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..."and that government oi 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth."

■—Abraham Lincoln J
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Britai piktinasi dėl rusu paleisto gando!
8-toji ARMIJA PRADĖJO OFENSYVĄ

Prancūzai užėmė Valvori ir Sant' Elia
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Alžyre, sausio 18.—š'os die
nos pranešimas sakė ameri
kiečių patrolė persikėlė per 
Rapido upę, į šiaurę nuo 
Cassino, išbandymui vokie
čių jėgų. Amerikiečiai rado 
vokiečius įsikasusius stip
riose pozicijose 300 jardų už- 
vakarinio upės kranto, ir po 
trumpo susirėmimo pasitrau 
kė atgal skers upės.

Prancūzai kareiviai, Itali
jos fronto centre, pasivarė 
pirmyn ir užėmė Sant’ Elia 
ir Valvori, 2 mylias toliau 
šiaurryčiuose. Sant’ Elia, ran 
dasi 3 mylias į šiaurryčius 
nuo Cassino.

Vokiečiai šiuo laiku bai
gia priruošti savo naująją 
liniją, kuri eina iš Cassino 
į Sant’ Elia, pagal vakarinį 
Rapido krantą, ir Castellone 
kalno pašonės.

Nuskandino didelį 
japonu transporto laivų

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, sausio J.8.2—Są*- 
jungininkų lėktuvai užtiko 
japonų šešių laivų konvojų 
prie Naujos Irelandijos, ir 
atakoje nuskandino vieną 
10,000 tonų transporto laivą, 
o du kitus padegė. La/vai 
matomai plaukė padėti japo 
nų garnizonams N. Britani
joj.

Šios dienos pranešimas 
taipgi minėjo orines kovas 
prie Saidor, kur japonai ban
dė atakuoti amerikiečių po-

ŽEMES DREBfJIMAS SUNAIKINO ARGENTINOS MIESTĄ Washingtone nerimaujama dėl 
susidariusios keblios padėties

LONDONAS, sausio 18.— 
Anglijos užsienių reikalų 
ministerijos užgynimas Pra v 
dos skelbtos žinios apie bri
tų-vokiečių "atskirą taiką” 
buvo perduotas Rusijos vy
riausybei per britų charge 
d'affaires Maskvoje.

Adrijatikos fronte, britų 
artilerija smarkiai apšaudo! 
nacių pozicijas, ir kanadie
čiai kareiviai, padedami tan
kų, atakuoja nacius Tomma- 
so apylinkėje, apie mylią nuo. 
kranto. Nežiūrint didelės vo
kiečių opozicijos, jie pasiva
rė pirmyn ir užėmė kelias 
naujas pozicijas.

Sąjungininkų lėktuvai ata 
kavo priešo susisiekimo li
nijas. Britų Wellington bom 
bėriai anksti šį ryt bombavo 
Pisa geležinkelio centrą.
Amerikos didieji bomberiai 
atakavo geležinkelio linijas
prie Prato, Pontassieve ir Nukentėję San Juian miesto vaikai sėdi tarpe aavo namų griuvėsiuose. Vienas did- 
Arezzo, tarpe Florencijos ir žiausių žemės drebėjimų Pietų Amerikos istorijoj ištiko jų miestą, kuris yra ūkių ir 
Romos. Vidutinieji bombe- kasyklų centras vakarinėj Argentinoj. Nežiūrint įtemptų politinių santykių, Ameri- 
riai puolė geležinkelius priei kos Raudonasis Kryžius planuoja skubiai) pasiųsti reikalingos pagalbos. (Acme-Drau 
Chiaravello, Viterbo ir Orte,1 gas Telephoto).
o naikintuvai atakavo Anzio ' -------------------
uostus, ir palo geležinkelius. Šiltinės epidemija siau- CHURCHILL GRIZO ĄNGLIJON

Visiškai pasveikęs, kalbėjo į ParlamentąCairo raportas sako Ičia išgriautam mieste
v . * • < I BUENOS AIRES, sausiofTIdfSdldS ll;0 SUZeiSldS 18.—San Juan apylinkės gy-; LONDONAS, sausio 18.— 

LONDONAS, zauslo 18 - vent°jai’ kurie_ i«Uto gyvi po

WASHINGTON, sauso 18 
— Washingtono diplomati
niai sluoksniai sukrėsti ir 
rodo didelį susirūpinimą, nes 
atrodo, jog Anglijos-Ameri- 
kos politiniai santykiai su 
Rusija stovi ant nelabai 
tvirtų kojų.

Maskva išjudino sąjungi
ninkų vieningumą dviem da
lykais: 1) savo netiesioginvu 
užmetimu, būk Anglija ta
riasi 3U Vokietija dėl atski
ros taikos, ir 2) atmetimu 
Lenkijos vyriausybės pasiū- 
lijimo duoti Amerikai ir An
glijai tarpininkauti derybo
se dėl Lenkijos-Rusijos sie
nų klausimo išrišimo.

Toks Maskvos elgesys su

ti draugišką vienybę, ir iš
vengti visiško santykių nu
trūkimo.

Wa8hingtonas tikras tik 
dėl vieno dalyko—kad Rusi
ja turėjo tikslą, kuomet skel 
bė gandą, neva iš Cairo, buk 
britai atstovai matęsi su Vo
kietijas užsienių re’kalų mi
nistru Ribbenrtop ir kalbė
jęsi dėl atskiros taikos gali
mybių.

Tarp spėjimų apie rusų 
tikslą buvo tokių:

1) Įspėjimas Anglijai ir
Amerikai, kad jos neoku
puotų Vokietijos naciams 
belaikant rusus rytiniam 
fronte. —

2) Rusų kirtimas britams 
už tai, kad davė patarimus 
Lenkijos vyriausybei Lon
done, su kuria Rusija atsi
sako atnaujinti diplomati
nius santykius.

3) Paruošimas kelio ko
kiam norint žygiui, kuris 
nespatiktų britams, kaip tai 
sudarymas komunistinio len-Ministrų pirmininkas Chur

chill, visiškai pagijęs nuo 
ligos, kuri buvo jį užklupusi 
tolimuose rytuose, šiandien 
grjžo Londonan. Tai buvo 
pirmas kartas Churchill grį
žo į Angliją po Teherane 
įvykusios konferencijos.

Ministras pirmininkas tuoj 
nuėjo j Pariiamento rūmus, 
kur pasveikino susirinkusius 
atstovus ir pranešė jiems, 
jog jis greitu laiku išduos 
pilną karo raportą. Parlia- 
mento nariai iškėlė jam di
deles ovacijas.

Apie jo parvykimą nebu
vo iš Anksto žinoma, tad sto
ty buvo tik mažas būrelis
žmonių. Churchill atrodo 

šiaurę ar pietus, jeigu Įvyk-, k>g jr ,inkamI.s. Buvo

įvykusių žemės. drebėjimų, 
dabar gręsianr šiltinės (ty
rus) epidemijos. Visos radio 
stotys skelbė prašymus Jėl 
serumo.

Cairo radio šiandien paskel
bė gandą, būk jugoslavų par 
tizanų vadas, m?ršalas .Tosip 
Broz (Tito) buvęs sukeistas 
kovose Montenegrf. Anksty
vesnis jugoslavų radio pra
nešimas nieko apie tai nesą- i Naciai tikisi invazijos 
kė. Tito tapo maršalu ir tau
tinio apsigynimo komiteto 
viršininku la’kinoj jugosla
vų vyriausybėj, Jcurią parti
zanai sudarė gnodžio mėne
sį. Ta vyriausybė priešinasi 
Karaliaus Petro vyriausybei

zicijas N. Gvinėjoj. Numuš- Cair°. ***!*«•

bėgyje 15 dienų
LONDONAS, sausio 18.— 

Londono Evening Standard 
šiandien atspaude raportą iš 
Madrido, kuriuo sakoma vokI
kiečiai sukoncentravę dide
les jėgas Rhone klony iriau.

ta 22 priešo lėktuvai.
Mūsų lėktuvai iš Solomo

nų nakties metu išnešė kitą 
ataką ant japonų aerodromų 
Rabaule.

Sako naciai pasiruošę 
pulti Ispaniją
CAIRO, sausio 18.—Ra- 

iportai sako 12 vokiečių di
vizijų sukoncentruota prie 
Ispanijos rubežiaus, kas gal 
nurodo vokiečių norą išar
dyti sąjungininkų planus 
pirm ne,gu sąjungininkai pra 
ves invaziją. Manoma, jog 
vokieč’ų komanda gal ma
nanti, kad Ispanijos invazi
ja priverstų sąjungininkus 
atidėti Europos invaziją.

Partizanų komunikatas sa kuose aplink Paryžių. Sako
kė partizanai sudavę vokie
čių motorizuotoms jėgoms 
didelius smūgius, kuomet 

I naciai bandė prisivaryti pr e 
! Glamoc miesto, vakarinėj 
Bosnijoj. Pranešimas pripa
žino, tačiau, jog vokiečiai 
marinai išlipo Brač saloj, į 

j pietus nuo Split uosto.

ma priešas pasiruošęs sku
biai pasiųsti kariuomenes į

tų invazija. Naciai yra linkę 
manyti, jog invazija ateis iš 
šiaurės, ypatingai Norvegi
jos ar Danijos krantuose. 
Nacių vadai neva laukią in
vazijos bėgyje 15 dienų.

pastebėta, tačiau, kad jis ne
rūkė savo įprastą ilgą juodą 
cigarą.

RUSAI ARTINASI PRIE ROVNO
Žygiuoja šiauriniam Leningrado fronte
MASKVA, sausio 18. —j daryti tiltus persikėlimui

Gen. Vatutin p’rmoji Ukrai-I Horyno uPę’ kuri teka J 
nos armija varosi per užšal- Va arUS P61” no

KALENDORIUS
Saus:o 19 d.: šv. Marijuj 

Šv. Kanutas, ir šv. Enrikas
senovės: Raivedys ir Gedvi 
lė.

Sausio 20 d.: šv. Fabijo
nas ir Šv. Sebastijonas; se
novės: Jurgūnas ir Germė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Truputį 

šalčiau,

dytas Pripeto pelkes į Rov- 
no pusę. Vėliausiu praneši
mu, rusai stovi nepilnai 13 
mylių nuo to svarbaus Len
kijos susisiekimų centro. 
Netekus Rovno, naciams grę 
stų pavojus visam pietiniam 
ir pietvakariniam Rusijos 
fronte, kur rusai ir tai va
rosi erčiau prie Rumunijos 
sienos.

V:enar rusų dalinys jau 
užėm? Tučiną, 13 mylių nuo 
Rovno, ir vis atmuša nacių 
smarkias atakas. Rusų inži
nieriai huvo partraukti ra

čius, ir kuri nėra užšalus 
tiek, kad galėtų ją perva
žiuoti sunkvežimiais. Už 
upės yra baisios keturių my
lių pločio pelkės, kurios nu-

Lenkų akys atsuktos į
Amerikos vyriausybę
LONDONAS, sausio 18.— 

Lenkijos vyriausybė ištrė
mime žiūri į Amerikos 
pusę, ir viliasi, jog Ameri
ka padės Lenkijos-Rusijos 
sienų problemos išrišime. 
Kiti lenkai jaučia, kad rusai 
greičiau prisiims Amerikos 
tarpininkavimo, negu Angli- 
još. Lenkai džiaugėsi Prem
jero Churchill grįžimu Lon
donan, kadangi jie sako jis 
Teherano konferencijoj juos 
užstojęs.

davė smūgį harmoningiems 
santykiams, kuriuos Wash- kų režimo Lenkijoje, 
ingtonas manė Teherano ir
Maskvos konferencijos buvo 
įsteigusios. Šiuo laiku Ame
rikos ir Anglijos vyriausy
bės tariasi dėl būdų atsteig

4) Įspėjimas, jog jeigu 
dalykai nesivystys kaip Ru
sija pageidauja, ji pati gali 
sudaryti atskirą taiką su Vo
kietija.

U.S. pasiūlijimas 
Rusijai pavėlavo
WASHINGTON, sausio 18 i—Užsienių reikalų sekreto-; 

rius Hull šiandien sakė Ame

Oficiali rusų spauda 
nemini Cairo gando
MASKVA, sausio 18. — 

Nei Rusijos vyriausybės laik 
raštis Izvestia, nei rusų ar
mijos organas Raudonoji 
žvaigždė neminėjo nė neko
mentavo apie vakar dieną 
Pravdoje paskelbtą žinią iš 
Cairo apie britų-vokie čių tai 
kos diskusijas. Maskvos gy
ventojai gyvai diskusvoja 
Pravdoje pasirodžiusį pra- 

i nešimą.

rikos pasiūlijimas Rusijai butSS pgfcp
patarpininkauti užmezgime x r
diplomatinių santykių tarpe

OAKLAND, Calif, sausio! RusJ°8 ir Lenkijos buvo

Lėktuvas krito ant 
namo; aštuoni žuvo

18. — Dumotopri? armijos 
transporto lėktuvas krito 
ant namo East Oaklande ir 
sprogo. Lėktuvų įgulos aš- 
riioni vyrai žuvo. Jūreiviams 
išėmus mirusiųjų kūnus, ku
nigas suteikė jiems sąlyginį 
išrišimą.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad to namo gyventojai, Mr.

truputį suvėluotas. Iš to da
roma išvadų, jog Amerikos 
pasiūlijimas nebuvo prista-

darbo mobilizacijos 
bylių į šalį

VVASHINGTON, sausio 18 
—Prez. Roosevelto rekomen-

tytM rusam, iki po jų Pa;iduotas darbininkų mobiliza-

.{tęsia iki Goringrado kai- ,nd M™ Arlhur 
mo taipgi Žuvo, bet vė’iau suž’*

Rūbu penk'ų dienų aenu- nota' iog jie nebva'° nJ bU’ 
mo ofenayva Šiaurėje, Le- *«»« N'”nal “ abi"->l) 
ningrado fronte, vi. .tumia-' P*degt0 nam0 j4alde-

ai pirmyn ir rusai jau užėmė' S*> ugniagpeia.: apčlo
dar penkias apgyventas vie
tas į šiaurę ir šiaurryčius 
nuo Novosokojlnikio, susisie 
kimų centro, kur jungiasi 
geležinkelis iš Velikie-Luki 
1 Latvijos sostinę Rygą,

juos išgelbėti.

reiškimo, kuriuo jie reiškė 
nepasitenkinimą dėl lenkų 
prašymo Anglijai ir Ameri
kai tarpininkauti jų ginče.

Lenkai sakė jie negali pri
imti vien Rusijos padarytų 
nutarimų, o rusai sakė len
kų nota buvo lygi atmetimui 
Rusijos pasiūlijmo rišti te
ritorijos klausimą Curzon 
linijos pagrindu.

Iš WASHINGTONO. — 
Prez. Roosevelt įsakė karo 

Iš LONDONO — Prem Į sekretoriui Stimson grąžinti 
Churchill tarėsi su Anglijos* geležinkelius jų savininkam.
Karalium ir savo karo kabi- Unijlstam darbininkam duo

ta algų pakėlimas.

VISA BRITŲ SPAUDA
ATRĖŽIA PRAVDAI

LONDONAS, sausio 18.— 
Britų spauda stačiais žod
žiais pareiškė britų pasipik
tinimą dėl Pnavdos skleidžia 
mo "atskiros taikos" gando. 
London Daily Mail pavadino 
jį įžeidžiančiu, o Manchester 
Guardian vadino "piktosva
lios kaltinimu."

Britų spauda bendrai pa
brėžė užsienių reikalų minis
terijos pareiškimą, kuriuo 
pasakoma, jog tas gandas 
neturi nė truputį teisybės.

Įvesdinant Arkivyskupą 
nebuvo paliumo
LONDONAS, sausio 18.—

J.E. Bernard Griffin šian
dien buvo įvesdintas kaipo

cijos įstatymas negavo atsto Westminster katalikų Arki-
vų buto pritarimo, kadangi 
buto militarinis komitetas 
šiandien nutarė tokio bylio 
svarstymą (atidėti neapribo
tam laikui. Komiteto pirmi
ninkas May pareiškė, jog jie 
nutarę atidėti jo svarstymą 
ir žiūrės kaip toliau vyks 
karas.

Jis aiškino, kad Senato 
militarinis komitetas laikys 
diskusijos tuo reikalu, ir 
jeigu bus reikalo, atstovų 
buto komitetas galės pasi
naudoti jų žiniomis, jeigu 
vėliau nutars tokį bylių 
svarstyti.

vyskupas. Ceremonijose ne
buvo pašventinto paliumo, 
kuris yra Arkivyskupo ju
risdikcijos simbolis. Paliu- 
mas neatėjo iš Vatikano dėl 
karą Manoma tai bus pir
mas kartas, kad nebuvo pa
liumo įvesdinant katalikų 
bažnyčios arkivyskupą.

Naujasis arkivyskupas pa 
sakė pamokslą, kuriame 
smerkė perskiras ir gimdy
mo kontrolę. Jis taipgi ragi
no įvesti griežtesnę cenzūrą 
filmų ir knygų, kurios ata
kuoja vedybų ir šeimos šven 
tumą.
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KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
I dėjome Naujus Metus. ČiajvenciŲ atgarsiai į didžiausias imi*.

Kalėdų šventė tikinčiųjų ^a8‘žmonių tarpe. Vieni 
krikščionių gyvenime daro pradėjo Naujus Metus su
didžiausių įtaką jų širdyse, 
sužadindama dėk i n g u m o 
jausmus, kad Dievo Sūnus 
tapo žmogumi, kad žmones 
atpirkti, e ypatingai 
dina meilės jausmus prie 
Kūdikėlio Jėzaus, kurs iš

malda,., klausydami vidur- 
nakčia šv. Mišias, kiti Buti- 
ko Naujus Metus su šokiais.

Šv. Kazim'ero parapijoje 
Nauji Metai buvo pradžia 
naujo pasiryžimo pradėti 
misijas, kurios turėjo tęstis

meilės atėjo j pasauli — « svaitės. Pradedant
vienkart, tas Kūdikėlis, gu-Į 17110 sausl° pirmos dienos, 
Aistis ant šieno prakartyje, llri vasario 6 dienos.

nusižeminimo, ir tur šv. Kazimiero parapija y- 
ra taip didelė, kaip visos lie
tuvių parapijos Chicago] 
gal perviršija: didelė, ne pa

tų atsižadėjimo.
p tie 

kurie tikėjimo
krikščionys, 

žiūri
į, JEtotliejaus stain^Fę. o dar rapijonų sk&itliumi, bet pie

čiu. Los Angeles lietuviailaimingesni, kurie tą Kūdi
kėli Jėzų per Kalėdas pa
kviečia į savo sielą, priim
dami Jį šventoje Komunijo- 
* ;
Lietuvis artistas

negyvena susigrupavę vieno
je vietoje, retai galima su
rasti, kad viename bloke gy
ventų dvi lietuvių šeimos, 
todėl reikalinga buvo atsi
žvelgti į tą apliakybą, kad

kalėdos daro įtaką į pre- lietuviai gyvena toli nuo Šv. 
kybą ir finansus. Jau kele- Kazimiero bažnyčios ir ne- 
tąs savaičių prieš Kalėdas, | gali vakarais atvykti į mi- 
puošia prekybininkai gatves rijas, todėl misijos yra da
le langų išstotas, kad privi- romos per penkias sekm-v- 
lioti daugiau pirkėjų. Labai dienius ir sakomi du pa- 
grašus paprotis Amerikoje, mokslai: viena* prieš pat su
kai didesnės prekybos fir- mą, o antras per sumą. 
mos,, arha kampanijos, pa- Tiems, kurie galės vakarais 
pnfcia krautuvių namus Vieš atvykti į* bažnyč ą, bus sa- 
pųtifos Ilsaus gyven'mo pa- komi pamokslai kas vakarą 

nuo 31 aa.usio dienos iki va
sario 6 dienos.

veikslais. Los Angeles mies- 
.tijNg tuo atžvilgiu, manau,

miestų perviršijo. Čia ! pasišvenčia
*lx*ia atiduoti pagarba 

kompanijai, kuri 
savo prekybos

(7th Street ir Grand. . c „l\lM tSto-r?“ok4t* *r
inMų ėjo pamaty-.11 » **r P“ta“ “v<uUfl’ ir 

‘tt gilote. žifioki-

Gal bus kitiems nuostabu, 
kaip mes galime pakviesti 
misijonierių iš rytų kriišto.

Tie paveikslai buvo 
neįšteplioti, bet tai buvo fi- 
gftros taip artistiškai pada
rytos, kad tiesiog v’Jiojo 
žmonių akis. Einant aplink 
tą namą, lauko pusėje neži
nantis V. Jėzaus gyvenimo, 

išmokti, nes netiktai 
kad paveikslai buvo iškal
bingi, bet prie kiekvieno pa
vaikšto buvo atskleista E- 
vangelijos milžiniška knyga,
rr pritaikintu prie paveiksiu' 
Evangelijos žodžiais. Reikia 
žinoti, kad tuos paveikslus 
padarė lietuvis Nikūnas, ne
paprastai gabus žmogos. 
Nauji metai — misijos

Praslinko Kalėdos — pra- riaus.

atsitiko. Aš gaunu karts nuo 
karto maisto produktų nuo 
parapijonų ir iki šiol bado 
nekentėjau, o kada atvažia
vo misijonierius, tai dvigu
bai gavau.

Svarbiausias gi dalykas, 
kad į misijas atvyksta žmo
nės, kurie yra aukštesnio 
mokslo, net daktaro laipsnį 
turį). Todėl pavyzdys gali 
daug patraukti žmones,

Pasitikiu, kad Dievo ma
lonė paveiks ir į tuos žmo
nes, kurie iki šiol su Dievu- 
mi ir su sąžine nesiskaitė, 
kad Šv. Kazimiero parapijo
nų skaičius padidės ir mes 
galėsime ruoštis prie pasta
tyme didesnės bažnyčios, pa-

Billy Miller (kairėj) kilęs iš Peoria, UI., Italijoj šioms 
dienomis vienus 19 ginkluotų nacių paėmė į nelaisvę. De
šinėj Bill McNamara, 15 m. amžiaus, Pacifįke, už pasi
žymėjimas pakeltas į Petty Off.eer 3-c. Kad įstoti į U.
S. jūrininkua putnus būdama. H m. amžiaus, paėmė ou^^pvaizda
brolio, metrikus. Vėliau tis sužinota,- bet tėvams sutikus, 
jis pasiliko

Lanko ąamns

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line of

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Partery Kepreaeatatlve.

S1IOWROOMS CN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

KEPUBIJC 6051

Prelatas J. Mariejauskas ilaivyne. (Acme-Draugas telephoto)
----------------------------------------------------------- -----------------— Ree. 6858 Se. Talmaa Avė.

kad tiktai galėtų grąžnti į į Re*. TsL GBOveMB 6817 
Kristaus avidę paklydusias Offloe Tol. HTHUek 4848

Misijos Los Angeles ne
tiktai laikomos bažnyčioje, 
bet mirijon'erius keliauna į 
lietuvių namus, kad žmones 
pstraukus prie Dievo. To
kiam aplankymui reikalinga 
prisiruošti, nes reikėjo su
rinkti adresus. Tam tikslui 
misijonierius pašventė ketu
rias dienas nuo ankstyvo ry
to iki 10 vai. nakties.

Aplankymas lietuvių šei
mų netiktai surištas su sun
kumais surasti vietas, kur 
gyvena jie, bet dažnai pri
siekia, daug karčių pipirų 
paragauti nuo lietuvių, ku
rie seniai nuo Dievo ir Baž-

aveles.
Sunkus misijonieriaus dar 

bas. Bet jūs visi, kurie skai
tysite apie mūsų misijas, a- 
teikite mums į talką tokiu 
būdu: melskitės pr'e širdies 
Jėzaus, kad misijos atneštų 
vaisių. i
Pasitikime Dievo Apvaizda

Nemažiau Dievo Apvaizda 
pasirūpino apie mirijonierio 
užlaikymą. Prisimenu apie 
vieną šv. Povilą, nuošalietį, 
kuriam juodvarnis kasdien 
atnešdavo po pusę kepalai- 
čio duonos, o kada atėjo ant
ras nuoaalietis, šv. Antanas,

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—4 Ir 7—G vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marųuette Road

l

DR. G. SERNER
UBTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
18 metų patyrimas

Teki Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvt 
•401 80. HALSTED ST.

Uth Btreet 

10 0d 4; nuo t U I

mARGDTIJ-
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

ild 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

%SįS!&
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Z

nyčios atsitolinę. Bet mūsų tai juodvarnis atnešė jiems 
misijonierius viską priima,' visą kepalą. Taip su mumif

te, kad Dievo Apvaizda tuos; 
dalykus aprūpino. Gerb. tė
vui Kidykui, jėzuitui, įkvėpė 
Dievas gerą mintį atvaziuo-s 
ti pas mus su misijomis, ir 
jis pasisiūlė iš anksto pa
reikšdamas, kad už misijas 
nereikalaus atlyg'nimo, tik
tai turės kas nors apmokėti 
kelionę iš Philadelphijos ir 
atgal. Bet mes ir tokių iš
laidų negalėtumėm panešti 
Tada, tikrai Dievo Apvaiz
da įkvėpė į vieno Žmogaus 
Širdį pasigailėjimo jausmą 
Žinodamas mūsų parapijos 
padėtį, apmokėjo tėvo Kidy
ko kelionę, ir tokiu būdu 
mes sulaukėme misijonie-

TRUMPAS FARMEKIŲ STREIKAS KALĖJIME

Penkiaedešrimta trys Miseouri valstybėj vienos kaustės 
vatos a'ngthnno farmeriai vyriausybės kaltinami dėl pn- 
grobrstio it pratolinimo nuo ūflcų visų negrų darbininkų. 
Ate keturi farmeriai padėti į kalėjimą buvo paskelbę 
streiką obsiria — sėdėti iki balandžio mėnesio. Bet iš
buvę vieną šaltą naktį Streiką nutraukė. < Acme-Draugas 
telephoto) z . , ....

DABAR Tra Geriausias Laikas pirkti Pinuos RfiHea 
N&mij Materijoią Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite 1 mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
d&l garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 sa HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Ud 12 vai. piktų. 

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

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties ,

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Muo 8:45 iki 9:15, išskiriant 
Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklą vlaam ryvanl- 
muL Saugokite Jaa leledaml lie*. 
■amlnuoti Jaa modernUklauala 
metodą, karią re<tjtmo mokslaa 
ąaU autelktl.

SS KUTAI PATTIUKO 
**^ETviaątSią

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

OPTOKBTrmvrAI 
IMI Bo. Ashland Avenue 

Kampas 11-tos 
GAM AL

CRTSO VALAJSDOSi 
•ite a. m. iki liM pu m. 

ir Mus. ItM a m. 
iki T:M p. m.

EXTRAI EXTRA1

LletuvlMkaaŽydukas

k

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

OFISO VALANDOS:
■a 2 Od 4 ir ano 6 Od 8 vaL vak. 

NediBomls pagal sutartį 
Offlea TsL YARda 4787

TsL PROapect 1999

TeL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

YaL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal antartį.

Ofiso TeL VIRglnia 0038 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL YARd« 5921 
Bes.: KENwoed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

vai.: nno 1-3; nuo 8:30-8:30 
756 VVest 35th Street

TeL CANai 8122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CIITRFFGAS 

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v. 
Bekmad, Trečiad. Ir Sečtadienio

vakarais ofisas uždarytas.
- ’ REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPnblic 7868

reL CANai 0257
Rea. ToL : PROapect 6659 T

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

TaL TAK* >140

DR. V. A. ŠIMKUS >
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

B AKINTUS PRITAIKO 

744 VVest S5th Street
YaL: 11-12; 2-4; ir 6:90-8:30

Pirmadieniais—2-4' ir 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

Permainytai 
vardas Ir 
adreaao

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

M. KANTER, «av. 

MONARCH LHŽUOR
3629 So Halsted St

Ffcooe TARTO HM
—na i I HSštM !■ II SS MM—

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

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

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 4mu M. Mmeris, Ottfj. SZ36 SO. HALSTED ST.

iA1WlNG<

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo ranko
mis.

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

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais Ir Sekmadieniab. 

pagal sutartj.
Ofiso Tel. .... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4201 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. R. ATKOČIONAr
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniais 
YaL: 10-12 ryta, 2-8, 7-9 P. M. 

H47 fL Halsted St, Chicago

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofl»o Telefonas: YARda 6554 
Jei neatsiliepia Saukite— r
Rea. TeL: MIDvray 2889 k,

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHmURGAS

4146 Archer Avenue 
Ofise TaL LAPayette 3219 
Bes. TeL LAFayetto 0094 «

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDzie 2868 

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

Penktad. 8:30 Iki 9:30 vak. 
Seitad. 6 vaL Iki 9:90 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

ir Seitadieniais 
VahRMlna: popiet I PLATINKITE “DRAUGI”
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Trečiadienis, sausio 19, 1944

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — MOTERYS

NRABTISDRAUGAS, CrttCAOO,rn.INHlS H
HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGO^ 
DARBŲ SKYRIUS

“PRACOAS” HELP WANTF.I> 
ADVF.RTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Rtreri 
Te*. RANdolpb S488-8488

SVARBUS FRANEMMA8

Manpower Oommiarion tm 
tatymnl reikalauta kad (Utim 

*naa darMntnkn turi Irirytl Pa 
ttno*nv1mo R&Atą (riatement o* 
•▼allahillty) nuo dabartinė* dar
bo |''ttiiexis — ar nuo Wnr Man- 
power Oommlsdon — pirm pra
dedant dirbti kitoje tstalirnje. 
PerBltikrlnklt ar lūs galit gauti 
Ir ar linus ri'IUalliign piillu<r*- 
vlmo raita*. Jfln sutaap/alt aan 
ir darbo įstaigom* daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
▲talS&uklt } Colonnade Kambari. 

BDOEWATER BEACH HOTEL 
5349 Shertd&n Rd.

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

Ateikite ir pasitarsim.
ANCHOR RUBBER MFG. CO. 

22S W. Illinois St

WAREHOUSE
DARBININKŲ

Lioduoti Ir iškrauti 
karus ir trakus 

AtsUsukit {
WISHNICK - TUMPEER, INC.

457 E. South Water St._____ __ ■______________  _
VYRŲ .

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS
ATSIŠAUKIT I

2924 W. 51st St.
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel 8č Wire Co.
FINISHERS Ir PATCHER8 prie ra
kandų. Gera mokestis.

W. J. VIGNOLA CO.
1806 W. Grand Avė. Tel. Ganai 0657

HELP WANTED — MOTERYS
REIKIA — PIENO IŠVEŽIOTOJO. 
Turi suprasti lenkiškos kalbos. At
sišaukite )
TTNTON GROYE CREAMERY OO. 

152S N. Rldge.

Reikia

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORIŲ 

IR SET-UP VYRŲ
Pirmos klesos prie Brown & 
Sharpe mašinų. Puiki proga tin
kamiems vyrams.
MERKLE METAL PRODUCTS 

COMPANY 
21S N. MORGAN

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

PITTSBURGH PLATE GLASS 
COMPANY

- 451 St Clair St

MERGINŲ
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

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

niais ar naktiniais šiftais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas. 

ATSIŠAUKTT
EMPLOYMENT OFISAN 

Plrmad. perdėm šeštad.
8:30 ryto iki 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE
HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

★ ★ ★

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers 

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS
★

MERIT DttRBTUVfi
Gabumų {vertinimas dirbtuvėje duoda jums progos įaidirbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

Dirbtuvė* tvarkoma Oantenn pristato valgiu* kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbu, būkite prie savo darbų.

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

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DEL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy Ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palotais

M. BORN & CO.
1060 W. Adams St

MERGINOMS
MOTERIMS

štai tikra proga išmokti paudingą 
ir {domų amatą.

Puiki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite į

ADMIRAL RADIO CORP.
“America’s Smart Sėt” 
3815 ARMITAGE AVĖ. 

4150 N. KNOX AVĖ.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmieatyje 
Moterims iki 50 metų senumo. 
Vai.: 5:30 vak. Ud 12 nakt{. 

KARO 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 5 pp.

Štai, tos šaunios 
koncerto šeimininkės

“Draugo” metinio koncer
to restorano šeimininkės ir 
veiterkos buvo ARD 6 sky
riaus iš Brighton Park na
rės. Pirmininkė buvo Elzb. 
Paulienė, pagelbininkės: B. 
Kazimierai tienė, B. Lindžie- 
nė, M. Pakeltienė, O. Rudo
kienė, K. Simanavičienė, B. 

(Rudakienė, O. Kundrotienė, 
Ant. Kacevičienė, Ang. Ajr- 
čeliauskienė, M. Navickienė, 
Ieva Rudienė, M. Stankaitė, 
Sof. Junokienė, Edlaine Mos
teikienė, S. Balsytė, M. Pet
kienė, S. Gudenaitė, Em. 
Morkūnienė, Alma Valiulytė, 
S. Zajauskaitė, O. Antikaus- 
kaitė, O. Kazlauskaitė, Pet. 
Turskienė, Adelė Petrauskie
nė.

Visoms uoliai pasidarba
vusioms katalikiško dienraš
čio “Draugo” naudai, nuo
širdžiai ačiū. Adm

muitini

Padėka

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 887.50 J mėnesj 
Pllnanf ar daliniam laikui 
KrelpkltSa prie Housekeeper.

EDOEWATER BEACH HOTEL 
•848 Sberldan Rd

STENOGRAPHERS
TYPISTS

COMPTOMETER
OPERATORS< L *.

Also Severai girls for clerical 
work. Positions open for experi- 
enced girls — also some begi- 
nners. See Misa Lynch.

ALBERT PICK CO., INC. 
2159 W. Pershing Rd.

MERGINŲ
MOTERŲ

AMŽ. 16 IKI 50
Lengvi Dirbtini Darbai 

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

JENSEN RADIO MFG. CO. 
6601 S. Laramie

DIRBTUVES DARBAI
MERGINOMS IR MOTERIMS

18 IKI 50 METŲ AMŽ.
Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
pakėlimas už 2 savaičių; pastovūs 
darbai, viršlaikis, mainantys šil
tai, apdrauda, atostogos ir kiti 
patogumai.

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA 

404 E. Nortfi Water St.

MERGINA — TRACER
TURI BŪTI PATYRUSI PRIE 
MAŽŲ MAŠINŲ. 44 VALANDOS 

DARBO SAVAITĖJ.

ALLBRIGHT-NELL CO.
5328 S. Western Blvd.

REIKIA 
15 MOTERŲ

Prie labai lengvų dirbtuvės darbų. 
Valandos 8 Iki 4:30. Dykai trane- 
portaclja nuo Ir Iki 68 St. gatvėkn- 
rlo. Dykai uniforma. Kava dykai 
pietų laike. Lengvi darbai šeiminin
kėms.

KREIPKITĖS PRIE MRS. PELO. 
PORTRMOLTH 7732.

COSMETIC ISDIRBRJAS reikalauja 
Merginų Ir Moterų. 18 iki 45 metų; 
patyrimas nereikalinga; geros darbo 
sąlygos; 40 vai. savaitė. Laikas Ir 
pusė už viršlaiki. Atsišaukite J

AMERICAN
ADVERTISED PRODUCTS 

417 N. Stote St 5th floor.

MERGINŲ
Itekrlatytl moterų drese*. Patyrimo 
nereikia, mes Išmoklnaim Ir mokšalm 
laike mokinimo, štai jums proga Iš
mokti gerą amatą Svarioj tyro oro 
dirbtuvėje.

REICH DRESS CO.
825 W. Jacluon Blvd.

Po sunkaus dienos darbo 
imkim J rankas “Draugą” 
Jis suteiks mums poilsio )- 
vairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio.

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS
Gera Mokestis

Pilno ar Dalinio Laiko 
Viršlaikio tiek klek 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 IR MOTERYS

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKŲ 

★
VYRŲ:

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ:

INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELS.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Ditbti Po Karo

Atsineškite pilietybės prirodymus. 

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

Matykit Mr. Dsnleek pasitarimui. 

DOUGLAS PARK "L” IKI DURŲ

HURLFY MACHINE CO.
2145 54th Avė. Cicero

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMENUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS. GRINDERĄ 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar dalintam laikui. Atalšau- 
klt darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
6 pp. šeštad. Iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. 9

2742 W. 36th PLACE
MOTERŲ PLOVĖJŲ 

DŽANITORIŲ
Ofisų budinke arti vidurmiesčio. 

Viršlaikio jei norite.
RAND McNALLY ft CO.

536 S. CLARK ST. 
WAĘASH 0363

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.

“Draugas” daug rašo a 
pie mūri jaunimą, kaip jis 
priešui kailin pila. Skaity
klų; “Draugą”.

VYRŲ IR MOTERŲ
Abetnlems dirbtuvė* darbam*. Paty
rimo nereikia. O era mokectla Paato- 
vfl* darbai. Laika* Ir puaė virš 40 
vai. Dieną Ir naktj šlftai.

THE ARIDOR OO.
8421 W. 48th PLJLCE

PIRKITE KARO BONUS!

Sausio 9 d. mūsų gerašir
dės rėmėjos stojo mums į 
pagalbą suruošdamos “pant- 
ry shower”.

Atsilankusios geradarės,, 
o kurios negalėjo dalyvauti, 
prisiuntė savo dovanėles, 
duosniai parėmė šią pramo
gėlę ir suteikė seselėms daug 
džiaugsmo bei paramos.

Nuoširdžiai dėko damos 
jums, brangiosios rėmėjos, 
už jūsų pasiaukojimą ir pa
sišventimą, karštai melsimės 
kad Aukščiausias šimterio
pai atlygintų jūsų duosnu- 
mą.

Jums dėkingos,
8v. Kazimiero Seserys 

(Town of Lake)

Įspūdžiai iš a. a. Sme
tonos laidotuvių

Bridgeport. — Pęel. M. L\ 
Krušas, penktadienio rytą 
(sausio 14 d.) grįžęs iš Cle- 
velando iš laidotuvių a. a. 
prez. Smetonos, parsivežė į- 
spūdį, kad prezidentas, kiek 
dabartinės aplinkybės leido, 
buvo palaidotas iškilmingai. 
Prel. M. L. Krušas aplankė 
velioni, pašarvota koplyčio
je. Visiems darė įspūdį, kad 
i vieną velionies ranka buvo 
Mėtas rožančius, į kita — 
Lietuvos snalvos, o viršum 
karsto — kryžius.

Katedra laidotuvių dieną 
buvo pilna;, ir tai vis lietu
viu. kuru buvo atvykusių 
net iš tolimu Amerikos lie
tuviu; kolonijų. Turiningą ir 

i įspūdinga pamokslą pasakė 
wsk. Hoban, pažymėdamas 
velionies ryši su religija, pa
brėždamas lietuviu teisėtas 
viltis dėl savo krašto lais
vės.

Laidotuvių pamokslo me
tu buvo prisiminta, kad ve
žiotais. lvg nujausdamas Ra- 
vo nerime, prieš savaitę bu-

’- ^-^Uvin J. E. vvsk.
ifek’vieles D. G'

' Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą’‘ Jie 1F I

•a yJau nauji metai. Jei
’ 1 -tno baigėt prenumeratą «--■

:' / t ♦
V t t *■ ■

atnauiinkim.
a,J'- - » ■

Tfrtdjif.įfe KftfiaC kurt.' UŽ-- 
‘bn ir -vietinius lietuvius kle- 

>nus bei kitu tautu dvasis- 
_ ki ips_ atstovus į

SjgMgįjĄ 
<ąTbėriro'ii metu 

iĮ.iįetuvos kančios.t 
/ Ą T ■' i---

'Koi

VYRŲ
IR MOTERŲ 

REIKIA
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA

SVARBUS KARO DARBAI•
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PROGA ISIDIRBIMUI

INTIRNAIIONAL 
SPRING COMPANY

222 N. Washtenaw
(4 blokai i vakarus nuo Western 

Avė. lAke St. gatvėkarlu iki 
2700 į vakarus).

★★★**★***
★ For Salei
★ For Help l ?
★ For Rentl <
★ For Service !
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America's Greatest

Llthnanian Daily Nevrspaper
— ESTABLISHED 190ft —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DPAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

įnoriai išnaudotam!
Helsinky, Suomijoj, par 

rodė pirmasis vieitas sna^ 
do« nrįsipažinima8 r’pje 
patriin-otir“ iš Rusiios-Est 
jos pasienio teritorijų ingi 
žadėti. ’ ’,y \

'■“"į ' L * ’’■ •. •Arbetarbladet, c.'ituodam 
Khanaallissialisti, komen 
vo “skandalinga ingrių tra 
tavimą”, nurodydamas, k 
‘ ‘darbdaviai, -nežiūrint paž 
dų mokėti tokius pat^ atl 
ginimus kaip suomių darb 
Pinkams ir suteikti padori 
aipgyvendiiimo sąlygas; i 
naudoja ingrius?; Ingriaij 
kaip sakoma, “gyvena lūš-( 
nose, netinkamose jokiam 
gyvam sutvėrimui.”

Laikraštis pabrėžia, kad 
ingnai ‘ ‘ nepajėgia apginti 
savo pačių interesus, (OWI)

Mums Valdžia SAKO-
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir Jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furaiture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pastrtn
Urnas visokių 
■palvų apdaiv 
rain- 

• m •

SPRINGSAI Jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių Jau 
negautumėt

2-jų 5 
ŠMOTŲ 
Kainos ‘

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

M10 WEST ROOSEVELT ROAD
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Sąjungininkai ruošiasi invazijai į Europą, o "Prav- 
da” pasišovė platinti gandus, kurie drumsčia ramybę 
ir paraližuoja sąjungininkų karo strategijos planus. Lai
bai negražu iš komunistų pusės. Bet komunistai visuo
met pasilieka komunista s.

Jau kelintą kartą “Pravda” uždrožė į veidą sąjun
gininkams su mazgote. Toji mazgotė parodo komunis
tų tam tikrą taktiką, kurios jie laikosi siekdami savo 
tikslų.

“Pravdos” žinia ar tik neturi tikslo išprovokuoti ki- 
virčius su anglais. Sis dalykas gal paaiškės neužilgo.

Iki paskutinio kraujo lašo

Pasižvalgius po karo ir politikos laukus
KARO LAUKAS

Pranešimai sako, kad sovietų rusai yis Laimi Rytų 
fronte, naciai yra gynimosi pozicijoje, naciai yra pri
versti atsitraukti. Yra tiesa, kad vokiečių armijos dar 
nėra visai paliestos. Rusai didelių apsupimų nepadarė, 
kaip prie Stalingrado. Rusai pavartojo dūdeles jėgas 
ir sukėlė vokiečiams pavojų palei visą ploną liniją nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų.

Tuo pačiu laiku, kai vyksta kovos Rytų fronte, są
jungininkų oro jėgos atakuoja skersai kanalo Vokieti
ją ir jos apylinkes ir silpninu nacių pro jėgas,, kurios 
reikalingos naciams Rytų fronte. Sąjungininkų oro jė
gų atakos virš Vokietijos labai daug prisideda prie vo
kiečių oro jėgų silpninimo ir kartu daug padeda rusams 
Rytų fronto kovose. Taigi sąjungininkai savo atakoms 
iš oro virš Vokietijos labai daug padeda rusams laimė
ti įvairiose vietose, nes naciai yra priversti nemažai 
oro jėgų atitraukti iš Rytų fronto, kad gintų savo mies
tus ir įvairias karo pozicijas.

Kai kas Rytų fronto laimėjimus priskiria tik rusams. 
Tokia pažiūra nėra visai teisinga. Amerikiečių ir anglų 
pagalba rusams daug prisideda prie rusų laimėjimų ko
vos lauke. To mes neturime pamiršti, bet ypač tai tu
rėtų žinoti ir sovietų rusai.
POLITIKOS LAUKAS

Karo laukuose labai didelę įtaką turi politika. Poli
tika gali karo eigą sutrumpinti, politika taip pat gali ka
rą ir užilginti. Jei politikos lauke nėra vieningumo ir 
sutarimo tarp sąjungininkų, tada karo strategija gero
kai komplikuojasi. Priešas tą situaciją panaudoja savo 
propagandos tikslams ir gerokai tas dalykas prisideda 
prie priešo namų fronto stiprinimo.

Paskutinieji įvykiai rodo, kad Maskva apart karo 
tikslų, turi ir politikos tikslų, kurie nevisai sutampa su 
Amerikos ir Anglijos politika. Sąjungininkai nori pa
vergtas tautas išlaisvinti, o Maskva pavergtoms tau
toms nori atnešti kitą paveigimą. Tą pasakymą patvir
tina Maskvos pretenzijos į Pabaltijo kraštus ir jos ne
noras susitarti su Lenkijos valdžia ištrėmime dėl rusų 
ir lenkų sienų. Juk žinių agentūra “Tass” paskelbė so
vietų valdžios pareiškimą, kad Maskva atsisako eiti su 
lenkų valdžia į derybas dėl Rusijos-Lenkijos sienų.

Pereitą pirmadienį (sausio 17 d.) labai keistai su
skambėjo Maskvos “Prąvdos” įdėta žinia iš Kairo (E- 
gipto), kad du anglų valdininkai slapta tarėsi su Vo
kietijos užsienių reikalų ministerių von Ribbentropu, 
norėdami patirti sąlygas “separatinei taikai su Vokie
tija”; ir tie pasitarimai, esą, “nepaliko be rezultatų”. 
Jie įvykę Pirėnų pusiausalyje, t. y. Ispanijoje arba Por
tugalijoje.

Maskvos komunistų partijos laikraštis “Pravda'’ pa
davė kaipo informacijos šaltinį “graikus ir jugosla
vus”, ir pavadino tą žinią “gandais”.

Britų ambasadorius Wsshingtone lordas Halifax pa
reiškė, kad tame pranešime “serą tiesos”. Britų spau
da “Pravdos” pranešimą apie separatinę taiką su Vo
kietija pavadino absurdu, pramanytu dalyku.

Dabar yra rimta padėtis, reikalinga tarp sąjunginin
kų vienybė, bet štai Maskvos “Pravda.’’ ėmė ir išlindo 
kaip yla iš maišo. Kuriam tikslui? Tik jau ne vienybei 
palaikyti, bet jai ardyti. Tokį dalyką tik galima pava
dinti provokacija arba storžieviškumu,__  .__

Lietuvių tauta yna. užgrūdinta kovose už laisvę. Lie
tuviai supranta Labai gerai ką reiškia netekti laisvės 
ir ką reiškia ją turėti.

Lietuvius spaudė rusų carų valdžia, juos spaudė ir 
engė ištisus metus okupantai rusai bolševikai, o dabar 
skaudžiai persekioja lietuvius vokiečiai naciai.

Mums tenka sužinoti skaudžią lietuvių padėtį iš slap
tų priešnaciškų laikraščių, kurie Lietuvoje išeina. Prieš- 
naciškas slaptasis laikraštis “Nepriklausoma Lietuva” 
rašo, jog Lietuvoje labai sunkus pragyvenimas. Lais
voje prekyboje maisto produktai yra tiek brangūs, gi 
atlyginimai tokie rnažii, kad eilinis darbininkas už visą 
mėnesio atlyginimą gali nusipirkti tik apie 2-5 svarus 
riebalų.

Kiekviename “Nepriklausomos Lietuvos” numeryje 
pabrėžiama, kad lietuviai, yra nusistatę siekti laisvės 
ir nepriklausomybės, kad Lietuva neturi būti valdoma 
nei nacių, nei bolševikų. Pasisakoma prieš abi okupaci
jos.
ŪKININKŲ PADĖTIS

Lietuvos ūkininkų padėtis yna Ubai sunki. Daugely
je Lietuvos apskričių naciai yra įsteigę koncentracijos 
stovyklas, į kurias gabenami ūkininkai už neatlikimą 
jiems uždėtų prievolių. Dažnai maisto normos uždeda
mos tokios didelės, kad ūkininkai nieku būdu negali 
jų išpildyti.

Lietuvoje veikia Slaptasis Vyriausias Lietuvių Ko
mitetas, kuris duoda instrukcijas lietuviams kaip jie 
turi elgtis sunkiausiose valandose ir gyvai kelia mintį, 
kad Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma valstybė.

Lietuviai, estai ir latviai yra gyva jėga kovoje prieš 
nacius. Labai daug rusai laimėtų, jei Stalinas atsisakytų 
nuo pretenzijų > Pabaltijo kraštus.

Jei Maskva atsisakytų ouo pretenzijų į Pabaltijo 
kraštus, atvirai pasakytų, kad Pabalti jo kraštai ir Len
kija galės laisvai ir nepriklausomai tvarkytis, 4uose 
kraštuose dar labiau užvirtų kova .prieš nacius. Ir tada 
daug greičiau būtų Laimėjimas kare ir pasiekta taika.

Kol mažoms tautoms bolševikai nežada laisvės ir ne
priklausomybės, tol negalės būti taikos, nors karas ir 
bus laimėtas; nes pavergtos tautos nenurims, kovos iki 
tol, kol jos neatgaus laisvės ir nepriklausomybės.

Mažos tautos ir valstybės nepaprastai brangina lais
vę, toda jos niekada neprisileis minties, kad jos gali 
būti kieno nors vergėmis.
DIKTATORIAI KALTI

Ne mažos tautos sukėlė šį baisų karą, bet didelių 
valstybių diktatoriai. Mažos tautos ir valstybės niekam 
nėra pavojingos pasaulyje, bet pasaulyje pavojų atne
ša diktatorių baisi ambicija ir nesiskaitymas su žmo
nių laisve. Todėl po šio karo mažos tautos ir valstybės 
turi turėti laisvę ir nepriklausomybę, kaip ir didelės 
valstybės, o diktatoriai turi būti patupdyti tokioje vie
toje, iš kur jie nebedrumstų pasaulyje gražaus ir kūry
bingo gyvenimo.

Lietuviai dabar priešinasi nacių okupacijai, jie prie
šinsis ir bolševikų okupacijai tol, kol neatgaus sau lais
vės ir nepriklausomybės. Lietuviai tiki į laisvę. Ir tą 
laisvės tikėjimą gins iki paskutinio kraujo laša

APDOVANOTAS DSC

“Chips”, šuo, priklausęs 
Edvardui J. Wren iš Pleas- 
antville, N. Y., dabar karo 
tarnyboje Italijoj už dide
lius pasižymėjimus pavojin
guose žygiuose apdovanotas 
Distinguished Service Cross. 
Amerikos istorijoj«tai pir
mas šuo, kuriam pripažinta 
tokia, aukšta garbė. (Acme-' 
Draugas telephoto)

A. a. Smetonos prieš 
miltinis reikšmingas 
posakis

Philadelphia, Pa. — Vie
nas lietuvių veikėjas pasta
ruoju laiku nuo a. a. Antano 
Smetonos gavo laišką datuo
tą 3 d. sausio, kuriame, tarp 
kitko, yra ir tokie jo reikš
mingi žodžiai:

“...Žmonės laukia didžių į- 
vykių, galinčių palenkti žmo 
nijos likimą į šviesesnį, ar 
į dar tamsesnį šoną. Ir mes 
lietuviai su savo mažaisiais 
kaimynais gyvename didžiau 
šio susirūpinimo nerimą, kai 
į mūsų gimtuosius kraštus, 
vokiečių laikomos priespau
doje, arti prislinko rusai ir 
mongolai. Jeigu jie užplūs 
Lietuvą, tai mažai kas iš 
jos bepaliks. Nekomunistiš
kus gyventojus paskelbs liau 
dies priešais ir karo nusi
kaltėliais ir užkamuos, išžu
dys. Tokia perspektyva mus 
stumia nuliūdiman. Kad pa
saulio Kūrėjas atskleistų 
bent mažą vilties spindulėlį 
mūsų nusilpusiai dvasiai su
stiprinti! Gal ir atsitiks toks 
stebuklas”... K. V.

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

_____ • (Tęsinys)
PIRMOJI LIETUVOS REVOLIUCIJA — 1812 M.

Nustodama nepriklausomybės 1772-95 m. Lietuva jokiu 
būdu nesijautė esanti maža valstybė: prieš pirmąjį pada
linimą Lietuvos valstybės plotai buvo truputi didesni 
(320,000 kv. km.) už dabartinės Italijos ir didesni už pusę 
Prancūzijos ar Vokietijos. Lietuva tuomet dar buvo vidu
tiniška Europos valstybė. Mokslu ir kultūra ji buvo žy
miai aukštesnė už tų laikų Rusiją, šie ir kiti faktai ne
leido Lietuvai, kad ir pralošuaiai mūšius, nusileisti ir nu-♦

* sižeminti galingai barbariškai valstybei, štai dėlko tik 
septyniolika metų pabuvusi Rusijos valdžioje Lietuva su
kilo, kai Napoleono žygis 1812 m. atrodė žadąs sukilimui 
pasisekimą. 1811 lietuvis kunigaikštis M. K. Oginskis ban
dė dar taikiu būdu spręsti Lietuvos laisvės klausimą. Jis 
paruošė carui Aleksandrui I memorialą, siūlydamas su
daryti autonominę Didžiąją Lietuvos Kunigaikštystę iš 
tų aštuonių provincijų, kuriose tuo metu (ir iki 1840 m.) 
dar tebeveikia Lietuvos įstatymai. Tos a&tuonios provin
cijos, tvarkomos pagal Lietuvos Statutą, tuomet apėmėy 
ne vien etnografinę Lietuvą, bet taipogi Gudiją ir Vaka
rų Ukrainą su Kijevu, Podoliją ir Volyniją. šituose plo
tuose dabar gyvena apie 30 milijonų gyventojų, šiuo me
tu niekas lietuvių negalvoja apie galimybes atstatyti, bu
vusią didžiulę Lietuvą. Bet tuo metu mūsų aristokratija 
kitaip galvojo. Caras prišnekėdavo kunigaikščiui Ogins
kiui nemaža komplementų, bet jo politinius reikalavimus 
atidėliojo ir jų nesprendė.

Kai 1812 m. Napoleonas atžygiavo Lietuvon, jis irgi 
galutinų ir aiškių sprendimų nedarė. Bet jis tuojau lei-^ 
do sudaryti Laikiną Lietuvos Valdžią, kurios prieky atsi
stojo grafas Soltanas. Napoleono paramai ir savo laisvei 
Lietuva tuojau pradėjo organizuoti savanorių armiją iš 
keturių pėstininkų pulkų ir penkių kavalerijos pulkų. Na
poleono žygiams nepavykus — Lietuva ilgam laikui ati
teko Rusijai. Lietuvos armija pasitraukė kartu su Napo
leonu. Daugelis sukilimo dalyvių neteko savo žemių (dva
rų) ir buvo išsiųsti į Sibirą. Šių laikų Lietuva pagerbė 
sukilėlius jų uniformas padėdama įt savo Karo Muziejų, > 
šalę palaikų kitų garbingų laisvės kovotojų.
ANTROJI LIETUVOS REVOLIUCIJA — 1831 M.

Sugrįžusi Rusijos valdžia palengva pradėjo rusifikaci
jos ir priespaudos darbus Lietuvoje: Atsparumui didinti, 
visoje šaly paplito daug slaptų organizacijų. Senesnei 
kartai vadovavo masonai; jų tarpe buvo ir dvasiški jos at-

Kanadoje, Olberta provin
cijoj yra vienas kaimas, ku
riam pastatyti nesuvartota 
nei viena vinte.

stovų, nes ano meto masonerija nebuvo antiklerikaiišką.^ 
Bet dar veiklesnės buvo studentijos ir jaunimo organi
zacijos. Valstiečiai irgi vietomis bruzdėjo, norėdami nu
sikratyti sunkios baudžiavos. Įkaitintoje atmosferoje su
kilimas prasidėjo 1831 m. Sukilėlių kariuomenė buvo už
ėmusi jau visą Lietuvą, bet negalėjo paimti dviejų mies
tų su stipriais rusų garnizonais:*Vilniaus ir Kauno. Taip
gi jiems nepavyko paimti ir pajūrio miestelio Palangos, 
į kur turėjo ateiti nupirkti ginklai iš Anglijos. Tarp su- 
'kilimo tragiškų herojų ypač verti paminėti generolai Gel^ 
gau das ir jauna grafaitė (kapitonas) Emilija Plateraitė. 
Abu žuvo 1831 m. Sukilimo rezultatai buvo baisūs: mal
šinimas buvo vykdomas žiauriausiu būdu. O po sukilimo 
pradėta uždarinėti katalikų bažnyčios, vienuolynai, mo
kyklos ir konfiskuojamos žemės bei nuosavybės. 1832 m. 
buvo uždarytas garsus Vilniaus universitetas; tai sukėlė 
didžiausį pasipiktinimą visoje Europoje. Elisee Rečius, 
minėdamas Lietuvos nelaimes ir Vilniaus universiteto už
darymą, šitaip išsireiškia: ‘‘To ourb tne thouth of a people 
is to endanger the very sources of its life” (Nouv. Geogr^ 
Universelle, Vol. I, p. 439). Rusai pradėjo steigti savas 
mokyklas, bet jos buvo boikotuojamos ir maža turėjo 
mokinių.

(Daugiau bus)

Švedų leatnkimas
Švedai iki šiol sėkmingai atliko kiekvieną darbą, 

kad išsaugojus neutralitetą, švedai turi realistišką pa
žiūrą kaipo suvienyta tauta. Jie turi ilgą patyrimų isto
riją saro reikaluose ir kovoja prieš kiekvieną, kuris 
bando juos stumdyti.

Yra tikra, kad vokiečiai neįtraukė švedų į karą ne 
todėl, kad jiems reikia karui reikmenų, kurias švbdai 
gali parūpinti. Nacių politika yra paimti jėga, kad ne
reikėtų mokėti pinigų. Bet švedai buvo ir yra tokioje 
pozicijoje, kad prieš juos jėgą pavartoti yra rizikin
gas dalykas.

Yra išėjusi knyga pavadinta “Sweden, a Wartime 
Survey”, ji atspausdinta Jungt. Amerikos Valstybėse 
American-Svvediah Nears ezchamge. Tos knygos 27 sky
riuose nurodoma švedų politika ir veikimas išvengti 
karo. Ten nurodoma kodėl švedai stovi viduryje ir gina 
savo laisves.

Švedai turi seną liniją: “Žemė turi būti valdoma įsta
tymų” (“Land skali med lag byggas”). Jie tą liniją 
supranta ir jos laikosi.

Yra sakoma, jog švedai įstengia išlaikyti neutralu
mą, kad jie turi getą karišką apsigynimą ir namų fron
tas yra pajėgus ir tvirtas.

1041 metais buvo patirta, jog mažiau kaip penki pro
centai vyrų netiko kariškai tarnybai dėl fizinių .trūku
mų, 95 procentai tinka karo tarnybai.

Ar gali drįsti kas užkabinti tautą, turinčią apie 6,500,- 
000 gyventojų, kurios vyrai tinka kovai ir jai lavina
mi, ir tie vyrai niekada nepamiršta, kad amžinos budė
jimas yra laisvės kaina.

★
Karo bonai

Sausio 18 dieną prasidėjo ketvirtos karo paskolos bo
nų vajus. Lietuviai uoliai p rtco karo paskolos bonus pe
reituose trijuose vajuose. Lietuviai dar uoliau pirks ket
virtos karo paskolos bonus, nes jie žino, kad tokiu bū
du prisideda prie kuro laimėjimo ir taupo pinigus atei
viai.

★
Nenumeskite seną ipopierį, bet taupykite ir atiduokite

karo reikalams.

r

k
4’*«** ♦'A

.r
Lt. Gen. (Jmar N. Brad- 

ley, pasižymėjęs kautynėse 
Afrikoj, paskirtas vadu U. 
S. sausžemio kariuomenės, 
ruošiamos naujai invazijai 
Europon. (Acme-Draugas te
lephoto)
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš Federacijos
susirinkimo

Bridgeport. — Metinis Fe
deracijos 26 skyriaus susi
rinkimas įvyko sausio 11 d. 
Susirinkimą atidarė įpirm. K. 
Kakta. Protokolą iš pasta
rojo šus-mo perskaitė rašt. 
ptagelb. J. Šliogeris. Vien
balsiai priimtas.

Aktualia s Lietuvos ir lie
tuvių katalikų klausimais 
kalbėjo kun. J. Prunskis ir 
agronome S. Juozelėnaitė. A- 
bu įrodė lietuvių komunistų 
šėtoniškas pastangas būti
nai parduoti Lietuvą rusų 
komunistams, kad būtinai 
išnaikintų religiją ne vien 
Lietuvoj, bet ir visam pa

jos: parapija, parap. choras. 
Sodalicija, Labd. Są-gos 5 
kp., Gyvojo Rožančiaus, Am
žinojo Roiančaus, TT. Ma
rijonų Bendr. 10 skyr., ARD 
2 skyr., Moterų Są-gos 49 
tap., Šv. Petronėlės, Šv. O- 
nos, Ap. Maldos, Tretinin
kų, LRKSA 15 kp. ir Šv. 
Pranciškaus Akad. Rėmėjų 1 
skyrius.

Pranešta, kad: Moterų Są- 
gos 49 kp. rengia pramogą 
Užgavėnių vakare vaa. 22 d.

Dr-ja Šv. Petronėlės ren
gia bunco party kovo 26 d

Dr-ja Šv. Onos rengia bun
co party kovo 19 d.

Dr-ja Ap. Maldos Ir Tre
tininkų rūpinasi maldomi? 
labdaringais darbais ir pan.

LRKSA kp. nus'skundžia

VIENOJ AR KITOJ VIETOJ, BET JVYKS veikti Reikia būti organi
zuotais. Valančius

— Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
apskrities susirinkimas į- 
vyks aeštadenį, sausio 22 
d., pirm. A. Snarskienės na
muose, 610 E. 88th St., 8 
vai. vakare. Skyrių atstovės 
malonėkite atsilankyti.

Rašt. J. Pukelienė

NULIŪDIMO i VALANDOJE

šaulyje. Sakė, būtinai reikia negaunanti naujų narių, y- 
pač iš jaunimo. Reikia vi
siems lietuviams katalikams

kovoti. Akcija prieš akciją.
Nutarta kreiptis į vietos 

dvasios vadus pagalbos su
rengimui iškilmingos šv. Ko
munijos “in oorpore” Šv. Ka 
zimiero šventėje, kovo 5 d. 
maldauti iš dangaus pasi
gailėjimo Lietuvai ir visai 
lietuvių tautai. Ta intencija 
dažniau klausyti šv. Mišių 
ir eiti dažniau prie šv. Ko
munijos.
Draugijų raportai

Atstovauta sekančios dr-

Šaukias žmonių 
kraujo «

Lygiai kaip Bobby Meers, 
4 m. amžiaus iš Dalias, Tex., 
ir Chicagoj vienas veik to 
pat amžiaus vaikutis Bobbie 
Kropidoski serga chronišku 
nephrosis ir ligai nugalėti 
reikalinga kraujo transfuzi- 
jos. Motina, vyro pamesta, 
šaukiasi į kraujo aukotojus. 
Kraujo transfuzija reikalin
ga kas savaitė. Vaikutis 
randasi Michael Reese ligo
ninėje.

Stimsonas pageidauja 
darbininku mobilizaciją

WASHINGTON, aausio 17 
— Karo sekretorius Henry 
L. Stimson trečiadieny ims 
armijos pusę, ir ragins kon
gresą priimti darbininkų mo
bilizacijos įstatymą. Jis kal
bės viešam Senato militari- 
nio komiteto posėdy.

Tėvų Marijonų Bendradar
bių Chioago apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks 
sausio 19 d., 7:30 valandą 
vakare, Aušros Vartų para
pijos salėje. Valdyba pagei
dauja, kad kuo daugiausiai

Gen. D. D. Ei«enhower, vyriausias vadas ruošiamos są- kolonijų atstovų dalyvautų 
jungininkų invazijos Europon, spaudos atstovų konferen- tartis svarbiais reikalais, 
cijoj, Londone, aiškina Europos žemyno žemėlapį. Toj ar B. Jakštaiitė, apskr. rašt 
kitoj vietoi, bet invazija įvyks, tiktai niekas nežino kada
ir kuriuo metu. (Acme-Draugas telephoto)

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
\ Telefonas GROvehiU 0142

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

susirūpinti ir glaustis prie 
savo fraternalės organizaci
jos, kuri nieku nėra prastes
nė už geriausias insurance 
kompanijas.

Niekas neatstovavo šių 
dr-jų: Kareivių Motinų klu
bą, Am. Raud. Kryžiaus vie
netą, Jaunų Moterų Klubą ir 
Moterų Są-gos 1 kuopą.

Raportas iš Federacijos 
apskrities

Kun. J. Prunskis ir S. Juo
zelėnaitė kalba apie paga
minimą ir išleidimą antiko
munistinės literatūros ir iš
platinimą ne vien Ameriko
je, bet ir kituose kraštuose, 
kad supažindinus visam pa
saulyje lietuvius su komunis
tų žvėriškumu.

Lietuvai Šelpti Komitetą ir 
kooptavimo reikalu, taip pat 
prof. K Pakšto knygos “Ko
dėl Lietuva turi likti nepri
klausoma“ išleidimui lėšų 
reikalu.

A. Budris kalba apie sukė
limą apskričiai lėšų toms 
knygoms išleisti ir apmokė
jimą žmogaus, kurs tvarky 
tų drabužius ir įvairias au
kas Lietuvos šelpimo reika
lams. A. Budris komitete 
tam darbui apsiima pirmi
ninkauti.
Verbų sekmadienis

Kun. J. Prunskis, A. Bud
rys ir S. Juozelėnas pataria 
pastatyti rimtą kūrinį “Sep
tyni žodžiai nuo Kryžiaus“. 
Tą dieną kad būtų ir visuo
tina šv. Komunija ir rink
liava kovai prieš komuniz
mą. Rengėjais apsiėmė kun

Valdyba 1944 metams 
Vienbalsiai išrinkta seka

ti: pirm. K. Kakta, vice pir
mininku A. Banys lr Pr. Juš
ka, garbės rašt. V. Balanda, 
rašt. O. Banienė, ižd. prof. 
A. S. Pocius. J. š.

S. Juozelėnaitė kalba apie! J. Prunskis ir vaidyba.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

1

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė

Lenkai matėsi su Eden,
LONDONAS, sausio 14.— 

Lenkų vyriausybės Londone 
atsakymas Rusijos .vyriau 
sybei dėl aausio 11 d. pada
ryto sienų pasiūliiimo šiuo 
laiku perrašomas. Anot pra
nešam o, tai yra paseka pasi
tarimų tarpe lenkų Premje
ro Stanislasv Mikolajczyk, 
užsienių reikalų ministro 
Thadeus Romer, grafo Ed- 
ward Raczynski, ambasado
riaus Londonui, ir Anglijos 
užsienių reikalų sekreto
riaus Anthony Edsn.

VERONIKA YUDIS 
(po tėvais Šimkaitė)

Jau sukako dvieji metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą moterį, motiną ir 
uošvienę Veroniką Yudienę.

Netekome savo mylimos sausio 6 d., 1942 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsi

me užmiršti. Lai gailestingasis Dievas suteikia jai 
amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su 
egzekvijomis) už jos sielą, ketvirtad., sausio 20 d., 
1944 m., Gimimo Panelės Švenčiausios parap. baž
nyčioje, 8:00 val.ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pssi-«| 
melsti už a. a. Veronikos sielą, o po pamaldų kvie
čiame į namus adr. 6802 S. Maplewood Avė.

Nuliūdę.- VYRAS, SŪNUS IR MARTI.

Jūicero. — Svarbus Šv. An
tano Parapijos Namų Savi
ninkų susirinkimas bus 19 
d. sausio, parapijos svetai
nėje, 7:30 valandą vakare. 
Visi namų savininkai atei
kit į šį svarbų susirinkimą. 
Išgirsite daug pranešimų, 
kurie yra svarbūs visiems 
namų savininkams._ a •

Susirūpinkim aavo namų 
reikalais ir mūsų miesto tvar 
ka. Jei kas negerai, reika
laukim, kad valdžia ipataisy- 
tų. Mes, namų savininkai, 
jiems mokam algas. Jei visi 
reikalausima, ir vieningai 
veiksim, viskas bus kaip mes 
norim. Tai ne vieno darbas, 
bet visų. NeLaukim, kad kas 
nors kitas mums ką gero 
padarytų. Patys būkim or
ganizuoti., Pavienis žmogus 
šiais laikais nieko negali nu-

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksintus Ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas Ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už FBIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime dideli 

p a s i r inkimą
Muzikaližkų Iastrumntų, Muzi
kaližkų Knygų, Stygų, Rekor
dų lr kitų visokių muzikalių

Taksom Laikrodžius, Laikro
džius, Žiedus, Rėžomas Plunk- 

ir Muzikalius Iustrumen-

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAUB 

— MŪŠIO

4214 ABCHER AVENUE 
Puode: LAFAVETTE 8817

J. P. VARKALA
VALSTIJOS BBGfiTBUOTAS 

- AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virgfese

PerkMS savo Ražtfaę | 

BRIGHTON PARKA
Su Income taksais Ir kitais rei

kalais kreipkitės viriminėtu 
antrais.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ JSTAiGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Gerlaanlae patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

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

< į

PIRKITE KARO BONUS!

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
HT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASOUNKMUL
GeriaueU Materiolo Ir Darbe.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliai anteų Lietuviam 
klientams pilna patanklafana. 

DMyats Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.n*iun MAiiuoNAan
DOtTSn OftaM (r Dlrbtavt: (BĮ N. WE8TERN AVĖ. 

(NetoU Grand Avė.)
PHONK: SEELEY <100

4605-07 S. Hermifagef
A ¥ vftllv

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

z..- ihtfMntv' '•Xn9L-‘

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C08TI 
P«RTirriJ>R PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS

DI8TR1BUTORS OP THE FAMOU8 MONTELLO GRANITE 
Mart Bcautiful—Mart Endm tn> StumgrM Bet Ia The World. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commarce

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

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPnbUe 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-8 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARD8 1136—88

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

Phones: CANAL 2515 

OOMMODORE 5760 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN <661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YABDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Teiephone YABDS 1419________________

L J. ZOLP
!«♦« WEST 4«th 8T. Plua. VARUS 0781

/
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Kareivis atidavė gyvybę kad išgelbė
jus draugus; laimėjo garbės medalį
VVashington, D. C- — Po 

mirties kareiviui Rodger W. 
Young’ui, kuris buvo sužeis- į 
tas du kartus, buvo suteik
tas garbės medalis. Pvt. 
Rodger W. Young būdamas 
sužeistas paviliojo ugnį iš 
japonų kulkosvaidžių lizdo, 
New Georgia saloje, ir davė 
progos savo daliniui pasi
traukti.

Pvt. Young turėjo 25 me
tus amžiaus. Jo garbės ženk
las, suteiktas po mirties, bu
vo įteiktas jo motinai Mrs. 
Nicholas E. Young, iš Clyde, 
Ohio, pereitą pirmadienį.

Young atsisakė pasitrauk
ti po to, kai pamatė paslėp
tus priešo ginklus, jis nu
šliaužė pirmyn, paleido šū
vius į priešą, nežiūrint savo 
žaizdų. Young paleido gra
natas ir priešui sukėlė nuo
stolių pirm negu priešas nu
traukė jo gyvybės siūlą. 
Young’o draugai pareiškė, 
jei Young nebūtų japonų 
ginklų ugnį paviliojęs, japo-

Įvažiavo į pianu krau
tuvės langą

šešiolikos metų amžiaus 
Chicagos vyrukas pereitą 
sekmadienį važiavo su savo 
tėvo automobiliu ir įvažiavo 
į pianų krautuvės parodos 
langą, 3409 North Ashland 
ave. Tėvas pareiškė policijai, 
kad jis sūnui davė važiavi
mo pamoką, bet prisipažino, 
jog įvažiavimas į krautuvę 
buvo vienas iš tų dalykų, ku
rio jis nepamokino vaiko, 
kaip to išvengti. Vyrukas 
“prišalo” prie automobilio 
vairo rato ir automobilis 
įėjo į krautuvę, pirm negu 
jo tėvas galėjo atgauti kon
trolę. Nebuvo sužeistų, nei 
pianai, nei krautuvė nebuvo

sunkiai sužaloti.
nai būtų jo dalinį ugnimi
apdengę.

Jaunas kareivis žuvo, bet 
jis išgelbėjo savo draugų 
būrį. Tai herojiška mirtis.

Apie tai teko patirti pe
reitą sekmadienį (sausio 16 
dieną).

Padidėjo skaičius

428,000 lanko 
katalikų pradžios

Trečiadienis, sausio 19, 1944

Dingęs kovoje

W ash ing ton, D. C. — En- 
sign Carmen Pirro, 25 metų, 
buvęs football žvaigždė ir 
vėliau basketball lavinto jas 
katalikų universitete, yra 
dingęs kovoje, Šiaurės Afri
kos apylinkėje.

Sustingęs šaltyje

N mailių kabojo
prie traukinio*

Newton, Kas. — Raphael 
Kasdin, iš Kansas City, laik
raščių pardavėjas Santa Fe 
traukinyje, panoro išgerti 
kavos puoduką Newton’e, 
kai traukinys sustojo prieš 
aušrą.

Tik ką atsisėdęs Kasdin, 
jis pažvelgė aukštyn ir pa
matė, jog traukinys ėmė ju
dėti iš stoties. Jis greitai bė
go, .užšoko ant laiptų ir pa
čiupo rankeną kai durys už
sidarė. Jis daužė duris, kad 
kas nors atkreiptų dėmesį, 
kai traukinys ėmė greičiau 
važiuoti. Tuo laiku jis nu
stojo vilties įeiti į vidų. 
Traukinys ėmė greitai va
žiuoti ir nebuvo galimybės 
nušokti. Sustingęs šaltame 
ore jis kabojo prie trauki
nio.

Keturiasdešimt mylių į 
šiauryčius, Neva Juhction, 
prekinio traukinio įgula pa
stebėjo jo nelaimę ir prane
šė apie tai į Ellinor Junc- 
tion, 60 mylių nuo Newton, 
į artimiausią vietą, telegra
fu. Taigi vyras kabojo prie 

'traukinio Šaltyje 60 mylių.
Traukinys su vėliavuke 

buvo sustabdytas. Kasdin 
nupuolė ir nukrito ant že
mės, kai traukinys sustojo. 
Jis buvo gydomas nuo nusi- 
braižymo ir nušalimo.

Šis įvykis atsitiko sausio 
16 dieną.

Minneapolis, Minn., universiteto viena studenčių, užuot ruoėus pamokas, susisukus į į 
patalą lovoj guli. Sustreikavus darbininkams ir tarnautojams, nutraukus osntralinis 
apšildymas ir visi universiteto klasės ir bendrabučiai paliko šalti. (Acme-Draugas te
lephoto)

Mirga-marga skersai ir iši

Didžiosios Chicagos ir apylinkių

Budriko ModemUka Krautu®*

Pilniui didelis postrlnktanaa na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelrv Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

los. F. Budrik. Ik.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumet 7237—4681

Radio Programai letdttaml 
Budriko Krautuvas par 14 matu:
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Kiek kaštuoja 

gaidys?

Los Angeles. — Orą D. 
Rock buvo nubaustas pen
kiasdešimt dolerių už kai
myno gaidžio nužudymą.

“Jūsų malonybe”, jis pa
sakė teisme, “jie buvo to 
vertas. Gaidys giedojo visas 
valandas naktį, ir aš ilgiau 
negalėjau pakęsti.”

♦
Chicagos vaikai 

kar©

569 Chicagos pradžios mo
kyklų vaikai paskelbė vienos 
savaitės karą — popieriui 
rinkti. Pradedant praeituo
ju šeštadieniu, iki šiol vai
kai surinko jau 600 tonų po- 
pierio. Gyventojai raginami 
savo namus apvalyti nuo po
pierių.

* ♦ *. • : 1
Bučernes, laiky-

. ,.j." -* ♦ »—*«•
kitos, lubų

Prieš kiek laiko buvo iš
keltas skundas Basse Bro
thers jnėsos parduotuvei, 
3338 Lawrencą Ave., kad ne
silaikanti lubų kainos (ceil- 
ling price). Krautuvė buvo 
suspenduotą šešiems mėne
siams. Savininkams padavus 
apeliaciją, OPA iškėlė naują 
skundą. Ir sėkmė buvo to
kia, kad iki gruodžio 31 d. 
šių metų krautuvei uždraus
ta pardavinėti racijonuota 
mėsa. , . •

♦ * » t. ?
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Nematęs fronto, o

jau sužeistas
Walter Rudd, gyvenąs W. 

14 St., dar nėra matęs jokio 
karo fronto, o jau guli

Bridewell ^ligoninėj sužeis
tas. Jis buvo pašaukt* į ka
riuomenę, rastas tinkamu ir 
šiomis dienomis turėjo iš
vykti į paskirtą vietą. Pa
prastai, naujokai paskutinį 
sykį gerokai paulio j a. Taip 
padarė ir Rudd. Vienam sa- 
liune jis su bartenderiu pra
dėjo ginčytis dėl kauliukų 
merginos (dice giri). Įsi
karščiavęs bartenderis nau-* > *
joką pašovė.

• • «
Nieks neįvyksta be

••• tj
priežasties

John A. Kornak, gyv. 
2508 S. Sacramento Ave., 
apskrities dieninis rūmų už
veizda, randasi ligoninėj kri
tiškoje padėtyje. Priežastis 
jo nualpimo ir iš to susida
riusių kompliakcijų tiesiog 
juokinga, — tai yra ginčas 
su dženitoriais, kaip jie turi 
natlju būdu, kokį išgalvojo 
Kornak, plauti apskrities 
rūmų grindis. Dženitoriams 
plaunant grindis senu būdu, 
nepaisant Kornak’o protes
tų, jis tą dieną anksčiau ap
leido darbą, .parėjo namo ir 
apalpo.

• * ♦
Pašovė plėšikus

Savininkas biliardinės ad
resu 2741 W. Division St.,

kurią plėšikai norėjo api
plėšti, praeitą naktį vieną 
plėšikų pašovė. Pasirodė 
esąs Max Lexanders, gyve
nąs 1309 N. Rockwell St. 
Policija ieško kitų jo drau
gu-

Vyrai vaikus dabo
ja, o žmonos...

Valstybės gynėjo ofisan 
atsidūrė dvi motinos: Irena 
Gurski, 1250 Bell Ave., mo
tina dviejų vaikų, ir Sammie 
Lisamby, 2350 Potomac av., 
motina vieno vaiko. Apskun
dė tūlas J. Kelly, kuris paė
mė jas ntto gatvės pavežioti 
savo automobiliu. Po aplan
kymo vieno kito saliuno, 
moterys, sakoma, pavogu- 

j sios jo automobilių, kurį vė- 
.liau pametusios. Dabar jos 
kaltinamos vogime automo
bilio.

mokyklas Kinijoj
Kaying, Kinija. — Para

pijinės katalikų pradžios 
mokyklos Kinijoje turi 428,- 
000 mokinių. Prieš karą tos 
mokyklos turėjo 347,000 mo
kinių. Apie tai praneša vys
kupas Francis X. Ford, M. 
M., Brooklyn, N. Y., Mary- 
knooll’s Kaying misijos vy
resnysis.

Parapijinėse mokyklose 
mokinių skaičius padidėjo 
dėlto kad valdžia buvo pri
versta uždaryti mokyklas, 
kai įsibriovėliai atvyko į 
krantą, — sako vyskupas. 
Dešimt milijonų nekariau
jančių išsikėlė iš karo zonų, 
keletas milijonų jaunuolių ir 
mokytojai buvo pašaukti į 
kariuomenę.

Katalikų misijų sistema 
buvo mažiausia paliesta ka
ro, nes bažnytinės mokyklos 
lygiai buvo išplėstos po visą 
Kiniją. Persikėlę gyventojai 
kitur, rado panašias institu
cijas naujuose regi jonuose.

Apie tai rašo laikraštis 
“The Register”, 1944 m., 
sausio 16 d.

/mus
X Stasys Pieža, Chicago 

Herald-American korespon
dentas ir to dienraščio reli
ginio skyriaus vedėjas, pra
dedant šiuo sekmadieniu pra
dės rašyti apie gyvenimą Pa
laimintosios Motinos Cabri- 
ni ir jos stebuklus. Praeitą f 

savaitę Šv. Tėvas Pijus XII 
oficialiai paskelbė, kad po 
karo Motina Cabrini bus 
paskelbta šventąja..

Karo Darbo Boardas 

ima tvarkyti

Tarp Montgomery Ward 
Co. ir CIO unijos kilusį gin
čą dėl atnaujinimo sutarties 
kas liečia darbininkų atlygi
nimą, perėmė savo žinion 
Karo Darbo Boardas ir da
vė 30 dienų laiko kompani
jai su unija, susitarti. Kom
panija sako, kad CIO unija 
nereprezentuoja didžiumos 
darbininkų ir dėlto atsisa
kanti atnaujinti sutartį, ku
ri baigėsi praeitų metų gruo
džio 8 d.

STAY

Berašant laišką 
apvogta

Nell Schneider, sekretorė 
50 Ward aldermano James 
Quinn, iš vidurmiesčio ban
ko ištraukė savo sutaupąs 
sumoje $570.72, kad juos 
pasidėjus kaimyniškam ban
ke. J. Quinn ofise, 1 La 
Šalie St. jai berašant alder
mano diktuojamą laišką, pro 
šalį praėjo nepažįstamas 
apie 17 metų vaikinas. Para
gius laišką Nell apsižiūrėjo, 
kad dingęs jos maišelis, ku
riame buvo ir visi pinigai.

• ♦ *

Reiktų dar ir 
rykščių

Shirley Flinjer, 17 m. am
žiaus, čikagietei, teisėjas J. 
Sabath panaikino sutuoktu
ves. Mergšė pasiskundė, kad 
birželio mėnesį praeitų me
tų ji girtam stovy susituo
kė su Albert Shaddy, karei
viu iš Fort Sheridan, net 
Kimball, Nebr., miestelyje. 
Po “šliūbo” betgi kareivis 
išvyko į stovyklą, o ji par
vyko namo.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Skelbkitės Dien. “Drauge”

Adell White, 10 metų am
žiaus, su savo dukterim, gi
musia sausio 1 d. ir svė
rusia aštuonis svarus ir as
tuonias uncijas. (Acme-Drau 
gas telephoto)

Apiplėštas degtinės 
pardavėjas

Samuel S. Haas, savinin
kas degtinės pardavyklos, 
3203 W. 69 St., neteko $800, 
kuriuos jis nešė į banką pa
dėti. Prie pat jo namų gink
luoti plėšikai pastojo kelią 
ir pinigus atėmė.

Pavogta airiškos 
drobės

Iš Theodore Mayer and 
Co., 323 S. Franklin St., nuo 
9 aukšto vagys išnešė ge
riausios airiškos drobės už 
$1,200. Sandelio užveizda sa
ko, kad vagys buvo audek
lų žinovai ir pasirinko ge- 
riausį audeklą.

PIRMOJI GRAND JURY
Pirmoji Grand Jury Ame

rikos kolonijose susirinko 
Bostone 1645 metais.

X “Draugo” koncerte bu
vo atstovaujamos dvi Wis- 
consino lietuvių kolonijos: 
iš Kenosha, atsilankė kleb. y 
kun. P. Skrodenis, MIC., ir 
“Draugo” agentas-va j min
kąs K. Mandravickas ir ki
ti veikėjai, o iš Milwaukes 
buvo atvykęs visuomet links
mi, gyvi, malonūs, kleb. kun.
A. Mažukna, MIC. ir kun. A. 
Miciūnas, MIC.

X Bridgeport Pharmaey,
3334 So. Morgan St., kuri i* 
buvo uždaryta iš priežasties 
kilusio gaisro, jau atremon
tuota ir sausioi 1 d. ati
daryta bizniui. Vaistinės sa
vininkė yra Harriet Lescaus- 
kas, registruota farmacistė, 
baigusi Illinois universitetą. 
Vaistinė dabar moderniškai 
irengta. ' y. r?

X Dr. Kirstukas, brolis 
dainininkės Aldonos Kirstu- 
kaitės, puikioj U. S. kario 
uniformoj dabar viešu namie. 
Praeitą sekmadienį buvo at
vykęs įi “Draugo” koncertą 
ir pasimatė su daugeliu se
nų draugų. Karys aukštas, f 

tiesus, kaip uosis.
X Tėvų Marijonų Bendra

darbių 21 skyrius rodvs j- 
domius judomus paveikslus 
Šv. Antano parapijos salėj, 
Cicero, sausio 23 d., 7 vai. 
vakare. Visas pelnas skiria
mas Tėvų Marijonų įstaigų 
palaikymui.

X Illinois valstvbės sena
te, Springfield, UI., sausio 
10 d. mriėmė užuojautos re
zoliuciją dėl mirties a. a. A. 
Smetonos. Rezoliucijos ko
piją įdėsime į “Draugą”, 
kaip tik ją gausime.

X DKK susirinkime rytoj, 
sausio 20 d., svarbu yra da
lyvauti visiems koresponden 
tams. Bus įdomi, (pavyzdžiais 
naivairinta, paskaita. Susi
rinkimas bus Dariaus-Girė
no žemufnėj salėj, 8 vai.
Iėiimas iš šono.*

X Angnst Constanoe Plo
nis. gyvenąs adresu 3641 S. 
Wallace St., baigęs karo la
kūnų mokyklą Spencer Field, 
Ga., pakeltas i 2nd lieutenant 
ir įteikti sidabriniai spar
nai.

X Bruno ir Adelė Belec- 
kiai, gyv. Brighton Parke, y 
džiaugiasi susilaukė dukre
lės. šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Nemažiiau džiaugiasi ir Jo
nikai ir žiedienė susilaukę 
anūkėlės. Beleckiai jau au
gina sūnų. '

Pirkite Karo Bonus
>




