo) saugoti pasaulį nuo chaoso 
per tą periodą, kol valstybės atsistatys ir susitvarkys 
ir kol susidarys pastovi taikai palaikyti tarptautinė or
ganizacija.

Straipsnio autorius sako, kad militarinės sutartys ar 
sąjungos reikalingos tik karui, bet jos pavojingos įtai
kai, jei nieko daugiau nebūtų duota. Reikalinga pasto
vi tarptafutinė ^staiga, per kurią visos tautos taikiu bū
du galėtų išlyginti esamus skirtumus ir rasti savo tei
singų reikalavimų patenkinimą. Toliau p. Welles pa
stebi :

“Tarpt antini s teisingumas ir tarptautinis saugumas 
negalimas rasti tik keturių dominuojančių milltarinių 
jėgų įsakymuose”.

Pasakyta visai teisingai. Praeitis aiškiai kalba, kad 
militarinės sąjungos, nepaisant kaip jos buvo stiprios, 
suįro ir daugelyje atvejų buvo karo priežastimi. Dėl to 
p. Welles pagiria Kalėdų išvakarėse Prezidento Roose- 
velto pasakytus šiuos žodžius:

“Doktrina, kad stiprus dominuos silpną, yra mūsų 
priešo doktrina — ir mes ją atmetam.”

Tikrasis “realizmas”, pabrėžia p. Welles, iš mūsų 
pusės, kas liečia Jungtinių Valstybių saugumą, glūdi 
mūsų sugebėjime atstatyti tokią pasaulio santvarką, 
kuri būtų valdoma teise ir kurioj visos teisę pagerbian
čios tautos galėtų dalyvauti ir rasti joje saugų ir lais
vą gyvenimą. Visų tautui susitarimu turi būti įsteigta 
ir tokia jėga, kuri neleis teisės laužytojams ardyti ra
mybės nė vienai taiką mylinčių tautų šeimos narei.

★
Pasirūpinkime, kad visos lietuvių kolonijos šiemet 

minėtų Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo 
šventę — vasario 16 d. Tai labai svarbu ir naudinga 
lietuvių tautos kovai dėl laisvės ir nepriklausomybės 
atsteigimo.

★
Šiomis dienomis ne vien tik senato ir kongreso na

riai yra susirūpinę sudaryti galimumus kareiviams bal
suoti prezidentiniuose rinkimuose, bet ir ateitų guber
natoriai ir legislatūrų nariai suka savo galvas, kad tar
me svarbiame reikale surasti geriausią išeitį.

TRUKDOMAS LAIVŲ STATYMAS

Laivų statymo dirbtuvėse Philadelphia, Pa., sutrukdyti laivų statymo darbai dėl at
leidimo 52 dažytojų (pentorių). Ginčas tarp darbininkų ir kompanijos kilo dėl pakėli
mo mokesčio pakeitus dažymo būdą. Iki šiol dažymo darbai buvo atliekami šepečiu, o 
dabar dažymas pakeistas dažų švirkštimu. Pastaruoju būdu greičiau atliekamas dar
bas. (Acme-Draugas telephota)

•i ■ ..•■-.riMii —
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SPAUDOS APŽVALGA
Neatmezgiamas mazgas

Naujienos, rašydamos apie Maskvos santykius su ju
goslavais, daro tokią pastabą:

“Maskva atvirai remia partizanų Brozo-Tito “val
džią“, kuri nepripažįsta nei karaliaus Petro, nei jo 
ministerių, o jo karo ministerį gen. Michatlovičą tiel 
siog skelbia “išdaviku“ ir “fašistų agentu“. Bet tuo 
pačiu laiku karaliaus premjeras ir Stalinas siunčia 
vienas antram “šiltas” sveikinimų ir linkėjimų teleg
ramas!

Amerikos korespondentas priduria dar, kad Mask
va neseniai paskyrė ir naują ambasadorių į Kairo, 
prie Jugoslavijos karaliaus vyriausybės.

Mėginkite dabar šitos diplomatijos mazgą atmegsti. 
Jisai taip sunarpliotas, kad jį, tur būt, tiktai peilis 
galės perplauti.”

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge"

Kartą vilkas su lape nu
tarė daryti^ medžioklę bend
romis pajėgomis. Visą miš
ką abu perbėgo nieko neuž
tikę. Tiesa, pabaidė pora 
paukštelių, kurie greit pa
kilę padangėse dingo iš a- 
kių. Žmogus, pamatęs tuos 
du bičiulius, paleido šūvį, 
bet jų laimei, šratai jų ne
siekė.

•>
Pavargę nuo tuščios me

džioklės miške, vilkas ir la
pė artinosi prie ūkininkų 
trobesių. Ganykloje matėsi 
vikrus gražus avinas. Lapė 
nors gerokai vaikė, nedrįso 
arčiau liesti. Vilkas su pa
nieka žiūrėjo, kaip lapei ne
vyksta, ir, avinui bėgant 
pro kelmą, už kurio vilkas 
tupėjo, jį greit sučiupo už 
nugaros.

Netikėtai ūkininkas išėjo, 
bet jau negalėjo avino gy
vybės apsaugoti nuo aštrių 
vilko dantų žmogui, matyt, 
avino gaila, bet lapei ir vil
kui dar liūdniau, juo labiau, 
kad jaunas avinas dažnai 
parblokšdavęs ūkininko ma
žą sūnelį, vos nesužeidęs jo 
keletą kartų; nejaugi ūki
ninkui gaila, kad vilkas no
ri turėti avino kailinius pil
ve,?

Pabalti jos tautų klausi
mas turi panašų sprendimą 
rusų supratimu. Argi Lie
tuva nebėgusi priiė jų pra
šydama! inkorporacijos So
vietų Unijoje viešais rinki
mais? Argi avinas, bėgda
mas nuo lapės, rinkosi aš
tresnius vilko dantis? Nesa
kykime, kad avinui prirei- 
kėję tokios bausmės, kad 
nemokėjo žaisti su mažu
vaiku.*

Per amž us kilo t?s pats 
klausimas — kodėl stipres
nės tautos neapsaugoja ma
žesnių tautų nuo išnaudoji
mo. Dievas leidžia geriems 
ir blogiems kartu augti. Abi 
rūšys asmenų naudingi Die
vo išmintimi dėl pasaulio 
tvarkos. Jeigu Viešpats dau
geliui geras, kam mums ru- 
bežiuoti Jo dovanas? Žmo
gui dera dėti visas pastan
gas palaikyti taiką, ramy

bę, tiesą čia žemėje, nesva
joti, ne kaip pasaulį valdy
ti.

Norėdami ramaus, doro 
gyvenimo nereik tenkintis 
vien gražiu išauklėtu apsiė
jimu, pagrinde turėtų būti 
Dievo įstatymų stropus vyk
dymas. Nemanykime, kad 
jeigu kūnas sveikas, siela 
irgi sveikutėlė dvasiniame 
gyvenime.

Nepamirškime, kad vel
nias nėr vien tik angelas, 
kuris įtiek daug tūkstančių 
metų atgal, pasaulio pradžio
je, vieną kartą suklydo; jis 
ir jo pasekėjai čia žemėje 
ieško vienminčių. Piktosios 
dvasios pagalba panaši į vil
ko pagalbą. Nuo amžių prie
šų turėjome, jų ir ateičiai 
nepritruks, žinokime, kaip 
skirti pagalbą nuo “pagal
bos“. A.B.C.J.

Surinko daug popierio
Charlotte Harris, iš St. 

Petersburg, Fla., karo reika
lams surinko 8,341 svarą su- . 
vartoto popierio. Ji dabar <r 
šalyje yra laikoma senų 
daiktų rinkime karalaitė.
Gal ir Chicagoje atsiras jau
nuolė ar jaunuolis, kuris su
rinks dar daugiau suvarto
to popierio.

b for VICTORY and VACCIHES 
to aafagaard figMera’ bealtti

MADE FfiO/^7

save m 
TURN IT IN!

T

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

DINGO PACIFIKO KOVŲ DIDVYRIS

Majoras Gregory “Pappy“ Boyington iš Okanoganon, 
Wash., USMC lakūnas, iki šiol virš Guadalcanal nušovęs 
26 japonų lėktuvus, darydamas naują žygį prieš japonus, 
dingo. Čia majorą Boyington matome su savo dukrele 
penkių metų ir sūnum 8 metų kai jis ilsėjos namie. (Acme 
Draugas teleghoto)
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WIISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
iv. Gabrieliaus 
parapijos jubiliejus

JMilw&ukee. — Nors “Drau 
ge” mažai terašoma apie 
Milvvaukee, W»«consino, Šv. 
Gabrieliaus parapijos, veiki
mą, bet tai nereiškia, kad 
šioj parapijoj nieko nevei
kiama. Tiesą pasakius, daug 
kas veikiama. Pereitais me
tais parapijoj ėjo didesnis, 
smarkesnis veikimas, nes 
parapijonys subruzdo iškil
mingiau paminėti parapijos 
bažnyčios pastatymo sukak
tuves. 19 4 3 metais suėjo 
trisdešimts metų, kai pasta
tyta Šv. Gabrieliaus parapi
jos bažnyčia. Bažnyčia sta
tyta 1913 m.

Pirmieji žingsniai

Pirmasis lietuvių susirin
kimas, kuriame jau parapi
jonys pradėjo kartu burtis 
ir reikStii norą bendrai veik
ti, buvo 1910 metais, Šv. Cy- 
rilio ir Metodijaus par. sa
lėje. Pirmą valdybą sudarė: 
raštininkas Mykolas Kork- 
lauskas, iždininkas Motiejus 
Kasparaitis, iždo globėjai: 
Jurgis Martūnas ir Juozas 
Jezukevičius. Tame susirin
kime taipgi dalyvavo kuni
gas Antanas Balinskas, ku
ris savo gražiais patarimais 
ragino visus bendromis jė
gomis veiktai ir artimoj atei
tyje pradėti savo parapiją.
» 1912 metais, gruodžio 15 
d., įvykusiame susirinkime 
parapijonys išrinko Viktorą 
Genčauską ir Joną Beržans- 
kj|, kad jiedu važiuotų pas 
vyskupą ir paprašytų nuo
latinio Vetuvio kunigo, ku
ris aptarnautų lietuvių dva
sinius reikalus. 1913 m., rug
pjūčio 10 d., susirinkime pir
mą kartą pasirodė kun. C. 
Szatkus. šiame susirinkime 
nutarta nupirkti dabartinę 
vietą, kur šiandien stovi baž 
nyčia. Rugpiūčio 31 d., įvy
kusiame susirinkime nutar
ta pasistatyti bažnyčią.

Buvusieji klebonai

Šioj parapijoj klebonavo 
labaii daug kunigų: kun. C. 
Szatkus, kun. J. Tiškevičius, 
kun. V. Slavinas, kun. J.

Jiaksztys, kun. A. Daugis, 
kun. A. Balinskas, kun. J.
Martis, kun. S. Draugelis ir 
kun. P. Aukštakalnis, MIC.

Ilgiau parapijoj išklebona- 
vo kun. Antanas Balinskas 
(nuo 1922 iki 1934 m.) ir 
kun. Juozas Martis (nuo 
1934 iki 1940 m.). Abu kle- 
bonaii sunkiai dirbo ir daug 
gero padarė šiai parapijai.

1941 m. parapijon buvo 
pakviesti klebonauti kuni
gai Marijonai. Pirmas pas
tovus Tėvų Marijonų paskir
tas klebonas buvo kun. Pra
nas Aukštakalnis, MIC:, ku
ris išklebonavo iki rugjpr.ū- 
čio 1942 m., kai klebono par 
reigas perima kun. Antanas 
Mažukna, MIC., dabartinis 
klebonas.

Jubiliejaus iškilmės

Jubiliejaus iškilmės įvyko 
Kalėdų antrą dieną, gruo
džio 26 d. Ryte įvyko skil- 
mingos šv. Mišios, kurias 
laikė kun. Antanas Miciū
nas, MIC., patarnaujant kun.
A. Gundrum ir kun. A. Ma- 
žuknai, MIC. Iškilmėms pri
taikintą įspūdingą pamoks
lą pasakė kun. Miciūnas. Gra 
žiai kalbėjo gerbiamas pa
moks1 ninkas. Priminė para- 
pijonims, kad daug yra. už 
ką reikia Dievui atsidėkoti.
Sunkus buvo parapijos gy
venimas, visokiausių sunke
nybių pergyventa, bet Die
vui dėkui viskas išėjo pa
rapijos gerove'L Minėjo to- darė: pasistatė per mažą sa
iku pamokslininkas, kad lę, nes vakarienės metu vi- 
svarbiausias parapijonų už- si salės kampai buvo pri- 
davinys yra ne tik sekma-1 kimšti dalyviais, 
dienįais išklausyti Mišias, 
bet par visą savaitę gyventi
parapijos dvasa. Dalyvauti 
parapijos bendrame veikime: 
draugijose, parengimuose ir 
1.1. Baigdamas, prašė, kad 
visi dėkodami Dievui už ap
turėtas malones, prisimintu- 
mėm per šv. Mišias visus 
buvusius klebonus ir miru
sius parapijonus. Taipgi pra
šė pasimelsti už dabartinį 
kleboną, jo sunkiame darbe.

Per Mišias labai gražiai 
giedojo parapijos didysis 
choras, kuris nors ir mažas 
nar ais, bet galingas savo 
balsais, mokąs gražiai žmo
nių širdis pakelti Dievop.

Iškilminga vakarienė

Vakare įvyko iškilminga 
parapijos jubiliejaus vaka
rienė, kurioje dalyvavo tiek 
žmonų, kad reikėjo per du 
kartu dalyvavusius sodinti.

Per vakarienę kalbėtojai 
prisiminė buvusius parapijos 
įvykius. Kun. J. šlikas, She- 
boygano lietuvių parapijos 
klebonas kalbėjo parapijos 
svarbumo reikalu. Prisimi
nė kun. Antaną Balinską, 
kuris labai daug darbo įdė
jo šion parapijom Kun. An
tanas Sandys, MIC., “Lai
vo” redaktorius, visus daly
vius sveikino aukštai ger
biamo kun. Jono Jančiaus, 
Tėvų Marijonų provincijolo 
vardu, taipgi ir A. G. kun. 
K. Rėklaičio, Tėvų Marijonų 
generalinio vizitatoriaus var 
du. Kun. A. Miciūnas, MIC.,t'
reiškė savo nusistebėjimą, 
kad tiek susrinko dalyvau
ti šiame jubiliejuje. Visus 
ragino ir toliau bendromis 
jėgomis veikti ir dirbdami 
bendrą parapijos darbą sa
vo nemirtingas a:elas išga
nyti. Klebonas, kun. Anter 
nas Mažukna, MIC., viešai 
pagerbė seniausius parapijo- 
nus, kurie buvo pirmieji pi- 
jonieriai: Viktorą Genčaus- 
ką, Juozą Remszą, Augustą 
Markūną ir Petrą Mazurke- 
vič'ių. Buvo taipgi pagerbti 
Ieva Hoffman ir Jurgis Kra- 
tavičius, kurie dėl ligos ne
galėjo vakarienėje dalyvau
ti. Girdamas jų sumanumą 
įspijo, kad vieną klaidą pa-

Per vakarienę labai gra
žiai darbavosi šios draugi
jos: Maldos Apaštalystės vir 
tuvėje ir prie stalų. Vyriau
sios šeimininkės buvo: S. 
Markūnas, ^elažantienė ir 
Paulauskiene. Prie stalų pa
tarnavo mažojo choro narės. 
Pr'e baro gražiai dirbo di
dysis choras vadovaujant 
pirmininkui Petrui Pugačaus 
kui. Salę gražiai išdabino 
mažas choras vadovaujant 
Petrauskytei. Komitetninkai, 
kurie prisidėjo buvo: A. Pi- 
’ičauskas, C. Zgrunda,, J. 
Raukus ?r V. Paulauskas.

Lietuvių R. K. Susivieny- 
mo 289 kuopa suteikė para

pijai $20.00 auką su savo 
nuoširdžiais link ėjimais. 
Maldos Apaštalystės draugi
jos narės visos labai daug 
suaukojo valgių dėl vakarie
nės. Paulauskienė paaukojo 
labai didelį jubiliejinį pyra
gą. K. Mockienė pardavė 
daugiausia vakarienės tikie- 
tų. Kiti parapijonys labai 
gražiai prisidėjo prie vaka
rienės pasisekamo.

Tėvų Marijonų veikla

1940 metais parapijoj pra
dėjo darbuotis kunigai Ma
rijonai. Dabartinis klebonas 
yra tėvas Marijonas, kun. 
Antanas Mažukna. Tėvams 
Marijonams klebonaujant iš
mokėta galutinai visa para
pijos skolą, gražiai ištaisys 
tos bažnyčios grindys, sudė
ti minkšti bažnyčioj klaup- 
tukai, įsigyti nauji dideli ir 
gražiai skambą vargonai. 
Parap ijiečiai jaučia, kad Tė
vai Marijonai užjaučia pa
rapijos stovį ir deda visas 
pastangas nuolatos'parapiją 
gerinti ir parapijonams vi
suose reikaluose patarnauti. 
Padėka

Kun. A. Mažukna. nuošir
džiausiai nori atidėkoti vi
siems, kurie bet kokiu būdu 
prisidėjo prie parapijos ju
biliejaus tokio didelio pasi
sekimo. Nieks nesapnavo, 
kad viskas tap gražiai pasi
seks, kad tiek daug atjaučia 
parapijos reikalus. Visa pri- 
parodo, kad visi atjaučia pa
rapijos reikalus, ir nori vi
suose parapijos reikaluose 
kuo nuoširdžiausi ari prisidė
ti.

Kalėdos

Šiais metais Kalėdos mū
sų parapijoj buvo labai iš
kilmingai atšvęstos. Kuni
gams į pagalbą atvyko Tė
vų Marijonų Seminarijos pro 
fesorius kun. Petrai Baraus
kas, MIC. Kalėdų ryte buvo 
laikomos vidurnaktanės iškil 
mingos šv. Mišios. Mišias lai
kė ir pamokslą sakė pats 
klebonas kun. A. Mažukna. 
Asistą sudarė: kun. P. Ba
rauskas, kun. A. Miciūnas ir 
kl. I. Staskūnas.

Per Mišias labai gražiai 
giedojo didyas choras. Per 
kitas Mišias giedojo parapi- 

l jos mažasis choras vadovau
jant Elenai Staškūnaitei.

Klebonas ir kun. A. Mi
ciūnas nori visiems parapi
jonams ir draugams nuošir
džiai atsidėkoti, kurie savo 
pasveikinimais ir dovanomis 
įrodė jų darbo. įvertinimą. 
Lai Dievas Jums visiems lai
mina. Dalyvis

Sheboygan
Sekmadieni, sausio 9 d., 

Šv. Vardo draugystė ir C. 
Y. O. bernaičia'i eis bendrai 
prie šv. Komunijos. Pripuo
la apvaikščiojimas švč. Jė

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO v

ARCHER AND SACRAMENTO AVĖS.
CHICAGO, ILL.

TELEPHONE: VIRGINIA 1141i

STATEMENT OF CONDITION AS OF 
DECEMBER 31, 1943.

Assets
First mortgage loans ..................................................... $5,609,241.46
Loans on passbooks and certificates............................ 2,000.00
Real estate sold on contract......................................... 45,866.56
Real estate contracts purchased ................................ 35,529.52
Real estate in judgment ................................................. 8,434.15
Stock in Federal Home Loan Bank ........................ 108,800.00
U. S. Government bonds ........................................... 1,600,000.00
Office building and eųuipment, less depreciation .. 88,829.73
Other assets .........................................  273.85
Cash on hand and in banks .......................................... 447,386.08

Totai Assets....................... $7,946.361.35
Liabilities
Members Share Accounts ............................................  $6,512,016.21
Advances from Federal Home Loan Bank ............... 400,000.00
Loans in process .............................................................. 100,143.50
Advance payments by borrowers for
taxes and insurance ..................................................... 59,134.18
Dividends on investment shares, payable
in cash on Jan. 1, 1944 ................................................. 4,201.25
Other liabilities .................................................................. 11,138.19
Specific Reserves ............................................................... 5,440.19
General reserves .............................................................. 850,000,00
Undivided profits .............................................................. 4,287.83

Totai Liabilities.................$7,946,361.35

Pereitą metą padėjome $150,000.00 daugiau į Atsargos Fondą. 
Dabar Atsargos Fonde yra $850,000.00. Tai yra didžiausias Atsar
gos Fondas visoj Illinois valstijoj.

Atsargos Fondas reiškia stiprumą įstaigos. Pagal tai mūsų 
įstaiga yra stipriausia Illinois valstijoj.
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zaus Vardo šventės. Po Mi
šių įvyks pusryčiai ir prog
rama. Kalbės T. Sgt. Ed. Gir 
dauskas.

Šv. Onos draugystė rengia 
card party sausio 10 d., 2 
vai. popiet.

Pasibaigus seniems ir pra
sidėjus naujiems metams, 
klebonas dėkoja visiems, ku
rie kuo nors prisidėjo prie 
parapijos veikimo 1943 ma
tais. Reikia tikėtis, kad vi
si, kurie dirbo prae itais me
tais, nenuleis rankų ir šį

met. Yra vilties, kad atsi
ras ir naujų darbininkų.

Pakrikštytas Richard Svet 
lausfea.3, sūnus Sgt. Albin 
Švetlausko ir Marga re t Šid- 
lausk'ūtės. Kūmais buvo jū
reivis Vincas Byla ir Anas- 
tazi j a Stauskiūtė.

Armijos kapelionas kun. 
Roland Reny, iš Madison, 
Wis., praneša, kad gruodžio 
18, 1943 m., koplyčioj apsi
vedė Albin Rakutis su Daisy 
Rose McConlogue. T. P.

BERNADETOS GIESMĖ FRANZ WĘRFEL 
Harold Foster Iliustracijos

Buorty kūdikis buvo bemirštąs Motina paėmė kūdikį į rankas Ji skubėjo miesto gatve Staiga, viena moteriškė sukliko
Liurde gyveno Buortu šeima. Jy dviejų metų 

beminkąs nuo pat užgimimo buvo nesveikas. 
Susirinko pas Buortus kaimynės, jos matė, kad 
vaikutis taip sumenkęs, manė jog tuojau mir
siąs. Kūdikio akelės pasidarė lyg stiklinės, jo
kio judėjimo nei kvėpavimo nebuvo jaučiama. 
Viena kaimynė ramindama Buortienę tarė: — 
Brangioji Kruazina, neverk. Ar negeriau, kad 
vaikelis dabar numirs, negu paskui visą gy
venimą būtų raišas?—

Motina prispaudė galvą prie kūdikio lopšio. 
Lengva buvo moterims taip kalbėti. Šioje va
landoje ji neturėjo karštesnės maldos, kaip tik, 
kad jos kūdikis gyventų, nors ir raišas. Kad tik 
jis gyventų! Visokios mintys pradėjo jai pai
niotis. Ypatingai viena mintis ją kankino, Ber

ooDT-'rtt. 1»U, br raMVTM j!rod1a»t*. Ira »*r« oonrriBht. 1 »4«. by Th. vikiojt L>l>f<buUd br K!a> SradioM. !s on.o*«r»»4M wnb »b. BAAk-of-tk«-Mn«*b Olnb. To.

nadeta ir naujas šaltinėlis prie Masabielio urvo. 
Staiga Kruazina Buortienė nusprendė. Ji pag
riebė kūdikį iš lopšio, suvyniojo į priejuostę ir 
sprūdo iš namų.

Jos vyras ir visos moterys pamanė, kad iš 
gailesčio jai protas sumišo. Kruazina tekina bė
ga gatve, o žmonės paskui ją. Atbėgusi pas ur
vą, išvyniojo kūdikj iš drabužėlių, peržegnojo 
jį ir nuogą ikišo į vandenį iki kaklo. Vos galė
dama ištarti žodžius sakė: — Švenčiausioji Ma
rija, paimk arba man atiduok. — Ji net negir
dėjo, kaip jai kitos moterys sakė: — šitas van
duo šaltas kaip ledas, ką darai, tu žudai savo 
kūdikį. — Jos net norėjo kūdikį atimti iš jos.

Staiga viena moteriškė sušuko: — švenčiau
sioji Panele, kūdikis verkia... — Tikrai taip ir

=^i

buvo. Žmonės žiūrėjo vieni į kitus ir buvo bai
mės apimti. Kruazina išlaikius kūdikį penkioli- 
ką minučių, paskui ištraukė iš vandens, suvy
niojo stipriau j priejuostę ir leidosi tekina na
mo. Kada žmonės atsiskubino prie Buortų na
mų, jie pamatė Kruaziną, iškeltomis rankomis, 
duodant ženklą tylėti. Ji pusbalsiu tarė: — Te
lėkite! Jis miega, mano kūdikėlis miega...—

Apie šitą stebuklą reikia pasiskaityti iš Vys
kupo Bučio knygos: Švč. Panelės Marijos Ap
sireiškimas Liurde. Prisiųskite “Darbininkui” 
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. $5.00 
už ką vėliau gausite knygą ir būsite įrašyti į 
leidėjų skaičių...

★ ★ f ★ 

LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBAS
Stato Scenoje

"SLIUBINES IŠKILMES"
BUS GRAŽI KONCERTINE PROGRAMO DALIS 

kurią išpildys 
KEISTUČIO CHORAS

Sekmadienį, Sausio (Jan.) 9,1944
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

3133 S. IlALSTED ST.

Pradžia lygiai 5 vai. vakare
GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS 

Nuoširdžiai prašo^ne visų laiku atsilankyti.
KOMITETAS

★ ★ ★

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

i
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
5o. Chicago žinutės

ŠV. JURGIO PARAPIJOS MOTERŲ CHORAS DALYVAUJA “DRAUGO” KONCERTE " Panku rurfv” 
SOKOL SALEJE, SAUSIO 16-tą D. \ I PflNT

Gausiai parėmė. šv. Juo
zapo bažnyčioje per Šv. Kl
iedas žmones visose šv. Mi
šiose, meldė Dievo taikias ir 
ramybės pasaulyje, o ypač 
12 vai. vidurnaktj buvo pui
kus reginys, kada prisirin
ko tiek žmonių, kad kitiems 
ir vietos vsai nebuvo. Ma
tėsi ir karių, parvykusių ap
lankyti savuosius. Džiaugė
si, kad sykiu galėjo daly
vauti ir pamaldose. Parapi- 
jonys bažnyčios reikalams 
sudėjo $844. Už tokią gau
sią auką klebonas visiems 
nuoš'rdžiai dėkoja.

daugeliui mokyklų maisto ir 
p eną Visi rašo laiškus mies 
to majorui Ed. J. Kelly ir 
kitiems prašydami užtary
mo. Protestus pasiuntė ir 
Šv. Teresės Sod/alicija, Coun- 
cil of the Catholic Women 
dr-j-a, ir kitos. Mat, mūsų mo 
kyk'a taipgi gauna vaiku
čiams dykai pieno.

Klebono rūpestis. Jau il
gas laikas mūs klebonas rū
pinasi, kokiu būdu 
suta1 pinti visus žmones at
vykusius sekmadieniais į

Dalyvaus “in corpore”. 
Saus to 9 d. Šv. Vardo dr-ja 
eis “in cbrpore” 9 vai. ryto 
išklausyti šv. Mišių ir pri
imti šv. Komuniją. Po pa
maldų bus nariams bendri 
pusryčiai ir sus-mas. Visi 
nariai malonėk'te atsilanky
ti.

Šv. Jdrgio parapijos moterų choras, kuris dalyvauja “Draugo” metiniame koncerte, 
yra vienas iš geriausių moteriškų chorų visoje. Chicagoje. Koncerte bus galima pasi
vaišinti, nes Brighton Parko Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjos darbuosis valgyklo- 
je. Jos yra. žinomos valgių gaminimu ir vaišingumu. •».

.. _ Skola tirpsta. Mūsų kle- ,
rei 68 bonas daug veikia mažinime atsilankyti

čiai. Gi mes pasistengsime 
į jūsų parengi-

parapijios skolos. Štai, jau
bažnyčią išklausyti šv. Mi-1 šiais metais atmokSj°
šių. Ypatingai! per pasku-' 
tinęs trejps šv. Mišias tiek 
apsilanko žmonių, kad visuo
met vietų trūksta, nors kė
džių prideda ir pripildo cho
ro estradą. Kitiems net už 
durų tenka klausyti šv. Mi
šių. Išt'krųjų, netrukus rei
kės bažnyčios sienas praplė
sti. Visi yra labai patenkin
ti klebono sumanumu. Pe
reito sekmadienio kolekta 
bažnyčioje buvo suvirš $157. 
Tai rekordinė auka.

Mirties angelas. Aplankė 
mūsų dviejų parapijonų na
mus 'r išplėšė iš gyvųjų tar
po mylimus P. Maciokų ir 
B. šeštokų, asmenis. Abu bu
vo veiklūs parapijonai. Ypa
tingai Šeštokienė visuomet 
remia parap. ir kitų dr-jų 
ir organizacijų pramogas. 
Raporteris reiškia, nuoš’r- 
džią užuojautą skausmo va
landose, viršminėtom šei
moms. Abu palaidoti iš šv. 
Jnoizapo bažnyčios šv. Ka
zimiero kapinėse.

los $500.00. Parapijonai be
galo džiaugiasi, ir visi, petys 
f petį;, eina klebonui padėti 
aprūpinti bėgamuosius rei
kalus. Neužilgo įvyks parap. 
sus-mas, kuriame bus patie
kta visa parapijos atskaita.

Rap.

Prašome pas 
klūbiečius

North Side. — Sausio 9 d. 
įvyksta vietinio politikes klū 
bo metinis parengimas, į ku
rį kviečiame visus northsai- 
diečius -aitsilankyt’i. Kviečia
me ir iš kitų kolonijų mūsų 
klubo vienminčius atsilanky
ti ir patirti, kaip yra links
mi ir voiš'ngi northsaidie-

mus.

Komisija darbuojasi ir už
tikrina visiems “good time”.

\ • •
Northsa'diečiams bus tik

ras malonumas itur’ti savo 
parengime Lietuvių Demo
kratų Lygos valdybą — Al. 
G. Kumskį, teisėją J. T. Zū- 
rį. Pakviesti ir vietinės wia ar
dos politikieriai, kuriuos at
lydės lietuvių politikas va
das Just'nas Antanavičius. 
Taigi, turėsime svečių. Mums 
belieka tik gausiai susirink
ti ir parodyti vieningumą; 
‘pasikalbėti su politikos va
dais, su wardo adm inistra
toriais, nes gali priseiti ka
da nors su jais reikalų tu
rėti.

Parengimas bus parapijos 
salėj, 1644 Wabansia Avie, 
Pradžia 7:30 v. vrakare. Ti-J 1.1 •'
kietai po 25c. Lietuvytis

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIU ŽINIŲ - PRANEŠIMU - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
U Radio Stotie*

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKU PROGRAMO, VAIDINANT
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

(!♦ Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

r^=

DABAR

Jr

Remia kilnų tikslą, šv.
Juozapo parap. mokyklom’ 
vaikai begalo susirūp inę pas 
taruoj u laiku iškeltu protes-, 
tu kas liečia Back of the 
Yards Cou.ncil ir Mr. J. Mee- 
gan įgyvendintu šelpimu ne
turtingų vaikučių teikiant

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo atmieš namus, baldas, antomobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
iis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MAllEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

COLTJMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Varnų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite i mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORR 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ -r 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kasiink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

NATŪRAI! IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLE1I1

V AUTOJ AMAS NAUJAM PLAVTIU HA- 
TBKIOljLS NATUKAl.au UUM 
STALTUM OANTV -1AU TU MM.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-

NAUJOM 
R v Al■rVelvatone UANTV

mautus
$12.50

IKI $39.50 ĮJŽ KIEKY lkN£

velt Purnitnre Kompani- 
1 Jai. Jie PER

DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis puiriu
kimu visokių 
spalvų apdan.
(alų.

• Mk •

NMMdMte. a. eeai*. Natar&M. 
raa N.blnak*. VIm] e*ly Mnemo, 
Šlaito*. Permatomo* oryMal elaar pl*tto* 

PluakMM. lenkam, maltarm, “rf 
klnlaaa. .anuitnMaa. Meterlelaa imtai p*. 
aataa I pamtlni. VI

Darome pleMaa (apauataa Ir 
gantoa Mfc II JaAsaiuotg deattolą

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

ITM S Aahlaad tad fl. Mon. SMl

tlJve *n* p Iki a MMaal. am » Ud «. 
KALBAM ■ UBTLVMBai

•IMS W SStli K tad M. Law. SSAS 
SO N. Orarborn Rni. MOS. Hla SS4S 

VldurmlMČIo vai. Antr.di.nl Ir
k*tvtrt*dl*a| am • UU T.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2S10 VTEST ROO8BVELT ROAD

Town of Lake. — ARD 1 
skyr. rengia “pantry party” 
vietos seselėms sausio 9 d., 
jų name, 4541 So. Wood St., 
2 vai. popiet.

Karo metu viskas pabran
go, gi algos įtos pačios.

Visų prašoma atnešti ką 
nors iš valgio, kuris gali il
giau pastovėti. 0 jei kam 
sunku su “points", tada pra
šomi aukoti pinigais.

Seselės turi “points”, tik 
joms trūksta, pinigų. Atsi- 
lankusius su dovana rėmė
jos ir seselės priims ir pa
vaišins. ARD 1 skyrius

Keistučio choras 
dirba viršlaikį

Man teko būti pamokose 
ir mačiau savo akimis, gir
dėjau savo ausimis ir turiu 
pasakyti, kad visi lošėjai 
savo roles gerai moka ir at
lieka. Graži komedija, daug 
sveiko juoko. Taip pat mo
kinasi choras naujų dainų ir

Budrike nedelinė 
radio programa

Sausio 9 d., kaip 9 vai. va
kare Chicago laiku iš galin
gos radio stoties WCFL,
1000 kyl., bus transliuojama 
graži lietuviška radio prog
rama, kurioj dalyvaus ‘dide
lis Budrike orkestras ir dai
nininkė soprano Jadvyga 
Grioaitė; ji padainuos visą 
eilę naujų liaudies dainų.

Šias programas jau pen- 
kioTikti metai le’džia Juozo 
Budriko Rakandų, Radio irtai) 
Jewelry krautuvė, kuri ran-’ 
dasi Chicagoj adresu 3241 
So. Halsted St.

Pranešėjas

Kas girdėt 
Waukegane

gražiai dainuoja^
Lucille Dagia pasakė: Mū

sų choras duos publikai tai, 
ką ne visi chorai gali.” Pa
siteiravau, kur ir kada tas 
bus. Gavau atsakymą: Lie
tuvių Keistučio Klubo meti
niam parengime Lietuvių Au 
ditorijoj, sausio 9 d., 5 vai. 
vakare. A. K. Vahikas

M'

...... : ------------ ----------
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.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monro© 0808
....... - ...................— z

DANGIŠKASIS DVARAS^
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

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

Vertėtų įsigyti šią knygutę
a - e

Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, r Kny 
gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite sava 
užsakymus sekančiu adresu:

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

(Atkelta iš 2 pusi.i
samti ant stiprių pamatų. Be 
nuosavo namo, kurį turi per 
pus su Šv. Juozapo draugi
ja^ pinigais turo arti $8,000, 
kurie didžiumoj yra sudėti 
į U. S. karo bonus.

Iš svarbesnių nutarimų 
pažymėtini: 1. Kiekvienam 

(pilnam nariui garantuoti po 
mirtinės $150.00, nežiūr'nt 
narių skaičiaus, be $50.00, 
kurie yra duodami karstui 
nupirkti. 2. Būtinai šįmet su
rengti “Lietuvių Dieną” su 
kitomis draugijomis. 3. Pa
laikyti dienraštį “Draugą” 
oficialiu organu ir palikta 
valdybai rengtis prie pami 
nėjimo draugijos auksinio 
jubiliejaus, kuris bus gruo
džio mėnesį.

Valdyba 1944 metui užgir- 
ta kone visa sena, kuri sėk
mingai darbavosi per praei
tus metus, būtent Kazimie
ras Vosylius, pirmininkas; 
Pranas Bujanauskas, vice 
pirm.; Jonas Montvilas, prot 
rašt.; G. P. Bukantis, finan
sų rašt.; Ben. Mačiulis, ižd.; 
Petras Navardauskas ir F. 
Sedamvičia, iždo globėjai; 
Jonas Vardauskas ir Ant. 
Taručius, maršalkos.

Šv. Antano dr-jos 
susirinkimas

Metinis susirinkimas įvyks 
šįi sekmadienį, sausio 9 d., 
Lietuvių Auditorijoj, pirmą 
valandą potpdet. Visi nariai 
prašomi susirinkti. Yra svtar 
bių dalykų svarstymui. 

Naujų Metų lauktuvės
Vakaras buvo surengtas

sijos. Buvo skaitlingas ir 
linksmas. Duota dykai ska
nus užkandis, rodyti judami* u 
paveikslai, dainuota ir šok-" 
ta.

Krautuvė, kurią buvo pa
lietęs gaisras prieš Kalėdas, 
iš naujo remontuojama ir 
biznis eina kaip ir pinniau.

Enrikas

0WI pranašauja ginklų 
gamybos sumažinimą
WASHINGTON, saus o 7. 

—Karo informacijos biuras 
vakar pranašavo, jog šiemet 
bus sumažinta gaminimaą 
mažųjų ginklų, kulkų, neko-^ 
vos lėktuvui ir priešlėktuvi
nių patrankų, bei 40 nuošim 
čių sumažinimas alumiino 
gaminime.

NUSKENDO LAIVYNO 
PAIR0LE5 LAIVAS
PHILADELPHIA, sausio 

7.—Ketvirtas laivyno dis- 
triktas šiandien pranešė, jog 
patrolės laivas U.S.S. St. Au
gustine susimušė su trans
porto laivu prie Delaware 
kranto vakar naktį ir “ma
noma nuskendo.”

Antra diena kaip 
nestato invazijos laivu

PHILADELPHIA, sausio 
7.—Antra diena šiandien aul 
laikoma invazijos laivų sta
tyba, kadangi 17,000 darbi
ninkų sako jie grįš prie dar-*, 
bų tiktai jeigu laivynas per- * 
ims įmonę. Cramp Shipbuild 
ing firma vadina darbo truk

Lietuvių Auditorijos komi- dymą streiku.

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 
88th St. aad WasMtnaw Avė.

f

Pradžia S:SO vai. popiet. 
--------- r-.........................

(žanga 60e, Taksai 5c — Viso 55c

NATUKAl.au
Antr.di.nl
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šeštadienis, sausio 8, 1944

ORKESTRO VEDĖJAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

/ mus
X Kun. J. Paškauskas, Vi

sų šventųjų parapijos kleb., 
dėkoja visiems savo parapi 
jonams už kalėdinę auką 
naujos bažnyčios fondui. Au
kų surinkta $2,000.

X Br. Vladas Cibulskis
sekmadienį, sausio 9 d., per 
visas Mišias šv. darbuosis 
Ciceroj prie bažnyčios: baigs 
dalinti kalendorius “Drau-

G.uy G. Callow, vedėjas 
Šv. Kazimiero Akademijos

Vargdienių Seserų Gildo* Brldgeport. — LRKSA 15 Prašom visų būtinai atsilan 
svarbus metinis susirinki kuopos mėnesinis susirinki)- kyti.
*naS įvyks antradienį, sau
sio 11 d., Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos salėj 7:30 
zial. vakare. Narės bei na
riai malonėkite skaitlingai 
susirinkti. Dvasios vadas 
kun. Petras Malinauskas jau 
grįžo iš rytų; būdamas ry
tuose lankėsi pas seseris, ti
kimės, ką nors naujo iš jo 
išgirsti . Valdybe

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis sus-mas įvykB sausio 
9 d., 12:30 vai. popiet, para
pijos svetainėj. Nariai ir na

mas bus sausio 9 d., parap. 
salėje. Visi nariai prašomi 
atsilankyti ir atsivesti nau
jų narių. Bus rinkimas nau
jos valdybos ir svarstoma 
ypating' dalykai.

Petras Naujokas, rašt.

Garfield Park Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Pašalpinto 
Klubo metinis susir/nkimas 
įivyks sekmadienį, sausio 9 
d., Napoteon Hali, 3958 W. 
5th Avė., 1 valandą popiet.'

M. Medalinskas

Cicero. — šv. Vardo dr- 
gijos dvasinė puota bus sek
madienį, sausio 9 d. 7:30 vai. 
Mišiose šv. Visi nariai turi 
susirinkti į klūbruimį 7 vai. 
Po Mišių parapijos salėj bus 
traukiami paveikslai, čia 
taipgi vi3i nariai turi daly
vauti. Popiet 3 vai. bažny
čioje bus šv. Valanda, ku
rioje irgi visi nariai priva
lo dalyvauti.

Dvasios vadas

NULIŪDIMO VALANDOJE

go” ir “Laivo” skaitytojams. orkegtro, kuris pildo didelę malonėkite ateiti ir nau- 
dalį “Draugo“ koncerto pro-( narių atsivesti. Valdyba
gramo j sausio 16 d., Sokol

Ciceriečiams bus gera pro
ga užsimokėti prenumeratas 
1944 metui.

X M. Bliūdžius (Bludgen),
salėje. G. G. Callow veda 
Šv. Kazimiero orkestrą vie-

jaunas siuvėjas Brighton šuose pasirodymuose, o kiao- 
Park, lietuvių, organizacijai Į dien orkestrą lavina sesuo

' Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PADEKONE

A. I A-
JUOZAPAS KRIAUČIŪNAS

Gyveno Lemont, III.

kurte mirė gruod. 27 d., 1943 m. ir tapo palaidotas gruod. 
31 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnaVImą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo praslšalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. kleb. A. 
P. Baltučiui, kun. A. Zakarauskui ir kun. W. Urbai, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą ir kun. kleb. A. P, 
Baltučiui, kuris pasakė pritaikintą pamokslą. Dėkojame šv. 
Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame laidotuvių direktoriams 
Uachawicz ir SOnams, kurie savo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį j amžinasties vietą, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje 
ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylimas vyre ir tėveli, lai Visagalis Dievas 
Suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę Įteka:
Moteris, Dukterys, Žentas, Anūkas, švogeriai ir Giminės.

Tovvn of Lake. — švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. mėnesinis su
sirinkimas įvyks sausio 9 d., 
1 vai. popiet paramos sve
tainėj. Nariai malonėkite 
skaitlingai atsilankyti ir 
naujų atsivesti. Valdyba

PACHANK1S PAMINKLAI
PETER TBOO8T MONUMENT COMPANV *

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

M. Bernarda, muzikos mo
kytoja akademijoje, šis or
kestras yra laimėjęs visą ei
lę pirmenybių orkestrų kon- 
testuose.

narys, per Naujus Metus ve
dė aktingą Dievo Apvaizdos 
parapijos narę Oną Banke- 
vičaitę. Abu yra “Draugo“ 
skaitytojai.

X Pvt. Albinas Reneclcis, 
Ateitininkų ir LUC narys, 
dviejų savaičių atostogas 
leidžia Chicagoj ir lanko 
draugus, pažįstamus. Lankė
si ir “Draugo” redakcijoj.

X Kun. J. Griniui, šv. An
tano parapijos, Cicero, vika
rui pagerbti puota įvyksta 

aad’ lytoj, sausio 9 d., parapijos 
salėj. Kun. Grinius yra Ci
cero ir Chicago organizuoto 
jaunimo ęlvas/os vadas, dėl
to tikimės, kad, be cicerie- 
črų, daug svečių dalyvaus ir 
iš Chįęago. ,-;H- • H

X Vytautas Damkus, ku
ris dabar atostogauja na
mie, kariuomenėj nėra Pvt. 
kaip aplink mus buvo pa
skelbta. Kariuomenėj jis y- 
ra Air Corps skyriuje. Prieš 
išvykdamas į kariuomenę V. 
Damkus yra lankęs univer
sitetą.

X Bronė Liakienė, žmona 
Ant. ’Liako, savininko Mid- 
West Jewelry and Music 
krautuvės, 2049 Archer Av., 
sausio 3 d. susilaukė duk
ters. Tėvai begalo džiaugia
si Dievo dovana. Jie jau au
gina sūnų.

X Pvt. Bruno Tauras per 
Naujus Metus buvo parvy
kęs namo aplankyti tėvus ii 
sesutes. Tėvai gyvena Brigh- 
ton Parke adresu 4534 So. 
California Avė.

jjt;
u
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AKOMPANUOS
Brighton Park. — Drau

gystė Gvard. Pirma Div. šv. 
Kazimiero Karai, laikys me
tinį susirinkimą sekmadienį, 
sausio 9 d., parapijos mo
kyklos kambaryje, 2 vai. po 
piet. Visi nariai prašomi La^- 
ku susirinkti, nes yra svar
bių reikalų svarstymui.

Valdyba

PAMINKLAI
MAUZOL£JA1

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Kv JSBK. •»> <♦> ■»> .sSSk<«t .M
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Ona Metrika, “Draugo” 
koncerte akomppanuos Bri
ghton Parko Sodalietėms, 

‘ ‘ f Kurios! atlikš labai svarbią

dalį programos. Sodalietės 
dainuos keletą dainų ir at
vaidins “Lietuviškas vestu
ves“ iš operetės “Katriutės 
Gintarai”. Ona Metriks va
dovauja kelioms lietuviškų 
dainų mėgėjų grupėms.

SUSIRINKIMAI
Tovvn of Lake. — Marijo

nų Bendradarbių 8 skyr. mė
nesinis susirinkimas įvyks 
sausio 9 d., 1:30 popiet, pa
rapijos svetainėj. Nariai, ma
lonėkite atsilankyti ir naujų 
atsivesti.

Pirm. P. Turskienė

Cicero. — Visų šventųjų 
draugystės metinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, sausio 
9 d., 1 vai. , Vaidyba

ANTANAS SHAPUTIS
Gyveno: 6932 S Kocktvell St. 
Mirė sausio 7. 1944. 7:05 vai. 
ryte. sulaukęs pusčg a»nž.

Gimė IJetuvoJe. Kilo iš 
Tauragės apskr. ir parapijos, 
Gurklių kaimo.

Paliko dideliame nu'lūdlme 
seserį Marijoną Jurkienę, Jos 
vyrą Joną ir Jų šeimą, ir 
daug kitų giminių, draugų 
Ir pažįstamų.

I-a'dotuvėmis rūpinasi sesuo 
Marijona Jurkienė.

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudelkto kaplyčtoje, 4605 S. 
Hermttage Avė.

laidotuvės įvyks anlrad., 
sausio 11d Iš koplyč'os 8 30 
vai. ryto bus atlydėtas } ftv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią ku
rioje Įvylrti gedulingos pamal
dos už velionio sielą, po pa
maldų buš nulydėtas Į Sv. Ka
zimiero kapines. a

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti 'laidotuvėse.

Muftūrię: SestfO, ėvoRerts Ir 
(Jhnlnfts. ,

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

t.
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KAZIMIERAS DIKČIUS
Gyveno 1511 H. 51 Avė.. Cicero 
Mirė saua'o 7 d.. 1944, 2-80 
vai. pp„ sulaukęs pusės amž

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Ukmergės apskr., M.želkfškių 
kaimo.

Paliko didelaime nuKūdime 
moterį Sofiją (pO tėvais Jan- 
kauskaitė), RŪnif Antinu tr 
marčią Orėti, dukterį Bernice 
ir žentą Vincentą Kaminskus 
Ir jų- šeimą, brolį Stanislovą. 
2 pusbrolius Bronislovą ir 
Adomą Piketus, 2 Švogeriūs 
Antaną Gužauską Ir Vincentą 
Gūdžių Ir jų Seimas ir daug 
kitų giminių, draugų Ir. pažįs
tamų. Lietuvoje paliko daug 
IrtmmiTj.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 141A So 
50th Avė., Cic ro, III.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
sausio 11 d. Iš koplyčios 8 30 
vai. ryto brs atlydėtas J ftv. 
Antano parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks geduling.TS pamaldos už 
velldnio sielą Po pamaldų 
bus nulydėtas J Sv Kazimiera 
kapines

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

NtrtMirtę: Moteris, Kūlius, 
Duktė, Marti, tentas, Bridis, 
Ihisbroliai, švogortai Ir Gtm4-

Latdotavių Dlrekt. Antanas 
B. Petkus, Tai. Cicero 2109.

■

JUOZAPAS J. SEDEMKA
„Gyveno 7121 So. Tąlman Avė. 
ifir6 flatiB. 5^"l944, 9:20 vai. 
vak., sulaukę pusąs amž.

Gims Lietuvoje. Kilo Iš Su
valkų apskr., Lazdijų parap., 
Seinų kai rifo.

Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų SSC. Edward J. (U. S. 
Navy) ir marčią. Nester, bro
lį Petrą A. ir jo šeimą, tetą 
Oną Sedemką ir jos šeimą, 
uošvius Joną ir Oną Mick ir 
Jų sūnų John Jr. (U. S. Na
vy), ir daug kitų giminių, 
druagų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Herihitag* Avė.

Luidotuves įvyks plrmad-, 
sausio 10 d. iš koplyčios 8:3ū 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už Velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laJdotuvšae.

Nuliūdę: Sūnus, Marti, Bro
lis, Teta, Uošviai Ir Giminūs.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, TeL Yards 1741.

KRE1PKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

ŠI Ftraza Virš 50 Metą
Tas Pači— Seimas

H

SUVIRS 200
randasi pj

PA] 1NKLŲ 
Jš JŪSŲ

Geriausio Materfolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

ttVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 627 N. WESTEBN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: BBSHLET 616C

PER8CNALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COBTI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODVJOTION8 
- DISTRIBUTORg OF THE FAMOU8 MONTELLO GRANITE 
Moet Beautlful—Meet Endurlng—Strongeet—Best In The World-

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 
KREIl’KITAS PRIE —

PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commarce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tet REPubUc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

OAfcr, INDIANA LAIDOTWIU ISIAlflA

PRUZIN FUNERAL HOME
raONSMM 1111 BOOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvh}
Direktorių
Asociacijos.

mI
1 ?
1 l' BN

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

PETRONEI-® BRENCIEN®
(po tėvais F.mlrlkaltė)

Gyveno 35,18 Parnell Avė., 
Tel. BOulevard 8439 

Mirė Sausio 6 d., 1944, 10:45 
vai. vak., sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš 
Telšių apskr., Nevarėnų par., 
Palipkalnių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Dominiką, dukterį Jose- 
phine Brown Ir žentą HelmaL 
sūnų Aleksandrą (JJ. S. Army) 
Ir marčią Mircella, 3 anukus, 
8 pusbrolius Butus ir jų šei
mas, 4 pusseseres Stasį u ieną, 
Kiršienę, žlktenę Ir Gricienę 
Ir Jų šeimas, švog?rį Pranciš
kų Brenčių ir daug kttų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko seserį. Jos 
Seimą ir kitas gtminea.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 831# 8. Lttuantes
Avė.

T-aldOtnvės įvyks plrmad., 
sausio 10 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus a/i y dėtas J Sv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ka
rtoje įvyko gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į ftv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines draugus-g#», Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:' Vyną, Duktė,
•shm, žentas. Marti,
PsastivoMai, Panseaerūa Ir

Lafdotnvtų direktoriai Ma
žeika Ir Evanauskas, Telefo
nai: Yards 1188—1139.

JOHN P. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCl Dieną lt

Tel. YARDS 1741-1742
im-M BODTH CALEFORNIA AVENUB 

LAFayette m
RADIO PROGRAMAS —S 09 tll Plrmad Ir Ketvirtad. 

II stoties WOES (1390), ra Povilu ftalthnteru.

Pe J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREKIi
_ _______________ Telephone YARDS 1419_______________

L I. ZOLP
1346 WEST 46th ST. Phone YARDS 078l’

MAŽEIKA
3319 UTCANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS UM—M

LACHAW1CZ IR SUNAI
2814 WEST 2Srd PLACE 
10763 S. MKAIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2516 
GOMMODORE 5736 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
16321 SO. ĮflCmOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUAN1CA AVĖ.____________ Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572
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Pasidairius gyvenime

Štai kokios naujienos Chicagoje
Gimimai

Chicagoje 1943 metais bu
vo apie 2,500 gimimų ma
žiau, negu 1942 metais. Apie 
tai pranešė sveikatos boar- 
das pereitą ketvirtadienį. 
1943 metais maždaug buvo 
66,000 gimimų, o 1942 me
tais buvo 68,549 gimimąi. 
Tai buvo rekordiniai metai.

103-ių metų
Mrs. Mary Jane Todd pe

reitą ketvirtadienį šventė 
šimtą trečią gimtadienį sa
vo dukters Mrs. Fay J. Le- 
wis namuose, 315 So. Stone 
avė., La’Grange.

Mrs. Mary Jane Todd gi
mė 1841 metais, Newfield, 
N. Y. I Chicagos apylinkę ji 
atvyko 1884 metais.

tus. Jis išėjo į pensiją.
Otto Johnson pereitą ket

virtadienį pareiškė, jog per 
35 metus tiek išvaikščiojo, 
lyb būtų apkeliavęs tris kar
tus aplink pasaulį. Jis tar
navo Roseland pašto ofise, 
kai išėjo į pensiją.

Vyksta kova dėl vaiku 
gerovės Davis Square 

Parke
Chicagoje, Davis Sąuare

Parke, 45th str. ir Marsh- 
field avė., vis dar neramu. 
Gausus protestai pasipylė 
prieš Chicago Park Distrik- 
tą už tai, kad Robert J. Dun
ham, prezidentas park boar- 
do, panoro pašalinti Back 
Yards kaiminystės tarybą iš 
Davis Sąuare Park, ir to

^parko direktorių J. Męegan 
perkėlė į kitą vietą.

Davis Sąuare Parke mo
kyklos vaikai gaudavo už 
centą pieno ir užkandžius, ir 
buvo rūpinamasi vaikų ge
rove.

Back Yards kaiminystės 
taryba atstovauja 100,000 
narių, ir minima taryba rei
kalauja, jog parkas būtų ga
lima naudoti pramogoms ir 
įvykdyti mokyklos vaikams 
nemokamų užkandžių ir pie
no projektą. ' r ,

Norima, kad Robert J. 
Dunham būtų pašalintas iš 
Park boardo prezidento pa
reigų.

Nesenai įvyko didelis mi
tingas, kur žmonės pasisakė 
prieš Dunham.

5,250 tonų
Suvartotas popieris turi 

didelę svarbą karo reika
lams. Chicagoje norima su
rinkti 5,250 tonų suvartoto
popierio karo reikalams.

* « * *

Apkaltinta
Viena motina apakltinta, 

jog ji savo dviejų metų am
žiaus dukterį mirtinai sumu
šė su kačerga.

Ilga kelionė
\

Otto Johnson, 62 metų 
amžiaus, 10438 Wentworth 
avė., nešiojo paštą South 
Sidėje trisdešimt penkis me

NAUJAS 8-tųs ARMIJOS 
KOMENDANTAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

RUOŠIAMOS POKARINIAM VEIKIMUI

Šeštadienis, sausio, 8, 1944 ><

Pasižvalgius po Chicagg

Va kokios vagystės atsitiko
Įsilaužė banditai

Nacionalėj Katalikų Socialinės Tarnybos mokykloj, Washington, D. C., šios liuos- 
norės mergaitės iš įvairių miestų ir šv. Felicijos seserys ruošiamos pokariniam veiki 
mui Lenkijoj. Jos ten ruošiamos Vyskupų Komiteto Lenkijai šelpti lėšomis, šio komi
teto pirmininku yra augzilerinis Detroito vyskupas Stephen S. Woznicki. (NCWC- 
Draugas photo)

Iš karo frontų

Lietuvis dingęs karo fronte
Washington, D. C. — Ka- į vis staff sgt. Charles E. 

ro departamentas pereitą Būdžius, jo motina Mrs. 
ketvirtadienį pranešė 418 I Paulina Būdžius gyvena 
Jungtinių Amerikos Valsty- 3519 West 26th str. Jos 

penki sūnūs tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėje. Apie tai 
jau esame pirmiau rašę.

Katalikas aktorius mirė 
po širdies atakos

New York. — Percy He
mus, žymus vaidintojas (ak
torius), buvot paliestas šir
dies atakos «ir mirė po ke
lių minučių. Jis mirė prieš 
tai, kai rengės vykti daly
vauti radio programoje.

Percy Hemus turėjo 65 
metus amžiaus, buvo gimęs 
Naujoje Zelandijoje. Jis pir
miau yra bųyęs basa solis
tu Šventa Patriko katedroje. 
Jis yra katalikas.

bių kareivių pavardes, kurie 
dingo Azijos, Centro Pacifi- 
ko, Europos, Viduržemio, 
Pacifiko ir pietvakarių Pa- 
cifiko apylinkių karo fron
tuose.

Dingusių karo frontuose 
kareivių skaičiuje 22 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, din
gusiųjų skaičiuje yra lietu-

Dingusiųjų karo frontuo
se kareivių skaičiuje 13 vy
rų yra iš Indiana valstijos, 
10 iš Michigan, ir du iš Wis- 
consin.

Vagys įsilaužė į North 
Town taverną, 3459 West 
59th str. Jie pavogė cash re- 
gisterį ir degtinės už $350. 
Taverno savininkė apie tai 
pranešė Chicago Lawn poli
cijai pereitą ketvirtadienį.♦ » »
Pavogtas trokas

Policija pereitą ketvirta
dienį ieškojo vagių, kurie 
trečiadienio vakare pavogė 
troką, kuriame buvo 414 dė
žių kiaušinių. Trokas su 
kiaušiniais buvo pavogtas iš 
Hi-Speed Motor Service ga
ražo, 2900 Taylor str.

* * *

Drąsus vagis
William Moss. gatvėkario

ei j ai pereitą ketvirtadienį, 
jog negras keleivis įlipo į 
gatvėkarį 54-toje gatvėje ir 
Cottage Grove avė; negras 
pavogė konduktoriaufc pini
gų keitimo įrankį, kuriame 
buvo $18.

Banditai apvogė (roko 
vairuotoja

Du negrai atstatė ginklą 
į Joseph Stoecker, 50 metų 
amžiaus, 8914 So. Throop 
str., troko vairuotoją, kai jis 
ėjo į troką po to, kai buvo 
nunešęs mėsą į 3158 S. State 
str. Negrai gavo iš troko 
vairuotojo $45. Šis įvykis at
sitiko pereitą ketvirtadienį.*

konduktorius, pranešė poli- -Pirkit© Karo Bonus

G O”

Žuvę kareiviai karo I
frontuose I

Lt. Gen. Sir Oliver Leese, 
buvęs korpuso komendantas 
gen. Sir Bernard Montgo- 
mery vadovybėje, paskirtas 
aukščiausiu komendantu pa
garsėjusios britų Aštunto
sios Armijos. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Washington D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 306 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio, 
Pacifiko ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose.

Žuvusiųjų skaičiuje 20 vy
rų yra iš Illinois valstijos, 
septyni iš Indiana, penki iš 
Michigan, ir septyni iš Wis- 
consin.

Netikėtai susitiko savo 
brolį Indijoje

Leitenantas Martin O’ Ma- 
lley, Jr.r 1321 Ąftjųir avė., 
armijos oro jėgų navigato
rius, dažnai girdėjo sakant, 
jog “mažas yra pasaulis”, 
bet jis to tikrai nežinojo 
kaip maža® iki jis nenuėjo 
susitikti su armijos nurse 
ligoninėje, Indijoje.

Pradėdamas jis kalbėti su 
nurse, sužinojo, jog ligoni
nėje yra ligonis vardu 
O’Malley, Martin nuvyko jo 
aplankyti ir pamatė, kad tai 
jo brolis James. Leitenantas 
Martin O’Malley manė,
jo brolis yra kur nors už 
tūkstančius mailių nuo jo.

Apie brolių netikėtą susi
tikimą Indijoje pranešė laiš
ku Lt. Martin O’Malley savo 
tėvui policininkui Martin 
O’Malley, kuris yra E. Chi
cago avė. stoties policinin
ku. Laiškas buvo gautas pe
reitą trečiadienį.*

METINIS
KONCERTAS

Sausio-Jan. 16 d., 1944
SOKOL SALĖJ

2345 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS V

Žuvo darbininkas
Joseph Smith, 55 metų 

amžiaus, 2058 N. Westem 
avė., mirė pereitą ketvirta
dienį po to, kai jį sutrenkė 
medžio dalis iš mašinos. Jis 
dirbo Globė Cabinet Co., 
1464 Webster avė. Medžio 
dalis išlėkė iš mašinos ir su
davė jam į pilvą.

Pabėgęs kalinys su
čiuptas po 16 metu
Stateville kalėjimo virši

ninkas Joseph Ragen gavo 
pranešimą pereitą ketvirta
dienį, jog Paul Kalwenske, 
kuris išėjo iš kalėjimo far- 
mos 1928 metais, buvo areš
tuotas Butte, Mont. Kal- 
wepske buvo nuteistas kalė- 
jiman penkiems metams už 
vagystę. Ragen pasakė, jog 
Kalvvenske buvo suimtas, 
kai jis prašė karo fabrike 
darbo, jo pirštų nuospaudos 
išaiškino jo asmenybę.

Turkas dvylikta kartę 
apsivedė

Sekmadienį
Sekmadienį įsigalioja ru

doji T stampa, trečioje ra- 
cionavimo knygelėje.

16J00 keleivių
New York. — 1943 metais 

skersai Atlantiką Pan Ame
rican Airways Clipper lėk
tuvai pernešė 16,000 kelei
vių.

Turkijos ūkininkas, 
pietryčių Anatolia, apsivedė 
12-tą kartą, ir dar gyvena 
su aštuoniomis savo žmono
mis. Ūkininkas gavo pasvei
kinimą, kai gimė jo penkias
dešimt ketvirtas kūdikis. 
Apie tai pranešė vokiečių 
DNB agentūra pereitą ket
virtadienį, pasiremiant Is- 
tanbul žiniomis.

Pranešimas nesako apie 
kūdikio lytį. Iš kitų jo vai
kų yra 16 mergaičių ir 37 
berniukai, sako DNB agen
tūra.

Bandė pabėgti, paskui 
prisipažino prie trijų 

nusikaltimu
Policija klausinėjo Thomą

Hinchliffę apie vogtą čekį, 
kurį jis iškeitė taveme, 6220 
So. Halsted Str.

Bet kai jis paspruko iš de-
j°g tektyvų Englewood stotyje, 

jie paleido penkis šuvius į 
bėgantį. Detektyvai klausi
nėjo jo stropiai.

Hinchliffę, 35 metų am
žiaus, mašinistas, kuris gy
veno viešbutyje, 6236 South 
Halsted str., prisipažino, kad 
jis apvogė degtinės krautu
vę, 7353 So. Halsted atr., ir 
batų krautuvę, 6404V2 So. 
Halsted str., pereitą mėnesį, 
ir gavo $190 ir kelis čekius. 
Vieną iš vogtų čekių jis iš
keitė.

Nežiūrint, kad jis turėjo 
invalidę žmoną Gvrendolyn, 

J® i Billings ligoninėje, jis vedė
Mary White, 30 metų am
žiaus.

Ji pareiškė policijai, jog 
ji nežinojo apie vagystes ir 
pažymėjo, kad jos vyras sa
ve vadino kaipo FBI parei
gūnu.

Pametė žiedus
* Mrs. Julia Rooney, 4309 
Hirsch str., pranešė policijai 
pereito ketvirtadienio vaka
re. jog ji paliko rankinuką

Panelė Genovaite Klevickaitė, 
“Draugo” Koncerto solistė. "i

KLEVICKAITĖ IR ANT. KAMINSKAS 
AKADEMIJOS ORKESTRAS SAVO PRY-

KONCERTE:

DAINUOS SOLISTAI .... GENOVAITE
ŠAUNIAI GROS .......... SV. KAZIMIERO

ZINIUS VEIKALUS
DŽIUGINS VISUS.......... NEKALTO PRA SIDE JIMO PARAPIJOS SODALIETES SU

PERSTATYMU “LIETUVIŠKU VESTUVIŲ IS “KATRUTES GINTARAI” IR 
MALONIU DAINAVIMU LIETUVIŠKŲ DAINŲ. A

MALONIAI ŽAVĖS ..........  SV. 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.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

taxicabe. Rankinuke buvo
kUriU VCrt5 'KONCERTO PRADŽIA ” . . . 4:30 Vai.

kia $1300. popiet; Tikletai (su U. S. War Tax) $1.00 
Bus šokiai po koncerto 7.30 vai. vak. prie geros muzikos.

P




