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Be perstojimo atakuoja invazijos krantą
Vyskupas Hoban linkėjo Lietuvai 
, atsistatyti nepriklausoma valstybe

Min. Žadeikis ragino lietuvius tęsti
Prez. Smetonos darbus Lietuvos laisvei
CLEVELAND, sausio 14.1 šiai rūpėjo nepriklausomos

—Po Pontifikalinių Mišių Lietuvos atstatymas. rMins- 
už a.a. Lietuvos Prezidento tras ragino lietuvius įamžin-
Antano Smetonos sielą va
kar, J.E. Vyskupas Edward 
F. Hoban kalbėjo į Šv. Jono 
Katedroj susirinkusią minią. 
Savo trumpoje bet gražioje 
kalboje Jo Ekscelencija pri
siminė apie Šv. Bažnyčios 
Sakramentus ir jų reikšmę 
pavieniems asmenims ir tau 
toms. Baigdamas, Vyskupas 
linkėjo lietuvių tautai po 
karo susilaukti nepriklauso
mos, katalikiškos Lietuvos.

Clevelando raitfeji polici
ninkai sudarė garbės paly
dovus ir gražiai palydėjo 
karstą nuo katedros iki mie
sto rubežiaus.

Calvary kapinėse Lietuvos 
ministras Povilas žadeikis 
trumpai prisiminė apie tai 
kad Prez. Smetona visą savo 
gyvenimą pavedė laisvos 
Lietuvos reikalams, ir jog 
šiuo laiku velioniui lahiau-

ti tą Prezidento pasišventi
mą toliau tęsiant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
darbą.

p. J. Zuris savo kalboje 
sakė mirus’o Prezidento as
muo turėtų lydėti lietuvių 
pastangas Lietuvos laisvei 
ir nepriklausomybei.

Pažymėtina, kad Cleve
lando miesto taryba (City 
Couhcil) priėmė ir majoras 
užgyrė užuojautos rezoliuci
ją dėl Prezidento Smetonos 
mirties. Tos rezoliucijos nuo 
rašai, per lietuvį City derk 
John T. DeRighter, įteikti 
velionies šeimai, ir L’etuvos 
ministrui bei konsulams.
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Savo šeštoj naujoj žiemos ofensyvoj, rusų kariuomenė pasivarė per Pripeto pelkes ir 
užėmė Mozyrą, o iš užimto Samy pasistūmėjo j šiaurę ir okupavo Dombrovltsa. Rusai taipgi 
užėmė Konotopy ir 50 Htų miestelių Novogrado-Volynski apylinkėje. (Acme-Draugas Telephoto).

Visą dieną puolė Prancūzijos krantą
' Vieni grįžta, kiti skrenda atakosna

LONDONAS, sausio Ii.— 
Ankara radio pranešimu, Ja 
ponijos ir Vengrijos minis
trai Bulgarijai buvo užmuš
ti sąjungininkų atakoje ant 
Sofia pirmadieny.

LONDONAS, sausio 14.— 
Paskutiniems skvadronams 
lėktuvų grįžtant iš didelės 
dieninės atakos ant šiauri
nės Prancūzijos, britų didie
ji bomberiai šį vakarą skai
do Olandijos pusėn naujom 
atakom, kurios šiomis dieno 
mis daromos be paliovos. 
Nacių operuojamas Hilver- 
sum rad’o, į pietryčius nuo 
Amsterdamo, ir tiesiog pa
kely į Vokietiją, 6 vai. va
kare staiga sustojo translia 
vęs. Manoma tai nurodo, jog 
britų lėktuvai buvo pastebė
ti beskrendant virš Olandi
jos kranto.

Dideli daliniai bomberių 
nuo ryto ikii sutemos ataka
vo šiaurinės Prancūzijos in
vazijos krantą. Spėjama, kad 
jų atakos buvo koncentruo- 

i j amas Pas de Calais apylin
kėj. Paskutinis grįžtančių 
lėktuvų nusileido betems
tant. Manoma, kad šiandien 
padaryta rekordinės atakos 
dienos metu.

Kiek žinoma, šiandienos 
ataka buvo ant tokios pat 
skalės, kaip milžiniškoji ata 
ka Kūčių vakarą, kuomet 
1,300 Amerikos lėktuvų su
sidėjo su kitais sąjunginin
kų lėktuvais masinėm ata
kom.

Oras labai palankus. Do
ver prataka labai rami. Tos 
sąlygos labai padeda milži
niškom atakom.

CHICAGO, sausio 14. — 
Illinois valstybės gubernato
rius Dwight H. Green pa
siuntė Lietuvos konsului Pet 
rui Daužvardžiui grižų bei 
jautrų užuojautos laišką.

Japonu 'lėliu' seimas Nelaukime vokiečiu 
faksuoja kunigus subyrėjimo: Knox
NEW YORKAS, sausio 14 

—Japonų radio pranešimu, 
jų paskirtas Philippine sei
mas priėmė naujų taksų by
lių, kuris uždeda 24 peso 
mokestį “profesionalams, k u 
nigams ir ministeriams ’ 
kad davus jiems "progą pri 
sidėti prie valstybės palai
kymo.”

Philippinų peso prieš karą 
buvo vertas apie 50 centų, 
bet nuo japonų invazijos jo 
vertė nežinoma.

CLEVELAND, saušio 14. 
—Laivyno sekretorius Knox 
šiandien sakė viltis, jog Eu
ropos karas bus greitai ba g 
tas, yra tik malonus svajo
jimas. Anot Knox, nėra pa
grindo laukti nacių naminio 
fronto subyrėjimo, kadangi 
sąlygos, po Himmler ir geš

Olandai jau pasiruošę 
atkeršyti vokiečiams
LONDONAS, sauso 14.— 

Okupuotos Olandijos gyven
tojai neslepia savo intenci
ją atsiskaityti su visais o 
landais naciais, kuomet tik 
sąjungininkų kariuome n ė s 
išlaisvins jų kraštą. Taip ta/ 
papasakojo vienas pabėgęs 
olandietis.

Automobilio nelaimėje 
žuvo Ciano teisėjas
LONDONAS, sausio 14.— 

Gen. Domhico Mittica, na
rys nacių sudaryto fašistų 

‘tribunolo, kūris nuteisė gra-
tapo kontrole, yra visai skirfą Galleazzo Ciano mirti, 
t ingos nuo praeito karo są-buvo užmuštas automobilio 
lygų. nelaimėj.

Rusų kariuomenė užėmė Mozyrą
Taipgi užėmė Kalinkoviči miestą

LONDONAS, sausio 14.— 
Maskvos radio. pranešimu, 
kazokų kavalerija jau per
kirto nacių pabėgimo kelią 
vakaruosna nuo Mozyro ir 
jau prajojo toli už Mozyro.

nuo Novogrado Volyęski, ir 
Brykovą, 9 mylias toliau į

U.S. lėktuvai puolė 
aerodromus prie Romos

ALŽYRAS, sausio 14. —
Amerikos didieji ir viduti
nieji ^bomberiai atakavo na-

vakarus. Centro dalinys taip cių Guidonia, Centocelle ir

Alianlai pasivarė 4 
mylias pirmyn Burmoje

NEW DELHI, sausio 14.— 
Adm. Lord Louis Mountbat-

Nuskandino 3 pilnus 
japonu kariu laivus
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, sausio 14. 
— Lengvieji sąjungininkų 
karo laivai, patroliuodami 
Vitiaz pratakoje, prie Keis 
Point nuskandino tris japo
nų išlipdinimo laivus, kurie 
buvo pilni kareivių, ir prie 
Šio sunaikino dar du, kurie 
buvo prikraunami. Tai yra 
dar kitas įrodymas, jog ja
ponai, evakuoja savo kariuo
menę iš Naujos Gvinėjos.

Gen. MacArthur štabo 
pranešimas taipgi pavadino 
japonų teigimą, būk jie at
siėmę Arawe pusiausalį Nau 
joj Britanijoj, grynu melu. 
Anot pranešimo, amerikie
čiai tame pusiausaly, artile
rijos padedamai, išnešė tris 
sėkmingas atakas ant japo
nų pozicijų;

Sąjungininkų lėktuvai bom

Ciampino aerodromus, neto
li nuo Romos. Nežiūrint 40 
nacių lėktuvų opozicijos, mū 
sų lėktuvai numetė bombas 
tiesiog ant priešo aerodro
mų, ir visiškai išaižė pasi- 
bėgėjimo aikštes.

Romos radio vakar sakė 
90 “anglų-amerikiečių” lėk
tuvai atakavo Romą.

Mūsų lėktuvai taipgi ata
kavo Perugia, Umbria pro
vincijoje, 80 mylių į šiaurę 
nuo Romos, o vidutinieji 
bomberiai puolė kitus aero
dromus. Prie Sibem'ko, Ju
goslavijoj, atakuota priešo 
laivai.

Dienos operacijose numuš-

gi įsiskverbė kiton svarbi on 
nacių susisiekimų apylin- 
kėn, spaudimui didėjant ant 
Rovno, 50 mylių į, pietus nuo 
Sarny, ant Lucko, 65 mylias 
į pietvakarius, ir Kovelio. 
80 mylių į vakarus.

Jeigu rusai už’ms tą apy
linkę, Lvovas bus izoliuo
tas, ii* nacių geležinkelis ei 
nantis ten iš šiaurės bus la
bai apsunkintas.

Rusų daliniai šiuo laiku 
randasi aipie 95 mylias nuo 
“Curzono linijos” — kurią 
sąjungininkų komisija po 
praeito pasaulinio karo siū
lė kaipo demarkacijos liniją 
tarpe Rusijos ir Lenkijos, ir 
kurią rusai dabar ir vėl siū
lo lenkams kaipo naująją 
sieną tarpe jų kraštų.

Pietiniam fronto gale, ru
sai atmušė smarkias nacių 
kontratakas į rytus nuo Vin 
nitsa, kur naciai bando su 
laikyti rusų žygiavimą i Bu- 
go upę ir Odessos-Varšuvos

LONDONAS, sarusio 14.—
Rusų kariuomenė šiandien 
užėmė Mozyrą ir Kalinkoviči 
susisiekimų centrus, tuo pa
ruošdama Žlobino-Berdičevo 
geležinkelio linijos dalį rusų 
vartojimui. Tie du miestai, 
kuriuose naciai per mėne
sius įsitvirtino, buvo rusų 
užimti po keturių dienų ofen 
syvos šiam sektory.

Tie du laimėjimai • buvo 
paskelbti maršalo Stalino 
specialiam dienos įsakyme.
Tais laimėjimais paruošta 
kelias rusų kariuomenėms 
žygiuoti per Pripeto pelkes 
į Pinską.

Žemiau užšalusių Pripeto 
pelkių, 160 mylių į pietvaka
rius, Gen. Vaitutin pirma Uk 
rainos armija užėmė Tuto- 
viči geležinkelio stotį, lt 
mylių į vakarus nuo Sarny,
Korets, 20 mylių į vakarus geležinkelį

LENKIJOS VYRIAUSYBE ATSAKE 1 RUSIJOS NOTA
LONDONAS, sausio 14.— tras Romer, ir ambasadorius 

Lenkijos vyriausybė Londo- Londonui Raczynski ir vėl 
ne šį vakarą paskelbė savo tarėsi su Anglijos užsienių

Prancūzai kariai užėmė Aųuafondala
U. S. kariai tampriau spaudžia Cassino

•SĄJUNGININKŲ STABAS( Trečiadienio naktį ameri- 
Alžyre, sausio 14.—Penktos kiečiai atmušė nacių kontra- 
armijos {prancūzai kariaii pa- taką ant Cervaro, ir sukon- 

solidavo savo la'mėjimus, 
bei gręsė naciams šiauriniam 
Trocchio kalno šone, tik į 
pietus nuo Romos vieškelio 
ir 3 mylias nuo Cassino.

Vokiečių opozicija šioje 
aps’gynimo juostoje yra di
delė. Jie aplink Cassino pa
statė daug mūrinių tvirtovių 
ir visą apylinkę apdraikė 
spygliuotom vielom. Kalnai 
aplink Caasino, ir upėskran 
tai yra, pasak nacių belais
vių, paversti į taip vadina
mą "Gustav liniją.”

Sakoma galutinos kovos

ten štabo pranešimu, sąjun- sistūmėjo pirmyn dvi my
lias per Apeninų kalnus. Ata 
kuodami plačiu frontu Ita
lijos centre, prancūzai užė
mė rytinį šoną San Pietro 
kalno, ir baigė okupuoti Mon 
na Casale kalną, į pietus nuo 
Colli-Atina vieškelio. 

Vokiečių komandos prane-

g/ninkai kareiviai, žygiuo
dami iš naujai užimto Maun- 
gdaw į japonų Akyab ba?.ę, 
pasivarė pirmyn dar 4 my
lias Buriuos vakariniu kran
tu.

KALENDORIUS
Sausio 15 d.: Šv. Povilas 

atsek, ir Šv. Mauras; seno
vės: Dailius ir Karijotė.

Sausio 16 d.: 2-as sekm. 
po 3-jų Karalių, šv. Marčė
nus; senovės Jovaras ir Ge- 
danė.

Sausio 17 d.: šv. Antanas,

Šimas pripažįsta, jog naciai 
pasitraukė iš Aųuafondala 
miesto, 7 mylias j šiaurry
čius nuo Cassino, kas reiš
kia, jog prancūzai pasivarė 
iš užimtų kalnų aplink tą 
miestą, ir jį užėmė.

Štabo pranešimas sakė. už Cassino bus labai aršios
amerikiečiai kariai pasiva-

vien.; senovės: Auseklis ir rt pirmyn iš pietų į Cassino 
Tulevaldė. , iF^sę, ir š’uo laikų vis tam

priau apsupa Cassino gamti
nes ir dirbtines apsigynimo 
linijas.

ORAS
Dalinai ūkanota ir šalčiau.

ir kruvinos.
štabo pranešimu, nuo iš

lipimo Italijoje rūgs. 3 d., 
penktos ir aštuntos armijų 
frontuose suimta s u v i r i 
8,000 vokiečių belaisvių.

ta 10 priešo lėktuvų;, ir din-, bavo ir apšaudė japonų įren-
go 5 sąjungininkų lėktuvai

atssakymą įi Rusijos sausio 
11 d. notą dėl Rusijos-Len
kijos sienos. Anot praneši
mo, lenkų vyriausybė savo 
atsakyme nekalba tiesiogi
niai apie sienų reikalą, bet 
atsišaukia į Jungtines Ame
rikos Valstybes ir Angliją 
prašydama jų padėti užmez
gime diplomatinių santykių 
tarpe Lenkijos ir Rusijos.

Lenkų Premjeras Mikolaj- 
czyk, užsienių reikalų minis-

reikalų sekretorium Antho- 
ny Eden.

Vienas faktorių, nurodan-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Vichy 

radio pranašauja, jog neto- 
limoj ateity britų aštuntoji 
armija pradės ofensyvą, ku 
rios tikslas bus Pescara uo
sto užėmimas.

IŠ WASHINGTONO. — 
Atstovų butas nubalsavo ka
reivių balsavimo reikalą vi
siškai pavesti atskiroms va! 
stybėms.

IŠ PEARL HARBOR. —
čių>» jog greit gali įvykti laivyno lėktuvai dar kartą 
santykių užmezgimas yra bombavo Mlll atolf, Marshall 
tas, kad rusų nota. nereiks- saiyne- Visi lėktuvai saugiai 
lauja atstatymo Ribbentro- K’i*0-

gimus Alexishafene, N. Gvi
nėjoj. Rabaul, kitam salos 
gale, nukentėjo nuo kitos 
naktinės atakos. Keturmoto- 
riniai lėktuvai numetė 23 to
nus bombų ant Vanakanau, 
Lakūnai, ir To,bėra aerodro
mų.

Kitii mūsų lėktuvai nume
tė 36 tonus bombų ant Cape 
St. George, Naujoj Irelandi- 
joj, kur sunaikino kelis pas
tatus ir sukėlė didelius gais
rus. Vienas japonų lėktuvas 
numuštas, ir kiti gal sunai
kinti.

'Atakoj ant Alexishafeno, 
sunaikino prieplauką ir pra
dėti gaisrai.

WELLINGTON, N. Z., sau- 
IS ALŽYRO — Centrinėj šio 14.—šiandien m’rė Wil- 

Italijoj vyksta didelės kovos liam C. Burdett, Jungtinių 
tarpe nacių ir prancūzu ks Amerikos Valstybių mlnis- 
rinomenlų. Amerikiečiai k- j teris Naujai Zelandijai. Pa-

atsineš į Lenkijos atsišauki- kūnai atakavo geležinkelius laikai bus parvežti į Macon, 
mą. aplink Romą. | Ga., kur bus palaidoti.

po-Mototovo 1939 m. nusta
tytos sienos.

Šiuo laiku pasaul’s laukia 
matyti, kaip Rusija dabar
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Parapijos 
susirinkimas

Sausio 16 d. 3 valandą po
piet bus Šv. Baltramiejaus 
parapijos metinis susirinki
mas. Klebonas ragina visus 
parapijomis dalyvauti. IrvtLk

Susirinkimą vedė pirm. Ele
na Kuzmickienė. Narių bu
vo skaitlingai susirinkę.

Pirm. atsisakius, jos vie
ton išrinkta Mikalina Zavac- 
kienė, vice pirm. Emilija 
Kuzmiekiene, raštininke bu
vo Rūtelioniūtš, dabar joe 
v ėtą užėmė Emilija kačins-

ną popierą išneštų prie na
mo arit gatvės. Popierą rei
kia surišti j pundelius. Laik
raščių pundeliai turi būti 18 
colių aukščio, o žurnalų ( ma

Abu jie yra baigę parapi-l Yra stropioj daktarų prie- 
jos mokyklą ir Waukegan> žiūroj.
Tovvnsb p High Scfaool.

Pagerbė lietuvį

gazlnes) pundelių aukštis' 'William Venclauskae, gy- 
turi būf, 12 colių. Išnešti' venąa 802 S. Jackson St., 
reikia ne vėliau 8:30 vai! nesenai buvo pagerbtas di-

rai kiekvienas parapijonas kaitė. Finansų rast. buvc 
turėtų rūpintis parapijos Marijona Akuseviėius, dabai 
reikalais. joe vietą užėmė Bronislava

Klebonas labai išgyrė pa- Mačiuliūtė. Ižd. buvo A. Ma 
rapijonus už praeitų metų tulėnienė, dabar jos vietą 
įaukas. Sakė, aukos buvo la- užėmė Marijona Gerghaty. 
bai gausios. Bus galima at- Maršalka išrinkta Ieva Sky 
mokėti skolos apie 8 tūks- rienė. Susirinkimai bus lai- 
tančiai dolerių. Sako, Dievui komi kas p rmą pėtnyčią

ryto.
Popierą yra reikalinga ka

ro tl almėjimo pastangoms. Ji 
reika’inga daugiau nei šim
tui įvairių dalykų, surištų 
su karu.

Su tėvais per šventes

dele vakariene Pučiu salėje. 
Sykiu buvo pagerbti ir kiti 
22 darbininkai, kurie be per 
stojimo yra išdirbę Husaey 
Ceri Co. Wm. Venc*auskas 
dovanų nuo kompanijos ga-i 
vo sdabrinę lopetą (shoel).i

Susilaukė anūkės

Pranas ir Marcelė Bujan- 
Bujanauskai džiaugias susi
laukę anūkės. Jų sūnus Al
bertas ir žmona taipgi džiau 
gias susilaukę naujo šeimoj 
nario. Tai buvo sausio 4 d., 
Šv. Teresės ligoninėj. M.Ž..

Pirkite Karo Bonus

Linkime - jam sveikatos, 
Sgt. Raymond J. Bujan. kad galėtų užsitarnauti auk

sinus Prano ir Marcelės Bu- sinę lopetą.
jian-Buj antfuskų, praeitas Wm. Venclausko du sūnūs

DR. VAITUSH, OPT. 
Lirruvis

padedant, ateinančiais me
tais gal deginsim morgičius, 
bes skolos lieka tik 13 tūks
tančių.

Dvasinė puota
,e.

Sausio 10 d. Šv. Vardo 
draugystė ė’e “in corpore” 
prie šv. Komunijos 9 valan
dą Mišiose šv. Po Mišių bus

tuojau po pamaldų.
Draugijos pramoga sausio

9 d. buvo labai sėkminga 
Pelno liko apie $75.00. At
silankę labai džiaugės sma
giai laiką praleidę. Pramo
gai aukojo: Ona Bakshienė, 
Bronė Bioletto, Petronėlė 
Augusta vičienė, Johana Nor 
kus, Valeria. Rukstels, Emi-

pusryčiai klubo kambary ir Ii j a Kuzmickas, Adelle Ma-

šventes pra
leido namie 
su tėvais. 
Vi e š ė j o 15 
dienų. Tikrai 
buvo s m a- 
gios Kalėdos, 
kuomet į tė
vų namus su
sirinko visa 
šeima. A

Sgt. R a y 
Bujan jau 
metai, kaip

metinis susirinkimas. Dva
sios vadas kun. Albinas Kiš- 
kūuas ragina visus narius 
būbnai atsilankyti.

Metinis susirinkimas
šv. Teresės Altoriaus Puo

šimo draugystė turėjo me
tinį susirinkimą sausio 7 d.

PIRKITF KARO BONUS!

tulėnas, Ieva Skyrienė, Jose- 
phina Kačinskienė, Ona Ju
nevičienė, Eleanora Muger- 
ditcian, Domicėlė Rajūnas. 
Veronika Zilaitis, Marcelė 
Pavalonis, Marijona Akuse- 
vičius, Ona Baroni enė, Ona 
Kuzmickas, Elena Kuzmic
kas, Petronėlė Mesec, Mika
lina Zavaskiienė.

Užvalkalus, kuriuos Čepai
tienė dovanojo, laimėjo Jo
nas Navickas. Susanos že- 
kienės dovaną (Lace Doi- 
lies) laimėjo Emilija K112- 
mickienė. Didelį pyragą iš
keptą Matulėnienss laimėje 
kun. Albinas Kiškunas, bet

Raymond 
J. Bujan.

kariuomenėj. Pradinį apmo
kymą gavo Fort Sheridan, 
paskui buvo perkeltas į 
Camp Hood, Texas, kur (pa
skirtas tankų-na'kintuvų di
vizijom •

Sgt. Ray yra baigęs para
pijos pradžios mokyklą ir 
Waukegan Township High 
School. Jis yra gerss akor- 
dionistas, taip pat myli dai
nas.

Du sūnus kare

Margarieta ir Kazimieras 
Navickai jau du sūnus yra 
išleidę į kariuomenę, Sgt. 
William kariuomenėj yra 
nuo 1942 ir tėvams rašyda-

jis vėl aukojo. Antrą karią vo, kad patenkintas korio 
teko Antaninai Akusevičie- gyvenimu, nes daug ko iš- 
nei.

yra Dėdės Šamo kariuome
nėj.

Aliejus plaukė gatvėmis .
3,100 gal onų aliejaus pa

plūdo gatvėmis, kuomet tro- 
kas paslydo ir apvirto prie 
Washinglon ir Spring gat
vių. Aliejus iš Gary, Ind., 
buvo vežamas į No. Shore ir 
vieną chemikalų dirbtuvę.

Apvirtęs trokas, gal, bū
tų užsidegęs, bet greit at
vykę ugniagesiai staiga 
daug vandens ant jo užpy
lė.

Nuostoliai siekia virš po
ros šimtų dol.

Sužeistas
T. Staniulis, 819 Lincoln 

St., randasi Šv. Teresės ligo
ninėj. Sausio 8 d. jie Chica- 
go Meat Market, kurioj dir
ba už bučerį vinim susižeidė 
ranką ir užsinuodijo krau
jas.

M metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

OptometrleaJly Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
me be akinių. Kainas pigiau kaip

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Kverythlng in the line of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Faetory Representatlve.

SHOWROOMS IN , 
MERCHANDISE MART
For appointment eall — 

REPUBUC 6051

A c

a\\

V

rUARCUTI^

WHFC - 1450 kilos.
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADI0 LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

4712 South Ashland Av.
Fh<me YABDS 1373

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindnesa), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

DR. G. SERNER

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO

Popieros vajus

Sausio 22 d. bus vajus 
3enos popieros

mokęs. Pastaruoju laiku bu
vo parvykęs namo paviešėti. 
Prieš parvažiuosiant namo 
buvo pakeltas į seržantus.

pom aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lieg- 
aamtnuotl Jas modemltklausla 
metodą, kurių regėjimo mokslas 
saU sutelkti.

M DOBTAI PATTMMO

urruvis akių aroraMAS 
16 metų patyrimas

TaLi Tardė 1829
Pritaiko Aklniua 

Kreivas Akla 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvl 
8401 BO. HALSTED ST. 

Kampas S4U Btrset
19 iki 4| nuo • Iki I

A«s« J

Wauksgan Po 15 d. grįžęs į stovyklą 
miesto valdžia, atsišaukia į | išsiųstas į užjūrį, 
visus gyvento jus ir prašo, Jo feroVs Sgt. Albertas
kad paskirtą dienį, visą se-

Dr. John J. Smetona 
Dr. 1 J. Smetona, Jr.

SEKMADIENIAIS — nuo I 
iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

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

Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND 8URGE0N 
4645 So. Ashland Avenae

OFISO VALANDOS: 
lfna 2 iki 4 ir nno 6 fld 8 vaL vak. f. NedžBoaais pagal sutartį* 
Offlee Tat TARds 4787 
Namų TBL PROspeet 1990

ir

Kai jum* prikimba veikaminia už
kietėjimai ir Jūi jaučitėi nuvar
ginti, dervuoti ir blogoje nuotaikoje 

'ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, neviriki- 
nimų, nemigų, neturėjimų apetito ir 
jūe skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
garų ir iipūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomoso. 
Daugiau negu liuoeuotojse, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
I 18 pačios Gamtos gyduolių 
aknų, iiadų ir augmenų. Gomoso 
luoda nerangiom žarnom veikti ir 
>agelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa* 
ųelbsti orašalinti užkietėjimo gasua, 
ir suteikia skilviui ma-
onų šilumos jausmų.

Vartokit tikrai kaip nu
rodome ant bonkutėa 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
lonios pagelboa 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį, įsigy
kite Gomoso 
šiandien.

Jeigu lės negalite nusipirkti savo apylin
kėj. ihjikit prsiytns dėl nrūnti “luilpaatai- 
mui” pssialymo Gomoso ir gausite —

60« vertė* 
Bandymui Bonkutėa

ba. prrairs olsjo linimsht —
antiseptikas — kuria suteikia greit* paleng- 
vtnins* nūs reumatiaku ir Kunigiškų 
issuamų, muakutinio nugsrakauamo, sustin- 
guaių ir skaudžių muskulų,* patempimų ir 
ny katelėj imu.
DR. FKTBR-8 MAOOLO — alkilinta — 
palengvina laikinai nekurtuos akauaminguS 
skilvio Sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkitiea 
aavfrikinlaus ir rėmuo.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

irgi jau metai, kaip kariuo
menėj ir mokinasi inžinierio 
profesijos. Jis irgi buvo par
vykęs namo.

1801 Bo. AstiUnd Avenne 
L Kampu ll-tos

omo valamdosi 
a eite a. te nu i:H p. m. 

* iv žaMad. IiM a aa. 
flfi f:M p. m.

DYKAI

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėliua, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PR1ENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
Muzikaližkų Instrumntų, Muši 
kaližkų Knygų, Stygų, Rekor 
dų Ir kitų visokių muzikalii 
teiktų.

raišom Laikrodžius, Laikro-
ISlius, Žiedus, Rašomas Plunk- 
mas ir Muzikaliu* Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JRWELBY — W ATCHMAKER 

— MU8IC
1216 ARCHER AVENUE 

IAFAYETTE 8617

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ MNIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS ^PROGRAMA
IS Radio Stoties

W. G. E. S. - 1390 Kilocydes
išskiriant 
Sekmad.

Taipgi Pasiklausyki! Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

KAS RYTĄ:-Niio 8:45 iki 9:15,

I Supkit ii “Sneelal 
| lymo” Kuponų — Dabar
I O Įdėtas 11.00. Atsiųskit man apmo- 

kils 11 uncijų Gomoso ir dykai —
6«i vertės — bandymui bonkutėa 

' Ola jo ir Magolo.
I □ C. O. D. Užlaidos pridėtos)

1 Vardas.

Adi 4Ž~
I
j DR. PETIM FAHRNEY ė SONS C0. ,

Dapt. ST1-2TJ

L IMI Veahtaųtea Mvd.. Ckleoųe lt, AL j 
1S» Skinley St.. W1nnlpaų, Man.. Caa.1

Pašte Ottsaa..

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginic 91 u

Perkėlė savo Raktinę | 
BRIOHTON PARKA

Su Ineome taksais Ir kitais rei
kalais kreipkitės virlminėtu 

antrašu.

• ■:*'Ai tansiHC’

Rea. 6958 So. Tabnaa Ava.
Bes. Tel. GROvehill 0617 
Ottloe TsL REMoek 4849

DR. J. J. SIMONAITIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OTISO VALANDOS
Valandos: 3-4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedžliomtt susitarus 
2428 West MarųMtte Rted

TaL TARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenae 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginla 0036 
deridencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

M. TARds 5921
KENvoed 6107.EXTRAI EXTRA1 ■-

Permalnytaui 
vardas It

LtetuvUkas
tydukaa

REMKITB
SENĄ

LIBTUVIŲDaauoą
ir. KAimsB, esą.

MONABCH LIUUOB
8629 80 HafcatedSt. 

mone TARDS SOM

DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
— REMONTĄVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUO9IMCIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU ~
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ftYMIAU&A LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

— 47 Metai Sekmlago Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3288 SO. HALSTED 3T.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 85th Street

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS a

GYDYTOJAS IR CHIRrTRG AS 
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir v. v. 
Bekma<L, Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

TeL CANal 0257
Rea. Tel.: PROspeet 665&V

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 9149

dr. v. a simkus >
•THTTOJAS B CHIRURGAS 

B AKINIUS PRITAIKO 
744 West S5th Street

VaL: 11-12; 24; Ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—24 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo ranko
mis.

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

DR. PHERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Westeru Ava. 
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartj.

Ofiso TeL .... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenae 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

‘ir Penktadieniais 
VaL: 19-12 ryta. 24, T-9 P. 1<- 
8147 8. Balnted St, Chicago 

Pirmadieniais, TredAdteaiiais 
Ir šeštadieniais 

Valandos: 8—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 fld 4 
vai. popiet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmads nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CmRURGAS

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL IAFayette 3210 
Rea. Tel. IAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— ~
Saukite: KEDzie 2868 r 

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

Penktad. 8:30 fld 9:30 vak. 
Seštad. 6 vaL fld 9:80 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

PLATINKITE “DRAUGĄ’^



šeštadienis, sausio 15, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CrfICAGO, ILLINOIS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No, Dearborn Street' 
TvJ. RANdolph *488-9488

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commlsslon nu

statymai reikalauja kad (lauki
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
lluosnvimo Raštų (statemeni of 
a vallabillty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persi tikrink lt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga paltuosa- 
vimo raštas, .lūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

BU8 BOYS
AtMSaiikit 1 Polnnnnik Knmhsri 

EDGEVATER REACH HOTEL 
KS40 Rberidnn Rii.

Patvrimn nereikia: darbe s yra 
lenrvn.8 išmokti ir m^s mokam iš 
praduos 70e i valanda: 48 vai.
savaitei; laikas ir nusė už viską 
virš 40 valandų. Harbas dienomis 
ir valandos nuo 8 rvto iki 4 pn. 
Si vra maža auganti ištaiga ir mes 
tikimės kad čia jums patiks.

Ateikite ir pasitarsim.
ANCHOR RUBBER MFO. CO. 

223 W. Illinois St.

TOOL
DIE

JIG
IR FIXTURE MAKERS
MAŽŲ IR VIDUTINIŲ DAIKTŲ

- AtalSnuklt J Vai et Sbon
FDGEWATER BEACH HOTEL 

534* Sherldan Rd.

DARBAS TIKTAI DIENOMIS

SQUARE TOOL & DIE CO.
1322 N. EI.STON HUM 7400

ANGLTTT HIKERS
Tr darbininku varde. 

SPENCER COALS
4618 Relmnnt Ava

IŠMOKIT OFFSET 
SPAUSTUVĖS AMATĄ

Mes išmokinsim jumis šį amatą 
mūsų moderniškoj dirbtuvėj. Ge
ra pradinė mokestis su 2 savaičių 
apmokamomis atostogomis. Dar
bai diena ar nakti.

MATYKIT MR. FIEDLER

POOLE BROTHERS
85 W. Harrison St.

VYKIT IR VAIKTNIT Rhinninff room 
darbams ir sbr’mi kepvklos darbi
ninku. Gera mokestis, nuolatiniai.

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. Louis Avė.

OFFICE BOY 
PATYRIMO NEREIKIA 

SVARBI PRAMONE
Pfet-vakarų miesto krašte. 16 me
tų senumo ar suvirš, darbai nas- 
tovūs su gera proga įsidirbimo.

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd PLACE 

Lafayette 0163

WAREHOUSE VYRŲ
Vyrų ir vaikinų prie pakavimo ir 
orderių išpildymo; pastovūs dar
bai, gera mokestis. Kreipkitės 
prie Mr. Crosby. i

PITTSBURGH PLATE GLASS 
COMPANY

451 St. Clair St.PIRKITE KARO BONUS!

HEIJP WANTED — VYRAI HELP WA\TF,D — VYRAI
—

Štai tikra proga išmokti naudingą 
ir įdomų amatą.

Puiki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite į

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

LENGVI dirbtuves darbai 
Gera mokestis, svarbi pramonė. 

MOORE BOYĖS, INC.
315 N. Ada

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.

VESTMENT DIRBTUVE 
PASTOVUS DARBAI

23 NORTH FRANKLIN ST.

★ ’ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers 

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEKEIKIA 

GERA MOKESTIS 
z ★ ___

MERIT DIRBTUVE
Gabumu {vertinimas dirbtuvėje duoda jums progos Įsidirbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.
★

Dirbtuvės tvarkoma Cantem pristoto valgius kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų.

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

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis
( I

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTNELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

HELP YV'ANTED — VYRAI

Svarbūs Darbai 
Plieno Warehouse

Pastovūs Darbai

Patyrimo Nereikia 
Patogioj Vietoje

Atsišaukit
Employment Ofisan

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

(2 bloeks nortlt of Dlvision St.)

$41.48
UŽ 54 VAL I SAV.
NAKTINIAM WASHUP VYRUI

Darbas: apvalymas sDaustuvė je 
presų nuo 4:30 pp. iki 2 ryto. 

Patyrimo nereikia.
Atsišaukit i

TRANSO ENVaOPE CO
3542 N. Kimball Avė.

HE1P WANTED — VYRAI

VYRŲ 
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS
ATSIŠAUKIT Į

2924 F. 5Ist ST.
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 
Steel 8C Wire Co.

PF.IP VVANTF.D — MOTERYS

MERGINŲ
GENERAL UTILTTY 

FLOOR DARBININKIŲ 
DEL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palutsis

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

MERGINOMS
MOTERIMS

TARNAIČIŲ
PRIVATINIAM KT.IEBE /

GERA MOKESTIS 
UNION LEAGITE CLUB 

ATSIftAUKlT
312 S. FEDERAL ST.

BEI K IRIĄ DARBO DIENĄ

MERGINŲ AR MOTERŲ prie paka
vimo. Patyrimo nereikia, pilno ar 
dalinio laiko darbas, gera mokestis, 
nuolatiniai.

DEER PARK RAKINO CO.
400 N. St. Louis Avė.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, *87.50 J mėneej 
Pilnam ar daliniam laikui 
KrelpkitBg prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 RheHdan Rd

LAUNDRY DARBININKIŲ 
Patyrimo nereikia. Mes iftmoklnsino 
Jus. Gera mokestis. Atsišaukit )

CHAMPION LAUNDRY, INC.
2500 Fullerton Avė. 

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ
FEEDERS. FOLDERS 

IR FINISHERS
PRIVATINIAM KITUBE 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

UNION LEAGUE CLUB 
312 S. FEDERAL ST.

BEI KURIĄ DARBO DIENĄ

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

<SJ
ČIA RASITE TĄ DARBĄ 

KURĮ NORITE GAUTU

TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

Vokiečiai išgabensią iš 
Vilnijos 15,000 lenkų!

(LKFSB) Londono laikraš 
tis “Dz. Polski” gruodžio 13 
d. numeryje praneša gavęs 
žinių, kad vokiečiai smar
kiai persekioją lenkus, ypač

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

AMŽ. 16 nu 56
Lengvi Dirbtuvės Darbai.

Malonios Sąlygos.
Vai.: 8 ryto iki 4:30 pp.

JENSEN RADIO MFG. CO. 
6601 S. Laramie

MOTERIS REIKALINGA
South sidės modemiškam name 
prie abelno namų darbo ir virtu
vėje ; privatinis kambarys su mau
dykle. Gera mokestis. Skalbti ne
reikia.

Tel. Atlantic 3022

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmiestyje 
Moterims Iki 50 metų senumo. 
Vai.: 5:30 vak. Iki 12 naktj. 

KABO PRAMONĖJE '

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžius 20 iki 50 metų.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:30 ryto iki S pp.

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
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.

VYRAI m MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

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
3531 WEST 47th STREET

PER VISĄ SAVAITĘ ATSISAUKT!1 Į EMPLOYMENT OFISĄ

Rytų žemėse. Įtakingesnieji 
asmenys areštuojami. Dalis 
jų žūna kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose, o da
lis išgabenama darbams. Vil
nijoje okupantai pasirengę 
artimiausiu laiku išgabenti 
15,000 lenkų, kad sau suma
žinus pavojų užnugaryje.

t
Balstogės vaivadijoje oku

pantai, keršydami už nuola
tinius užpuldinėjimus, išžu- 
dę 4,000 lenkų. Apie tai lie
pos 15 d. paskelbė Balsto
gės apygardos komendantas.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. AtslSau- 
klt darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. ę

2742 W. 36th PLACE

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse 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.

VYRŲ
IR MOTERŲ 

REIKIA
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA

SVARBUS KARO DARBAI
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PROGA ĮSIDIRBIMUI

INTERNATIONAL 
SPRING COMPANY

222 N. Washtenaw
(4 blokai 1 vakarus nuo Western 

Avė. Lake St. gatvėkariu iki 
2700 i vakarus).

WI1SCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos kronika

Ryt dieną po sumos Biru
tės dr-ja laikys savo susi
rinkimą.

Šįmet mirtis Labai anksti 
atsilankė mūsų tarpan. Sau
sio 5 d. palaidota Šv. Jurgio 
kapinėse a. a. Leonas Saka
lauskas. Sausio 10 d. po sun
kios operacijos ir ligos mi
rė Elz. Valentinienė; palai
dota irgi Šv. Jurgio kapinė
se.

Prieš šv. Kalėdas buvo su
rengta vakarienė pagerbti 
parapijos seseles ir įtaisyti 
reikalingų dalykų jų name. 
Parengimas buvo labai sėk
mingas. Pelno padaryta virš 
$200.00. Nupirkta blankietų, 
paklodžių, rankšluosčių, lo
voms apdangalų ir kitų rei
kalingų dalykui Klebonas ir 
seselės nuoširdžiai dėkoja 
rengėjoms ir visiems, kurie 
prisidėjo prie to parengimo. 
Ypatingai ačiū moterims, ku 
rios pradėjo šį parengimą.

Pereitą sekmadienįi įvyko 
parapijos susirinkimas. Raš
tininku pasiliko tas pats, Jo
nas Druktenis. Iždin. išrink
tas Petras Pilipavičius, jau
nas ir darbštus vaikinas.

Per pereitus metus parap 
skolos atmokėta $4,800.00. 
Dabar skolos telikę tiktai 
$4,000.00 ir tai pas keturis 
parapijomis. Norima ir tą 
skolą iki) metų pabaigos at
mokėti. Tad visi parapijo- 
nai raginami daugiau auko
ti kiekvieną sekmadienį. Kad 
taip mūsų parapija gražiai 
stovi, tai dėkui mūsų gerb. 
klebonui kun. Pr. Skrode- 
n;ui, MIC. Jo rūpestis, darbš
tumas ir sumanumas mūsų 
parapiją pastatė ant kojų.

Parapijos choras ruošiasi 
prie koncerto, kurs įvyks 
prieš gavėnią. Tikietai jau 
platinami. Kaina 50c. Visi 
kviečiami paremti chorą.

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

Lithnanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—R ANDOLPH 9488

LUHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
1«W

PIRKITE KARO BONUS!

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

Sodalietės gražiai 
veikia

Nedėlioj ėjo prie šv. Ko
munijos “in corpore’’ ir po 
visam turėjo pusryčius ir su
sirinkimą. ų

Sesuo Ann Marie taipgi 
dalyvavo ir suteikė mergai
tėms gražius aprašymus.

Daug kalbama apie būsi
mą vakarą, po Velykų. Narės 
neužilgo pradės mokytis vei
kalą.

Kitą mėnesį pusryčius pa
gamins Salome Zaleckas ir 
LaVerne Reid.

Norime gauti naujų narių 
Dėlto bus dedama pastangų 
kad daugiau prisirašytų. La
bai gražu, kad mergaitės 
priguli prie tokios gražios 
draugijos ir išvien darbuo
jasi. Kitos priklauso per 
daugelį metų ir nori dar to
liau priklausytii. Kurios no
ri prisirašyti, (prašomos su- 
seiti pirmininkę, arba ateiti 
kas pirmą nedėlią kiekvieno 
mėnesio kada visos sykiu 
eina pri:e šv. Komunijos.

Stellia Stulgaitis priruoš 
“Sodality Paper” sekantiems 
dviems mėnesiams.

Sodalietė

Iš parapijos choro 
veikimo

Choro nariai laikė savo 
metinį susirinkimą ir išrinko 
sekamą valdybą 1944 me
tams: pirmininkas — Joseph 
Borden, vice pirm. — Ann 
Mockus, raštininkė — Lu- 
cille Seianas, iždininkė — 
Mary Beitas, gaidų tvarkyt 
— Stella Stulgaitis ir Anne 
Cizik, maršalka — Anthony 
Vitkauskas.

Padėkos žodis praeito me
to valdybai). Darbas buvo ge
rai atliktas ir tikimės, kad 
tie nariai ir toliau darbuo
sis. Sveikiname naują val
dybą ir linkime vesti gražų 
darbą toliau.

Varg. Pr. Bujanauskas ir 
pirmininkas prašo visų cho
ro narių lankytis į prakti
kas kas pirmadiepį, 7 valan
dą. Norime, kad visi daly
vautų, nes darbuojamės bū
simam koncertui, vasario 20 
d., parapijos svetainėje. Ka
da visi ateina, ir pastangų de
da, tai pasisekimas būna už
tikrintas. Tikietai jau par
duodami. Nusiipirkite iš ank
sto. Tikietai po 50c.

Choristė

Japonu kariniai aflachė 
suėjo konferencijom
STOKHOLMAS, sausio 14 

— Nacių kontroli u o j a m a 
Skandinavų telegrafų agen
tūra šandien pranešė, jog 
Japonijos militariniai atta- 
chė, priskirti prie pasiunti
nybių Europoje, Budapešte 
pradėjo kelių dienų konfe
renciją, “pagal nuo karo 
pradžios nustatytą procedū- 
rą-

Po sunkaus dienos darb 
imkim | rankas “Draugą 
Jis suteiks mums poilsio 
vairiomis žiniomis iš visi 
pasaulio.
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILf FRIEND 

2334 South OdUey Ava Chicago, ną«^i*
Published Daily, except Sundays, 

by tbe
UTHUANIAN CATHOUC ĘĘESS SODIETY 
A member of tbe Catbolic Press Association

$6 .00 per year Dutside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertteing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *..................................................  $7.00
Pusei metų ......................................     4.00
Trims mėnesiams ..............................................   2-00
Dviem mėnesiams .................................    1.50
Vienam mėnesiui ........................................................................ 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .....................................................................................$6.00
Pusei metų .............................................   3.30
Trims mėnesiams .      1.75
Dviem mėnesiams ..............................................   1.23
Vienam mėnesiui ............... ............................ i........................ 75

Užsieniuose:
Metams ................................... ............................................... $8.00
Pusei metų ....................v.............................. •................... 4.50
Trims mėnesiams ......................... ................................... 2-50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisinnčUma tam tikslui paSto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti Visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas sulig, savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai <jęi galiiųa, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštlų nededamos.

Entered as second-Cla&b Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Under the Ąct of March 3. 1870.

jis mąno kelrodis, informuotąja#, švietėja* ir kasdieninė 
pągųoda”. Dąug mūsų skaitytojų taip jaučia ir taip pa
sako. Ir teisingai. Rods, kad ir įsivaizduoti negalima, 
kaip £iųnku būtų apsieiti be “Draugo” žmogui, kuris 
su juo susigyvenę, kurį* pamylo ja skelbiamas idėjas, 
kur 3 pasinėrė į tą darbą ir kovą, kuriai jis per 35 me
tus vadovavo.

Tuo labiau yra svarbus mūsų laikraščių vaidmuo šian
dien, kuomet visame pasaulyje eina kova dėl žmogaus 
laisvės ir gerovės, dėl tautų šventųjų ^teisių į nepriklau
somybe.

Per 35 metus diug kartų mainės “rūbai margo svie
to”, bet nesimainė mūsų “Draugo” “rūbai”, nesimai- 
nė jo mis statymas. Jis buvo, yra ir pasiliks katalikiš
kas, lietuviškas ir darbininkiškas. Įr, kaipo toks, jis 
buvo, yra ir bus mums reikalingas. Kad “Draugas” ga
lėtų dar geriau tarnauti mums, Bažnyčiai ir tautai, duo
kime jam sustiprintą medžiaginę paramą. Vieną iš to
kių progų turime rytoj.

U, S. biudžete besvarstant

Didysis dienraščio vaidmuo
ŠIEMET “DRAUGUI” 35 METAI

Mūsų skaitytojai ir rėmėjai jau gerai žino, kad rytoj 
įvyksta dienraščio “Draugo” metinis-tradicinis koncer
tas. Kaip praeity, taip ir šiemet gausingai susirinksime 
pasiklausyti programos, kuri pati už save kalba, už ku
rią agituoti nereikia, nes ji yra patraukli. Taoau ta 
proga pora žodžių parašysime apie mūsų laikraščio vaid
menį apskritai.

Šiemet “Drauguii” sueina 35 metai nuo kuklios pra
džios Wilkes Barre, Pa., mieste. Šią sukaktį plačiau pa
minėsime vasaros metu, nes pirmas “Draugo'’ numeris 
pasirodė 1909 m. liepos mėn. Tačiau ir dabar bus pra
vartu vieną kitą faktą apie jį suminėti.

Per 35 metus pasaulis daug kartų buvo sukrėstas. 
Daug kartų mainės “rūbai margo svieto”. Daug sukrė
timų pergyveno ir lietuvių tauta, kurios gyvenime taip 
jau ryškių atmainų yra įvykę. “Draugas” išvydo pa
saulį dar tais metais, kuomet Lietuva tebekentė Rusi
jos carų priespaudą, prieš kairią lietuviai per su virš 
šimtmetį kovojo ir kurios jungo nepakeldami, ieškojo 
laisvės ir globos kituose kraštuose. Atvykusieji į Ame
riką, ji laisvės šalį, lietuviai spietėsi .į parapijas ir drau
gijas, pradėjo leisti savo laikraščius, kad čia savo bran
gią tautybę ir tikėjimą išlaikyti ir padėti savo broliams, 
likusiems Lietuvoje, vesti kovą prieš caro vergiją. 
“Draugas” irgi šiam tikslui užgimė ir visą laiką vy
riškai kovojo už Lietuvos žmonių teises ir už Ameri
kos lietuvių religinę, tautinę ir socialinę gerovę. 

KOVOJA UŽ TAUTOS TEISES
Kiek mes čia turime centralinių (nacionalinių) orga

nizacijų, vienokių ar kitokių įstaigų, vienuolijų ir t.t., 
“Draugas” visoms ištikimai tarnavo, prie jų steigimo 
ir ugdymo dėjosi.

1914 m. Lietuvą palietė pirmąją pasaulio karo lieps
nos, “Draugas” buvo pirmas, kuris šaukė amerikiečius 
gelbėti savo brolius patekusius į karo liepsnas. Tautoje 
iškilo Laisvės ir nepriklausomybės šūkis, mūsų laik
raštis visu š'mtu nuošimčių jį rėmė ir pradėjo įgyven
dinti. Lietuvos nepriklausomo gyvenimo laikotarpiu jis 
rūpinosi, kad Lietuva visas jai priklausančias žemes 
atgautų (Klaipėdos ir Vilniaus kraštą), kad jii būtų 
demokratiška., kad jos piliečiai ir laisve,'ir medžiagine 
gerove, ir socialiniu teisingumu naudotųsi.

NIEKUOMET NENULEIDO RANKŲ
Išklo antrasis pasaulio karas. Lietuva pateko į rusų 

bolševikų, o vėliau į vokiečių nacių okupaciją, “Drau
gas” nenuleido rankų. Jis ne tik smerkė ir smerkia 
okupantus, bet griežtai, nepajudinamai stovi už lais
vos ir bepriklausomos Lietuvos respublikos atsteigimą 
su Vilnium ir su tomis Rytų Prūsijos dalimis, kurios 
Lietuvai priklauso. “Draugas” laikydamasis to nusi- 

• statymo ir ta kryptimi dirbdamas, tiki jungtinių tau
tų pergalei ir tiki tam, kad po pergalės ir prie Lietu
vos gyvenimo bus pritaikinti Atlanto Čarterio dėsniai. 
Tasai pasitikėjimas mūsų laikraščiui duoda dar dau
giau akstino skatinti lietuvių visuomenę visais gali
mais būdais remti didžiąsias Amerikos karo pastangas. 

KATALIKIŠKAS, LIETUVIŠKAS, DARBININKIŠKAS
Ne be reikalo venas senas, rimtas, akylai sekąs mū

sų tautos, Amerikos ir pasaulio gyvenimą skaitytojas, 
neseniai pasakė: “Be ‘Draugo’ man sunku būtoj apsieiti:

✓
Prezidentas Rooseveltas, patiekdamas kongresui biu

džeto projektą, pažymėjo labai svarbų faktą. Jis pa
brėžė, kąd ačiū vadovybei ir darbo našumui, Amerika 
yra šauniai pasiruošusi, pasigaminusi karo reikmenų. 
Sumanūs mūsų karo vadai, kurie dabar yra pasiskirstę 
strateginėse pozicijose, pagapaįntus reikmenis visa pil
numa galės panaudoti lemiamiems žygiams oru, van
denimis ir žeme. Anot Prezidento, Amerikos gigantiš
kosios pastangos pusę krašto išteklių panaudojo karo 
produkcijai. Amunicijos gamyboj Amerika beveik tiek 
padariusi, kiek visi kiti kraštai kartu sudėjus.

Nepaisant, ar karas baigs® anksčiau ar jis tęsis to
liau, Amerikai yra prisirengusi. Atsitikime, jei karas 
užsitęs, karo reikmenų gamyba dar eis smarkiau. Jei 
pergalė bus pasiekta anksčiau, negu numatyta, pramo
nė bus tuoj pertvarkyta naujiems reikalavimams. Pc 
karo mus lauk a antras didelis tikslas — rekonstruk
cija., kurioj visi norintieji dirbti rastų sau naudingą 
darbą.

Gale savo rašto kongresui Prezidentas priminė, kad 
šis antrasis pasaulio karas išvengti nebuvo galima, “nes 
taikingos tautos negali gyventi tame pačiame pasauly
je su tautomis, kurios pasidarė neatsakomingų klikų į 
rankįais. Ši taikai kliūtis bus pašalinta, sugriaunant vo
kiečiui ir japonų karo mašiną ir įsteigiant tautų tarpe 
pastovų bendradarbiavimą, kovoje dėl laisvės.”

Niekuomet Jungtinių Valstybių istorijoj nefiguravo 
taip didelės pinigų sumos, kaip dabar Prezidento pasiū
lytame biudžete. Tos sumos tiesiog kolosalės. Bet, rei
kia neužmiršti, kad niekuomet istorijoj nebuvo sudėta 
į Amerika rankas taip didelė atsakomybė, kaip dabar. 
'Atsiminkime, kad ne tik pačios Amerikos saugumas, 
bet viso pasaulio tautų laisvė ir gerovė didelėje dau
gumoje pareina nuo Amerikos karo pastangų, nuo per
galės ir jos dalyvavimo pokariniam pasauliui atsteigti 
darbuose.

IŠ KOVŲ SU JAPONAIS PACIFIKE
"ir

Amerikos marinaL-invazimnkai sužeisti vienoje karo lauko ligoninėj, Bougainville 
saloje. (Acme-Draugas telephoto) y
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Dorothy Dix sako - Sudaryta Baltijos
Laikykis šių 10 taisyklių - būsi laimingas komi,etas Švedijoje

, ’ •, 1 (LKFSB/ Kaip praneša

SPAUDOS APŽVALGA
"Rusija veikia viena"

j

Tokia antrašte “The New York Times” parašė dė
mesio vertą editorialą, kuriame nurodo, kad santykiuo
se su Lenkija Rusija pradėjo veikti viena. Ta proga 
Laikraštis primena Maskvos konferenciją, kurioj Ru
sija sutiko drauge su Amerika ir Anglija įsteigti tokią 
mašineriją, kuri užtįkrins trijų valstybių kooperąvimą 
ištirti Europos tarptautinius klausimus, iškylančius ka
ro eigoje. Lenkijos dabartinė padėtis kaip, tik ir sudaro 
tokį kląusimą, kurį turį rišti ne viena Sovretų Rusija., 
bet Didžioji Britanija ir Jungtinės Valstybės- Bet, to 
nepaisydama, Rusija siuntinėja Lenkijai ultimatumus.

New York Times rašo, kad Rusijos pasirinktasis ke
lias yra klaidingas. Jis sudarąs blogą precedentą. Anot 
jo, be tų trijų valstybių glaudaus koųperavimo Ir pasi
tikėjimo viena kitai negalima bus įsteigti pastovi taika. 
Nė v ena valstybė, nepaisant kaip ji būtų galinga, pati 
viena, be kitų bendradarbiavimo, taikos Europai neduos.

Rusija, versdama Lenkiją priimti pasiūlymus sienų 
klausimu, be p&sįt&fimo su kitomis didžiosiomis jung
tinėmis tautomis, tuo pačiu išreiškia nepasitikėjimą ir 
amerikiečiais ir anglais.

Gina Lietuvos laisvę
(LKFSB) Iš Londono mūsų korespondentas praneša 

apie tilpusi laikraštyje “Pree Europe” Roberto Mach- 
ray Straipsnį, kuriame įt’kinančiai kritikuojama sovie
tų spaudoje pasirodžiusieji pasikėsinimo baisai Balti
jos tautas prijungti prie Rusijos. Autorius pasisako 
ųž Baltijos tautų laisvę.

Taip pat žurnale “The Weekly Review” tilpo Arnold 
Jonės straipsnis “The Baltic States”, kuriame paaisar 
koma prieš užmačias susovietinti Baltijos kraštus.

Ii- Pasiryžk būti laimingu. 
Laimė dažniausiai yra savęs 
užhipnotizavimas. Gali ma
nyti esąs laimingu, bet gali 
manyti esąs nelaimingu. Nuo 
tavęs paties priklauso., ką 
pasirinkti. Čiupk visus pa
dorius pasilinksminimus, ku
rie tik pasitaiko ant tavo 
kelio. Niekuomet nepraleisk 
progos turėti nekalto juoko. 
Išmok rastu malonumo ma
žuose dalykuose. Jei negali 
nueiti įi Grand Operą, tai 
gali užsisukti radio. Priversk 
šypseną žaisti savo veide, 
kad ji nuo veido nenuslink- 
tų ir po kiek laiko šypsena 
laikysis natūraliai.

2. Išnaudok savo paskirtį. 
Žinoma, gal neturi visko, ką 
norėtumei turėti ir dalykai 
kartais susipainioja. Niekas 
nėra ant tiek giliukingas. 
Nėra tokio asmens, kuris ne
turėtų ką veikti, arba kuo 
džiaugtis. Svarbu, kad juo
kas atsvertų ašaras.

3. Nemanyk per daug rim
tai apie save. Nemanyk, kad 
viskas, kas su tavimi atsi
tinka, yra pasaulinio masto 
bei reikšmės ir kad vienaip, 
arba kitaip turi būti apsau
gotas nuo sielvarto, kuris 
paliečia kitus žmones. Kuo
met mirtis išplėš tau myli
mą asmenį, arba. neteksi tur
to — darbo, negrūmok dan
gui ir nereikalauk atsako, 
kodėl su tavimi tas turėjo 
atsitikti ir nepasidaryk liū
desio maištingu, surū
gusiu ir liguistu. Nuolankiai 
pasiduok likimo ištarmei, ne
reikalaudamas ypatingos ap
saugos nuo bendros visų da
lies. Mes niekuomet nesame 
taip laimingu, iki neįsitikri- 
name, kokie juokingi ir men
kučiai sutvėrimėliai mes e- 
same ir iki negalime pasi
šaipyti iš pačių savęs. 

Atsižvelk ) kitus
. 4. Nemanyk per daug rim

tai apie kitus. Tos daugy
bės nėra tiek daug ir pas 
juos. Jųjų kritiki tenestu- 
mia jus nusiminiman. Nega
lite visų patenkinti, paten- 
kykite save. Neleiskite jūsų 
kaimynams nustatyti jums 
gyvenimo saiko bei rodyk
lės. Nebrisk skolosna, norė
damas nepasiduoti Jonui bei 
Petrui, arba nesinerk iš kai
lio trokšdamas išmintimi su

silyginti su visus mokslus 
Ipraryjusiais riestanosiais. 
Būk toks, koks esi. Atliki
nėk tuos dalykus, kuriuos 
labiausiai mėgsti jei nori bū
ti užganėdintas ir laimingas.

5. Nesiskolink vargo, nes 
turėsi sumokėti dvigubus 
nuošimčius ir galų gale tave 
subankrūtys. Yra keista, ta
čiau įsivaizduoti dalykai sun 
kiau pergyventi, negu tikri. 
Akių negalime užmerkti iš 
baimės, kad kartais neįvyk
tų kas tokio, kas suardytų 
visą mūsų gyvenimą. Papras 
tai niekas neįvyksta, o jei 
kas atsitinka, tai nebūna 
taip blogai ir tą įvykį per
gyvename be žalos.

6. Nesinešiok pykčio ir 
pagiežos. Nepalaikyk senų 
vaidų. Neatmink visų blogu
mų, ką žmonės yra tau pa
darę. Pamiršk juo®. Neapy
kanta yra mirtinos dujos, 
kurios pasiskleidę mūsų šir
dyje, užnuodina musų pa
čių sielą. Išveja džiaugsmą 
iš mūsų gyvenimo ir įgelia 
mus pačius labiau, negu ką 
kitą. Niekas taip ne nu vargi
na, kaip nesantaika. Namai 
pasidaro pragarai neturinti 
gerų santykių šeimoj. Bile 
viešnagė nueina niekais, jei 
susitinka du tarp savęs šnai* 
mojančiu. Jei tatai turi prie
šą, atleisk jam ir išhučiuok 
abu jo veidus ne to priešo 
delei, tik savo laimės ir ra
mumo delei.

Ugdyk draugų skaičių

7. Neišeik iš apyvartos. 
Eik ir susitik su žmonėmis. 
Prigulėk prie ratelių, klūbų, 
draugijų ir parapijų. Susi-

PAT, Stockholme sudarytas 
Baltijos komitetas. Jo pir
mininku — prof. Norman. Į 
Baltijos komitetą įeina buv. 
Estijos prezidentas Rei, b. 
Lietuvos atstovas Ign. šei
nius, latvių prof. Balodis ir 
visa eilė švedų šviesuome
nės, užstojančios Baltijos 
valstybes. Komitetas jau su
spėjęs atspausdinti knygą, 
kurioje kalbama apie šio ka
ro įvykius Baltijos valsty 
bėse, ginama Baltijos val
stybių teisė būti nepriklau
somomis, priešinamasi vo- 
Kiečių ir bolševikų norams 
pavergti Baltijos tautas.

rask eibes draugų. Tai vie
natinis būdas • turėti gerą 
nuotaiką ir džiaugsmą, ti
kint, kad šis pasaulis yra 
geriausias pasaulis. Maža® 
paukštelis skraido ir čiulba 
linksmai, o ne kiauta varlė 
(clam), kuri savo kiaute už
sidarius, nesucypia nei cipt.

8. Pamiršk, kas buvo. Kas 
buvo, tai pražuvo, to nega
lima bepakeisti. Lieka gyve
nimas priešakyje, kuriame 
gali dar daug gero nuveikti.-

9. Daryk gero mažiau gi- 
llukingiems už tave. Paleng
vink kitiėms vargus, grei
čiau pamirši savus. Laimė 
yra pinigas, kurį pasilaiko
me, atiduodami kitiems.

10. Būk visuomet užimtas. 
Tai didžiausias laimės lai
das. Sunkus darbas yra var
go gyduolė. Dar nematei 
darbštaus žmogaus, kuris 
būtų nelaimingas.

Sulietuvino Lygumų Jonas

GARSINKITES “DRAUGE’

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

J«1 norite užsitikrinti nuo ugnies narnos, baldas, automobilius, 
ar šiaip kg apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrlters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALJAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY .
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

ir
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Raud. Kryžius ir jo veikla 1943 metais
k

1943 metas Raudonojo uit per 15 mėnesių gavo net. 
Kryžiaus darbai lietė žmc- 383,299 pranešimus ir už
neš visame pasaulyje. Čia klausimus apie gimines ka- i 
nors trumpai pažvelgkime į ro isteriotose vietose. Per tą
Raud. Kryžiaus veikimą.

Amerikos Raud. Kryžius, 
vienas iš 60 tautinių drau
gysčių, praeitais metais nu
veikė daug darbų užs'enyje 
įr namie, karo fronte ir tre
niravimo stovyklose ir pui
kiai tarnavo visoms ginkluo
toms jėgoms. Be šio milži
niško darbo, dar aptarnavo 
civilius žmones įvairiose pa
šauto dalyse.

Blood Donor Service su
rinko daugiau negu 4,000,000 
aukų ir tikrai išgelbėjo gy-

laiką patenkino 353,634 pa
našių pranešimų ir užklau
simų iš užsienio. Tie prane
šimai arba užklausimai bu 
vo gauti iš viso pasaulio ir 
iš Lietuvos.

Karo pašalpa civiliams pa
bėgėliams, maisto, drabužių, 
mu lo ir kitų reikmenų bu
vo pasiųsta į Rusiją, šiau
rės Afriką, Vid. Rytus ir 
kai kurias okupuotas šalis 
Nuo pradžios karo, rugsėjo 
1939 m., iš viso Raudonasis 
Kryžius civiliams karo pa

vybę tūkstančių mūsų sužeis šaipos 8Uteikė iki $77,000,- 
tųjų. Įrašė 27,600 slaugių Q00.
armijai ir laivynui. , Namų fronte Raudonojo

Pagamino net 925,000,000 Kryžiaus mokytojiaii išlavino
chirurgiškų reikmenų. Iš
siuntė apie 6,000,000 masto 
pakelių Amerikos ir Jungt. 
Tautų karo belaisviams ir 
160,000 pakelių sveikstan
tiems belaisviams.

Kovojantiems vyrams pa
rūpino klubus ir poilsio cent
rus užsienyje. Su militar'ais 
ir laivyno vienetais, namie 
ir užsieny, išlavinti atsto
vai, kurie padeda visiems 
asmeninėse arba kitokiose 
problemose.

Home Service Inąury U-

400,000 slaugių, 1,500,000
’ pirmos pagalbos teikėjų ir
300,000 asmenų mokančių 
vandenyje plaukti ir kitus 
išgelbėti. Be to, savanoriai 
pagamino net 12,000,000 į- 
vairiausių drabužių vartoji
mui namie čir užsienyje.

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

PIRKITE KARO BONUS!

DABARTINIAI VAIZDAI 16 AMŽINOJO MIESTO
I _ j

Amerikiečiams ir britams bombarduojant aerodromus sale Romos, bei kitus nac ų 
Įsistiprinimus Italijoj, yra net keturis syk pasitaikę, kad bombos nukrito ir ant paties 
miesto. Liudija tai šie atvaizdai. Viršuj kairėj ir dešinėj oro atakų sugriauta San Lo- 
renzo bazilika. Tai įvyko liepos 19, 1943. Centre dvi vienuolės pereina griuvėsius Santa

Religinė programa per Maskvos radiją

LIETUVOS LIŪDESIO 
VALANDOJE

Lietuvos Prezidento Antano Smetonos neti
kėta mirtis sukrėtė visus lietuvius visam pa
saulyje. Lietuviams jis buvo Rytų žvaigždė. Jo 
asmenyje Lietuva neteko šviesiausio ir tauriau
sio savo sūnaus, o jo šeima garbįngo vyro ir 
tėvo.

Baisiai sukrėstas Antano Smetonos mirtimi, 
aš liūdžiu kartu su Lietuva, visais lietuviais ir 
Prezidento šeima. Antano Smetonos gyvenimas 
ir darbai tebūna visiems lietuviams kelrodžiu 
per šimtus metų.

Antanas Tūly s

(LKFSB) Kūčių vakarą, 
kaip praneša žurnalas “A- 
merica”, per Maskvos ir 
Leningrado radijo stotis bu
vo transliuojama speciali re
liginė programa, skirta Bal
tijos kraštų gyventojams.

Šis dalykas, suprantama,

Maskvai daugiau rūpėjo pro 
pagandiniais, kaip religiniais 
sumetimais, vis dėlto reikš
minga, kad ir Maskva ima 
suprasti, jog religijos ir Baž 
nyčios išnaikinti negalima ir 
kad su jomis reikia skaity
tis. Bud riko Modemiška KrautuvS

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų ParlorSe- 

ų, rečių, Karpetą, Radijų ir 
lįdelė Jewelry Krautuvė sykiu 

■ui Rakandų Krautuve po vienu 
-•togu Taipgi Rekordai, Gaidos.

los. F. Bndrik, Ine.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumej 7237—4591

Teisybės Mylėtojų Draugystės
METINIS PARENGIMAS

bus sulošta vieno veiksmo komedija
“TARNAS ĮPAINIOJO”

Koncertinį dalį išpildys Keistučio Choras po vad. Onutė Metricks

Sekmadienį, Sausio (Jan.) 16 d., 1944
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ,

3133 So. Halsted St.
Durys atsidarys 3 vai. po pietų. Pradžia lygiai S vai. vakare 

Po Koncerto šokiai prie geros Muzikos.'1
Kviečia visus atsilankyti į Teisybiečių parengimą.

KOMITETAS

Kadlo Programai leidžiami 
Budrlko Krautuvės per 14 metų

WOFL 1OOO k Sekmadienio va 
kare l»:»0 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valanda

BERNADETOS GIESMĖ FRANZ WERFEL ' 
Harold Foster Iliustracijos

Vyskupas pasitraukė kėdę prie židinio — Ką sakai? — jis paklausė Vyskupas paėmė raštus.. Jis davė ženklą jam tylėti..

Tarbo vyskupas, Severus Lioransas pasitrau
kė kėdę arčiau židinio, savo raštinėje ir davė 
ženklą dekanui Peiramaliui taip atsisėsti. — 
Įvykiai prie urvo, — tarė vyskupas, — pat
virtina mano įsitikinimą, kad mes gerai pasiel
gėm. Pamąstyk kiek blogo būtų* padaryta Baž 
nyčiai, jei šitas tvoros išvertimas prie urvo bū
tų priskajtomas mūsų darbui. Aš turiu pasa
kyti, kad tamstos, dekane, pasielgimas šiame 
reikale yra tikrai protingas.—

__ Jūsų ekscelencija, — nuoširdžiai su pagar
ba tarė dekanas, — aš ir norėjau su tamsta 
šiandien pasikalbėti, nes aš nujaučiu, kad mes 
turėsime pakeisti savo pirmykštį nusistatymą.—

Vyskupas kiek nustebęs pakėlė truputį ran
ką ir klausė: — Ką tamsta sakai? — Jūsų eks
celencija, žinote, kad ai ūmai dalykų neapren- 

D*»vis«b fj<'«vrtfht. IM*. M

džiu. Bet aš pradedu abejoti ar Bernadeta iš
tiktųjų nematė apsireiškusios Moteriškės. — 
Pasiremdamas lazda vyskupas atsikėlė iš kė
dės, priėjęs prie staliuko paėmė raštus ir ta
rė: — Štai yra nurodymai komisijai kaip vesti 
tyrinėjimą.—

—Kada tyrinėjimas bus pradėtas, jūsų eks* 
celencija? — paklausė dekanas Peiramalis. 
laa yra antgamtinis įvykis ir be tikro ištyrimo

— Nežinau, — atsakė vyskupas; — Stetyik- 
ir ženklų negalima jo pripažinti. Jei dalyką 
negalima išaiškinti gamtiniu būdu, tada tik ga
lima pasakyti, kad įvyko stebuklas, šiame rei
kale mes negalime skubėti, kad neišstačius Baž
nyčios į pajuoką.—

Dekanas norėjo ką tai pasakyti, bet vysku
pas rankos ženklu paliepė jam tylėti.

IMS fcr Th. vuiiat Fvw* uiatribaud br K'air raataraa
ą

— Jei Masabieiio urve tikrai apsireiškė šven- 
čaiusioji Panelė Marija, užtvirtinimas turės a- 
teiti iš Romos. Aš darysiu atgailą, kad gauti 
Marijos atleidimo, bet skubėti šiame dalyke ne
galime.—

Kada minios žmonių taip veržėsi prie urvo 
ir stebuklai įvykdavo, ligonys 'išgydavo, kodėl 
Liurdo kunigai taip šaltai į tą visą žiūrėjo? 
Paskaitykite Vyskupo Bučio knygą: — Svč. 
Panelės Marijos Apsireiškimas IJurde, — ta
da pilnai visa sužinosite, kas tuo metu Liurde 
dėjosi. Tą knygą išleidžia “Darbininkas,” 366 
W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. PritAųskite 
$5.00 ųž ką gausite tą brangią knygą, kurioje 
ir jūsų vardas bus įrašytas-įamžintas pačioje 
knygoje.•b vttk »*• Book-of-tio-Mooth Cl.b. ta*

Jonukas buvo motinos bau. 
džiamas. Jam l ėpta pakirs
ti malkų ir nunešti suvar
gusiai kaimynei senutei. Vai
kas bausmę atlikę bet iki 
kol išpildė daug sugadino. 
Pirmiausiai, kirv’o kotą nu
laužė, pašiną rankon įsiva
rė. tvoros stulpelius apka
pojo, galop belipdamas laip
tais, su malkomis nusirito.

Matyt, menka tebuvo nau
da iš labdaringo jaunuolio i 
darbo. Nenoromis dirbda
mas, mažai naudos sau ar 
kit'ems atnešė. Bendrai,!I
kiekvienas nemalonus arba 
bent ne laisvos valios dar
bas baisiai sunkus; pasėkos 
iš dedamų pastangų tikrai1 
apverktinos.

Amerikos prezidentas, pra 
bildamas j visą tautą pabrie- 
žė gal prireikėsią gyvento
jus surašinėtiii, paskirstyti į- 
vairius darbus, nuo kurių nė 
vienas neturės teisės ar ga-j 
limybės išsisukinėti. Tautos 
gerovė bei apsauga reikalau
janti to priverstino darbo — 
sakė prezidentas.

Keletai miesto politik’erių 
nuožiūrai bus pavesta visa 
miestelio gerovė. Jie be ato
dairos suardys šeimas, siun
tinės įasmenis, kur ir kada 
jiems patiks. Nehus galima 
priešint a jų įsakymams, nes 
tas būtų išdavikiška. Kuo
mi skirsis Jungtinės Valsty
bės nuo Sovietų? Kur gi 
žmonių laisvė?

Kaip skaudu, nors kai ku
riems atrodytų juokinga, jei
gu vietinis . vargon’ninkas 
gautų paliepimą kūrenti dirb 
tuvės krosnis arba seselė mo- 

! kytoja, pamokas užbaigusi, 
turėtų kokiam nors bedie
viui višteles apžiūrinėti. Tik
rai nesmagios idėjo3, tačiau, 
pravedant priverstino darbo 
įstatymą — laba; realios.

Šaltai galvojant, kaip ne
išmintinga priversti asmenis 
prie jiems nežinomo, nema
lonaus darbo. Randasi tokių, 
kur e viena valanda gali tiek 
padaryti, kiek neprityręs 
žmogus visą savaitę yargdia* 
mas nepadarys. Kam vaikui 
ar moteriai brukti į rankas 
įrankius, kurių nemoka var
toti ir tiktai sugadins?

Tas bereikalingas prievar
tos darbo pasiūlymas ar tik
tai neplaukia iš garsiųjų 
prezidento “patarėjų”, ku
riems sukelia did ž i a ų s i o 
džiaugsmo žmones laikyti 
kaliniais, silpnapročiais, juos 
varinėti, bauginti skaudžiais 
įstatymais. Prievartos dar-

(Nukelta į 6 pusi.)

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PMCITŲ

VABTOJAMA8 NAUJAM ri.A«ril M* 
TKK1OI.AS NATUKAICn MUM 
SPA1.VOH DANIU VI-KIIMMn.

NAUJO*
BVUH8 Velvatone MA-'įfct-l M., KM

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEK t i. .A $

Neatsiduoda. B* "konlo. Natūrai*. q«|. 
▼oa Nobluaka. VIooJ toly tinome* dantų 
plattoa. Permatomos orjrotal olear pi.ltoa 

Plunksnos snnkumo, sanitares, Patm- 
klnimaa samntuotas. Matcrtola* laimi pa
ntas | remtini. Vienos dienos 
patarnavimas. Apskaieiarimai

Daromę p'elta* J*paiwt*e ir Į f nUa tik ii latanluotų dentt«tqJ

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1784 g, Ashlanil Snrt n Moų »2»i

Atdara nuo • Iki •. Mtnd uos s iki «. 
_______RAIBAM K UltTI V UBAI

*945 W 2«th st. tnd Fl Luw 2»<»8 
*0 N. Dcaiborn Rm. 808, Nią 

Vldurmloočlo vai. »— r. antradieni Ir 
ketvirtadieni nuo t Iki t

Įamžinkit savo vardą j Liurdo knygą
-7,arijirs stel>iiklliigŲ fiventovlų la

biausiai yra pagarsėjęs f/nidas, kur prie 
Masablt-liu upės, 1858 m. ftvč. Panelė Marija 
apslridskė mažai mergaitei Berandi Lai. Toje 
vietoje, kur Marija apsireiškė, atsirado šal-

___________________ tlnls vandens, gydųs (va rias kūno Ilgas.
Kas norėtų pi šėlau apl- Murdą, fivė. Pan.

Marijos apsireiškimus Ir (vykusius IJurde 
s tebūk lūs sužinoti, užsisakykite Vykupn p.< ■F* Būėio knygą, kurią šiomis dienomis lailt-

■J rastis ‘Darbininkas" spausdina.

1 Knyga Iliustruota da ’gybe paveikslą, kaip
_ Liurdo apsireiškimo vieta, Hi-nudetois,
B kuriai ftvč. Marija apsireiškė, (vairių ligo

nių, kurie stcbūkllngal pasveiko Ir kitų. 
Norintieji gauti šią begalo naudingą kny

gą, prisidėkite prė josiis išleidimo. Kas 
aukos *5.00 ar daugiau, tas gaus knygą ir 
Tų v ardai bus (amžinti - a‘spausdint< jįač'ojc 
Murdo knygoje. Knygos fondui aukai siųs
kite: Darbininkas, 388 W. Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass.

“Darbininko" Administracija,
Siunčiu $..........  |r prašau prisiųsti Murdo

knygą
V ardąs ir Pav..............................................,.,.

1858 m. ftvč, Panelė G*tvė ....................................................................
n udre škė Bernadetai Miestas ir valst...................................................

DABAR l’ra Geriausias Laikau Pirkti Pirmos RAftles 
Namų Materijolą Vi Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mflsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MHLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtą, vilką, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaulink perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LTTWINAS. 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8030 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniąis nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietą. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
West Pullmano 
naujienos

Prieitą sekmadienį per 8 
vai. šv. Mišias švento Var
do dr-ja ėjo bendrai prie šv. 
Komunijos. Pasibaigus pa
maldoms parapijos salėje tu
rėta pusryčiai, o pasistipri
nus įvyko metinis eusirinki-

Ateinantį sekmadienį (po
piet parapijos salėje įvyks 
parapijos metinis susirinki
mas, kuriame bus pasitarta 
parap'jos geresniu veikimu 
šiais metais. Be to, bus už
tvirtinta šiems metams pa
rapijos komitetas. Kleb. kun. 
M. švarlis paaiškins apie pa
rapijos gražiausį stovį — 
praeitų melų įplaukas ir iš-

mas. Tarp kitų dalykų tu- mokėjimus. Visi dalyvauki- 
vo renkama šiems 1944 me-1 me. Rap.
tams valdyba. Vienbalsiai
užtvirtinta praeitų metų val
dyba: dvasios vadas — kun.
Juozas Makaras, pirm. — E.
Riidavičius, vice pirm. — P.
Miko’.aitis, nut. rašt. — S.
Pik lūžis, finansų rašt. ir iž- 
dminkas Albinas Sabol. Rei
kia palinkėti (naujai) valdy 
bai geriausio pasisekimo.

Ei, lietuviai, kur važiuo
sim ateinantį sekmadienį? 
Be abejo, visi pasakys: o gi 
į dienraščo “Draugo” me
tinį koncertą. Brangieji, taip 
ir padarykime. Visi vykime 
į šaunų dienr. “Draugo” Įton 
certą ir paremkime vienin
telį čia Amerikoj lietuvių 
katalikų dienraštį, kur s taip 
kilniai mums tarnauja ir mo
kina.

M
Koncertas bus Sokol sa

lėje, 2345 So. Kedzie Avė. 
Bus graži programa, daug 
įvairimo, gardaus valgio ir 
gėrimo ir geriausias orkest
ras šokiams. Be to, pasima
tysime su kilnia publ'ka, ku
rios bus pilniausia auditori
ja.

Ateitininku drau
govės veikimas

Sausio 2 d. Ateitininkų 
draugovė Dariaus Girėno sa
lėje turėjo savo metinį su- 
sirir.k'mą. Lietuvos konsu
las P. Daužvardis patiekė į 
domią paskaitą Lietuvos rei
kalais.

Buvo išrinkta 1944 me
tams nauja valdyba iš pirm. 
kun. J. Prunskio, vice pirm. 
B. Skirienės, sek. A. Navi
kaitės, ižd. A. Petroko, me
no mėgėjų re'kalų ved. J. 
Stoškaus. Dvasios vadu vėl 
pakviestas kun. K. Baraus- 
kas. Papildomąją valdybą ir 
revizijos komisiją sudaro B. 
Bartaškaitė, V. Samoška ir 
Pranas Bumblauskas.

Šiame susirinkime turėjo
me daug įdomių svečių: U. 
S. Marines atstovas Jonas 
Vaiantiejus, draugovės gar
bės nariai Josephine iiir Pet
ras Daužvardis, mūsų nuo
latiniai rėmėjai Elzbieta Sa- 
mienė, Uršulė ir Vincas. Ga- 
leckai, svečiai F. ir E. Mas-

ATMUŠTOS JAPONŲ ATAKOS

Ameri kos pakraščių sargybos kariuomenė savo kanuolėmis atidarius ugnį į japonų 
lėktuvus, kurie smarkiai puolė amerikiečių invaziją į Cape Gloucester, New Britaine. 
(Acme-Draugas telephoto)

Pranešimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų dr-jos metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 16 d., 2 vai. popiet, 
Šv. Kazim'ero Akademijoj. 
Vi3ų ARD skyrių įgaliotų at
stovių prašom dalyvaut su
sirinkime, su raportais iš sa
vo veikimo. Centro valdybos 
narių ir išrinktų korespon
denčių ARD prašom atvykti 
susirinkiman, nes 1 a iii kas 
trumpas rengiantis prie 25 
metų ARD sukaktuvių. Svar
bu darbais pasidalinti. Pra
šom visų atvykt laiku, kad 
po susirinkimo galėtumėm 
dalyvaut “Draugo” metinia
me koncerte.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

piet, mokyklos kambaryje. 
Kviečia valdyba nares atsi
lankyti.

Nut. rašt., Sopihie Knapp

Draugijas Lietuvos Ūki
ninko metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, sausio 16 d., 
1 vai. popiet, paprastoj vie
toj. Prašoma narių susirink
ti, nes išgirsite draugijos fi
nansinį raportą iš knygoms 
peržiūrėtj komiteto ir pra
nešimą apie rengiamą vaka
rą. Nariai pasilikę su mo
kesčiais prašomi užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. ra?

kolaičiai. Po susirinkamo vi-i 
si dalyviai buvo nufotogra
fuoti.

Vėliau turėjome užkand-'

Nauja valdyba
Federacijos 26 skyriaus su- 

žius ir pasilinksminimą. I sir'nltime’ sausis 11 d 1944 
Draugovės nuolatinis akor- met!,ms valdybon vlenbateal

“Draugo“ koncerte dai
nuoja solo: Genovaitė Kle- 

Bridgeport. Katalikų vickaitė, Adelė Druktenytė,
Antanas Kaminskas.

Marąuette Park. — Tėvų) 
Marijonų Bendradarbių 5-tas 
skyrius laikys metinį susi
rinkimą sekmadienį, sausio 
16 d., 2 vai. popiet, parapi
jos svetainėje. Visų narių

Town of Lake. — Drau- pra'šoma ateiti į( susirinkiĄf 
gystė Šv. Pranciškos Rymie- mą. Valdyba
tės laikys metinį susirinki
mą sausio 16 d., 1 vai. po- PIRKITE KARO BONUS!

dionistas Pranas Eumblaus- 
ka3 su savo naujuoju “Broad 
castone’ ’ akordionu visus 
smagiai palinksmino ir da
vė progos pasišokti.

“Pajūrio auka“
Sausio 30 d. Ateitininkų

draugovė pakartos patrioti
nę dramą “Pajūrio auką”, 
kūną vaidino Kražių Sker
dynių minėjime Bridgepor- 
te. Pakartojimas įvyks Šv. 
Kaz Akademijos Rėm. 8 sk. 
rengiamame vakare sausio 
30 d. Šv. Pan. Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Pk.

A. Sk.

išrinkta: dvasios vadas kun. 
J. Prunskis, pirm. Kaz. Kak
ta, vice pirm. Adomas Banys 
ir Pr. Juška, ižd. prof. A. S. 
Pocius, garbės rašt. V. Ba
landa, rašt. pagelb. Banienė, 
veikėjo Adomo Banio žmo
na,.

Garbė Bridgeportui turėti 
Federacijoj veiklią valdybą!

J. š

Padėkos žodis

Pavogė degtinę
Iš taverno, 3454 North 

avė., vagys paėmė likerio už 
$632, rūbų, ir $25. Apie tai 
savininkas pranešė pereitą 
ketvirtadienį policijai.

“SEABEE“ KOPLYČIOS

Nariai Vargdienių Seserų 
Į Gildos iš Brighton Park ta
ną širdingiausią ačiū Mr. ir 
Ąlrs. Petkus, 4343 S. Rock- 
well St., už suteiktą pasto
gę parengimui seselių nau
dai. Taipg i ačiū M. Petkie
nei už tokį gražų pasišven
timą dideliam darbui, nes ji 
rengė su pagalba kelių na
rių.

Tariame . širdingiausią a- 
čiū visiems svečiams už at
silankymą į šįi parengsimą ir 
už gausias aukas. Gražaus 
pelno padaryta šiame vaka
re.

Parengimas buvo labai sek 
mingas ir visi linksminos 
kuo gražiausiai ir po vaišių 
visi išsiskirstė į savo na
mus. S. B.

“Draugo“ koncerte chorus 
veda: prof. Antanas Poc’us, 
Dale Vaikutis.

Nuo Pacifiko salose nepereinamų džiunglių iki šalčiau
sios šiaurėje vietos, Dėdės Šamo talentuoti vyrai, vadi
nami “Seabees“ (Laivyno Konstrukcijos Batšlionas) dau
gelyje vietų yra pasistatę koplyčias, kuriose randa fizi
nio ir dvasinio poilsio, šios atvaizde koplyčios yra pasta
tytos įvairiose Pacifiko salose. (NCWS-Draugias photo)

RIMTIES
VALANDĖLEI

(Atkelta iš 4 pusi.)

bai tikrai neatneš naudos 
valstybei.

Kaip Viešpats žiūri į mū
sų darhus turėtų tikti ki
tiems veiksniams. Tiktai liuo 
sos valios, geros valios, dar
bas bus reikšmingas ir nuo
pelningas. Linksmą malonų 
tarną visi myli, bet to, ku
ris tik daboja nustatytų va
landų, kad išspruktų namor 
visi vengia. A.B.CJ

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.

“DRAUGO’’
METINIS

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d., 1944
S SOKOL SALĖJ

2345 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 

Groja
SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS** 

PRYZINIS ORKESTRAS

, Panelė G. KlevickaitėAnt. Kaminskas

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
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. Tek Monroe 0808

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

ZINIUS VEIKALUS
DŽIUGINS VISUS........... NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS SODALIETES SU .

PERSTATYMU “LIETUVIŠKŲ VESTUVIŲ IŠ “KATRUTES GINTARAI” IR f 
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. _ z

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

KONCERTO PRADŽIA ........... 4:80 Vai. popiet; Tikletal (su U. S. VVar Tax) $1.00
Bus tokiai po koncerto 7 .-30 vai. vak. prie geros muzikos.
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X P. ir B. Paliuliai, Cice- nijoe biznieriai. Jų užeiga 
ro biznieriai, įsigijo pluoštą randasi adresu 732 W. Cer- 
“Draugo” koncerto tikietų. mak-Rd.
P. Paliulis yra žiftomas me-

mus

Pranas Bumbliauskas, a- 
kordionistas, kuris pritai
kins muzikalinį foną “Lie
tuviškų Vestuvių” perstaty
me “Draugo” koncerte ry
toj, Sokol salėje,

X “ Draugo” koncerto die
ną, Sokol Hali, žemutinėj sa
lėj, kaip virtuvės šeiminin
kės praneša, jau 4 vai. po
piet bus galima sočiai pasi- 
valgyti pigiai ir be “pointų”.

X Ciceriečiai, vykdami į 
“Draugo” koncertą gali iš 
anksto įsigyti tikietų p? 3 
vaistininkę Izabelę Vaišvilai
tę, A. Stasiulaičio barbernėj 
ir pas “Draugo” agentus.

džiotojas. Kas rudenį išvy
kęs medžioti parsiveža brie
dį, kuriuo iškelia balių savo 
kostumeriams.

X P. ir O. Miliauskai yra 
savininkai kepyklos, kurioj 
kepama lietuviška duona pla 
čial Cicero ir Chicago lie
tuvių vartojama. Tos ska
nios duonos ir pyragų Mi
liauskai paaukojo ir “Drau
go” koncerto valgyklai. Mi
liauskų duonkepykla randasi 
adresu 1425 S. 49th Avenue, 
Cicero.

X Veronika Cukriene, mi
nėdama vardadienį, gavo 
daug sveikinimų ir dovanų^ 
Cukrai yra seni 18-tos kolo-

X Aldonos Sakala'.tės, du- 
ktės Igno ir Sofijos Sakalų, 
atvaizdas darbo metu buvo 
įdėtas į metinį “Industrial 
Research Progress 1942-3 ” 
leidinį, šiuo metu Aldona y- 
ra Armour Research Funda- 
tion (prie Illinois Technilo- 
gijos Instituto) laboratorijoj 
organinės chemijos skyriaus 
asistente.

X Petras ir Leokadija Sar 
paliai džiaugias nauja šei
mos laime: ^akar susilaukė 
dukrelės. Motina raudasi Il
linois Central ligoninėj. P. 
Sarpalius yra muzikas-kom- 
pozitorius, suharmonizavęs į 

daug da nų ir labai rūpinasi 
rinkimu liaudies dainų A*

Budriko radio 
programa

Jos. Budriko radio prog
rama sekmadienį, sausio 16 
d., eis iš galingos radio Sto
ties WCFL, 1000 kyl., 9:30 
valandą vakare. Programa 
bus turininga ir susidės iš

gražių dainų ir muzikos, ku
rias išpildys solistai ir di
delis radio orkestras. Kiek
vienam bus malonu pasi
klausyti.

Šias programas leidžia Jos. 
Budriko Radio, Rakandų ir 
Jewelry krautuvė adresu 
3241 So. Halsted St.

Pranešėjas

ABA
JONAS JUŠKEVIČIUS

Mirė Sausio 13 d. 1944 m., 
1:11 vai. ryte, sulaukęs 79 me
tų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Girkalnių pa
rapijos, Vizbarų dvare. Ame
rikoje išgyveno 48 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Aleksandrą (po tėvais 
Dapkaitėl; 3 sūnus Bronislavą 
marčią Stefaniją, Juozapų mar
čią Agotą, Stanislovą marčią 
Oną; 2 dukteris Stefaniją ir 
Eleną; 4 anukus, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6437 S. Aberdeen St. tel. Boul. 
6672.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Sausio 17 d. 1944 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:—
Moteris, Sūnai, Dukterys,
Marčios, Anūkai Ir Gtnitaitė*-

Laidot. direktorius Antanas M. 
Phillips. Telef. Yards 4908.

f
A

KERSNAUSKAS
JUOZAPAS

* *
Gyvimo- 10723 fi. Miehigan Av.

Mirė sausio 14 d„ 1944 m., 
12:46 vai p. p., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko didokame nuliūdime 

moterj Barborą, augintinį Srgt. 
Vincentą Karvelį (U. 8. Ar- 
myt, pusbrolį Aleksandrą Der- 
vinską ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas lavcha- 
wlez koplyčioje, 10766 8. Ml- 
chlgan Avc.z

laidotuvės įvyks antradienį, 
sausio 18 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sltlą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti ž.ose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Moteris, Augintinis, 
Pusbrolis ir Giminės.

PADĖKONĖ

/ • 'si; ANTANAS SHAPUTIS

kuris mirė sausio 7, 1944 ir tapo palaidotas sausio 11 d., o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami įr apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. kleb. A. 
Linkui, kun. S. Adominui ir kun. S. Joneliui, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą ir kun. kleb. A. Linkui, ku
ris pasakė pritaikintą pamokslą bažnyčioje ir prie kapo ir 
taipgi dėkojame jam už atsilankymą į koplyčią laike šer
menų. Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame 
laid. direktoriui, Jonui F. Eudeikiui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinasties 
vietą, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams Gimimo Švč. Pan. parapijos Švento 
Vaido draugijos nariams ir visiems, kurie paguodė mus nuliū
dimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau mylimas brolau, lai Visagalis 
Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Sesuo ir Giminės.

X

ŽOSTAUTŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Onos Žostautienės Trijų 
Metų Sukaktuvės

Jono Žostauto Vienų 
Metų Mirties 
Sukaktuvės

Jau sukako trys metai kai žmona ir motina Ona ir vieni me
tai kai sūnus ir brolis Jonas atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Netekome žmonos ir motinos Onos (po tėvais Laiskoniu- 
tė) Sausio 15 d., 1941 m., ir sūnaus ir brolio Jono Sausio 
17 d., 1943 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną atilsį.

Mes, atmindami jų liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis Sausio 17, 
1944, Aušros Vartų parap. bažnyčioje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Onos ir Jono sielas.

Nuliūdę: Vyras Klimas ir Sūnal.

5-kių Metų Mirties Sukaktis

ANTANINA BRAZAITIENE
Jau sukako penki metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą moterj ir motiną — Anta
niną Brazaitienę.

Netekome savo mylimos Sausio 18-tą d., 1939 metais.
Nors laikas tęsiaafi, bet mes jos niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną 
atilsį.

Mes, atmindanA tą jos liūdną prasišalinimą iš mū
sų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jos sielą 
antradienį, Sausio 18 d., 1944 m., Aušros Vartų parap. 
bažnyčioje, 6 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Antaninos sielą.

Nuliūdę: Vyras, S Anus, Duktė, Sesuo, Brolis ir Gi
minės.

X Cecilija Vazny*8, duk
tė žinomos Town of Lake 
veikėjos, šiuo metu smagiai 
atostogauja saulėtoj Kalifor 
nijoj.

“Draugo” koncerte akom
panuoja artistams: Mari jo
ną Mondeikaitė, Ann Met- 
riks, J. Byanskas.

A 11 A 
PAULINA KRAUJALIENĖ

(po tėvais Grigaičiu te)

Gyveno 2341 W. 23rd St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 13, 1944, 9 vai. ryte, su
laukus pusės amžiaus. '

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kauno rėd., Šaulių apskr., šeda- 
vos parap. ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 39 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Augustiną, brolį Joną 

Grigaitį, švogerką Agniešką Kraujaliutę, švogerį Povilą Krau- 
jalį ir jo šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotai Lachavvicz koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.
Laidotuvės įvyks pirmad., Sausio 17 d., 1944, iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Vyras, Brolis, švogerką, Švogeris ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Sūnai, Tel. Canal
2515.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
a#., MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas (r Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
- PHONE: ŠEELKY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT 8TREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Tel- YARDS 1741-1742
U83-M SOUTH OAUTORNIA A VIENUT 

TaL LAFnyette *787
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Katvtrtad. i 

II stoties WGE8 (1390). su Povilu fialtimleru.

NULIŪDIMO VALANDOJE
--------------- ----------------------------------------------------------------

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT <X)MPANY

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

-a*, <«•<♦> .a

Pasitikėjimo 

Mumis 

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Seinuos 

Rankose l

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C08TI 
PARTIOULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mos* Beautlful—ftlost Endurtng—Strongest—Best In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIl’KITfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithu&nian Chamber of Commerce

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

A J1 J ’LAgA

1 Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

J.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—38

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPSy
3307 UTIJAN1CA AVĖ,______ Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4343 SO. CAU FORMA AVĖ.________Phone LA F. 3572

P. j. RIDIKAS
S354 80. HALSTED ST. ' 710 W. 18th STREET 

Telephone YARDS 1419

A. - Km.
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Vaizdas iš lakūnų gyvenimo

Bombonešis sudaužytas kovoje par
skrido j namus stebukingu būdu

i

VISI STEBISI KAIP SUDAUŽYTAS LĖKTUVAS GALĖ
JO GRĮŽTI IŠ KOVOS LAUKO. KĄ PASAKOJA 
VIENAS LAKŪNAS, KURIS BUVO LĖKTUVE.

U. S. Armijos oro jėgų ba- virš mūsų. Jie puolė mus.
zė kur tai Anglijoje.— šiom 
dienom karo istorijoje įvy
ko nepaprastas įvykis. Vie
nas Jungtinių Amerikos Val
stybių bombonešis buvo su
daužytas virš Vokietijos, su
laužytas lėktuvas parskrido 
stebuklingu būdu namo.

Tojo bombonešio vardas 
“Frenesi”. Beveik visa auk
štutinė uodega buvo numuš
ta. Jūs galėjote išlipti per 
sparnų skyles, kurios buvo 
priešo padarytos. Bombone
šio inžinas beveik krito, ir 
bombonešis ėmė ūžti vidury
je, kai artėjo prie žemės.

Ten buvo ant grindų krau
ju pasruvęs parašiutas, skau
du buvo pažvelgti.

Bombonešio metalo su
lankstytos dalys gulėjo už 
tuščio lėktuvų namo. Buvo 
šiurpus vaizdas.

Kas matė šį vaizdą — ne
paprastai stebėjos įvykiu. 
Tai nematytas vaizdas. Nie
kas negali įsivaizduoti kaip 
sudaužytas bombonešis ga
lėjo grįžti į namus. Kai ku
rie oficieriai purtė galvas ir 
sakė, kad tai nebuvo gali
ma.

* * *

Niekas negali išaiškinti 
kaip 2nd Lt. William F. 
Cely, iš Houston, Tex., par
gabeno lėktuvo dalis namo, 
oM tikrai įvyko. Vienas jo 
kulkosvaidininkas pasakė, 
kad jis yra “geriausias pa
saulyje pilotas”. Lt. Cely 
buvo šiek tiek apsvaigęs, kai 
nusileido žemėn, ir jis buvo 
paguldytas lovon, bet dabar 
jis yra geroje padėtyje, tik 
truputį dreba, ir nėra ko 
stebėtis.

2nd Lt. Jabez F. Chur- 
chill, iš Santa Rosa, Calif., 
piloto padėjėjas, nebuvo su
žeistas, bet trys kulkosvai
dininkai, kurie grįžo, visi 
buvo sužeisti.

Viskas buvo gerai iki 
“Frenesi” pasiekė Bruns- 
wick, vienas iš jų ligoninės 
lovoje pareiškė; ir tada pra
sidėjo ilga agonija, kai pa
sirodė 15 ar 20 dviejų mo
torų priešo lėktuvai Ameri
kos bombonešio užpakalyje. 

* * *

“Jie skrido kartu, ir pa
skui paleido raketas. Jos 
eksplodavo aplinkui kaip 
šviesos lempos. Aš pama
čiau mūsų dešinojo sparno 
vyrą krentant dūmuose, ir 
paskui aš pažiurėjau į kitą 
sparną. Kairiojo sparno vy
ras buvo dingęs.

“Mes pasileidom žemyn, 
penki kovos lėktuvai buvo

Mirė stotyje
Richard Hotckin, 81 metų 

amžiaus, Maryville, Mo., mo
kyklos reikmenų krautuvės 
savininkas, pereitą ketvirta
dienį mirė nuo širdies ata
kos Union stotyje, netrukus 
po to, kai išlipo iš trauki
nio.

Pusę laiko buvau ant galvos 
arba viršuje, arba buvau 
mėtomas bokšteliuose. Tai
buvo kaip kokia audra.

♦ » •
“Aš bandžiau tris kartus 

atidaryti duris, kad iššokus, 
bet kiekvieną kartą buvau 
atstumtas. Paskui aš priė
jau prie paskutinio lango ir 
kai norėjau iššokti, pastebė
jau, kad mano parašiutas 
buvo perplėštas. Aš buvau 
nubraižytas, ir visas mano 
petis buvo numuštas.

“Paskui lėktuvas skrido 
tiesiai, ir aš pasakiau leite
nantui Cely, kad neturiu pa
rašiuto.

“Ir jis pasakė: “Viskas 
tvarkoje, tėvas tave parga
bens namo.”

“Ir jis tai padarė. Jis yra 
geriausias pilotas pasauly
je.”

Vienos motinos 12 vai
ku karo tarnyboje

Mrs. Emma Van Coutren, 
58 metų amžiaus, iš St. 
Louis, nutarė pasiaukoti 
krašto tarnybai, ji užsire
gistravo New York mieste 
kaipo ‘Minute Woman” ket
virtame karo paskolos vaju
je.

Mrs. Emma Van CountrenX-'
dvylika vaikų tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėje, še
ši sūnūs yra laivyne, vienas 
armijoje, vienas marinuose, 
vienas merchant marine, ir 
trys dukterys yra WACS.

Mes reiškiame pagarbą 
toms motinoms, kurios turi 
gausias šeimas, ir savo sū
nus ir dukras išleido kovoti 
už šio krašto laisvę ir pa
vergtųjų išlaisvinimą.

251 amerikietis dingęs 
4-iose karo apylinkėse

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį pranešė 251 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardę, kurie 
yra dingę Centro Pacifiko, 
Europos, Viduržemio ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo fronto.

Dingusiųjų skaičiuje ke
turiolika vyrų yra iš Illi
nois, iš jų aštuoni iš Chica- 
gos; trys iš Indiana, vienas 
iš Iowa, penki iš Michigan 
ir šeši iš Wisconsin.

Dar ne Velykos
Devynios dėžės kiaušinių, 

už $150 vertės, buvo pavog
ta ii Weinberg Egg kompa
nijos, 7008 State str. Apie 
tai buvo pranešta Martin 
Weinberg, savininko, pereitą 
trečiadienį policijai.

150 kiaušinių
Vėžlys (čerapokas) galįs 

sudėti 150 kiaušinėlių per 
pusę valandos.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
— —— ------- ———     ____ __ _ _ ........ _ ___ __

Jaunutes Lietuaites Dainininkės Šimtas gražuolių ir vienas vyras 
"Draugo" Koncerte; lietuviški aidai, 
valgiai, linksmumas ir jaukumas!

Kapelionas iš Navy Pier žada atsiųsti 
kelias dešimts "matrosiukų"; atvykite 
ir pamatykite!

Panelės -Katarina Simonaitytė ir Ona Rimkiutė, kurios dai
nuos “Draugo” Koncerte, Šv. Kazimiero Akademijos programos 
dalyje. Bus daug kitų gražių surpryzų “Draugo” koncerte rytoj, 
Sokol, salėje, 4:30 vai. popiet.

Apie 100 asmenų ugnis išvarė

Gaisrui kilus dvi moterys iššoko iš 
3-čio aukšto, kūdikis žuvo

Septynių dienų amžiaus 
kūdikis mirtinai apdegė, jo 
senelė (grandmother), kuri 
iššoko iš trečio aukšto lan
go, kai ugnis kilo name, 4022 
So. Parkway, pereitą penk
tadienį (vakar) mirė, ir kū
dikio motina, kuri taip pat 
iššoko, buvo kauntės ligoni
nėje sunkioje padėtyje.

Miręs kūdikis buvo Mrs.
Cleo Wilson 18 metų am
žiaus, ir kūdikio eenelė, ku
ri mirė kauntės ligoninėje 
pereito penktadienio ryte, 
vadinasi Mrs. Emma Dab- 
ney, 47 metų amžiaus. Pra
nešama, jog Mrs. Wilson nu
silaužė dešinę ranką ir koją, 
galimas daiktas, kad buvo 
sužeista ir vidujiniai.

šeši kiti negrai įšoko į gy
vybės tinklus (life nets) kai

Rastas negyvas
Edwin Carlson, 49 metų 

amžiaus, 3073 North Avers 
avė., pereitą ketvirtadienį 
buvo rastas lovoje negyvas. 
Manoma, kad jis perdidelę 
dožą miego proškų paėmė.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik rallma. Ir Jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Koose- 
veit Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys JJ kairį 
NAUJĄ savo’ 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan 
falą.

SPRINGSAI Jūsų parlor 
Mto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių Jau 
negautumit.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 VVEST ROOSEVELT ROAD

ugnis šlavė trijų aukštų 
apartamento namą, ir de
šimt kitų ugnegesiai išnešė 
ar išvędė. Iš viso apie 100 
asmenų ugnis išvarė iš jų 
namų. Sakoma, jog ugnis 
sukėlė apie $12.000 nuosto
lių.

567 sužeisti amerikie
čiai šešiuose karo 

frontuose
Washington D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 567 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio, Pacifiko ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų skaičiuje 30 
vyrų yra iš Illinois valsti
jos; 14 iš Indiana; 15 iš 
Iowa; 12 iš Michigan, ir 13 
iš Wisconsin.

Pirkite karo bonus.

BRIGHTON PARKAS 
VAIŠINS

Žinote, dabar karo laikas 
ir yra didelis trūkumas vy
rų, ir ne bet kokių vyrų, bet 
tokių> kurie gali šokti grakš
čiai, gerą porciją suvalgyti, 
maloniai pašypsoti, išmintin 

įgai pasiklausyti muzikos ir 

pradžiuginti kiekvieno širdį, 
i Tai pagal tos stailos bus ir 
“Draugo” koncertas Sokol 
salėje, rytoj, sekm., sausio 
16 d.

' Taip, ant estrados bus 
suvirs šimtas gražuolių ir 
tik vienas vyras, bet vyrų 
trūkumą dapildysime šau
niais, jaunais ‘matrosukais’, 
kuriuos paragino atvykti 
pats katalikų kapelionas toj 
stovykloj. Jiems “Draugas“ 
bus labai svętingas, nuošir
dus ir tikrai lietuviškai vai
šins kugeliu, kilbasais, dai
nomis ir polkomis.

Nors yra didelis trūkumas 
gėrimo, vistiek jo daug bus, 
nes “Draugas” seniai lau
kia šios dienos. Brighton 
Parko šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjos turės visokio 
valgio.

ARTISTAI LAUKIA > 
RYTOJAUS

Sesuo Bernarda, iš Šv. Ka
zimiero Akademijos, vakar 
turėjo paskutinę praktiką su 
orkestru ir sako, kad tikrai 
graž’ai pasirodys auklėtinės. 
Ji taipgi sako, dvi mergy
tės, Simonaitytė ir Rimkiū- 
tė, tikrai padarys didelį sur- 
pryzą. O Druktenytė paro
dys savo artistiškumą.

Šv. Jurgio parapijos mo
terų choras niekad nėra tiek 
ruošęsis pasirodymui, kaip 
“Draugo” koncertui. Choras 
parodys, kad ne tik lietuvių 
jaunuomenė mėgsta dainuo
ti, bet ir jų motinos-auklė- 
tojos gražiai dainuoja.

BUS “LIETUVIŠKOS 
VESTUVES“

Brighton Parko sodalietės 
pildys savo koncertinę dalį 
ir dar perstatys “Lietuviš
kas Vestuves“ Sš operetės 
“Katriutės Gintarai”. Tai

Seno popierio vajus

600 trokų surinks seną popieti
Chicagos gyventojai, ku

rie pirmiau gelbėjo karo lai
mėjimui aukodami kraują, 
duodami metalą ir gumą, 
šiandien atiduos seną popie
rį, kuri® bus paimtas iš vie= 
tų. Popierio rinkimas prasi
dės 8 vai. iš ryto.

Po savaitės pasirengimo 
pareigūnai pranešė, jog po
pierio vajui pasiruošta. Se
nas popieris bus naudoja
mas laikyti karo medžiagai.

Daugiau kaip 800 trokų

bus vienas įdomiausių prog
ramos dalių.

Solistai Genovaitė Klevic- 
kaitė ir Antanas Kaminskas 
neapvils susirinkusių “Drau
go” koncertan. Jie yra žy
mūs artistai ir patenkina 
kiekvieną klausytoją.

NEUŽMIRŠKITE
RYTOJAUS DIENĄ

Tad, rytoj kiekvienas lie
tuviškos dainos mėgėjas tu
ri “pasimatymo deitą“ So
kol salėje, adresu 2345 So. 
Kedzie Avė., 4:30 vai. po
piet, kur įvyksta dienraščio 
“Draugo” metinis koncertas. 
Tikiefcai yra po $1.00 ir jų 
gaJima nusipirkti pas kiek
vieną “Draugo” agentą lie
tuvių kolonijose. XXX

Ištraukė iš mirties
Inhalator squad atgaivino 

Mis® Janet Heller, 35 metų 
amžiaus, po to kai ją ištiko 
širdies ataka pereitą trečia
dienį, jos name, 4938 Win- 
thr,op.

Pasižvalgius toliau

Įvairūs gyvenimo atsitikimai
VA KOKIE DALYKAI ĮVYKO ŠIOM DIENOM 

TOLIAU UŽ CHICAGOS
kitų buvo sužeista pereitą 
ketvirtadienį, kai armijos 
traukinys išbėgo iš sniego 
audros ir sudavė su užrakin
tais stabdžiais į Santa Fe 
keleivinį traukinį, stovintį 
čia geležinkelio stotyje. Ku
rie žuvo, jie buvo keleivinia
me traukinyje.

Kada mergytė
ėmė verkti

Auburn. Neb. — Du dideli 
meitėliai parbloškė žemėn 
septynių metų amžiaus mer
gaitę Wayne Beatty. Kai 
meitėliai mergytę metė, ji 
neverkė. Mergytė neverkė, 
kai motina jai teikė pirmą 
pagalbą. Mergytė ėmė verk
ti kai nuo jos buvo nuimti 
marškiniai ir kai ji ^pamatė, 
kad jos marškiniai į skutus 
buvo sudraskyti.

“Ir tai buvo mano nauji 
marškiniai”, — ji verkdama 
tarė.

* * *

Skaudi nelaimė
Novice, Tex. — Mažiausia 

devyni asmenys, keturi iš jų 
vaikai, žuvo, tarp 75 ir 100
■■ — ■ i------------------

seniems daiktams rinkti va
žiuos gatvėmis ir paims po- 
pierį. *

Namų šeimininkės ir šei
mininkai yra prašomi sudė
ti seną popierį bloko vidu
ryje, kad trokui tereikėtų 
kiekviename bloke sustoti 
vieną kartą. Daugiau kaip 
16,000 blokų yra mieste.

Šviečiantis stiklas (fire- 
fly) yra gaminamas iš dirb
tinų sakų.

šeštadienis, sausio 15, 1944

-4 I.

Apie viską

Trumpos žinutės
Keistos gyvatės

Borneo saloje esą tokių 
gyvačių, kurios laipioja me
džiais kaip voveraitės ir 
žmogų pamačiusio® šoka iš 
medžio ir jį užnuodija.

vr

Čeverykai
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse batai (čeverykai) 
gaminami 142-ių skirtingų 
dydžių.

JY
60 padarė milijoną

šešiasdešimt asmenų Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
turėjo pajamų milijoną do
lerių ar daugiau 1914 me
tais.

Skelbkitės Dien. “Drauge“

Gaisras
Cambridge, Mass.— Gais

ras pereitą ketvirtadienį 
griuvėsiais pavertė Bay 
State Smelting kompanijos 
karo fabriko sandėlį. Sako
ma, jog gaisras sukėlė $100,-
000 nuostolių.* * ♦
Nubaudė

Harold C. Thomas, iš Au
rora buvo nuteistas pereitą 
ketvirtadienį dviems me
tams kalėjiman už vengimą 
stoti kariuomenėn.

60lbs
r

LENKAI VOKIETIJOJE 
Sakoma, jog daugiau kaip

1,500,000 lenkų yra išgaben
ta į Vokietiją.




