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Dalyvauja kitų šalių ir valstybės atstovai
VĖL ATAKAVO PIRAEUS UOSTĄ

Užėmė Cervaro, dabar eina prie Cassino
ALŽYRAS, sausio 12. < — 

Sąjungininkų bomberiai to
liau tęsia savo atakas ant 
načių pozicijų Balkanuose. 
Vakar dieną jie atakavo Pi- 
raeus uostą prie Atėnų, Grai 
kijoj. Britų lėktuvai atakavo 
tą uostą nakties metu, ir 
tuoj po to, dienos metu, A- 
merikos bomberiai ir vėl 
atakavo tą apylinkę.

Grįžę lakūnai toj apylin-
Lakūnai sakė toj apylin- 

išsprogdinta vienas sandė
lis. Mūsų lėktuvai numušė 8 
nacių lėktuvus.

Italijoje, penktoji armija 
užėmė daugiau kalnų. Pra
nešimas sakė penktoji armi
ja pasivariusi pirmyn ir iš
tiesusi savo linijas. -

Nacių komunikatas sakė 
vokiečiai buvo pavaryti iš
Cervaro miestelio, 4 mylias ta 11 priešo lėktuvų, o są- 
į pietryčius nuo Cassino, “po jungininkai prarado 7 lėktu- 
sunkių kovų, ” ir praradę vus.

Budapeštas sako naciai 
užėmė slavu sostinę
LONDONAS, sausio 12.— 

Jugoslavų komunikat’3 sa
kė vokiečių tankų dalinys 
dasivarė iki Jajce, 30 mylių 
į pietus nuo Banja Lukai, 
prie Vrbas upės, o Budapeš
to rado tvirtino jog naciai 
okupavo tą miestą, kuris 
vadinamas Maršalo Josip 
Broz (Tito) sostine. Partiza
nų pranešimas nepasakė ar 
naciai užėmė tą miestą, ar 
ne, nors vokiečių radio sakė 
naciai jį okupavę tris savai
tes atgal.

Part’aanai atmušė nacius 
prie Travnik, 20 mylių į 
pietryčius nuo Jajce, ir užė
mė nacių laikomus Frebrani- 
ca ir Vlasinyaka miestelius.

Mano šiemet gaminti 
naujus automobilius
CHICAGO, sausio 12. — 

Automotive News padaryta 
apžvalga nurodo, jog auto
mobilių išdirbėjai manogrei 
tu laiku gauti leidimą ga
minti naujus automobilius. 
Anot firmų viršininkų, iki 
šių metų pabaigos gali būti 
padaroma, tiek naujų auto
mobilių, kiek civiliams šiuo 
laiku reikalinga. Jie teigia 
Savo viltį tame, kad jau iš
silygino karo reikmenų ga
myba, ir lieka automobilių 
rtatybai reikalingos geležies 
ir kitų medžiagų.

v
KALENDORIUS

Sausio 13 d.: šv. Veroni
ka; senovės: Ilgaudas ir Bu
dė. .

Saus’d 14 d.:šv. HHarin* 
ir šv. Feliksas; senovės: Lai 
mutis ir Dabonė.

ORAS
Giedra. Po pietų šilčiau.

kalno viršūnę į šiaurryčius. 
Cervaro buvo paskutinis na
cių laikomas miestelis prieš 
Cassino, kuris pastoja kelią 
Romon.

Viena vokiečių patrolė per 
sikėlė per Garigliano upę į 
pietryčius nuo Castel Forte, 
ir užėmė pozicijas' ūkininkų 
namuose, bet sąjungininkų 
kontrataka juos iškrapštė ir 
privertė pasitraukti atgal 
skers upės.

Britų naikintuvai Trou- 
bridge ir Tumult, plaukdami 
prie Adrijatikos kranto sek
madienio naktį, kanuolėmis 
apšaudė ir sužalojo traukinį 
ir-laivą, kuris buvo užvary
tas ant kranto. Jie kanuolė
mis taipgi apšaudė ir San 
Bene'detto.

Visose operacijose nuniuš

Suėmė vokietį grafu 
kaipo naciu šnipą
NEW YORKAS, sausio 12. 

—William Albrecht von Pres 
sentin Gennant Von Raut- 
ter, 44 metų amžiaus natu- 
ralizuotas pilietis, ' kuris, 
anot FBI, buvo Vokietijos: 
grafas, buvo vakar suareš
tuotas New Yorke. FBI agen 
tai kaltino jį persiuntimu 
karinių informacijų Vokieti
jon.

Von Rautter verkė, kuo
met jo advokatas sakė jis 
nekaltas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ALŽYRO—Vokiečiams 

pripažinus, jog jie prarado 
Cervaro miestelį, manoma 
5-toji armija šiuo laiku sku
ba į Cassino. /

Iš LONDONO — Vėliau» 
siomis žioromis, šiuo laiku 
vyksta masinis evakuavi- 
mas Sofija, Bulgarijos sos
tinės, kurią sąjungininkai 
vis dažniau atakuoja.

RIO DE JANEIRO, sausio

12.—Brazilijos karo mini3- 
teris Gen. Eurico Gasper 
Dutrai vakar pareiškė, kad 
Brazilijos kariuomenė pasi
ruošusi šiomis dienomis vyk 
ti užjūrin fr dalyvauti Euro
pos invazijoje.

Marinai atmušė du japonų puolimus
Sąjungininkai lakūnai puola japonus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

N. Gvinėjoj, sausio 12. —
Gen. MacArthur štabo komu 
nika.taa sakė U.S. marinai 
atmušė dar dvi japonų ata
kas prie Cape Gloucester 
aerodromų, ir prie kalno 660 
padarė “šiek tiek progreso. »»
Spaudimas daromas Borgėn 
įlankos apylinkėje, bet pna>- 
nešimas nepasakė, kur fron 
to Unijos randasi.

Liberator lėktuvai prisi
dėjo prie atakų ant japonų 
pozicijų aplink tą įlanką, į 
pietryčius nuo amerikiečių 
pozicijų. MacArthur koman
dos lėktuvai skraidė nuoTi- 
mor salos iki' Rabaulo, visur 
atakuodami japonų pozici
jas ir laivus. Naktiniai pat- 
rolėtf lėktuvai numetė bom
bą tiesiog ant priešo naikin
tuvo ir paliko jį liepsnose.

Didieji bomberiai atakavo 
du didž’uosius Rabaulo ae
rodromus. Numušta tarpe 
16 ir 40 priešo lėktuvų. Są
jungininkai prarado 4 lėktu
vus.

PO LIGOS KONFERUOJA SU VADAIS

v Spalvingam apsiauste britų ministrų pirm. W. Churchill konferuoja su gen. D. D. 
Eisenhower (kairėje), vyriausiu vadu karo jėgų koncentruojamų naujai invazijai Eu
ropon. Užnugaryje gen. H. Alexander, vyriausias vadias aliantų karo jėgų Italijoj. (Acme- 
Draugas telephoto)

Didelės lėktuvų kovos virš Vokietijos
Amerikiečiai prarado 59 lėktuvus

Virš Wewak, N. Gvinėjoj, 
sąjungininkai lakūnai susi
kibo su 18 priešo lėktuvų, ir 
vieną, o gal du, jų sunaiki
no.

Prie Uligan sunaikinta 
trys japonų išlipdinimo lai
vai. Kita grupė 15 tokių lai
vų buvo apšaudyta ir keli 
buvo padegti. Vidutinieji 
bomberiai atakavo kitas prre 
šo susisiekimo linijas N. 
Gvinėjoj.

Australiečiai kareiviai, žy 
giuodami pirmyn Huon pu- 
siausaly, š’aurrytinėj N. 
Gvinėjoj, jau praėjo pro 
Scharnhorst punktą, ir per
sikėlė per Buri upę.

Adm. Halsey komandos 
lėktuvai puolė japonų karei
vines prie Kia Rae, ir eunad-
kino ir padegė pastatus ne
toli amerikiečių pozicijos liam Plaano, alias 
Empress Augusta įlankos,
Bougainvllle saloj. Viduti-
nieji bomberiai vėl puolė 
Poporang salą, kurią karo 
laivai šeštadieny bombarda
vo.

LONDONAS, sausio 12.—
Šiandien pranešta, jog ata
koje dalyvavo suvirš 700 „ „ ... . ..
Amerikos didžiųjų bombe-f^^^4, 100 ™yhų 1

rių, kurie sunaikino ir ap
griovė nacių lėktuvų fabri
kus centrinėj Vokietijoj. O- 
rinėse kovose amerikiečiai 
numušė suvirš 100 vokiečių 
lėktuvų. Penkiasdešimts de
vyni Amerikos bomberiai 
negrįžo iš atakos.

LONDONAS, sausio 12.— 
Amerikos didieji lėktuvai 
vakar pirmą kartą atakavo 
Berlyną. Vokiečių raportai 
sakė maždaug 1,500 U. S. 
lėktuvų dalyvavo atakoje. 
Anot jų pranešimo, vokie
čiai vartoję “naują taktiką” 
ir numušę 136 amerikiečių 
lėktuvus, jų tarpe 124 dide
lius bomberius.

Du kriminalai pabėgo 
iš apskrities kalėjimo
CHICAGO, sausio 12. — 

Du desperatiški kriminalai 
3 vai. šį rytą perlipo per 
Ccok County kalėjimo 38 
pėdų aukščio sieną, ir pabė
go, palikdami vieną savo sėb 
rą už sienos, be priemonių 
perlipimui. Tai pirmas pabė
gimas iš to kalėjimo per JO 
metų.

Policija šiuo laiku ieško 
kalinių: Michael Cerese, alias 
George E. Clow, 28, kuris tu 
rėjo būti vežamas į Joliet 
kalėjimą pradėti iki gyvos 
galvos kalėjimą kaipo nuo
latinis nusikaltėlis, ir Wil- Kievą ir Korostenį su Lub- 

S.innylinu ir Varšuva.
Johnson, 25, kuris turėjo | Šiuo metu šiauriniam Bu- 
būti teisiamas ui tris nusi- go upės krante vyksta mil-
kaitimus kaipo vagilis, ir žiniškos tankų ir pėstininkų
vieną kaipo plėšikas.

Jų padėjėjas, Stanley Smo-
luck, 28 m., vėl suimtas.

Didesnė dalis mūsų lėktu
vų atakavo Magdeburgą ir

pietvakarius nuo sost:nės, o 
kiti bomberiai atakavo, patj 
Berlyną. Taip pranešė Stok
holmo Aftonbladet kores
pondentas iš Berlyno. Mag
deburgas yra svarbus vokie
čių geležinkelių ir ginklų 
gaminimo centras.

Skandinavų telegrafų biu
ras pranešė iš Berlyno, jog 
amerikiečiai praradę bent 25 
nuošimčius lėktuvų, kurie 
skrido virš vakarinės Vokie
tijos.

Nors lėktuvai skrido virš 
Berlyno pakraščių, nemano
ma, jog sostinė buvo vienas 
numatytų taikinių. Net ir 
vokiečiai nesakė, kad Berly
nas būtų buvęs bombuotas.

RUSU KARIUOMENE UZEME SARNY
Bugo upės krante vyksta tankų kovos

dalies Odessos-LvovoMASKVA, sausio 12. — 
Pirmoji Ukrainos armija 
šiandien užėmė Sarny gele
žinkelių centrą, 38 mylias į 
vakarus nuo Lenkijos sie
nos, tuo perkirsdama dvi 
svarbias nacių ge’ežinkel’ų 
linijas. Maršalas Stalinas 
pranešė apie to miesto užė
mimą specialiam dienos įsa
kyme.

Dvi svarbios geležinkelių 
linijos eina per Sarny: iš 
š’aurės į pietus nuo Vil
niaus, per Rovno į Odėssą, ir 
iš rytų į vakarus, jungiant

kovos, kadangi naciai pasiun 
tė ten rezervus, bandydami 
apsaugoti savo kontrolę ant

CLEVELAND, sausio 12. 
—Vilkelio laidotuvių koply
čioje, kur pašarvotas Lietu
vos Prezidentas Antanas 
Smetona, matosi vis daugiau 
asmenų iš įvairių krašto da
lių. Šiandien matėsi lietuviai 
veikėjai ir organizacijų at
stovai iš Watsrbury, Conn., 
Brooklyno, New Y o r k o, 
Pennsylvanijos, Pittsburgho, 
Akrono, Detroito, Chicagos, 
ir kitur.

Tuoj po 9 valandos ryt 
rytą Antano Smetonos palai 
kai bus lydimi iš koplyčios 
į Šv. Jono katedrą kur J.E. 
Vyskupas Edward F. Hoban 
atnašaus gedulo Mišias. Pa
mokslą katedroje sakys Pral. 
M. Krušas, iš Chicagos. 
Anksčiau buvo pranešta, 
jog pamokslą sakys Kun. V. 
Širvaitis, iš Washington, 
D.C.

Laidotuvėse, apart lietu
vių organizacijų atstovų ir 
visuomenės, dalyvaus Cleve- 
lando konaularinis korpusas, 
Lietuvos pareigūnai minis
tras Povilas Žadeikis, gene
ralinis konsulas Jonas Bud
rys, ir konsulas Petras Dauž 
vardis, Šv. Kazimiero vie

Jau nustatė mokesčius
paleidžiamiem kariam

%
WASHINGTON, sausio 12. 

—Atstovų buto militarinis 
komitetas baigia paruošti 
bylių, kuriuo paleidžiami iš 
karinės tarnybos vyrai ir 
moterys gaus iki $300. Pa
gal bylių, ištarnavę mažiau 
negu 60 dienų gaus $100, iš
tarnavę daugiau negu 60 die
nų gaus $300. Atstovų butas 
svarstys ir priims tą bylių 
penktadieny.

tos
linijos. Maskvos radio sakė 
naciai pradėjo didelę kon
trataką, kuriai vadovauja
suvirš 400 tankų./

Pranešimai iš fronto sako, 
kad rusų pirmoji ir antroji 
armijos varosi pirmyn, ne
žiūrint didėjančios opozici
jos.

Argentina panaikina 
nacionalines grupes
BUENOS AIRES, sausio 

12.—Argentinos vyriausybė 
išleido įsakymą, kuriuo pa
naikinama visos nacionali
nės organizacijos, “kad pa
daryti taiką politinėj veik
loj, ir kad tvarkyti vidujini 
krašto gyvenimą.” įsaky
mas, kuris galioja tuo pačiu

nuolyno vyresnioji Motina 
M. Juozapa, Ohio valstybės 
gubernatūros atstovai, Cle- 
velando miesto valdžios at
stovai.

Po pamaldų palaikai bus 
vežami į Calvary kapines, 
kur Kun. Anicetas Linkus, 
iš Chicagos, pasakys pamok
slą.

Koplyčia kupina gėlių iš 
visų krašto dalių. Smetonų 
šeima gauna tūkstančius už
uojautos pareiškimų.

Lietuvos pasiuntinybės Va 
šingtone vėliava šiuo laiku 
plevėsuoja pusiau stiebiu.

Po sekmadieny įvykusios 
nelaimės, kuomet Prez. Sme 
tona sukrito degančiam na
me ir .užtroško nuo dūmų ir 
dujų, Smetonų šeima buvo 
labai sukrėsta, ir tik dabar 
pradeda atsipeikėti.

Šiandien Clevelande suva
žiavo visi Lietuvos pareigū
nai. Iš Chicagos šiandien iš
važiavo Pral. ’M. Krušas, 
Kun. B. Urba, Kun. A. Lin
kus, J. Mackevičiai, D. Ku
raičiai, Dariaus-Girėno legi
onierių posto nariai, kurie 
sudarys garbės sargybą, A. 
Vanagaitis, A. Olis, ir J. 
Daužvardienė.

Manoma, jog lenkai 
greit atsakys Rusijai
LONDONAS, sausio 12.-- 

Lenkijos vyriausybės kabi
netui Londone susirinkus tre 
čiame posėdžiui per 24 va
landas, manoma, jog greitu 
laiku bus paskelbtas lenkų 
vyriausybės pareiškimas dėl 
Maskvos padaryto pasiūiyji-
mo išrišimui sienų klausimo.-
Rusai, pranešę, jog jie mano 
laikyti didesnę dalį Ukrainos 
ir Bailtgudijos, siūlo lenkams 
“Curzon liniją” kaipo ryttnę 
sieną, ir Lenkijos teritorijos 
padidinimą iš nacių atimto
mis teritorijomis vakaruose, 
kas duotų lenkams išėjimą 
į Baltijos jūrą.

Lenkų kabinetas laikė du 
posėdžius vakar, o protar
piais tarėsi su britų užnienių 
reikalų sekretorium Antlio- 
ny Eden, matomai sužinoti 
jo nuomonę pirm negu bus 
padarytas nutarimas.

Londone jaučiama, jog 
greitas išrišimas nesutikimo 
priklausys nuo draugiškumo 
kurį lenkai parodys Rusijai. 
Rusai jau senai pareiškė ne
pasitenkinimą kitais Lenki
jos vyriausybės nariais, ypa 
tingai Gen. Kazimierzu Sos- 
nkowskiu, vyriausiu lenkų 
karinių jėgų vadu.

dekretu kaip nesenai įvykdy 
tas politinių partijų panai- 
k’nimas, palies bent seipty 
niaa dideles nacionalines 
grupes.
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(S DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Metinis parengimas

Lietuvos Dukterų draugi
jas “bingo” įvyks nedėlioį, 
sausio 16 d., 2 valandą po
piet, ftv. Jurgio bažnytinėje 
svetainėje. Daug yra dova
nų paruošta, taip kurių ir 
V» ar Bonds ir Stamps. Nau
jos narės bus priimamos be 
jokio įstojimo mokesties. Ge
rs proga lietuvaitėms kata
likėms prisirašyti prie ge
ros draugijos.

Valdyba ir komisija gra-

taip pat yra narė 54 kuopos. 
Karaagiai yra “Draugo” ir 
“Laivo” skaitytojai.

Jų duktė Helen ištekėjo 
už it. Charles Jauga (lietu
vio), kurs tarnauja U. S. Air 
Force (aviacijoje). 1926 me
tais savanoriu įstojo į Dė
dės Šamo Air Corps, Self-; 
ridge Field and Se*nlane 
pert, Mount Clemens, Mich. 
Pastaruoju laiku buvo New 
Guinea, Australijoj. Yra pa
keltas į first lieutenant.

C. Jaugo tėveliai mirę ir

NAMIE IR UŽSIENY
DETROHP LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

žili ria.rhimja.si ir tikisi, kad į palaidoti, iš Šv. Jurgio baž- 
sekmės bus geros, nes daug 1 uyčios. Dvi seselės vedusios 
tikietų išplatinta. gyvena Detroit, Mich.

T .ahai prašoma visų lietu- Ona Aksomaittenė
vių. dalyvauti, nors šįmet pa- -----------------------
rengimas skirtingesnis, nuo Jjj.fgj gnjg DelūIlhlS 
praėjusių kitų metų.

Lietuvos dukterys žino, . x _ A1 _
, , ,... , j nis) Onos Aksomaitienes brokad publika, kuri visados ’ .
, , \ ... . lio sūnūs tarnauja Dėdėslankydavosi į musų parengi- . i? ... . . Šamo kariuomeneie. gaiuomus, ar taip gausiai parem- J
davo, supranta aplinkybes, 
kuriose mes visi šiandie esa
me. Visupirma turime šį ka
rą laimėti, Amerikcs ir Lie
tuvos priešus nugalėti. O ta
da visus dalykus sutvarky
sim pagal mūsų norą. P. B.

Pirkite War Bonds
Jerome Mucy, lietuvis, 

dvejų metų amžiaus, jau pir
ko dvylika $25 U. S. War 
Savings Bonds, t. y. už $300. 
Jerome taupo centus, o jo 
motina nuperka jam War 
Savings Stamps, gi vėliau 
išmaino ant bonųi.

Jerome pirko ir nuo, Onos 
Aksomaitienes $25 U. S. War 
Bond.

Jerome’s tėvas Mucy (Mu- 
činskas) yra Detroito polic- 
monas.

Helen Jauga taipgi pirko 
$25 U. S. War Bond. Jos vy
ras, lt. Charles Jauga, tar
nauja kariuomenėj, U. S. Air 
Force; Australijoj.

Detroito žiedas

metu randasi Australijoj. Jo 
adresas: pvt. Ed. Delanis, 
Co. E. 12th Replacement Bat 
talion, A. P. O. 711, c-o Post- 
master San Francisco, Cal.

Juozas Delanis (Želonis), 
Edvardo tėvas pirmam pa
sauliniam kare buvo sava
noriu U. S. Navy. Tarnavo 
apie 5 metus. Iš tarnybos 
grįžo sužeistas. J. Delanis 
yra gimęs Luzerne, Pa. Jis 
yra mano brolis.

Edvardo Delanis mamytė 
Ona Žukauskaitė Delanis, tė
vas Juozas Delanis ir dar 
6 vaikai gyvena So. Boston, 
Mass.

Onos Žukauskaitės Dela
nis brolis jūrininkas Žukaus
kas žuvo šiam kare birželio 
m., 1942. Tarnavo jūrininku 
Amerikos prekybiniame lai
vyne. Su laivu nuskendo At
lanto vandenyne. Žukausko 
motina našlė gyvena Bed- 
ford, Mass. O. Aksomaitienė

CorĮh Joseph J» Usoris

Gimė spalio 20 d., 1920. 
Baigė šias mokyklas: Šv. 
Jurgio pradžios, high school, 
kolegiją ir pustrečių metų 
lankė Detroit universitete 
techn ikos šaką, kurią labiau
siai mėgo. •

Gruod. 10 d., 1941, išvyko 
į U. S. kariuomenę. Califor- 
nijoj mokinosi technikos mo 
kykloj. Baigus mokslą iš
siųstas Australijcsn, kur 4 
mėnesius išbuvo mūšių fron
te (New Guinea). Sėkmingai 
vyko jam kautis su japo
nais. Po to gavo atostogų 
ir vėl buvo išvežtas į Aus
traliją, iš kur dažnai tėvams 
laiškus rašo. Jo adresas: 
Corp. Joseph J. Ūsorius, Co. 
H., 127 Inf., A. P. O. 32, c-o 
Pm. S. F. Calif.

Korp&ralas yra sūnus Ve
ronikos ir Jono Ūsorių, gy
venančių 151 Woodland Av. 
Ši šeima yra daug aukojus 
lietuvių reikalams ir labai 
daug pasidarbavus' Šv. Jur
gio parapijoj; ypač seserų 
Pranciškiečių. reikalams dar
bu, ir aukomis.

Iš Springfield, III.
Juoz. Vvilčauskas (Welh), 

važiuodamas šventėms namo 
pas sava žmoną, buvo susto
jęs pas gimines trumpam pa- 
viešėjimui. Jis tarnauja ka
riuomenėj,

Springfielde Juozas Wil- 
čauskas turi biznį, kurį. da
bar žmona .veda. Taip pat 
turėjo ir ūkį iš 505 akrų že
mės; paliko darbininką. Tu
rėjo prie ežero puikią rezi
denciją, kurią buvo privers
tas parduoti, nes turėjo sto-( 
ti į kariuomenę.

Jo brolis Petras jau antri 
metai kaip kariuomenėj ser
žanto laipsny ir šiuo metu 
randasi kur nors užjūryje. 
Taip pat paliko Springfslde 
žmoną. Abu broliai tarnau
ja navy.

Prieš Kalėdas fiziniams 
kvotiniams buvo Chicagon

k 7 *.
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WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Kverythlng ln the line of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MEKCHANDISK MAKT
Kor apputntment odl — 

REPUBLIC 6051

DR. G,. SERNER

seimą
Sirgęs Kazimieras Kerna

gis dabar jaučiasi geriau. 
Jis ir jo žmona Uršulė yra 
nariai Liet. Kat. Susivieny- 
mo Amerikoje. Kamagienė

Kunigų perkėlimai
Kun. Frank A. Juras, bu

vęs vikaras šv. Benedikto 
parapijoj, paskirtas klebonu 
Šv. Petro parapijos, Bliss- 
fielde. Buvęs tos parapijos 
administratorius kun. Nor- 
bert Loshe, C. PP. S., paskir
tas vikaru Epiphany (Trijų 
"Karalių) parapijos, Detroite.

LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS
15 metų patyrimas

TeLi. Yarda 1829
Pritaiko Akiniu*, 

Kreivas Aida 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtini 
Mm 80. HALMED BE 

Kampas Uth 8tiwt>
Valandos ano 10 iki 41 nuo 0 Hd l

MERKY CHRISTMAS

ln b«h*H of *11 patriotu American wom«n who have aatvaged thelr 
uaed fat for war uaa, Mary Howard, of Hellywood, Callfornla, preaents 
Corporal Robert Bukin, of Perth Amboy, N. J., wlth a Ohriatmas trse 
approprlateiy hung with preaenta hfgtily aeceptatols ln war zoneei 
There la Inaecticide to diacourage troubleeome inaeeta and pasta, tan. 
nle acid jelly for burna and aulfa oinlment to pravent the epresd of 

^Infsctlona Ali grs byproducta of ąiycsrįna »alv>fl*d from ussd Ijfr

Edwardas Sharkus

Gimęs birž. 5 d., 1920. Prar 
džios mokyklą lankė Šv. Jur 
gio parapijos ir čia m sioms 
tarnavo. Baigęs high school, 
lankė Ford Trade School U.
S. kariuomenėj yra Air 
Corps ir lanko mokyklą. Ką
pasirinks, nežinia. Dabar j pašauktas ir trečias brolis 
randasi Gamp Mystie, Hunt, j Kostas, kuris turi bučernės 
Texas. * ! bizni, vedęs ir jau augina

Jo motina Kiaralina, gy- du vaikus. Teko girdėt)!!, kad 
vena 9167 Russell SL Tė
vas Vladas mirė lapkr. 28 
d., 1942. Jo brolis Pranas 
Sharkus, įstojęs į U. S. Na-' 
vy, kovo mėn., 1942, lanko 
Chicagoj orlaivininkystias 
mokyklą, mechanikų šaką.

paleistas šešiems mėnesiams. 
Po to turės vėl raportuotis 
priėmimo punkte. M.

PIRKITE KARO BONUS!

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimu

Optametrlcally Akių Specialistu 
Palengvina akių įtempimų, kuris

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

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

be akinių. Kainos pigiau kaip

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373 s

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

dar

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per. Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS
! . U Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycies

KAS KYTĄ.-Muo 8:45 ikifctf, *£££
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMA Ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo T iki 8 vai. vak.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Ilk viena pora aklų vlaam gyveni
mui. Saugokite Jas letedamt lieg- 
■amlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurių regtjtme mokslą* 
gali sutelkti.

M ŪKTAI PATYRIMO
poa^att-

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

OnOlOBTRIflTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampam U-tos
Notamsi GAMAI. MSI, Obloago

0|rWO VALANDOSi 
Kasdien tilt a. m. Iki 1:10 p. m. 

— * r Ir- leltad. štiš a. m. 
iki T:tO ». m.

0958 So. Talinas Avė.
TeL GROvehfll 0617

OffteoTel. HEMloek 4848

DR. į. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Už CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Valandos: 2—4 Ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedaloma susitarus 
2A2& West Marųuette RoadF

Ual

EXTRA1
Permainyta* 

▼ardas Ir

Uetuvttha
Žydukas

REMKITE 
BBN&

UBTUVIŲ 
mutiaa

į M. KANTKR, mm
MONARCH LKĮUOR 
8529 So Halsted St

Fhaae TARDO MM
’iBiraairaTngu^^

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ i
' STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpeetingai globo Ja
rai ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.

IHARCLTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - iee 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 adtesas:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 
<645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
.Ne® S iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
ų. NedėBoanla pagal sutartį 
Ofltes TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspeet 1980

TSbL YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL YARds 5921 
Rea: KBNwm« 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo' 6:30-8:30 
756 West S5th Street

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place
TeL REPublic 7868 Ly

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. R. 1 ZAtATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted SL 
Rezidencija: 6600 S. Artesian A Ve. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 814« >

DR. V. A. JIMKUS
OTVnOJAŠ IR CRSRURGAS

nt AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieni^—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo r&nko- 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofise—HEMfock 5849 
Rezid.—HEMloek 2324

DR: PfflR I. BRAZIS
gydytojas ir chirurgas 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

e

pagal sutartį.

Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. At. RAčKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua.

DR. P. ATROČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-1S ryte. 24, T-B P. M. 

8147 S. Halsted SL, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadlsniab 

ir Šeštadieniais 
Valudoe: 8—8 popiet

DR. CHARtES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
t 4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YAltds 0554

Jei neatsiliepia šaukite__
Ben. TeL: MIDway 2880

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

DR. EMItY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146' Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFsyette 8210 
Bes. TSL LAFsyette 0094 

Jeigu teliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

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

Penktad. 8:30 Iki 9:30 vak 
Oeštad. 6 vaL iki 9:30 vak,

Sekmadienlala pagal susitarimų.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ.

PLATINKITE “DRAUGI”1



Ketvirtadienis, saus. 13, 1944 otgymABTta draugas, cmcAgo, ieeptois S

>

4

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRACC.AS" HELP WA5TED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearbora Street 
Tel. RANdolph *4S8-*48*

HELP WANTED — VYRAI

SVARBUS PRANEŠIMAS
W«r Monpower Commlssion ni»- 

statymal reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
Uiutsavimo Raštą (statemeut of 
availablilty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commlssion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar Jūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga paliuosar- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo Ištaigoms daug laiko.

100 VAIKINU
17 Metų 

Ir Suvirs
Prie

1 ■ *
Karo Darbų» *

Mokestis 
Laike Mokinimo

BELMONT 
RADIO CORP.
5921 Dickens Avė.

BUS BOYS
Atsišaukit I Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL

5849 Sberldan Rd.

Patyrimo nereikia; darbas yra 
lengvas išmokti ir mes mokam iš 
pradžios 70c i valanda: 48 vai. 
savaitei; laikas ir pusė už viską 
virš 40 valandų. Darbas dienomis 
ir valandos nuo 8 rvto fltf 4 pp. 
Si vra maža auganti įstaiga ir mes 
tikimės kad čia jums patiks.

Ateikite ir pasitarsim.
ANCHOR RUBBER MFG. CO. 

228 W. Illinois St

HELP TFANTED — VYRAI

REIKIA
VYRŲ

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

apart kitų dalykų:
ORTTPftS GYVYBES APTIKAU© A. 

REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PI.ENA.
MOKESTI LAIKE LEGALTŲ

ŠVENČIU.

MAITDTKI.es (8HOWERS) IH 
KTTTTS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DEL PATO
GUMO MITSU DARBININKU.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ-

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

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
x (Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenne

E ANGY ŠILK SPOTTER 
Atsišaukit į Valet Shop 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
534* Sheridan Rd.

WAREHOUSE
DARBININKŲ

Pastovūs darbai svarbloie pramonėj 
>40.50 ui 48 vai. J savaitę. Dauguma 
mūsų vyru vra. su mumis daugiau 
negu 15 metu. Norime ir dalinio lai
ko darHninku. Pašaukit Lafavotte 
1441 ir klauskite Andv arba atsišau- 

kit I

2S81 W. 48th ST. .
ANGLIŲ HIKERS 

Ir darbininku yarde. 

8PENCER COALS 

4818 Belmont Avė.

VYRU IR VAIKINU shiDning room 
darbams ir abe’rru kepyklos darbi
ninku. Gera mokestis, nuolatiniai.

DEER PARK BAKING CO.

400 N. St. Ix>uis Avė.

“Draugas” daug rašo a- 
pie mūs laimima, kaip jis 
priešai kailiu pila. Skaity 
kim “Draugą”.

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

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

Svarbūs Darbai 
Plieno Warehouse

Pastovūs Darbai

Patyrimo Neteikia 
Patogioj Vietoje

Atsišaukit
Employment Ofisan

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

(2 blocks north of Division St.)

MAILING DEPARTMENT
Patyrusių prie paruošimo siunti
nių, lankstyti, suvynioti ir išsiųsti 
katalogus ir tt Gera mokestis. 

Atsišaukite į
AMERICAN FIELD SEED CO. 

1929 W. 4Srd St.

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DEL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

KreipkitSs Prie 
B. W. Palutsis

M. BORN & CO.
1060 W. Adams St

MERGINOMS
MOTERIMS

Štai tikra proga išmokti naudingą 
ir įdomų amatą.

Pulki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite į

UI

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

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų įdomių karo darbų 
moderninėj dirbtuvėj. Atsišaukite 
asmeniškai.

VAN CLEEE BROS.
7800 Woodlawn Avė.

** MOTERŲ ** 
KARO DARBININKIŲ 

250 - MOTERŲ - 250
REIKIA

TUOJAU
PRIE GAMINIMO SVARBIOS 

KARO MEDŽIAGOS

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo "

Assembly 
Inspection ir

Maciūne Darbų
Darbai dieniniams ar naktiniams 

šiftams.
Labai gerą mokestis. Geros 

darbo sąlygos.
Skanūs valgiai iš mūsų Canteen. 

Hospitaiicacijos pienas ir
apmokamos atostogos.

MATYKIT MR. DANICEK 
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atsinešklt pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
i

Pilno ar Dalinio Laiko 
Viršlaikio tiek kiek 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.

NORVEGŲ PASIPRIEŠINIMAS KVISLINGAMS

LENGVI DIRBTUVES DARBAI
Gera mokestis, svarbi pramonė.

MOORE BOXES, INC.
815 N. Ada

$41.48
UŽ 54 VAL. Į SAV.
NAKTINIAM WASHUP VYRUI

Darbas: apvalymas spaustuvėje { 
presų nuo 4:30 pp. iki 2 ryto. 4

Patyrimo nereikia.
Atsišauldt j

TRANSO ENVELOPE CO
3542 N. Kimball Avė.

HELP WANTED — VYRAI
....u.

TOOL
DIE •

JIG
IR FIXTURE MAKERS
MAŽU IR VIDUTINIU DAIKTU 

DARBAS

DARBAS TIKTAI DIENOMIS 

SQUARE TOOL & DIE CO.
1322 N. ELSTON HUM 7400

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBA ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TA DARBA 
KURĮ NORITE GAUTI!

Platinkite Įdomiausią dien
rašti- “Draudą”.

VYRŲ
RtlklA

JAUNŲ 
IR SENŲ 

100%
Karo Darbai
10 VAL Į DIENĄ 

5 DIENOS SAVAITfiJ 
PATYRIMO 
NEREIKIA

LAKE SHORE 
TOOL WORKS

816 North 
Kostner Avė.

Daug Darbų Randasi Dabar 
100% Defense Dirbtuvėje

Aukštoms, stiprioms moterims 
20 iki 36 metų senumo. 

Puikios darbo aąlygos; laikas ir pusė 
virš 40 vai. 10% naktimis bonai.

FOOTE BROS.
GEAR A MACHINE CORP. 

Employment Ofisas 
6219 S. Western Avė.

Atdaros kasdien: 8:30 ryto iki 5 pp.

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 
SŲPERIOR 2250

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 

Patyrusių. $87.50 į mėnesį 

Pilnam ar daliniam laikui 

KrelpkltBs prie Housekeeper.

BDOmTER BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Rd

LAUNDRY DARBININKIŲ 

Patyrimo nereikia. Mes išmokinsiu 
Jus. Gera mokestis. Atsišaukit į

CHAMPION LAUNDRY, INC. 

2500 Fullerton Avė.

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ
FEF.DERS, POLDERS 

IR FINISHERS
PRIVATINIAM KLUBE 

GERA MOKESTIS 
' ATSIŠAUKIT

812 S. FEDERAL ST.
BEI KURIA DARBO DIENĄ

REIKIA
OPERATORIŲ

Dirbti prie Singer power 
siuvimo mašinų.

Taipgi
BENCH DARBININKIŲ

Pastovūs darbai, gera mokestis, už
tenkamai viršlaikio. 48 vai. ) 
laikas ir pusė virš 40 valandų.

BETTER BUILT 
TRINK & CASE CO.

1096 W. Van Buren

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis• • *7

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

TARNAIČIŲ
PRIVATINIAM KLU BE/ - ■ -

GERA MOKESTIS 
UNION LEAGUE CLUB 

ATSIŠAUKIT
SIS 8. FEDERAL ST. 

BEI KURIĄ DARBO DIENĄ
MERGINŲ *R MOTERŲ prie paka
vimo. Patyrimo nereikia, pilno ar 
dalinio laiko darbas, gera mokestis, 
nuolatiniai.

DEER PARK BAKING CO. 
________ 400 N. St. Loule Avė.______

MOTERŲ “
DEL MAZGOJIMO

Vakarais darbas ofisuose 
svarbios pramonės.

SKILSAW, INC?
5088 N. Elston Avė.

TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmiestyje 
Moterims iki 50 metų senumo. 
Vai.: 5:80 vak. Ud 12 nakt|. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžius 20 iki 50 metų.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atnlftanktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad.

8:80 ryto i>p

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERSį 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA.

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
6 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus. ę

2742 W. 36th PLACE

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse DarbųCi. vhvJi t **
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.

PIRKITE KARO BONUS!

★ ★★★★★ + + +
★ For Sale 1
★ For Help 1
★ For Rent I
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In Amerlca’s Greatost 

Lithnanian Daily Newspaper 
— ERTABUSHED 190® —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAU6AS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISINO MEDIUM

★ ★★★★★★★★

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

GARSINKITES “DRAUGE”

Norvegai yra šviesūs, Kultūringi, patriotai. Nepaisant 
nacių spaudimo, persekiojimo ir žudymo, pasipriešinimą 
ne tik okupantams, bet ir saviems kvislingams (tautos 
išdavikams) tęsia.. Štai, nacių pastatyto dvasiškio-kvislin- 
go administruoti bažnyčią maldos metu kiekvieną sekma
dienį esti tuščia. Norvegai savo tautos išdavikais biau- 
risi, kaip pikčiausia liga. O mes, lietuviai, kaip žiūrime į 
savo tautos išdavikus — komunistus?

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Moterų klubo narės Stro
piai ruošiasi prie kortų ir 
bingo vakaro sausio 23 d. 
septyniomis vakare. Įžangos 
tikietai jau pardavinėjami 
ir fantai bei praisai jau ren
kami nuo biznierių ir šiaip 
lietuvių. Dovanų rankiojimu 
uoliai rūpinasi Masadulskie- 
nė su Bumbliene. Abelnai 
moterys rodo daug judrumo 
ir sumanumo.

Sausio 9 d. parapijos ko
mitetas po trečiųjų Mišių 
susirinko pas kleboną pasi
tarti parapijos reikalais. Nu
tarta atnaujinti bažnyčią iš 
vidaus ir seserų namą ap
dėti šingeliais arba kita ko
kia medžiaga. Lėšų sukėli
mui bus atlankyta parapijo- 
nų namai. Spėjama, kada 
parapijonai prielankiai į tą 
atsilieps ir kiekvienas su
teiks auką sumanytiems pa
gerinimams.

Sausio 7 d. mūsų kleboną 
atlankė “Lietuvių žinių” re
daktorius S. Gabaliauskas ir 
leidėjų pirm. J. Grebliūnas. 
Pasirodo, kad “ideali” sro
vių ir skonių vienybė L. Ži
niose jau suįro. Vienas šu
las jau pasitraukė.

Kazimieras Tamašauskas 
(Thomas), kuris tik praeita
me lapkrityje apsivedė, išė
jo Dėdei Šamui tarnauti. Liū 
di močiutė ir jauna žmona. 
Dievas duos ir Čaliukas svei
kas sugrįš.

Per radio teko nugirsti, 
kad pasimirė — užtroško 
nuo dūmų Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona. Kilus 
gaisrui prezidento sūnaus 
name, A. Smetona buvo ant-

rame aukšte ir užtroško nuo 
dūmų. Pastangos jį atgai
vinti nepavyko. A. a. Anta
nas Smetona laikinai bus pa
laidotas Clevelande mausole- 
jume iki po karo kūnas ga
lės būti perkeltas Lietuvon. 
Nuo savo likimo negalima 
pabėgti.

Visko po biskį
Pasaulio Kūrėjas sutvėrė 

mus iš nieko; mūsų kūną, 
netiesioginiai, per mūsų gim
dytojus; mūsų sielą, tiesio
giniai, tik prieš kelis metus. 
Žmogaus egzistencija abso
liučiai priklauso nuo Dievo. 
Jei gyvybės Davėjas vienam 
akimirksniui pamirštų apie 
mus, mes subyrėtume į dul
kes — išnykt ūme, nepalikę 
jokios žymės, kad gyveno
me ant šios planetos.

Šiandieną esame susirūpi
nę savo tėvų žemės ateiti
mi. Lietuvos rytojus neaiš
kus ir paniuręs. Visos mūsų 
pastangos gelbėti savo tau
tą nueis niekais, jei nebū
sime verti laisvės. Savo silp
nybių ir piktų darbų nenu
slėpsime nuo tautų dangiš
kojo Globėjo akylaus žvilgs
nio.

Didybės manijos kankina
mas žmogus nebeįžiūri tik
rovės ir pridaro daug žalos 
sau ir kitiems, bekovodamas 
su nesamais vėjo malūnais.

Intrigos, klasta ir pikt- 
naudojimas savo socialės pa
dėties neša disonansą į dar
nų žmonių sugyvenimą.

‘ Gerumo ir naudingumo sąr 
vokos yra labai reliatyvios.

Pažeistos ambicijos vyrai 
mėgsta dramatizuoti nonsen
są. CIs

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge"

MAITDTKI.es
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2834 °a1;1 v Avk. Chieago, Illlnoi'
FaLIiabcd Daily, execpt Kundays,

• by the
UTOVAFIAN ??/?».C JC U SS SODIETY

A mcmb r oi ihe Catbrfllc i’roas Assoclation 
$6.00 per year outside of Chieago; $7.00 per year in Chieago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Jungtinėse Valstybėse, ne Chieago je:
Metams .................................................................................... $6.00
Pusei metų ........................................................................  3.50
Trims mėnesiams .................................. .. .................................. 1.75
Dviem mėnesiams .................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ....................................................................... .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamas pareikalavus.

Bendradarbianis ir korespoįril'.-taurs raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir nepnsi'’r<;^.ina tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pastlaiko sau teisę taw>'-ti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas F»’'.iw savo, nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir s’šklai (Jei gailina, pašotnu’a, mašinėlė), paliekant didelius 
tarpus r-’.,_-,syinui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Enbe~ed as aecond-Cla^ Atatter Marc’t M, 1016 at Chieago, IH. 
Under the Act of .Mare h 3, 1879.

Prez. A. Smetoną į kapus palydint
‘ NUO UGNIES BĖGO, BET... UGNYJE ŽUVO”

Ona Atkbčiūnienė buvo pirmoji, kuri painformavo 
šiuos žodžius rašantį apie a. ia, Antano Smetonos mirtį. 
Kalbėdama per telefoną ji, tarp kitko, pasakė' “Bėgo 
nuo ugnies, bet v'svien likimas lėmė mirti iš priežasties 
ugnies’ ’.

Pasakymas labai reikšmingas.

Jau 1938 m. smarkiai kilo tamsūs debesys Europos 
padangėj. 1939 m. aptemdė Lietuvos padangę. Vokie
čiai užėmė Klaipėdos kraštą, Sovietų Rusija prievarta 
siū'.ė sutartį, įvedančią ffašh garnizonus į Lietuvą. Lie
tuva. jautė savo nelaimę, matė kylantį gaisrą. Jo® vy

riausybė, kuriai vadova
vo Antanas Smetona, 
kiek pajėgdama ir kiek 
nusimanydama, stengėsi 
prasidedantį gaisrą ge
sinti. Iš vakarų pusės ky
lančiam gaisrui mesta 
Klaipėda, iš rytų — gar
nizonai, vis dar pasiti
kint, kad gal kaip nors 
pavyk.3 apsaugoti Lietu
vą nuo karo liepsnų, ku
rios jau pradėjo apimti 
didelę Europos dalį.

Bet nepavyko. Du di
dieji Lietuvos kaimynai pasirodė esą nepasotinami ma
žesnėmis lietuvių tautos kūno dalimis. Jų imperialisti
nis apetitas pareikalavo viso kūno. 1940 m. birželio 15 
d. Maskva pasiuntė gausingą armiją, kad okupuoti Lie
tuvą. Vadinas, gaisras jau visą kraštą apima. Bėga nuo 
to gaisro visi, kam buvo pavojų jame supleškėti, su
degti. Bėgo ir prezidentas Antanas Smetona.

Išbėgti pavyko. Bet... šiandien jo kūnas leidžiama® į 
Dėdės Siamo žemę. Bėgo nuo didelio Europos karo gais
ro, žuvo savo sūnaus namelio sprogusio pečiaus dūmuo
se.
LIETUVIŲ TAUTOS TRAGEDIJA

Tas įvykis kažkaip karžkteringai vaizduoja tragingą 
šiandieninį Lietuvos ir jos žmonių likimą. Stovėdami 
prie Antano Smetonos kapo, liūdime, kad netikėtai ne
tekome istoriško žmogaus, kuris dar norėjo gyventi, 
dirbti ir į nepriklausomą Lietuvą sugrįžti. Bet tuo pa
čiu kartu velionies kapas mums primena, kad visa Lie
tuva šiandien yra lyg keks didelis kapinynas. Naciai 
daug mūsų tautos vadų pūdo kalėjimuose, ištremia sun
kiems darbams arba į koncentracijos stovyklas Vokie
tijon. Daug naujų kapų išaugo, kuriuose ilsisi, mūsų 
tautos labai brangus turtas — nelaiku likimo parblokš
ti veikėjai, inteligentai, vadai. O kiek lietuviškų kapų 
Sibiro tundrose išaugo. Kiek Lietuvos inteligentų, a. a. 
Smetonos bendradarbių, valdžios žmonių Sibire baisias 
kančias kenčia. Ten buvęs pręzidentas A. Stulginskas, 
premieras A. Merkys, visa eilė ministrų, profesorių, ku
nigų, mokytojų ir kitų. Jų tarpe, aišku kaip diena, būt 
buvęs ir prez. Smetona, jei jis nebūtų išbėgęs nuo oku
pantų. Jei būt pasilikęs Vokietijoj, kur buvo pabėgęs, 
taip jau būt reikėję nukentėti ne nuo bolševikų, bet nuo 
nacių pikto® rankos, kaip nukentėjo K. Škirpa, P. Kli
mas ir daug kitų velionies bendradarbių.

LYG KOKIA DIEVO RYKŠTE

Stovėdami prie a. a. A. Smetonos kapo, matome di
džiąją mūsų tautos tragediją, jaučiame lyg tą Dievo 
rykštę, kuria plakama yra Lietuva, jos žmonės, ypač 
inteligentija, be kurios nė viena tauta negali laikytis, 
progresuoti. Bet, tuo pačiu kartu jaučiame, kad, kaip 
laikinai čia yra laidojamas a. a. A. Smetona, taip lai
kina yra ir Lietuvos okupacija ir jos žmonių kančios. 
Užges karo liepsnos Europoj© ir visame pasaulyje, pra
siblaivys ir Lietuvos padangė. Jofc laisvė ir nepriklau
somybė bu3 atsteigta ir dėl to a. a. Smetonos, kaip ir 
kitų svetur išblaškytų ir žuvusių tautos vyrų, palaikai 
bus nuvežti į jo mylimą Lietuvą.

TIKĖJO LIETUVOS PRISIKĖLIMUI

Kad Lietuva ir vėl bus atsteigta nepriklausoma, ve
lionis tam giljai tikėjo. Atvykęs į Ameriką, jis mūsų 
korespondentui pasakė:

“Svarstydami Europos ateities klausimą, susitin
kame su daug svarbių, painių, sudėtingų problemų. 
Jų akivaizdoje lietuviams reikia būti vieningiems, or
ganizuotiems ir turėti vadovaujamą organą, kurs de
rintų Lietuvos vadavimo darbus ir galėtų tinkamai 
atstovauti Lietuvai laikyti santykius su jai palankio
mis vyriausybėmis. Karas baigiasi talkos derybomis. 
Svarbu, kad Lietuva prie derybų stalo turėtų teisėtą 
atstovybę... Pabaltijo kraštams, galima sakyti, leng- - 
viau atsikurti, nes jų socialinė struktūra giedresnė, 
paprastesnė, nei kur kitur... Suprantama, kad Lietu
va tegali būti demokratinga šiokia ar tokia būtų jos 
valdymo forma...”

Iš šio velionies pareiškimo galime spręsti, kad jis 
neabejojo dėl galimybių Lietuvą įsisteigti nepriklauso
ma.. Jis tikėjo lietuvių vienybei, tik, deja, nebuvo tuo 
vienijančiu centru, nes vienybės supratimas, atsivežtas 
iš Lietuvos, buvo kitoks, negu mes supratom©. Kaip 
Lietuvoje per 13 metų prezidentaudamas neieškojo vie
nybės susitarime, bet siekė tik pritarimo, taip ir čia 
atvykęs to paties nusistatymo laikėsi. Tai kliudė ir vie- 
nyjantį organą sudaryti. Jei ir šiandien beturima Lie
tuvos vyriausybė užsieny, bus kaltė to paties velionies 
nusistatymo. Ją galėjo sudaryti tik 1940 ar 1941 m. 
ir tik vykstant į Londoną, bet ne kur kitur.

KOVA DEL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
DAR SMARKIAU TURĖS EITI

Velionis užsimindavę demokratiją, bet jo demokrati
jos supratimas buvo keistas. Bet tai jo re'kalas. Savo 
nusistatymą valstybinės santvarkos atžvilgiu jis nusi
nešė į kapus. Kartu e,u juo yra laidojamas bandymas 
ieškoti kelių tarp totalitarianizmo ir demokratijos. Ta
čiau su prez. Smetonos mirtim’ nesibaigia lietuvių tau
tos sąjūdis įsteigti nepriklausomą Lietuvą. Priešingai, 
tasai sąjūdis turės padidėti. Velionies darbai dėl Lietu
vos laisvės dar prieš p’rmąjį pasaulio karą, ir tie dar
bai, kuriais jis stengėsi gero {(nešti į Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą, jo vėliausieji rūpesčiai ir noras vėl 
sugrįžti ne į bet kokią, bet į laiBvą ir nepriklausomą 
Lietuvą, turi būti įkvėpimu tiek jo (artimiems drau
gams, tiek visiems padoriems, laisvės ir gerovės Lie
tuvai trokštantiems lietuviams.

PLAČIAUSIAI IŠGARSINTAS VARDAS

Mes, gyvendami laisvame ir demokratiškame krašte, 
nesutikdavome su velionies pažiūromis į valstybės san
tvarką, bet jo asmenį gerbėme, nes jis priklausė prie 
tos lietuvių veikėjų Laidos, kurie iš pat jaunų d’enų 
dirbo savo tautos gerovei ir vedė ją į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Todėl gailimės, kad jis netikėtai 
savo akis užmerkė, nebesulaukdamas tos valandos, ku
rioj Lietuva Ar vėl pakils iš griūvėsiu ir degėsių ir at- 
sistatys nepriklausoma respublika.

Ne k ly sime, berods, pasakę, kad šiandien yra laidoja
ma® lietuvis, kurio vardas plačiausiai buvo žinomas. 
Antanas Smetona buvo žinorbas ir kiekvienam lietu
viui ir visuose pasaulio kraštuose. Tą vardą, ar gerai 
ar blogai, bet visi ir visur garsino. Jis bus garsinamas 
ir toliau, nes tai yra istoriškas vardas. s

Atlanto čarteris

Išleido nauji 
maiuaiinygę

Kun. Pranciškus Juras, šv.
Pranciškaus parap., Law- 
rence, Mass., klebonas, ALR 
KF iždininkas, L. D. S. vice 
pirm., buvęs Kunigų Vieny
bės pirmininkas ir sekreto
rius, praėjusių metų pabai
goje surinko ir išleido labai 
gražią maldaknygę — “Di
dysis Ramybės šaltinis”. Ji 
turi 787 puslapius, 106 pa
veikslus. Kainuoja $3.50. 
Spausdinta “Dtarb i n i n k o” 
spaustuvėj.

Vargu kada pirmiau yri buvę tiek plačiai rašoma ii 
kalbama apie Baltijos valstybes, Suomiją ir Lenkiją, 
kiek šiomis dienomis. Taip yra dėl to, kad rusų armija, 
įėjusi įi Lenkiją, nebemano iš ten pasitraukti ir kad 
Maskva dar griežčiau ir pikčiau ėmė barti visus tuos 
kurie užsimena apie Baltijos valstybių nepriklausomy
bę. Sąryšy su tuo, daug kur primenamas Atlanto Čar
teris ir statomas klausimas ar jo autoriai imsis vyk 
dyti į gyvenimą to dokumento dėan’us ar jį paliks be 
reikšmės popiergaliu. Prezidentas Rooseveltas ir sekr. 
Cordell Hull ir vėliausiais laikais yra pasisakę už At
lanto Carterį, todėl, reikia manyti, kad pokarinis pa
saulio gyvenimas bus atstatytas laikanti® jo nuostatai®

★
Prezidento Roosevelto kalba, pasakyta susirinkusiam 

kongresui, yra svarbi ir tuo pačiu kartu įdomi. Apie 
ją plačiau parašysim® vėliau, duodami tinkamą jos įver
tinimą.

Dail. Adomo Varno 
65 gimtadienis

(LKPSfe) Sausio 2 d. su
eina 65 m. amžiaus garsiam 
lietuvių dailininkui Adomui 
Varnui. Jisai gimęs 1879 m. 
Joniškyje, Šiaulių apskr. Mo
kėsi Mintaujoje, kurį laiką 
buvo Kauno kunigų semina
rijoje, Petrapilio piešimo mo 
kykloje ir Krokuvos dailės 
akademijoje. Vėliau jis bu-- 
vo mokytoju Zakopanėje, mo 
kytoju kaime Dusetų apy
linkėse, braižytoju Odesos 
lėktuvų fabrike, technikos 
b uro vedėju Petrapilyje, pai 
šyboe mokytoju “Saulės” 
kursuose Voroneže. Dirbant 
tuos įvairius darbus jam ne
daug laiko tebuvo galima 
skilti piešimui. Petrapily, o 
vėliau — Vilniuje dailinin
kas Varnas pradėjo garsėti 
piešdamas įžymiųjų žmonių 
portretus. Nuo 1920 metų 
persikėlė į Kauną. Čia bu
vo įvertintas jo kūrybinis 
talentas. Jisai išrenkamas 
Meno Kūrėjų Draugijos pir
mininku. Vėliau jisai profe
soriavo Meno mokykloje. Jo 
(piešiniai buvo išstatomi svar 
besnėse Lietuvos meno pa
rodose. Net gi užsienyje pa
rodose huvo išstatyti jo kū
riniai (pvz., Latvijoje). Jaus 
damas artumą lietuviškai 
liaudšiai, švęsdamas 30 me
tų savo kūrybos sukaktį, A. 
Varnas 1938 m. buvo suren
gęs savo kūrinu parodą sa
vo gimtinėj — Joniškyje. A. 
Varnas yra pagarsėjęs savo 
portretais ir spalvingais pei
zažai (gamtos vaizdais). 
Jie yra padaręs ir daug ge
rų šaržų, kurie buvo išleisti 
atskira knyga: “Ant Poli
tikos Laktų”. Vienas iŠ di
desniųjų jo nuopelnų — fo
tografavimas Lietuvos kry
žių ir paruošimas Lietuvos 
Kryžitj albumo. ’

Hartfordo lietuviai, vado
vauja grupė® Lietuvos Gy
nimo, ruošias Vasario 16 mi
nėjimui. Plačiau apie tai pa
rašysiu vėliau.

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)
Lietuvių pasikalbėjimuose su rusų, prancūzų ar kitų 

tautų intelektualais tautų nepriklausomybės pamatu daž
niausia esti laikomas kalbos savystovumas. Ukrainiečiai 
ir gudai nuo rusų tik tiek skiriasi, kiek danai ir norvegai 
nuo švedų ir portugalai nuo ispanų. Jie galt vieni su ki
tais šiaip taip susikalbėti. Tad daugybėje mano pasikal
bėjimų su dažnai simpatiškais rusais liberalais, socialis- 
tais, monarchistais ir net su nelabai fanatiškais bolševi
kais aš dažnai rasdavau pritarimą pilnai Lietuvos nepri
klausomybei ir mes trumpu Laiku tapdavome gerais drau
gais. Bet tie patys rusai visuomet prieštaraudavo gudų 
ir ukrainiečių pastangoms gauti nepriklausomybę: Labiau
sia dėlto, kad jie tokie pat slavai, kaip ir rusai,, daugu
moje priklauso tai jiačiiai pravoslavų bažnyčiai ir sudaro 
artimai giminingą kultūrinį regioną. Visai kas kita Lie
tuviai, kurios kalbos rusas nei vieno procento nesupranta. 
Tadgi rusų liberalų ir socialistų laikraščiai New Yorke ir 
kitur, o prieš keletą metų ir Sovietų spauda Maskvoje 
pilnai ir simpatiškai pritardavo Lietuvos nepriklauso
mybei ir tai ne vien dėl didelio lietuvių kalbos ir kultū
ros originalumo, bet ir dėl to, kad Lietuva nuo trylikto 
pradžios iki šešiolikto amžiaus vidurio padarė Rusijai be
galinės svarbos patarnavimą: daugiau kaip bet kas ki
tas sulaikė vokiečių “Drang nach Osten” į rusų žemes 
ir didesnę dalį rytų slavų ištraukė iš totorių priespau
dos. Ukraina ir dalis Rusijos išbuvo Lietuvos valdžioje 
apie 200 metų, o Gudija net apie 600 metų, bet oficiali- 
niuose Rusijos istorijos rankvedžiuose nėra nusiskundi
mų prieš lietuvius dėl kalbos ar religijos persekiąjtimų. 
Lietuvos viešpatavimą nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų ru
sų ir ukrainiečių istoriniai veikalai laiko beveik laimin
giausiai^ amžiais jų istorijoj. Šitos tolimos ir daugiau 
romantiškos, negu praktiškos istorinės reminiscencijos 
dažnai sudaro gerą pagrindą lietuviams puikiai draugauti 
su ukrainiečiais, gudais ir rusais. Tačiau lietuvių kalbos 
ir kultūros originalumas, kitoki ūkiški palinkimai ir skir
tinga religija lengvai ir aiškiai nusveria Lietuvos nepri
klausomybės labui, ko neginčyja joks padorus rusas, lin
kįs' taikos savai ir mūsų tautai. Taigi su rusų tauta mes 
politinių ginčų neturime: juos užveda tik negausus rusų 
imperialistai ir totalitarai. _

Devyniolikto amžiaus paskutiniame trečdaly, priblokšta 
trijų kruvinų ir nepavykusių sukilimų prieš Rusiją (1812, 
1831 ir 1863 m.), netekusi savo bajorijos ir vadovybės, 
Lietuva labai silpnai atrodė svetimiesiems. Tačiau ir ta
me liūdname Lietuvai periode nestigo teisingų žmonių, 
kurie stengėsi jos nelaimes suprasti ar bent jos savybes 
teisingai įvertinti. Apie 1880 m. garsus prancūzų geogra
fas Elisee Rečius rašė pirmąją tikrai didelę pasaulio geo
grafiją iš devyniolikos milžiniškų tomų: Nouvelte Geogra- 
plfie Universelle. šis puikus veikalas greit tapo išveistas 
į visas didžiąsias kalbas. Angliškas jo vertimas pavadin
tas: The Earth and its Inhabitaats, New York, D. Apple- 
ton and Co., 1882. Penktame jo tome kalbama ir apie 
Lietuvą su tokiu tikslumu, kad daugelis šio meto geogra
fų galėtų iš E. Rečius pavyzdį imti. Dėja, angliškas jo 
vertimas gana netiksliai atliktas ir vietomis nustoja ver
tės. Mums čia. bus pravarti kad ir kiek pasenusi šito gar
saus vyro apie lietuvių kalbos ir kultūros originalumą, 
tad pacituosime jį pagal prancūzišką tekstą:

“Of all the idioma of Europe, Lithuanian is the near- 
est to Sanscrit: it includes a large number of words much 
less distant from the originol Aryan tban those of Slavic, 
Latin, or Germanio tongues: the similarity is such that 
scholars have tried to compose Sanscrit sentenoes wh;ch 
peaaants living beside the Niemen could understand” 
(Nouv. Geogr. Universelle, p. 428).

“The very antiąuity of this Aryan dialect, older than 
Greek, Latin, Celtic, German, or SLavonic, has suggested 
the idea, that the Lithuanians reached Europe befere the 
other members of the Aryan family. It is easy to sea that 
they may have preoeded the Russians, sinee they occupy 
the region west of Musoovite plains. Būt how they have 
been settled here before the Germane and Celts now found 
in Central and West Europe? The phenomenon may per- 
haps be explained by supposing the Lithuanians to have 

- been driven northwards, and away from the great high- 
ways of migration, while the varioms Aryan families were 
advancing westwards along the plaiteau betvvoen the Dnle- 
per and Niemen basins. Protected by extensive marshes 
and almost impenetrable forests, the Lithuanians may 
have thus remained unaffected by the other migrating 
trlbes, and to this isolation may also be attributed the 
persistence of their culture and religious organization. 
Štili they liad often to fight in defense of their secluded 
landa, /wWh they did with the frenzy ehanacterlstic to 
peace-lortng races whsn dtaturberi in their repose. It will 
be noted in this eonneetion that the greatest number of 
revolutionaries is etill to be found in the Lithuanian pro-
vinces of Vilna and Kovno” (Ib., p. 430).

{Daugiau bu»l
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A. a. Antano
Jaunesnėmis dienomis

Čia matome A. Smetonos atvaizdą, nuimtą vienais iš pir
mųjų jo prezidentavimo metų.

SVEIKI, AMERIKIEČIAI!

A. Smetona, atvykęs laivu pas Amerikos lietuvius 1941 
m., maloniai juos sveikina.

PRIE DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO

i ą?SiSS:-:į i:

io

7^ ‘ ‘ ■. •: .įV'įž-.-žzT >>•'

Velionis lankosi pas Dariaus-Girėno paminklą ir taria 
žodį Chicagos lietuviams.

CHICAGOS IŠKILMĖSE

Velionis, būdamas Chjcagoje, dalyvavo Herald-Ame- 
rican surengtose “I am an American" dienos iškilmėse 
ir, susitikęs su pulk. Knudsonu, U. S. karo pramonės 
darbų aukštu pareigūnu, kalbasi dienos klausimais.

D^NRAdTTS DRAUGAS CHICAGO ILLINOTS

Laisvai ir nepriklausomai Lietuvai švenčiant
r W W • -T''

Lietuvos prezidentas a. a. A. Smetona sveikina Kauno visuomenę, susirinkusią j tautos šventę.

★ \ ★ ★ ★ ★ ★

VAŠINGTONĄ BELANKANT POILSIS GIMTINĖJE

/; <5 ♦ * -*
- j *

1 >
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PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA UŽDEDA VAINIKĄ ANT 
AMERIKOS NEŽINOMO KAREIVIO KAPO. Lietuvos Valstybės prežidentas A. Smetona atostogų po

ilsio metu Užugiryje, savo gimtinės laukuose ir pamiškėje.

Žodis kariuomenei ir Lietuvos jaunimui

k

WSL, 

■

A. Smetona sveikinamas Lietuvos kariuomenės ir jaunimo.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
$v. Kazimiero Akad. 
Rėmėju veikimas

Gražioje Kalėdų atmosfe
roje, tarp žalių eglaičių ir 
prie Betliejaus stainelės, šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjos buvo šauniai pavaišin
tos ir apdovanotos. Dienok 
nuotaika tikrai buvo kalėdi
nė. Svečiai visą dieną pra
leido svečiuodamiesi ir kal
bėdamiesi su seselėmis ir 
draugėmis akademijas patal
pose. Šiuo būdu seselės pa
rodė nuoširdžią padėką sa
vo rėmėjoms už jų nenuils
tantį veikimą kongregacijos 
naudai visose miesto dalyse.

Dienos šeimininkė motina 
Juozapa tarė šird'ngą padė
ką visoms atsilankiusioms ir 
pranešė, kad š. m. kovo 4 d., 
šv. Kazimiero šventė bus tik
rai šauni diena rėmėjų gy
venime. Šv. Kazimięro kon
gregacijos rėmėjai iškilmin
gai švęs savo s'dabrinį ju
biliejų. J. E. vyskupas W. 
O’Brien tą dieną atlaikys 
vyskupiškas šv. Mišias ir su
teiks Šv. Tėvo palaiminimą 
visiems rėmėjams už jų ka
talikišką veikimą. Iškilmin
gos mišios bu3 atlaikytos se-

sirinkimo atstovės buvo vai
šinamos, pasidalinta minti
mis ir kartu pagerbta apski. 
atstovė R. Mazeliauskienė, 
dalyvavusi Pittsburgh A. L. 
T. konferencijoj.

Pradžioje Lapkričio mėne
sio buvo suruošta mūsų nuo
širdžios sąjungietės A. Lin
kevičienės namuose pramo
gėlė — “bingo” žaidimas. 
Kuopai liko gražaus pelno. 
Čia didžiausia padėka pri- 

| klauso sąjungietei A. Lin
kevičienei. Ji ne tik savo na
mus užleido, bet ir pati virš 
poros desėtkų bilietų išpla
tino. Kitos sąjungietės sune
šė gražių dovanų-.

Gruodžio man. Įvykęs kuo
pos priešmetin’s susirinki
mas buvo skaitlingas ir kar
tu malonus, nes turėjom gar
bės turėti savo tarpe tolimą 
viešnią kp. narę Moniką Pet- 
raitienę, kuri tuo tarpu bu
vo parvykus pas savo moti
nėlę F. žibienę paviešėti, net 
iš tolimo San Diego, Calif. 
Praeity sąjungietė Petrai- 
tienė yra buvus kp. pirmi
ninkė ir taipgi buvo apskri
ties valdyboj. Pakvietus pir
mininkei viešnią papasakojo 
įspūdžius iš saulėtos Kali-

PARPLUKDYTAS NA MO PATAISYMUI

Kovose su japonais Pacifike šis Amerikos kreiseris par plukdytas į vieną Amerikos laivų statymo uostą patai
symui. Laivas bus ne tik pataisytas, bet ir sumodemizuo tas. (Acme-Driaugas telephoto)

11/"’ CŽ

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLE1TV

VARTOJAMAS NAUJAU PLAUTIŲ MA- 
TUK1OLA8 NATUKAlJtS UlM 
■PALVO* O AMU POUTOMK.

KSrVelvalone^i

$12.50
IKI $39.50 UŽ kLKhllI.Nį

M**t*tda*da. B* akrai*. Natūrai** apal- 
»•*. Nablunka. VlaoJ taly tino t no* dantų 
plaltoa P*rmatomo* oryatal oloar plaltoa.

Flonktno* aunkiima, aanltarda, t-atca- 
Unlmaa xarantn*taa. Materlolaa latrai pa
malu* | Kamtlių. Vieno* dieno* taleymų 
patarnavtmae. Apnkaieiarlmae **ltoL

Darome p1 
gautas tik

J'eltas IspaiL-tae Ir I 
U laLsuluotų <leutįstų I

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 8. Ashland and K1 Mon. 9251

Atdara ana S Utį S. tettad. nu* M iki A 
KALBAMB ŪKTI V Iš KAI

sėlių koplyčioje 10 vai. ryto ^ornij°s» *r kad didžiausiu
Sidabrinio jubiliejaus puota 
bus vasario 27 d. akademi
jos auditorijoje. Šioje puo
toje bus pagerbti visi rėmė
jai ir centro pirm. A. Nau
sėdienė, kuri per dvidešimt 
penkis metus pirmininkauja

Julia Urbienė

Sąjungiečių veikla
West Side. — Nors seniai 

teko matyti žinučių spaudo
je iš M. S. 55 kp. veikimo, 
bet kaip seniau, taip dabar 
kuopos gražių darbų gija nė
ra nutrūkusi. Jei ne vieno
kiu, tai kitokiu būdu sąjun
gietės moka. pasižymėti sa
vo darbštumu.M

Pastarasis M. S. Ch. aps
krities sus-mas, įvykęs kuo
pos ir apskr. vice pirminin
kės M. Aitutienės namuose, 
buvo šiltai priimtas. Po su-

malonumu skaito “Moterų 
Dirvą” ir dienraštį “Drau
gą” ir seka sąjungiečių vei
kimą.

Susirinkime nutarta bend
rai su vietine Katalikų Su- 
sivienymo kuopa surengti 
šiais metais vakarą, kuria
me bus sulošta juokinga ko
medija ir pakviesti vietinį 
moterų Panevėžiečių ir M. 
S. 21 kp. chorus padanuoti 
Komisijon išrinkta M. Jas- 
n?uskienė, E. Jurkštienė, S 
Sakalienė.

Kuopos valdyba vienbal
siai užgirta ta pati, kurion 
įeina: pirm. S. Sakalienė, 
vice pirm. M. Aitutienė, nu
tarimų sekr. I. A'tUitytė, fi
nansų sekr. E. Jurkštienė, 
iždininkė E. Karlavičienė, iž
do globėja M. Jasnauskienė, 
tvarkdarė O. Budrikienė.

Ta pati

Mūs klubo veikla Pranešimas Cicero
Town of Lake. — Įdomaus lietuviams 

žaidimo vakarą rengia Na
mų Savininkų ir Piliečių 
Klubas šeštadienį, sausio 15 
d., 7 vai. vakare, J. J. Ežers- 
kio salėj, 4600 S. Paulina St.
Bus užkandžio ir gėrimo. Į- 
žanga 22c su taksais.

Naują klubo valdybą su-j 
daro: pirm. J. J. Ežersks, 
vice pirm. F. Levickis, nut. 
rašt. A. Grancevicz, finansų 
rast. N. Karklelis, iždo glob.
M. šveikauskis ir F. Gud
žiūnas.

Klubas susirinkimus laiko 
kas mėnuo, paskutinės sa
vaitės .ketvergo vakare. Val
dyba kviečiai narius laųkyti

1 susirinkimus ir namų savi-
*

ninkus, dar nepriklausančius 
prie klubo, prisirašyti. X.

foi Seluoęt AB CU|b br imtmr lik*
i ftf gtyttfiu

tuvem
TU*H 17 IN!

Lietuvių Demokratų Ly
gos pranešimu, per jos pirm. 
Al. Kumską, gautomis žinio
mis pasirodo, kad Cicero 
valdininkai ir reguliarė de
mokratų organizac ija, laiky
tam susirinkime, sausio 4 d. 
lietuvį įdėjo sąrašan seka
mų rinkimų. Lietuviai pra
šomi tuo kuo daugiausiai su
sidomėti, nes tai pirmas toks 
žygis Ciceros politikoj. Lie
tuviai turės progos išrinkti 
savo tautietį į aukštą ir svar 
bų ofisą, būtent City Asses- 
sor. Vieta reikšmingai, nes 
šis ofisas A- nustato taksus 
ant nuosavybių. Be abejo, 
kiekvienas Cicero gyvento
jas turi įvarių reikalų 3U 
šiuo ofisu. Tai užimti šiai 
vietai reikia gabaus asmens, 
kuris ir buvo rastas lietu
viams plačiai žinomas An
tanas B. Petkus, kuris ėjo 
laįdotūv/ų direktoriaus (pa
reigas. Jį užgiria šiai vie
tai ne vien Cicero žymūs lie
tuviai veikėjai bei biznieriai, 
ne vien Lietuvių Demokratų 
Lyga Cook County, bet ir 
Cicero miesto taryba. Taigi 
lietuviai, būkite pasirengę a- 
tiduoti savo balsą demokra-

Reiškia dėkingumą
Bridgeport. — Agnietė Gi-; 

Pene, 3131 So. Emerald Av., 
plačiai žinoma veikėja Baž
nyčios ir tautos reikaluose, 
užsimokėdama “Draugo” 
prenumeratą už 1944 metus, 
pareiškė dėkingumą Tėvams 
Marijonams už gerinimą ir 
pi3stangas praplatinti tą vie
nintelį katalikišką dienraštį,

tų sąraše už Anthony B. Pet
kus for city Assessor.

Taipgi norime pranešti ly
gos nariams, kad sausio 16 
d., 2 vai. popiet, Marąuette 
svetamėje, 6908 Sį Western 
Avė., Lietuvių Dem. Lyga 
Cook County laikys mėnesi
nį susirinkimą ir aptars 
daug svarbių dalykų Cook 
Ccunty lietuvių labui. Taip-' 
gi rinks naują 1944 valdy
bą. Klubai raginami priduo
ti duokles, jei kure užsili
kę. Pageidaujama, kad visų 
klubų valdybos dalyvautų, 
nes teisėjas Zūris praneš iš 
Cook County steito ką nors 
naujo. Be to, dalyvaus ir 
Cicero kandidatas Petkus, 
kuriam lyga pasiryžo teikti 
savo paramą, kad tarp lie
tuvių būtų 100 procentų vie
nybė.

Lygos koresp. S. Gurskis

kure ta.’ip uoliai gina kata
likus nuo bedievių įvairių, 
užpuldinėjimų ir kartu švie
čia ir visokeriopai informuo
ja savo skaitytojus apie vi
są pasaulį.

Tą pat dieną, sakė A. Gi- 
lienė, Kę stučio Taupymo ir 
Skolinimo bendrovėje, 3236 
So. Halsted St., pirko ketu
ris karo bonus po $500, t. 
y. iš viso sumokėjo $2,000. 
Ji sakė, kad visomis išgalė
mis remianti Amerikos vy
riausybę už tai, kad ji tei
kia pilną la'svę išpažinti, 
praktikuoti ir platinti kata- 
’ikišką tikėjimą, taipgi, kad 
ji teikia pilną laisvę mūsų 
kalbai ir be to dar kariau
ja už išlaisvinimą pavergtų
jų tautų.

Tegyvuoja “Draugas”; te
gyvuoja Amerika! Rap.

8945 W 2«tli St and M. lerv* 2908 
80 N. lirai boru Kai. NOK, Šia #049 
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Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir k i ♦ ” •
visokius 
ainius daiktus 
už FRTRNA . 
MIAUSTAPI 
KAINAS

Turime dideli 
p •' s i r ’nklma
MuvikaliAku Tnstnimntu. Muzi- 
kaliftku Knvsrn. Stvru. Rekor
du ir kitu visokiu muvikaliu 
daiktu.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk
snas h- Muzikalius Tnstrumen-

VVOLK STLUIO
1945 VVest 35"" Street

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OUEST I’OSvSIBI.E PRIVES

l’HONE I.AFAYETTE 2MI3t

BERNADETOS GIESMĖ FRANZ WERFEL 
Harold Foster Iliustracijos 

M

—Saugokis, dukrele—
kitos merginos? Ar tu nenorėtumei paskiau iš
tekėti ir būti tokia moterškė, kaip tavo mo
tina?—

Kiek paraudus Bernadeta atsakė:— Taip, 
aš norėčiau eiti J šokius ir vėliau būti žmona...—

Klebonas atsistojo, uždėjo rankas Bernadetai 
ant pečių ir tarė: — Tai pabusk! Kitaip tavo 
gyvenimas užbaigtas. O bernadeta, saugokis, 
tu žaidi su ugnimi.—

I l

Bernadeta sutikta su džiaugsmu Klebonas parodė jai atsisėsti

1OHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— KURIO
ARCHER AVENUE 

Pbons: LAFAYETTE 8617

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel* Virginia 9114

PerkfilS savo Raštinę | 
RRIGHTON PARKA

Su Income taksais Ir kitais rei
kalais kreipkitės viriminėtu 

antrašu.

RHEiiillflSM
Pain—Agony Starts To Leave in 

. 24 Houra
Happy Days Ahead for You <
Thlnk of lt—hnvr thls old vrorld 

does make progrf *s—now comea a 
preacription which is known to phar. 
maclsta as Allenru and wtthln 48 
boura after you start to take thlii 
fc<lft Actlng formula pain, agony and 
Inflammation caused by erceas urlo 
acld haa start ed to depart.

Allenru does just what thls notlee 
says lt wlll do—it ls gnaranteed. you 
can get one generole bottle at lead- 
Ing drngstcres everytehere for 85 
cents and lt lt doesn't brlng the Joy- 
nus result« y<n» eynect—yo’jr nso-isy 
irhole hearte>lly r« mrnad.•

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ >

Mums Valdžia SAKO:
Pats prefekto pagelbįninkas atvažiavo j Liur- 

dą, kad nurodyti policijai kas reikia daryti ket- 
vrtadienį ir galutinai užbaigt Bernadetos ėjimą 
prie urvo. Sulaukęs paskirtosios dienos jis pats 
pamatė, kad čia yra kuo susirūpinti. Visoje Ma- 
sabielio urvo apylinkėje matėsi didžiausios žmo- 
rių minios. Bernadeta,! einant prie urvo žmonės 
su džaugsmu ją sveikino, lyg, rodos, čia eina 
koks karalius laimėjęs didį karą. Bernadeta tuo
jau atsiklaupė. Moteriškė jau apsireiškė. Ir, ro
dos, kieno' įsakymu visi žmonės kaip vineas su
klaupė; net ir žandarai vienas paskui kitą atsi 
klaupė.

Bet toje dienoje nieko ypatingo neįvyko, kas 
būtų pilnai patenkinę ar nuRtebinę žmones. Ka
da Bernadeta atsikėlė ieiti namo žmonės pra
dėjo klausinėti: — Ar Ji vėl tau apsireiškė?.. 
Ar tu vėl ateisi prie urvo? — Bernadeta rimtai 
atsakė: — O, taip, Ji apsireiškė, bet aš nebeatei
siu prie urvo.—
Dr*vingi oopyrlght. 1848, by Klng Vratari

Kiek vėliau Bernadeta buvo pašaukta eiti pas 
kleboną. Liurdo klebonu buvo kunigas Peira- 
malis. Nors jis buvo geros širdies žmogus, bet 
su žmonėmis jis elgdavosi šiurkščiai ir aštriai. 
Bernadeta bijojo antrą sykį jį sutikti. Atėjus jai 
į kleboniją, kunigas jai parodė kėdę atsisėsti 
ir sunkiai atsidusęs tarė: — čia labai svarbus 
dalykas, Bernadeta. Man rūpi tavo sielos rei
kalai. Ką man su tavimi daryti, dukrele? Tavo 
akys atrodo nekaltos ir žodžiai nuoširdūs, ta- 
’čau aš negaliu tau tikėti. Tai tikra nelaimė tu
pėti parapijoje tokią mergaitę. Kiek netvarkos 
meste dėl tavęs pasidarė. Bernadeta, meluoti 
■•evalia.—

Liūdnai Bernadeta atsakė: — Bet kad tai nė- 
-a melagystė, klebone.—

Klebonas atsisėdo ir pradėjo vartyti knygą. 
Po valandėlės jis tarė: —\ Bernadeta, tu jau su
augus mergina. Merginos gali padoriai pasi
linksminti. Ar tu nehorėtumei eiti į šokius, kaip 

DtMributad by Klag rratorra aradia

Kaip klebonas ir kiti kunigai ilgai klausinėjo 
Bernadetą, norėdami iškraipyti jos žodžus, rei
kia paskaityti Vyskupo Būčio knygą: “švč. Pa
nelės Marijos Apsireiškimas Liurde.” “Darbi
ninkas" 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. 
tą knygą neužilgo išleis. Prisiųskite $5.00 už ką 
gausite didelę knygą, paveiksluotą, kurioje jū
sų vardas bus įrašytas leidėjų skaičium

U Ik ■■ —mKttBK vMb U* BMk-aMa*blaMh Otak, Im.

TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Purniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kairi
NAUJA »v<?
dirbtuvėj. Di-.
delta paairin-*
kimaa visokią
spalvų apdan,
K*lU>

• A •

tik galima. Ir jus savo

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Ulė WEST ROOSEVELT ROAD
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Daira konkursų žvaigždė "Draugo 
koncerte Šokit salėje

Adelt Druktenytė, cskademikė.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos studentas penktadienk 
rytą 8:30 renkasi seserų kop 
lyčion išklausyti šv. Mišių 
už mirusio Ant. Smetonos 
sielą. Mišias šv. laikys kun. 
B. Urba.

X Kazimieras Lnneckis, 
gyv. adresą 4600 S. Paulina 
St. vakar mirė County ligo
ninėj. Gruodžio 2 dį ji* bu
vo užgautas trako prie Clark 
ir Adams gatvių, Dtaiverys 
Krank Badiaco pašauktas iš
klausinėjimui.

X Darius-Girėnas posto 
garbės sargybą a. a. A. Sme
tonos laidotuvėse sudarė šie 
asmenys: J. Mickeliūnas, A. 
Kasper, J. Kybort, J. Račius, 
P. B. Mason, J. J.určius, L. 
Mason, S. Daubaras, P. Pum
putis, R. Mason, komanderio 
sūnus, buglininkas. Visa gru
pė išvyko vakar,

X Kun. B. Grinius, Visų 
Šventųjų parapijos vikaras,

jaunoji artiste
Nesigiriant, mes, lietuviai, 

turime prisipažinti, kad 
mums talentų netrūksta. JaiE 
turime tiktai pasinaudoti ir 
nepamiršti, kad esame lietu
viai.

Adelė Bruktenytė

Iš jaunųjų artisčių kylan
čių j. pirmenybes turime A- 
delę Druktenytę, Šv. Kazi
miera Akademijos alumnę. 
ši gražiabalsė jaunoji artis-

išrinkta* pirmininku 1940 tė keturis metus praleido a- 
kademijoj su ypatingais pa-klasės, baigusios ku n i g o 

mokslus St. Mary’s of the sižymėjimato netiktai daina-
Lake seminarijoj. Rųn, B. 
Grinius yra brolis kun.^ Ju 
Griniaus, Šv. Antano para 
pijos, Cicero, vikaro.

X L. Vyčių Chicago aps
kritis jau pradėjo daryti pla 
nūs savo globėjo šv. Kazi
miera dienos
minėjimui. '‘Vyties” vasario 
mėnesio numeris bus skiria
mas Chioagai. Ryšium

rime, bet ir visuose kursuo-

CžfBMfi PIRMĄ VISTĄ

Kiekvieną kartą, kai Ade
lė dalyvavo dainavimo kon- 

ji užėmė pirmą
I II I............... ... ..........M, , ■

X Lt. Stan* Leparskis, bu
vęs pcpulerus Bridgeport 
jaunuolis, šiomis dienomis

šv. Kazimiero diena bus p*- vieši P3S savo tėvus, 3358

vietą. 1941 metais ji buv-; 
išrinkta iš visų Chicago ka
talikiškų aukštesnių mokyk
lų dainuoti solo Civic Ope
ros salėje. Dainavo orkes
trui pritariant ir žymiam 
orkestrų dirigentui, Niooiai 
Malko, vadovaujant. Tai bu
vo nepaprasta garbė lietu
vaitei studentei.

A. Drukbenytė dabar lan
ko muzikos konservatoriją, 
kur toliau tęsia savo balso

j ‘

kultivavimą, pianino skam
binimą ir prancūzų kalbą.

NAUJAS TALENTAS
“Draugo” koncerte taip 

pat išgirsime naujo talento. 
Dainuos dvi naujos akade
mijos artistės dainininkės, 
Kotrina Simonaitytė, žinomo 
lietuvio dr. J. Simonaičio, 
buvusio kariuomenės kapito
no, duktė, ir Ona Rimkiūtė. 
Abi dainininkės yra iš Mar- 
ąuette Park kolonijos.

Jos pasižymi gražiu due
tu dainavimu. Abi jaunutės^ 
bet gražiai dainuoja lietu
viškas liaudies dainas.

Matote dabar, koks lietu
viškas bus šįmetinis “Drau
go” koncertas. Atėję nebū
site apvilti. Įsigykite dabar 
savo tikietus. ,

SUSIRINKIMAI
Bridgeport. — Mo'enj Są- 

gos 1-mos kps. metinis su
sirinkimas įvyks penktadie
nį, sausio 14 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Jurgio pan?p. svet., 
ant 2-rų lubų. Visų narių

prašom atvykt šin susirinki
mą n ir užsimokėt mokesnius 
į, są-gą už 1944 metus. Me
tinis susirinkimas, tad pra- 
šo&e jame būtinai dalyvaut.

A. Nausėdienė, rast.,
7207 S. Yates Av. 49,
Tel. Regent 1688.

UŽUOJAUTA
Prez. A. Smetonos Šeimai jos liūd

noj valandoj reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Dariaus-Girėno 
Kareivių Motinų Kliubas 
Chicago,. III.

HRE1PKITE8 PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY 
KIT AGENTU KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam/ 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TBVAMS MARIJONAMS
MDYSBS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

A,
eš — -

ForaSe^'Daij 
a U.S.WAR 33HDS

NULIŪDIMO .VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109 •

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

SI Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios šeimos

DABAR Yrra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite { mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

MAU ŽOLĖJ Al 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TROOST MONUMENT COMPĄNY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI

• SVARUS
«3' ‘GA

Rankose l

S. Lituanica Avė. Atsilankė 
tik laikinai važiuodamas iš 
Arizona į Floridą.

X Jbseph E. Jacobus-Jo- 
kubavičiaus iš Piaterson, N. 
X, Laiškas verta visiems per-1

darytas ir naujų narių va
jus.

X Liet Vyčių 14 lept, Ci
cero, naujos valdybos insta- 
lacija bus penktadienį, sau
sio 14 di, 8:13 bažnyčioje:
Paskui mokykloj įvyks su- “toityti. Atsiuntęs prenrnne- 

ratą už “Draugą”, jis šitaip 
rašo: ”DWž: gerto, adminis-

In Almce-Lorraino eren tha 
family narnės have been taken from 
tha rosi don t s and Germanized 
narnos substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Meta have been given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
•U French culture ta these prov-

airinkimas. Kuopos pirm. y 
ra žinoma veikėja Stella 
Brazas.

X Mary MomtetkaM# ir
Gudaitė vadovauja Cicero 
Sodialicijos ruošiamam ypa
tingam vakarui — Minstreal 
Show. Mondeikaitė yra ve
dėja Šv. Antano parapijos 
Sodalicijoe" choro, kurį su
daro virš 40 mergaičių. Va
karas bus parapijos salėj. va
sario 6 d.

tracija. Siunčiu prenumera
tą uf “Draugą ” ir $1 už ka
lendorių. “Draugas” man la
bai patinka. Nors esu čia gi
męs ir- augęs, tik 18 metų 
amžiaus, bet “Draugas^' man 
geras laikraštis ir labai į- 
domus”. Ir kalbai ir raštas 
— kaip iš gramatikos; pa
rašyta mažai, o pasakyta La
bai daug.” Daugiau tokio 
jaunimo! «

PBRSONAUZED MEMORIALE AT NO ADDITIONAL COBTI 
PARTKUIEAK PEOPVE PR£FER PACHANKIS PRODCOTIONS 

DISTRIBUTORS OP THE FAMOUS MONTEEEO GRANITE
Most B,-a u tirui—Most Endurlng—Strongest—Best In The World 

BUY U. S. WAR BONDS W1TH THE SAVINGS
hREII'KITCS PKIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUAN1AN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

9V. ERJITGARDO4 MJttDJt
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

les yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinei 
MkidbSi švenčiausios Marijos Litanija, ir Kitos

Vertėtų įsigyti
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 2S (EBNTAI. Siųskite save

sekančiu

"LAIVAS"
* 2334 S. Oakley Avė., drica^B, I1L
*%har9aM90Be9sasmmasHHaieasMMaemmi

Remiate ir platinkite "Demigą'V M jis ir
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

✓

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWIN-AS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
incea the Gennans are bamlng 
libraries—evea tha privately owned

' French cook books. In Strasbourg 
Mono nearty 20,000 komes havo 
been damaged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our vsr efforts aro 
tranquil, būt nevortbolesa they 
mušt be determined if ore are to de- 
feat Hitler.

Buying War Bonda every pajr 
day is one good way to eahlbit our
deteradsatioB ta aki ta th. war 
effort.

V. 41

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZItfr FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

[PHONE 9000 1117 ROOSEVELT ŠTBEET

nudegimą, arta odoa ligą? 
TTekeatiktt ! Zaano pat JO 
MtaeelMtetaMta* Pa- 
kalina aeaaauų ttbMtana, 
■rnųaa ir kitokiu odta 
mosTlan- Pirk Zaaao 
šiandieni Vlauoae aptieki ■a sst,
žemo

A SIA thl. ipri ,'J\ r iUNS

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

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

PIRKITE KARO BONUS!

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE'
Patarnavimas

Dieną ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto' 
Dalyse

r L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YABDS 07811

I MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKASI
Phone YABDS UI

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
GOMMODORE 5760 

PULLMAN 1270

JOHN F. E LIDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANOE Dieną Ir Raku

L. BUKAUSKAS
10821‘SO. M1C1UGAN AVĖ, Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

<ees-v7 SOUTH

TelrVMIDS 1741-1742
4S8&S4 SOUTH OAUFORNIA AVHNUH 

TaL LAPsrtata
RADIO PROGRAMJ»—SlOO wT Plrmad Ir RfctVtrtafc tak

U atotlM WGE8 (1890). au Povilu Saltimlera.

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFOfrNIA AVĖ.________ Phone LAF. 3572

P. L RIDIKAS
8354 SO. 1IALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YABDS 1419

B
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtojo Blaisvinknę

Lietuvis kur tai Paciiike

ŽUVO AUTOMOBILIO NELAIMĖJ iDRAUGO"
Private first class Jonas 

P. Meskauskas gimė 1922 
metais, rugsėjo 12 dieną, 
Hamtramck, Mich. Baigė šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą, Detroite, 
ir Hamtramck high sčhool. 
Dirbo akipo įrankių išdir-

dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1942 metais, rugpiūčio 
mėnesį. Jis dabar yra kur 
tai Pacifike su marine corps. 
Dešimt mėnesių buvo ant 
SS. Republic laivo, ir. buvo 
nuvykęs į įvairias vietas pa
imti sužeistus marinus ir ci
vilius gyventojus pargabeni
mui į Jungt. Amerikos Val
stybes.

Jis buvo gavęs 25 dienas 
atostogų ir buvo parvykęs

i

Pfc. Jonas P. Meskauskas

bystės pagelbininkas (ap- 
prentice taol ir die maker).

Jonas P. Meskauskas į Dė-

ir Paulinos Meskauskų, ku
rie gyvena 9680 Dyar str., 
Hamtramck, Mich. Jis par
vežė į vairių dovanų iš tų 
salų, kurias aplankė.

Jonas Meskauskas yra ne
vedęs. Jis turi keturias se
seris ir brolį, visi gyvena 
Detroite.

Už kelių valandų po padarymo šio atvaizdo kongreso 
atstovės Clare Booth Luce ir jos duktė Anna Clara Brobaw, 
pastaroji grįždama į Sanford universitetą žuvo automo
bilio katastrofoj. (Acme-Draugas telephoto)

Racionavimo kalendorius
» . y / f

Atsirnintinos ir svarbios dienos

Mirga-marga

Pasidairius po Chicago
Nuvilko Mink 
furkotį

Prie Astor ir Schiler gat
vių plėšikai nuo Mimi Mar- 
leaux, manikuristės Amba- 
sador East Hotel, nuvilko 
mink furkotį $1,500 vertės 
ir dar iš rankinuko pagro
bė $35.

• • •

Davė 10 dienų laiko
Illinois Commerce Commi- 

ssion davė Illinois Bell Te- 
lephone Co. ir Commerce Te- 
lephone Workers Union de
šimts dienų laiko susitarti 
dėl kilusio tarp kompanijos 
ir unijos ginčo ryšium su 
kompanijos įvesta nauja si
stema — mokestį už telefo
nus nuo kostumerių rinkti 
kas du mėnesiai. Unija sako, 
kad tokiu būdu daug darbi
ninkų išmeta iš darbo.

* s *

Narkotikai nubausti
Madison gatvės narkotikų 

ryšio penki nariai pastaruo
ju laiku buvo policijos su
čiupti ir federalio teisėjo W.
H. Holly nubausti kalėjimu, 
būtent: C. Schultz, 1127 W.
Madison St.; J. Albęrt, 1023 toja State Revenue Departa- 
W. Madison St.; A. Burn, mente, policijos sulaikyta 
1121 W. Madison St.; Sam važiuojant girtam stovyje, 
Stella, 4651 S. Mozart St. ir 
Mrs. Billie Hill, 1649 War- 
ren Avė. Jie ne tik patys 
narkotikai, bet šmugelio ke
liu įsigiję morfinos tablete-
lių parduodavo kitiems.

• • *

Moterys į grosemes
Majoras Kelly paskyrė 12 

žmonių komitetą, kuris va
dovaus rekrutavimui mote
rų darbams grosernėse. Gro- 
seminkų ir darbininkų unijų 
vadai pareiškė War Manpo- 
wer Commission apie didelį 
trukumą darbininkų aptar
navimui kostumerių. Net 
šeimininkės bus raginamos 
padirbėti savo apylinkės 
grosernėse po
dų.

Daug skundų OPA'i
Paul A. H. Shults, vei

kiantysis Office of Price 
Administration Chicago sri
tyje, regionaliam OPA ad
ministratoriui A. Elson’ui 
pristatė 1,500 skundų, kurie 
į ofisą suplaukė bėgiu pa
starųjų dviejų savaičių. 
Žmonės skundžiasi, akd alie
jaus kuponai išsibaigę, o žie
ma dar tik įpusėjus. Shults 
sako, kad ši žiema 11 nuoš. 
šaltesnė, negu praeitoji.

♦ » w
Aludariai perka
botaberius

Chicagoj posėdžiavo Unit
ed States Brewers Associa- 
tton, kuri nutarė nupirkti 
karo bonų už $650,000, kad 
už juos butų pastatyti du 
Liberator bomberiai vieton 
“Brewery Wagon”, kuris nu
krito ir sudužo laike bom
bardavimo Pioesti aliejaus 
šaltinių Rumunijoj.

• • *

Mergina hit-run 
draiverys

Virginia Dingman, tarnau-

ir teigiama, kad ji sunkiai 
sužeidė ir paliko prie La 
Sallė ir Wacker Drive trafi- 
ko policmoną Raymond Bau- 
man, kuris dabar randasi Šv. 
Luko ligoninėj. Mergina gi
nasi nuo kaltinimo.

• » *

Pataria steigti pieno 
barus

Visi žinome, ko iki iiol bu
vo galima gauti saliunuose. 
Bet Chicagoj seimuojanti 
Midsrest National Dairy 
Products Corporation pats 
ris, jog saliunuose būtų ati 
daryti ir pieno barai, kad 
norintieji pieno išsigerti ga

keletą valan- Į lėtų gauti jo stainais, kaip 
.geriama alus.

Sausio 15 dieną baigiasi 
data dėl stamp No. 29, ket
virtoje racionavimo knygelė
je, gera penkiems svarams 
cukraus gauti; paskutinė 
diena naudojimui extra 
stamp No. 2, ketvirtoje ra
cionavimo knygelėje, gera 
dėl penkių punktų šviežiai 
kiaulienai ir dešrai.

Sausio 20 diena yr*i pa
skutinė diena naudoti D, E 
ir F žalias štampas.

Sausio 21 diena yra pa
skutinė diena naudoti gazo
lino kuponus No. 9 “A” kny
gelėse.

Juodom maišely 
$3.000

t
Šiomis dienomis mirė Miss 

Anna Borkoske, 82 amžiaus, 
gyvenusi adresu 1426 N. 
Avers Avė. Gyva būdama ji 
visuomet su savim nešioda- 
vos juodą maišelį, apie kurį, 
po jos mirties, pradėjo eiti 
įvairios kalbos. Susidomėjo 
ir policija ir atvyko į namus 
patikrinti maišelio, kuris jau 
buvo jos brolio žinioje. Ir, 
štai, ką rado: $500 auksi
niais ir daugiau kai $2,500 
auksinėmis senomis bumaš- 
komis. Be to, sužinota, kad 
velionė įvairiuose bankuose 
dar turėjo pasidėjus apie 
$8,000.

Kadangi velionė buvo išsi
rūpinus senatvės pensiją, 
dėlto jos turtas dabar už- 
areštuotas ir iškelta byla.

Mažiau nelaimių 
1943 m.

Greater Chicago Safety 
Councll praneša, kad praėju
siais metais mirimų nuo ne
laimingų atsitikimų buvę 
1,632 — 83 mažiau, negu 
1942 metais. Iš 38.000 miri
mų Chicagoj praėjusiais me
tais vienas iš dvidešimts tri
jų buvo priežastim nelaimin
go atsitikimo.

Sausio 29 dieną baigiasi 
data dėl R, S’ T ir U rudųjų 
štampų.

Vasario 7 diena yra pa
skutinė diena naudoti ant
rojo periodo kuro aliejaus 
kuponus. .

Vasario 20 diena yra pa
skutinė diena naudoti G, H, 
J žalias štampas.

Vasario 28 diena yra pa
skutinė diena ketvirtame pe
riodiniame padangų apžiūrė
jime, kurių savininkai turi 
“B” ir “C” korteles.

v

Kas nors naudojas 
9,000 point'ais

OPA buvo išklausinėjimas 
mergaitės Mary Szopinskos, 
14 m., kuri prieš kiek laiko 
eidama į mokyklą pametė 
savo patėvio T. Krochmals- 
kio, sav. White Star Inn, 
1563 Milwaukee Avė., 9,000 
point’ų mėsai pirkti, ir nie
kam nesakius, nes manius, 
kad tai “menkas dalykas”.

Po išklausinėjimo Kroch- 
malskis paliuosuotas nuo at
sakomybės.

METINIS
KONCERTAS

Sausio-Jan. 16 d., 1944
SOKOL SALĖJ

2345 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS
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LIETUVIŠKOS VESTUVES 
Groja

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
PRYZINIS ORKESTRAS
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BRIGHTON PARK SODALIECIŲ CHORAS į>

Nepaprastas įvykis
Monahans, Tex. — Dešim

ties metų ir keturių mėne
sių amžiaus negrė mergaitė 
pagimdė dukterį, kuri sveria 
aštuonis svarus ir aštuonias 
uncijas. Apie tai pranešė Dr.
E. J. Cook, iš. Monahans, pe
reitą antradienį. Jis pasakė, 
jog mergaitės metų amžių 
paliudijo gimimo pažymėji
mas ir jos senelių pareižki- Daugiau SUSivaldyiHO 
mai. Dr. Cook pasakė, kad 
gimimas įvyko sausio 1 die
ną, motina ir kūdikis jaučia
si gerai. ,

Pabėgo iš kalėjimo
Iš kalintos kalėjimo, išlau

žę geležinius virbalus ir iš
mušę langus, pabėgo du kali
niai: Michael Cerese, 27, 
949 W. Polk St. ir Wllliam

KLEVICKAITE IR ANT. KAMINSKAS 
AKADEMIJOS ORKESTRAS SAVO PRY-

KONCERTE:

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

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

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

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

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

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

KONCERTO PRADŽIA ......*4:30 Vai. popiet: Tlkietai (su U. S. War Tax) $1.00
Bus šoktai po koncerto 7.30 vai. vak. prie geros muzikos.

Paskelbtas karas girtavimui
Didžiausia
spaustuvė

Naudojami šunys
Sabotažninkams sekti ir 

gaudyti nacių Vokietijoje 
yra naudojami šunys. Na
ciai su šunų pagalba suseka 
ir svetimų valstybių para
šiutininkus.

Padangos
Automobilių padangos 

greičiau nusineštoje prie 411- 
Pisano, 25, 1336 W. Erie St tos temperatūros, negu prie 
Abu vagyn-plėiikal. įšalto*. —j.

Ouebec, Canada. — Que- 
bec provincijos arkivysku
pas ir vyskupai gyvai susi
rūpino, jog padidėjo alko
holio (degtinės) vartojimas. 
Arkivyskupas ir vyskupai 
kreipės į kunigus ir nurodė 
parapijos kunigams, kad jie 
kalbėtų iš sakyklų mažiau
sia vieną kartą per mėnesį 
apie susivaldymo (tempran- 
cijos) dorybę.

Kardinolas Villeneuve sa
vo pareiškime pastebi, jog 
reikia kovoti visomis jėgo
mis prieš girtavimą.

Didžiausia spaustuvė visa- 
Vyskupai vėl kreipės į gy- me pasaulyje yra Washing- 

dytojus, slauges ir katalikų tone. Tai Jungt. Amerikos 
akcijos vadus, kad jie savo Valstybių vyriausybės spau-
žodžiais ir veiksmais pagel
bėtų kovoti su girtybe.

Vyskupai yra tikri, jog 
blaivumas įsigalės, jei bus 
daugiau maldos ir pasiauko
jimo žmonių gyvenime.

Pietuose
Daugiau kaip pusė žmo

nių pietinėse valstijose gy
vena ūkiuose arba mažuose 
kaimuose.

____

stuvė, kurioje sipausdinami 
kongreso rekordai ir visokie 
vyriausybės leidiniai.

Deimantai
Sakoma, jog dabartiniu 

metu pasaulyje yra maž
daug už septyniasdešimt mi
lijonų dolerių vertės visokių 
deimantų.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ




