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NUSKANDINO DAR 16 JAPONU LAIVU
Kun. Alfonsas Lipnickas 

mirė naciu stovykloje
LONDONAS, sausio 21.— 

(LKFSB)—Čia gautas pra
nešimas, kad nacių koncen
tracijos stovykloje pastaro
mis dienomis mirė Kun. Al
fonsas Lipnickas, 35 metų 
amžiaus. Kun. Lipnickas bu
vo Lietuvos katalikiško jau
nimo vadas, ir autorius ke
lių veikalų.

A. A. Kun. Lipnickas 1933- 
4 metais atvažiavo į Chica
gos Pasaulinę Parodą ir važi 
nėjo po Amerikos lietuvių 
kolonijas.

Pranešimas sakė toje ko- 
centracijos stovykloje Vo
kietijoje randasi ir keli kiti 
Lietuvos kunigai, kuriuos 
vokiečiai suėmė ir išdeporta

“Skraidančių tvirtovių” garai palieka savo žymes i šviesa žymiai apšviečia 50 kalibro kulkosvaidžius pirmo- 
stratosferoje. Užlenktos linijos parodo, kur naikintuvai, joj “tvirtovėj.” Armijos aviacijos nuotrauka, 

vo Vokietijon už priešvokiš-!kurie saugo bomberius, pasuko aukštyn. Atspindančioji I (Acme-Draugas Telephoto).
ką veiklą.

Sekr. Hull nepasako 
apie Rusijos notų
WASHINGTON, sausio 23 

—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull šiandien sakė Ru
sijos vyriausybė dar nepri
ėmusi Amerikos pasiūlijimo 
tarpininkauti Rus' jos-Lenki - 
jos santykių reikalu. Ame
rikos pasiūlijimas buvo pa
siųstas Rusijai savaitę tam 
atgal.

Hull nedavė tiesioginio 
atsakymo į paklausimą ar 
Rusijos vyriausybė davusi 
atsakymą. Jis sakė tik, kad 
užsienių reikalų departamen 
tas palaiko artimą kontaktą 
su Amerikos Ambasadorium

A 5-tos armijos prancūzai kareiviai 
graso nacių linijai Italijoje

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 21.—Prancū-Į 
zai kareiviai, smarkiai kovo-; 
darni kalnuose anapus Rapi | 
do upės, užėmė II Lago pa
kalnę, į šiaurę nuo Cassino, 
ir grąso nacių Gustav Lini
jai apibėgimu. Nors prancū
zų varymasis iš Sant’ Elia, 
į šiaurę nuo Case’no, jeigu 
ir toliau nusisektų, duotų 
jiems užimti tą miestą iš 
užpakalio, vokiečiai belais
viai sakė yra dar viena vo
kiečių lin'ja, vadinama 
“Adolf Hitler Linija,” 6 my
lias už Gustav linijos.

Penktosios armijos britai 
kareiviai, užėmę Mintume,
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KALENDORIUS
Sausio 22 d.: šv. Vincen

tas ir Šv. Anastazas; seno
vės: Vingaudas ir Skaistė.

Sausio 23 d.: 3-čiafl sekm 
po 3-jų Karalių, šv. Raimun 
das; senovės: Vadam aras ir 
Tautvilė. •

Sausio 24 d.: šv. Tlmotie 
Jos; senovės Ra'nis ir Venriė.

ORAS
Giedra. Nebus didelės at

mainos temperatūroje.

‘SKRAIDANČIŲ TVIRTOVIŲ” GARAI PAŽYMI JŲ KELIĄ

Hitleris tariasi dėl 
antro fronto atmušimo

LONDONAS, sausio 21.— 
Oficiali rusų žinių agentūra, 
Tass, šiandien pranešė žinią 
iš Stokholmo, kuri sakė A- 
dolfas Hitleris turėjęs “an
tro fronto konferėnciją” su 
savo aukštais militariniais 
vadais, jų tarpe ir maršalu 
Erwin Rommel.

STOKHOLMAS, sausio 21. 
—Stokholmo laikraštis Sven 
ska Morgonbladet šiandien 
pranešė, jog Rusijos bombe
riai suaižė Narva, svarbų 
nacių apsigynimo centrą 
Suomijos įlankoj, į piet vaka 
rius nuo Leningrado.

76 mylias nuo Romos, puola 
nacių laikomus Castelforte 
ir Ventosa miestelius, 1.000 
pėdų aukščio Santi Cosma e 
Damiano kalno pašonėse, 6 
mylias nuo Tyrenijos kranto.

Pirmą kartą per kelias 
savaites britų laivyno krei
seriai ir naikintuvai atsuko 
savo kanuoles prieš nacių 
pozic:fjas vakariniam fronto 
gale, tuo padėdami penkto
sios armijos atakoms antra
dieny ir trečiadieny. Didžiau 
sias apšaudymas buvo kon
centruotas ant Api j os kelio, 
ypatingai ten kur kelias ei
na netoli kranto, arti Terra- 
c’na miestelio.

Užėmė daugiau japonu 

pozicijų Burmoje
NEW DELHI, sausio 21. 

—Sąjungininkų rytir^s Indi
jos štabo pranešimas sakė 
sąjungininku armijos, pra- 
plėtusiiu savo poziciją Ms- 
yu pusiausaly, pietvakarinėj 
Burmoj, užėmė dar kelias 
naujas japonų pozicijas prie 
Buthedaucg.

A. A. Kunigo Baltučio laidotuvės 
Įvyks trečiadieny

CHICAGO, sausio 21—( ryto, po to bus iškilmingos 
A. A. Kunigo Aleksandro gedulo šv. mišios už a. a.

f
altučio palaikai iš Florkj kun. Baltučio sielą. Pamoks- 
>s bus parvešti į Chicagą lą sakys Kun. Katauskas,

šiandien vakare arba sek
madienio ryte. Jo kūnas 
sekmadieny po pietų bus 
pašarvotas Šv. P. M. Gimi
mo lietuvių parapijos klebo
nijoje. Antradienio vakare, 
apie 7 valandą karstas bus 
nulydėtas į parapijos baž
nyčią, kur įvyks pamaldos, 
prie karsto pamokslą sakys 
kun. P. Lukošius, šv. Jurgio 
lietuvių parapijos asisten
tas, jis yra a.a. kun. A. Bal
tučio testamento vykdinto- 
j-as.

Egzekvijos prasidės tre
čiadienį apie 10 valandą iš

Britai atmetė naciu 
taikos pasiūlijimus
WASHINGTON, sausio 21 

—Sužinota iš patikimų šal
tinių, jog Vokietija keliais 
atvejais padarius netiesiogi
nius talkos pasiūlijimus An
glijai. Anglijos vyriausybė 
kaskart juos atmetė. Asme
nims, kurie atstovavo Vokie
tiją, kaskart pranešta, jog 
besąlyginis pasidavimas vi
soms Jungtinėms Tautoms 
yra vienintėlis pagrindas, 
ant kurio Anglija sutinka 
padaryti taiką su Vokietija.

Kiekvieną kartą Anglija 
informavo Maskvą ir Wash- 
ingtoną apie vokiečių “tai
kos” kalbas.

Šie sluoksniai paneigs 
teoriją būk Maskvos užme
timas britams buvęs darytas 
dėlto, kad rusai bijo, jog vo
kiečiai duos britams ir ame
rikiečiams okupuoti Vokieti
ją pirm negu ten nuvyks ru
sai.

Pirkite Karo Bonus

šv. Kazimiero Jjetuvių para 
pijos klebonas,
Heights, DI.

Kun. A. Baltučiui mirus, 
šv. P. M. Gimimo parapijos 
administratorium laik i n a i 
paskirtas kun. Petrauskas, 
šios parapijos asistentas.

Kun, P. Katauskas ir kun. 
Lukošius yra buvę a.a. Kun. 
A. Baltučio asistentai, pagel 
bininkai parapijos darbe. 
Prieš pat a.a. kun. A. Baltu
čio mirtį jo asistentais buvo 
kun. Petrauskas, kun. Urba 
ir kun. Zakarauskas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Ameri

kos lėktuvai visą dieną ata
kavo Prancūzijos invazijos 
krantą. Numesta apie 2,000 
tonų bombų, daugiausiai Pas 
de Calais apylinkėj.

IŠ ALŽYRO — Penktos 
armijos britai kareiviai at
rėmė kelias vokiečių kon
tratakas. Naciai ruošia nau
jas apsigynimo pozicijas 65 
mylias žemiau Romos, kas 
nurodo, kad greitu laiku 
pasitrauks iš savo dabarti
nės linijos.

IŠ LONDONO —' Atkeršy
dami už ataką ant jų sosti
nės, vokiečiai šiąnakt ata
kavo Londoną. Dideli skai
čiai vokiečių lėktuvų skrido 
virš Londono.

Iš PEARL HARBOR. —

aaafrk* atakas ant Jatait ir 
Wotje a tolių, Marshall saly
ne. Du mūsų lėktuvai negrį
žo iš atakų.

IŠ WA8HINGTONO. —
WPB vice pirmininkas Char ž nkeU|i centrus labai nuken
tės E. Wlison, pasikalbėjęs ir dS1 tinkamų slėptu
wu Prez. Rooseveltu, sakė trūkumo manoma daug 
Jis dar nereaignuos, žmonių žuvo.

Senato-atstovu ginčas 
dėl kariu balsavimo
IVASHINGTON, sausio 21 

—Senatas ir atstovų butas 
šiandien artinosi prie tarpu
savio ginčo dėl karių balsa
vimo, kadangi administraci
jos oponentai sako jįe admi- 

Chicago nistracijos rėmime tokio ka
rių balsavimo byliaus įžiūri 
ketvirto termino propagan
dą.

Berlynas dega po naujos atakos
LONDONAS, sausio 21.—

Vienoj; didžiausių atakų ant 
Vokietijos sostinės, didelis 
skaičius Anglijos didžiausių 
bomberių vakar naktį nume
tė nuo 2,000 iki 2,500 tonų 
bombų ant Berlyno. Aviaci
jos ministerijos pranešimu, 
bombos sukėlusios didelius 
gaisrus.

Britai toje, ir kitose Mos- 
quito lėktuvų atakose šiaur
vakarinėj Vokietijoj, iš viso 
prarado 35 lėktuvus.

Gavę 17 dienų poilsį dėl 
nepalankaus oro britai ma
tomai pasiuntė labai didelę 
lėktuvų jėgą prieš Europos 
didžiausią industrinį ir susi
siekimų centrą, norėdami jį 
visiškai sunaikinti pirm ne
gu sąjungininkai pradės va
karinės Europos invaziją.

Atakavo geležinkelius 
prie Romos miesto
ŠVEICARUOS-Italijoe pa

sieny, sausio 21.—Čia gau
nami raportai sako bangos 
Amerikos lėktuvų iš Italijos 
bazių koncentravo savo va-

. kar dietos ataką ant geležin 
Prie Prenestlna Ir Por- 

ta Maggiore, Romos prie-
miesčių.

Anot pranešimų, darbinin
kų namai aplink tuos gele-

Amerikos submarinai Pacifike 
nuskandino 12, britų submarinas 4

WASHINGTON, sausio 23. 
—Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos nardantie-r
ji laivai nuskandino dar 16 
japonų transporto laivų Pa
cifike ir tolimų rytų vande
nyse. Nuo karo pradžos A- 
merikos submarinai iš visd 
nuskandino, gal nuskandino 
ir sužalojo 558 laivus. Tas 
skaičius padalinamas taip: 
408 laivai nuskandinti, 36 
gal nuskandinti, ir 114 su
žaloti

Slavai išvarė nacius 
iš savo sostinės
LONDONAS, sausio 21.— 

Šios dienos pranešimas iš 
maršalo Broz štabo sako ju
goslavai partizanai atsiėmė 
Jajce miestą, Bosnijoje, ku
ris yra jų sudarytas vyriau
sybės sostinė.

Kiti partizanų daliniai pa
varė vokiečius iš apylinkės 
tarpe Glamoc Ir Jajce. Vo
kiečiai prasimušė į Prozor, 
40 mylių į pietryčius nuo 
Jajce, bet buvo iš ten išva
ryti.

Lėktuvai matomai patai
kė atakuoti Berlyną tūkstan 
čiams darbininkų, jų tarpe 
iš okupuotų kraštų, baigiant 
ats teigti susisiekimus ir ap
valyti griuvėsius iš Berlyno 
gatvių, kuriuos išardė ir su
krovė 10 ankstyvesnių są
jungininkų atakų.

Vokiečių radio praneši
mai, kaip paprastai, smerkė 
ataką kaipo “teroristinį puo 
limą” ir sakė pirmieji ra
portai nurodė, jog 21 priešo 
lėktuvas buvęs numuštas.

Po naktinės atakos ant 
Berlyno, dideli skaičiai są
jungininkų lėktuvų, kuriuos 
lydėjo Amerikos didieji bom 
bėriai, šiandien atakavo 
Prancūzijos taip vadinamą 
invazijos krantą.

Rusai skuba apsupti vokiečius
NEW YORKAS, sausio 21. 

—Britų radio pranešimu, 
laivais privežti rusai karei
viai padarę išlipdinimą “į 
vakarus nuo Len'ngrado.”

MASKVA, sausio 21. — 
Rusų kariuomenės pasistū
mėjimas į pietus nuo Lenin
grado beveik paliuosavo ru
sų Baltijos laivyną. Laikomi 
uostuose per maždaug du 
metus, rusų Baltijos laivai 
dabar galės plaukioti Kron 
stadt įlankoj, ir gal net to
liau.

Ankstyvesnis britų prane
šimas sakė vienas jų subma
rinas prie Malacca pratakos 
nuskandinęs vieną japonų 
5,000 tonų kreiserį. Taa 
pats submarinas taipgi nu
skandino 3 -priešo transpor
to laivus.

Britų pranešimas nurodo, 
kad Anglijos nardantieji 
laivai, ir gal net karo laivai, 
iš Europos arenos perveda
mi rytiniam sektoriui vis di
dėjančiam spaudimui ant ja
ponų.

U.S. lakūnai numušė 49 
japonu lėktuvus
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, sausio 21. 
—Amerikiečiai lakūnai, iš
nešdami eilę naujų atakų 
ant japonų Wewak, ir Ra
baul bazių, atakų metu nu
mušė ar sužalojo 49 priešo 
lėktuvus, o prarado tik pen
kis savo lėktuvus.

Tarpe kitų japonams pa
darytų nuostolių N. Gvinė
jos—N. Britanijos apylinkė
je buvo sunaikinimas trijų 
priešo laivų, jų tarpe vieno 
5,000 tonų amunicijos laivo, 
kuris sprogo, kuomet bomba 
pataikė į jį.

Suvirš 100 Amerikos nai
kintuvų saugojo keturmoto- 
rinius Liberator bomberius, 
kuomet jie numetė 133 tonus 
bombų ant Boram aerodro
mo Wewake, šiaurrytiniam 
N. Gvinėjos krante. Bent 12, 
o gal net 14 iš 50 priešo lėk
tuvų buvo numušta.

Mitchell bomberiai, sau
gomi naikintuvų, vidurdieny 
atakavo Rabaulą. Jiems prie 
šinosi nemažas skaičius ja- 
ponų lėktuvų. Amerikieč’ai 
numušė 21, o gal 22, tų lėk
tuvų, ir sunaikino vieną ant 
žemės Tobera aerodrome.

Kiti sąjungininkų lėktu
vai, padėdami kareiviams 
Naujoj Gvinėjoj, numetė 70 
tonų bombų ant taikinių pa
lei Farai upę, ir apšaudė jia
ponų pozicijas iš kulkosvai
džių.

LONDONAS, sausio 21 — 
Rusų šiaurės kariuomenės, 
užėmusios Novgorodą, šian
dien skubiai varėsi pirmyn, 
norėdamos visiškai apsupti 
suvirš 250,000 vokiečių, už
silikusių Leningrado sekto
ry. Pranešimai iš Maskvos 
sako vokiečiams gręsia did
žiausia nelaimė nuo Stalin
grado dienų.

Gen. Meretskovo armijos 
daliniams užėmus Novgoro
dą, 100 mylių j pietryčius 
nuo Leningrado, rusams ati
darytas kelias į Peipus eže
rą ir pietinę Estiją.



KAS GIRDĖT VAUKEGANE

Šią se gautas prane
šimas ii Departamen

to, kad gruo
džio 30d. Pfc 
Aleksan dra 
Rulis(Rules) 
mirė karo 
lauke kur tai 
Italijoj.

Aleksas 
Rulis yra pir 
mas lietuvis 
šios kol o n i 
jos paguldęs 
galvą už sa
vo kraštą ir 

mūsų tėvynės

t.«< 1

• R
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

.<«•

Alex Rulis 
dėl laisvės 
Lietuvos. ♦ <

Iš pirmiau rašytų laiškų 
jis ketino po karo aplanky
ti Lietuvą, kurios nebuvc 
matęs, bet daug apie ją g r- 
dėjęs. i 4

Buvo sūnus Raimundo ir 
Onos Rulių (mirę), 38 metų 
amąiaus, gimęs ir augęs šioj 
kolonijoj, baigęs Šv. Baltra
miejaus parapijos mokyklą, 
Wi?ukegan Township high 
school ir lankęs Coyne Elec
trical School of Engineering 
Chicagoj. U. S. karo tarny
bon pašauktas pr'eš pusant
rų metų. Yra buvęs Angli
joj, Irlandijoj, Afrikoj ir 
galop Italijoj su Co. A. 81st 
Armored, 4th Babtalion.

Buvo pavyzdingas, lėto bū
do jaunikaitis. Nors čionai 
gimęs ir augęs, lietuvių kal
bą laisvai vartojo. Prieš iš
vykdamas į tarnybą, užsė- 
mė radio taisymu ir elektri 
kos darbiia. Turėjo aavo 
trumpų bangų radio stoti, 
kur liuoslaikį praleisdavo 
Liūdėti paliko tris brolius: 
Baltramiejų, Praną ir Rai
mondą. Pastarasis randasi 
tarnyboj Camp Forrest, Ten- 
nessee, ir tr's seseris: Ona 
Bukantienę (Enriko žmoną), 
Teklę Gustienę ir Betty De- 
bevec.

Usėkis ramybėj didvyri, 
svetimoj šaly: Enrikas

Iš metinio 
susirinkimo

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO
Kai juma prikimba T«ik*mini* ui- 

kietėjimai ir JG* jaučitė* nuvar
ginti, tiarvuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate gal- 
voa skaudėjimu, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, neviriki- 
nimų, nemigų, neturėjimų apetito ir 
,ūs skilvi* jaučiasi apsunkinta* dėl 
;azų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
’eter’s daug metų išmėginto Gomoso. 
)augiau negu liuosuotojas, jie taip- 
:■ yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
> 10 pačio* Gamtos gyduolių
sknų, žiedų ir augmenų. Gomoso 
uodą nerangiom žarnom veikti ir 
.agelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
'ašolinti užkietėjusias išmatas; pa-' 
.elbsti prašalinti užkietėjimo 
r suteikia skilviui ma
inų šilumos jausmų.
/artokit tikrai kaip nu- 
odoms ant bonkutėa 

'išrašo. Jei jūa 
zž) norite jausti 
Ižiaugsmų ton
inio* po geibo*
1UO užkietėji
mo varginimų 
r tuo pat laiku 
lalengvinti jū- 
■ų skilvį, jsigy*
;ite Geaaozo 
liandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo spylin- 
:ėj, siuskit prašymą <i«l mūsų "sotipsžiaie

Šv. Antano draugijos sa- 
Birinkimaa sausio 9 d., Lie
tuvių Auditorijoj, buvo akai t 
lingas ir gausus nutarimais.

Išduotas metinis draugijos 
raportas, kuris parodė, jog 
praeiti metai buvo sėkmin
gi, nes draugijos iždas ne
mažai padidėjo. Ši draugija 
yra viena jauniausių vyrų 
pašalpinių draugijų (35 me
tų amžiaus), skaitlingiausia 
nariais ir pasižymi veikimu.

Susirinkime padaryti šie 
nutarimą'.: Paminėti Lietu
vos nepriklausomybės su
kaktį. Tuomi rūpintis įga
liotiAlekas Jankauskas ir 
Pranas Bujanauskas.

Priklausyti prie LRK Fe
deracijos užsimokant meti
nę duoklę.

Aukoti Amerikos Raud. 
Kryžiui $25.00.

Palaikyti d:enraštį “Drau
gą” už oficialų organą.

Prisidėti prie surengimo 
“Lietuvių Dienos”. Tam tiks 
lui išrinkta komisija iš Pra
no Bakšio, Mykolo Š aulio, 
Prano Rumšos ir Prano Al
kaus.

Valdyba 1944 m. užgirta 
kone visa senu. Ji rūpestin
gai draugijai tarnavo pra
eitą metą, būtent pirm. Jo
nas J. Jakutis, , vice pirm. 
Ben. Mačiulis, prot. rišt. G. 
P. Bukantis, fin. rašt. Pra-. 
n&3 Buksas, ižd. Jonas Bak 
sys, iždo globėjai: Vincas 
Buksas ir Pr. Kasdalevičia, 
maršalka Ant. Didjurgis ir

Budriko VodernUke R rautu vt

Pilniui dMėlI* pasirinkimas na
rnama rakandą, gerą Parlor Se
tų, rečių, Karpetų, Radijų lr 
dideli Jewally Krautuvi sykiu 
•u Rakandų Krautuve po vienu 
'togu. Taipgi Rekordai. Gaidoa.

los. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7287—4591

Radio Programai loKilaml 
Budriko Krautuvės par 10 matų:

»a-

siuskit prašyme dėl musų 
pa ai A tymo

DYKAI
Somose iv gausite —

60c vertė*

DR. PETBR'S O LR J O LINIMENT — 
tntisrptikas — kuriš suteikia greit* paleng* 
rinitus nuo reumatiškų ir neurslgiškų 
skausmu, muakultnto nugarskatnmo, austie- 
(iisiu ir skandžiu muskulų, patempimų ir 
tykatelėjimų,
DR. PETER-S MAOOLO — a IValinas —.
.lalengrina laikinai nekurtuos skausmingus 
tkilvio sutrikimu* kaip pavysdžiui rfikttits 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit
Iymor

šį “Special Pasai- 
” Kuponų — Dabar

O įdėtas $1 011 Atsiųskit fnan apmo
kėta 11 uncijų Gomoso ir dykai — 
60ė vertės — bandymui bonkutc* 
Olejo ir Msgolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas.......

Adresas _

Pašto Olis

WOFD 1000

1 DR. PETER FAHMIEY i SONS CO. , 
Dept. "71-14 B.l

, 2501 WoaMaUtea Hvd.. Ckšetsųe It. BL j 
| 35* Staulsr Bt.. Wlnnlpeų. Moa.. On. Į

wnro iuo k. 
vakare f

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

NAUJI LĖKTUVŲ NEŠĖJAI 
"»....... drabužiai, paskelbti jų adre

sus ir telefonus.
Rockford o lietuviai vienin 

gai dirbą, Visi prisidėjo prie 
Tarybos skyriaus, tik nepri
sidėjo duobkasiai, kurie no
ri Lietuvą pražudyti. Bet 
Rockforde jų nedaug tėra, 
o ir tų vienas prisirašė prie 
lenkų parapijos bijodamas, 
kad po karo nereiktų važiuo
ti matuškon Rusijon. Bet 
lopetos dar nepadėjo, Gaila 
skirtis nuo draugų.

Devyni buvę Amerikos kreiseriai po dešimts tūkstančių 
tonų pakeisti j lėktuvnešius ir jau prijungti prie karo lai
vyno. (Acme-Draugas telephoto),
III . If............. I. Į , .. ĮU| Į ,, .. .

Pranas Jonaitis, vėliavos pirm. J. Dubinąs, rašt. Ade
lė Misiūnaitė, išd. K. Ma
kauskas.

Susirinkimai bus laikomi 
pirmą sekmadienį kiekvieno* 
mėnesio.

sargas Stan. Urbonas, orga
no užiūrėtojas A. J. Sutkus, 
korespondentas Jurgis Bu
kantis.
Mirė Galinienė

Gyvenusi 712 Cummings 
Avė. po keletos metų širdies 
ligos, mirė sausio 12 d. Iš 
Lietuvos atvyko 1908 metais 
ir iki mirties išgyveno Wau- 
kegane. filivo motina dviejų 
sūnų jūreivių, esančių Ka
lifornijoj (Chief Petty Offi
cer Chas. Galinis ir M. M. 
2-c Frank Galinis). Velionės 
vyras Mykolas per daugelį 
metų. užsiėmė čeverykų tai
symu, bet dėl nesveikatos, 
antras metas kaip nedirba.

Enrikas

Mirga-marga ii 
Rockford, III.

Sausio 9 d. Šv. Vardo drau 
gija ėjo prie šv. Komunijos 
ir turėjo bendrus pusryčius 
bei susirinkimą. Taipgii iš
rinkta valdyba 1944 m.: pir
mininkas J. Dubinąs, vice 
pirm. K. Milkaus kas, rašt. 
L. Gkidoff, išd. L. Čepulis, 
Federacijos atstovai: J. Du
binąs, K. Makauskas.

Sausio A d. buvo susirin 
Ridas Federacijos 24 sky
riaus. Svarstyta apie dažy
mą (penta vimą) bažnyčios. 
Klebonas pranešė, kad tas 
kainuos tris tūkstančius dol. 
Klausimas išspręsti paliktas 
parapijos susirinkimui. Val- 
dybcn 1944 m. įėjo: dvasios 
vadas kun. K. Juozaitis, pir- 
m-ininkas S. Keliotis, vice

’VOlh STUDIO
I941; Wei» aę* Street

.HmV III 1'HlHlHiK\I'H' 

•»* r* 1 | Rl. ►<

l’HOSiK |.\ė.»VEITk 2X13
7'O

Sausio 16 d. buvo susirin- 
k:mas Tarybos skyriaus. Ber- 
veik visų. draugijų atstovai 
dalyvavo. Rašt. Deltuva per
skaitė du protokolus, kurie 
vienbalsiai priimti. Delegia- 
cija pas majorą (Aleksynas, 
kun. K. Juozaitis) pranešė, 
jog majoras leido rinkti dra
bužius ir aukas L:etuvcj nu- 
kentėjusiems žmonėms. Ko
misija pranešė, kad tuo pa
čiu metu nusifotografuota 
ir paveikslas įdėtas į anglų 
laikraščius su aprašymu. Pa
sirodė Jaftąi geros sėkmės. 
Ant rytojaus svetimtaučiai 
pradėjo vežti drabužius. Su
vežė už $500.00 vertės, net 
neturim kur dėti. Išrinkta 
komisija susižinoti su Raud. 
Kryžium, arba išnuomuoti 
kokį namą ir įsteigti daug 
stočių, kur būtų priimami

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI*

Hale 20 metą praktikavimas 
Jusą ganataviauM 

OpUmetricaily Akią IpsrislUUs
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi gaivus skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karStį, atitai
so trumparegystę ir toliregyztą 
Prirengia teisingai akinius, visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama 1 mokyklos nikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vt 
vak. Seredomis nuo pietų • Ne

dalioj pagal sutartį.

Rockfordo “Draugo” ko
respondentas smagus, kad 
daugelis atnaujina prenume
rata. štai, J. Blaškis, S. Ke
liūta, J. Grigg, Mrs. M. Ene- 
nas, M. Miklas. Smagu gir
dėt: Blaskienė sako taip įr 
■įmylėjusi į “Draugą”, kad 
tik ir laukia kasdieną. Kiti 
visi sako bijosi, kad nesulai
kytų “Draugo”, nes nori ži
noti; kaip “dzūkų karaliaus” 
laižytos, arba vestuvės užsi
baigs. Jie nori, kad “kara
lius” laimėtų. Taip ir atro
do. Man rodos, kad ir kiti 
skaitytojai atnaujins “Drau
go” prenumeratą. O aš pa
tarnausiu mielu noru.

Korespondentas

šeštadienis, aausio 22, 1044

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything tn the line oi 

i- uruiiurt-

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
S actory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
Kor appointment call — 

REPUBLIC 6061

-

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

Rea, 6958 So. Talman Avė.
Rea. TaL GROvehiU 9611 
Offlee Tri. HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHttURGAS

oiibd valandos
Valandos: 2—4 Ir 7-9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2428 West Marąuette Road

DR. G. SERNER
lietuvis akių gydytoja* 

M malą patyrimas
Yriu Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas AM*

Ofiso Ir Altinių Dlrbtuvl 
8461 BO. HALSTED BT.

MU »tmt
Mill M ŠI MINI

Būldt Malonūs 

.SAVO AKIMSI
Tik etoea perą aklą riaam gyvent-
aainlnuo^*kjaa ^moderaUklauria 

atetoea, tartą NHJtae 
gaU MtaOrtL

M KOTAI PAVnUMO

Daagriy atritiUasą skys 
bms be sklalą. Rainės piglaa kaip

4712 South Ashland At.
TAROS 1372

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų n p regėjimo — (eolor 
blindness), kreipkitės prie manąs. 
Apsiimu išgydyti.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią fteįmininkių
rytinę: radio

PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 KHocycles
tfekiriaat 
Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

"TAČKCNŲ" ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo T iki 8 vai. vak.

SOPHIE BARČUS

KAS R«4:-Huo 8:45 iki 9:15,

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

L

10-eaa
GASkii teis, 

0POT> Valomuos.

OT. 7i» a m.

as
EXTRAI EKTRAI

Permainyta*
vardaslr

UatuvUta.tyenkaa

REMKrrn 
■BNĄ

LIETUVIŲ 
ORs.004

m. KASTKB. aav.

MONARCH L1QUOR
8529 So Halsted St 

▼ARDA eeae

mARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 11S0 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Avė., Chicago* III.
Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne

OFISO VALANDOS:
3 fid 4 Ir ano 6 IM 6 vaL vak.

> Madflfnaala pagal sutartį 
Offlee Tri. TARds 4787 
Naaaą Tri. PROspect 1936

YARda 2246

DR. C. VEZaiS
DANTISTAS

1645 So. Ashland Avenne 
arti 4Tth Street 

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

Oflao TeL VIRginla 0036 
ReMdenctjoe Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

YARda 8931
5167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: nno 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West S5th Street

TaL CAN&l 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v

Trečiad. ir fiefttadienlo 
oflaaa uždarytas.

. REZIDENCIJA
8241 West 66th Piaee 

Tri. REPubllc 7868

TeL CANal 0357
Rea. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 8. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 Dd 9 vaL vakare.

TeL YARda 8146 A

dr.v. a. Šimkus
IAB B CHIRURGAS 

B AKINIUS PRITAIKO
744 West S5tk Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko ą 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Oflao—HEMlock 5849
Rerid.—HEMIoek 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westeri Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo IMI vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel. . ... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

*4204 Archer Avenne 
UOONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Od 8:00 vaL 
7*rečlad. tr Sekm. tik susitarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

lr Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta. M, T-0 P. M.

1147 a. Halatod 8t, Chicago

Valandos: 5—8 porist

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Rea. TeL: MIDtray 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rea. TeL LAFayette OOM 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pina, Antr., Ketvlr. • tkl 9 

Penktad. 8:30 0d 9:80 vak.
. ftritad. 6 vaL U 900 vak.

susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ y

PLATINKITE “DRAUGĄ"



šeštadienis, sausio 22, 1944

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HKLP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpli »4M8-»48S

SVARBU8 PRANEŠIMAS
War Manpovrrr Gommlsrion na 

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
lluosarimo Ra3t< (statrment of 
aratlabllity) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar jfls galit gauti 
tr ar Joms reikalinga palluosa- 
dmo raitas. Jfls sutaupysit sau 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
AtaUauklt j Colonnade Kambarf. 

EDOEWATER BEAGH HOTEL 
8849 Sheridan Rd.

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS

MEKANIKŲ
★ Aukščiausia Mokestis
★ Geriausios Darbo Sąlygos
★ Svarbūs Karo Darbai 

Taipgi Mekanikams Pagelbininkų.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHESAPEAKE 3883

Mutual

T rucking Co.
817 West 21st Street

$340 f MENESĮ
Prlakaitant vlrfilalkj. Plumbers Ir 
Plpe Fitters. Patyrusių dirbti 8unny 
California shipyarduose. Svarbus 
drafto palluoeuoiantl darbai karo 
laike lr po to. Tranaoortaclja kom
panijos apmokama. Defense namų 
randasi už žemas rendas.
REEDER-THUMM-MANOINI CO. 

4435 N. Damen. Chicago
Long 3210

~ v y Fų^
CARLOADERS IR PACKERS 

Pastovūs darbai svarbioj pramo
nėj. Proga viršlaikio. Gera trans
portacija. Arti North Avenue ir 
Halsted Street.

ARCHER DANIELS 
MIDLAND CO.

927 BLACKHAWK ST.

1

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininko

Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 
Machinistams Pagelbininkų 

Moteriai Handlers 
Welderiams Pagelbininkų

Hand Truckers
★ ★

JORIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

z ★_________________

MERIT DIRBTUVE
Gabumų Įvertinlman dirbtuvėje duoda juma progos jsidirbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

THrbttivėa tvarkoma Oanteen ju trintu valgiu* kaito kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkit, prie tavo darbų.

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

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — VYRAI

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 8c Wire Co.

TOOL

IR

DIE MAKERS -
PIRMOS KLASES VYRŲ

GERA MOKESTIS
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 

GERA TRANSPORTACIJA

Northwest Metai 

Products Co. 

1619 N. Washtenaw

ABC YVELDERIŲ
Beftlasdefiimts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įaldlrbtmo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 na $95.00

Ir Bonai Sulig Jaldlrblmo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 KI $60.00 

Lalpantfikaa Jsidlrblmas

MAŠINISTO
$70.00 KI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

Kasdien: S ryto lkt 8 vakare 
5757 WEST 65th STREET

VYRO NAKTIMIS 
MAZGOTI GRINDIS

Darbas pilno laiko ir pastovus, 
apmokamos atostogos. Atsišaukit i

CHICAGO CITY BANK 
& TRUST OO.

81S W. 6Srd Street

25 — JAUNU VYRŲ — 25
8u ar be patyrimo. Tranaformer A»- 
anmblera, Punch Prea. Operatorių ir 
Coli Wtnders. Gera pradinė mokei- 
tla, užtenkamai vlrfilalklo. Svarbiu 
karo darbai. Ifimoklte amatu.

GREGORY ELECTRIC OO. 
Tranaformer Dlvtalon 

2536 S. State St.
Matykit Mr. Oordon.

DARBININKŲ

REIKIA

54 Vai. į Sav.

Ir Daugiau
Laikas Ir pusė virš 40 Vai.

100% KARO DARBAI
GERA MOKESTIS. PASTOVUS 
DARBAI DABAR IR PO KARO

I

Gera transportacija, geros 
darbo sąlygos.

Kreipkitės Employment Ofisan

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th STREET

NAKTIMIS PORTERIO—6 naktims, 
gera mokestis, valgis Ir guolis. Atal- 
ftauklt asmeniškai. <Mr. Adler. 
MIC.KEEBERRYS 2300 W. 95th St.

MAŠINŲ MOLDERIO
BRESO FOViNDRPJE 

TURI BŪT PIRMOS KLEKOS 
AUKŠČIAUSIA ALGA. PASTOVUS

HODGSON FOUNDRY CO.
2012 W. ISth STREET

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ 

IR MOTERŲ
ŠVARIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS 
AMŽIUS 18 na 50

Svarbioje pramonėje. 
Patyrimo nereikia.

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

niais ar naktiniais šiftais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE
REIKIA

, 15 MOTERŲ
Prie labai lengvu dirbtuvės darbų. 
Valandos 8 Iki 4:30. Dykai trans
portacija nuo tr Iki 63 St. gatvėka
rio. Dykai uniforma. Kava dykai 
pietų laike. Lengvi darbai Setmlnln 
kėms.

KREIPKITft8 PRIE MRS. PELO. 
________ PORTSMOUTH 7732._______

COSMETIC IŠDIRBftJAS reikalauja 
Merginu lr Moterų. 18 Iki 46 metu: 
patyrimas nereikalinga: geros darbo 
sųlygoa: 40 vai. savaitė. Laikas Ir 
pusė ui vlrftlalk). Atslftauklte j

AMERICAN
ADVERTISED PRODUCTS 

417 N. SUte St. 5th floor.

MERGINŲ

MOTERŲ

Štai tikra proga išmokti 
naudingą ir jdoraų amatą su 

pokariniu pastovumu.
Mes Išmokinsim 
Ir Mokėsim Jums 
Laike Mokinimo.

ADMIRAL CORP.
“America’® Smart Sėt” 
3815 ARMITAGE AVĖ. 
4150 N. KNOX AVĖ.

NAKTIMIS VALYTOJŲ
Prie moppšng ir valymo. Marble 
ir Unoleum grindų, nuo 8 vakare 
iki 4 ryto. Pastovūs darbai ir gera 
mokestis.

Atsišaukite po 5:30 vai. pp.
ART INSTITUTE 

Michigan Lr Adams

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CrfICAOO, H33NUIS

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmiestyje 
Moterims Iki 50 metų senumo. 
Vai.: 5:80 vak. Ud 12 naktj. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atidšaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:80 ryto Ud 5 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 
M R. BBHNKE 

Warehouse Foreman 
38th St. & Central Pk. Avė.

SANTA FE RY.

MERGINŲ

MOTERŲ

DIRBTI SKALBYKLOJ
PASTOVUS DARBAI
VIRŠLAIKIS PO 40 VAL.

PRESS MERGINŲ
57c { valandą ir bonai.

Abelnų Darbininkių
55c | valandą Ir bonai.

Atsišaukit asmeniškai
WAREHOUSE

EMPLOYMENT OFISAN

NATIONAL 1EA CO.
1000 N. CROSBY

DIRBTUVES DARBAI 
MERGINOMS IR MOTERIMS 

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

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA 

404 E. North W»ter Rt.

STENOGRAPHERS
TYPISTS

COMPTOMETER
OPERATORS

Also Severai girls for clerical 
work. Poattions open for eaperi- 
enced girls — also some begi- 
nners. See Miss Lynch.

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

TYPIST®
Patyrusi Lietuvių kalboje. Pasto
vus darbas au gera mokesčia ir 
proga jntdšrbimo. Atsišaukite

2501 W. Washington Blvd.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — arti 79th ir Hal- 
ated. 2- fletų mūro namas akmeninis 
prlefiakla. 7—8 ftvteaūa vėsūs kamba
riai. Karėto vandens žiluma, 2 ka
ram mūro garadžlus. Lotas 40X144. 
Arti Katalikų Ir vleftu pradinių Ir 
aukfiteanlų mokyklų. Patogi trans- 
portacila. Sąlygos, pusė cash renda 
apmokės balansų. Paftauklt Sekma
dieni ar po 8 vai. vak. kitomis die
nomis. 8TEWART 0174.

PARSIDUODA—Geras tedirbtas ble- 
nls. Cleaner, Tailor Ir Furrler. Įsteig. 
ta 16 metų atgal. Taipgi mūro na
mas su )elga.

8049 W. 69th -ST. PROS. 4226.

HELP WANTED — MOTERYS

Tarnaičių

Reikia
DIRBTI NAKTIMIS 

ATSAKOMINGŲ 
AUŠČIAUSIA MOKESTIS 

MALONIOS APLINKYBES 
PAŠAUKIT HOUSEKEEPER

Whitehall 4881

25 — JAUNŲ MOTERŲ — 25
Su ar be patyrimo dirbti naktimis. 
Tranaformer Assemblers ir Coli Win- 
ders. Geros darbo aųlygos ir gera 
mokestis. Svarbūs karo darbai, iš
mokite, amatų.

GREGORY ELECTRIC CO. 
Tranaformer Dlvlslon 

2535 S. Stato St.
Matykit M r. Gordon,

REIKIA MOTERŲ
Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL — 
LEONARD GO. ' 
333 W. 35th St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 887.50 j mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpkltfls prie Housekeeper.

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6848 Sheridan Rd.

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

Siuvimo Mašinų Operatorių

Darbai Per Ištisus Metusar ura iniiouo uidun
GERA MOKESTIS — DARBAI DIENOMIS 

GERA TRANSPORTACIJA

KING SPORTSWEAR
1115 N. FRANKLIN

F

MERGINU - MOTERŲ
INTELIGENTIŠKŲ, KURIOS NORI TURĖTI 

GERĄ DARBĄ NE TIK DABA*

SVARBIOJE PRAMONĖJE
Bet taipgi fa* po Karo 

Mes išaiškinsim jums kaip galima gauti

AUKŠČIAUSIA MOKESTĮ
MeUms po metų jūs sužinosite Iš mflsų visą

PLENĄ UŽDARBIO
Kuris bus naudingas dolerių vertybėje

'S=:SE
Gaukit visas informacijas kas link mflsų

MOKSLO FONDĄ
Koris pagelbės joms gauti geresni mokesti 

Paklauskit mus kas link mflsų

Pensijų Pieną ir Ligoninės Pieną
Ir ką tie pienai reiškia jums Ir jflsų šetmal

Matykit mflsų Cafetertją tr Rekreacijos kambarį kur joms bas galima susipa
žinti su mflsų darbininkais Ir tada tikrai žinosite kad bAsIte patenkintos sn

užtikrinta atelėla dirbdamos

CURTISS CANDY CO.
GAMINTOJAI GERO VALGIO

349 East North Water Street

VYRAI IR MOTERYS

ASSEMBLERS
Vyru Ir Moterų—1—lengvo asaembly. 
2—Vyrams apie >36 i savaite. Mo
terims apie 827 J savaitę. 3—Po karo 
progoH.
UNITED MFO. CO. 6123 N. AVest e m

I

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS. GRINDERS 

SAW VYRU-
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atrijau- 
klt darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
6 pp. šefttad. Iki pietų. Atalneftklta 
gimimo rekordus sr pilietybės po- 
plerua. *

2742 W. 36th PLACE

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 i vakarus nuo Western 

Avė. Lake St. gatvėkarių iki 
2700 į vakarus).

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

-4 >

(ARTI DIVISION)

3
VYRAI IK MOTERYS

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų 
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS k 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

(CLASSIFIED TĘSINYS ft PUSK)

★ For Sale I
★ For Help 1
★ For RentI
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -

• In Amerioa’s Greatest 
Llthaanlan Daily Newspaper

— ESTABUSHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK—RANDOLPH 9488

IITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUlf

★★★★★★★★★
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DRAUGAS
TKK LITHUANIAN DAILY FBIEND 

2334 Amth Otldty Ava Chicago, nikio'
Published Daily, except dundayi, 

by the
UTHLAMAN CATHOLIC M» r»» SOCIETY 
A member of tbe CathoHe i*r*re Association

>6.00 per year outside of Chicngo; $7.00 per year hl Chicagc 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Beina kasdien, išskyros sekmadienius. 

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero pažta:

Metams .......................................................... $7.00
Pusei metų ..................................................-............. .. 4.00
Trims menesiams ........................ .................................. 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui ............................................................... .75

Jaagtfnfee Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ......................................................   $6.00
Pusei metų ......... . .................................................... .. 3.50
Trims mėaesiams ............. .. ......................................... 1.75
Dviem mėnesiams ................................... ............................. 1.25
Vienam mėnesiui ........... ............... ,.».,.. .7$

Uisleiiiuose!
Metams ................................................................................. $8.00
Pusei metų ................... >. ............................ •............... ... 4.50
Trims mėnesiams ............. .. ................................ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiam* ir korespondentams raštų negrąžiname. Jei neprašo
ma tat padaryti ir neprislimCi^ma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę tal-ytl ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulis, savo nuožitrss. Korespondentą prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galimk, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pa'.a.symui. ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
besespondeneljos laikraštin nededamos.

Entered as second-Chu» Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

Tautžudžiai džiūgauja, bet... .
A. SMETONOS MIRTIS IR LIETUVOS LIKIMAS

Lietuviškieji bolševikai džiaugiasi mažiausiu debesė
liu, kurie, jų akimis žiūrint, aptemdo Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės viltis.

Pastaromis dienomis mūsiškių bolševikų išdavikiš- 
.koma širdims suteikė nemažai džiaugsmo ir Antano Sme
tonos mirtis, ir pertvarkymas Valstybės Departamento 
(Department of State),-ir lenkų-rusų ginčai dėl sienų. 
Jie čia, mat, suradę ženklų, kad jau nebėra Jokių vil
čių atsisteigti laisvai ir nepriklausomai Lietuvos val
stybei.

Bolševikų manymu, mirė A. Smetona, todėl mirė ir 
nepriklausomos Lietuvos idėja. Girdi, Jungtinių Valsty
bių vyriausybė ir užuojautos nepasiuntusi dėl A. Sme
tonos mirties.

Kiekvienas geras lietuvis žino, kad A. Smetonos mir
tis nepakeitė lietuvių tautos nusistatymo ir jos troš
kimų būti laisvais žmonėmis. Tas įvykis dar Labiau su
vienija tautą ryžtingai kovai prieš nacių okupaciją ir 
taip ipat prieš rusų bolševikų užsimojimus Lietuvą pa
siglemžti, pavergti ir pražudyti. Kaip lietuvių tauta 
išliko gyva ir nemirė joje laisvės ir nepriklausomybės 
idėja, vysk. Valančiui, dr. Kudirkai, dr. Basanavičiui, 
Maironiui ir kitiems tautos vadams pasitraukus iš gy
vųjų tarpo, taip bus ir Antanui Smetonai mirus.

Bolševikų tvirtinimas, kad mūsų vyriausybė visai ig
noravo a. a. A. Smetonos mirtį, yra melagingas. Lietu
vos ministras pulk. P. Žadeikis yra gavęs iš Cordell 
Hull, valstybės sekretoriaus, specialų ir oficialų užuo
jautos raštą. Panašių raštų yra gavęs ir iš kitų aukštų 
valdžios pareigūnų. Taigi, tiek dėl a. a. Smetonos mir
ties sąryšyje su Lietuvos ateitimi, tiek dėl užuojautos, 
bolševikų džiaugsmas neturi pagrindo.
LIETUVOS PASIUNTINYBE TEBERA PRIPAŽINTA

Neturi pagrindo lietuviškųjų bolševikų džiaugsmas ir 
dėl valstybės departamento perorganizavimo. Tiesa, kad 
Overseas Nevvs Ageney (ONA) savo komunikate są
ryšy su valdininkų pasikeitimais įžiūrėjo, būk Lietuva, 
Latvija ir Estija “pradeda išd’lti iš valstybės departa
mento nepriklausomų valstybių sąrašo“, tačiau ta pati 
‘‘ONA” toliau aiškiai sako, kad tų valstybių pasiunti
nybes yri įtrauktos į oficialųjį diplomatų sąrašą. Mū
sų žiniomis, Baltijos valstybių pasiuntinybių ofieialinė 
padėtis nėra pasikeitusi. Tai reiškia, kad Jungtinių Val
stybių vyriausybė tebestovi už Lietuvos ir kitų Balti
jos valstybių nepriklausomybės atsteigimą. Tokio nu
sistatymo Baltijos valstybių atžvilgiu tebesilaiko Di
džioji Britanija. Vatikanas ir Pietų Amerikos respubli
kos. Joms pavergimo ir pražūties trokšta ir to siekia 
tik rusai bolševikai, surusėję lietuviai bolševikai ir Ve

. kietijos naciai.
NE VIENI RUSAI SPRĘS TAUTŲ LIKIMĄ

Sekant lenkų-rusų sienų ginčą, aiškiau suprantame 
Sovietų Rusijos siekimus ir norą visą Lenkiją ir Bal
tijos valstybes pasisavinti ir po šio karo sau pasilaikyti. 
Bet, lietuvių tauta pasitiki, kad, kaip ne viena Rusija 
kariauja nacius ir jų talkininkus, taip ne ji viena spręs 
ir Baltijos valstybių, Lenkijos ir kitų Europos tautų 
likimą. Atlanto Carteris dar tebėra ir pasiliks galėję. 
Senatorius S. bucas, kurs Vašingtono politinėse sferose 
yra žymia figūra, lietuvių atstovams šią savaitę pasa
kė, kad jis yra tikras, jog mūsįį krašto vyriausybė stip

riai laikysis Atlanto Carterio dėsnių atstatant pokarinį 
Europos gyvenimą ir kad ir Lietuvai nebus padaryta 
išimčų.

Tad, ir iš šio reiškinio aišku, kad lietuviškųjų bolše
vikų tautžudiškam džiaugsmui nėra pagrindo.

★
''Newsweek" neduoda lietuviams žodžio

Žurnalo “Newsweek” redakcija vis tik labai nekorek- 
tingai pasielgė neduodama progos lietuviams atsakyti į 
Raymond’o Moley paskelbtas melagystes. Vietoje to pa
vesta pačiam. Moley ir toliau skleisti neteisingas žinias 
apie Lietuvą. Tai neduoda garbės to laikraščio redak
cijai ir, pagaliau, pažeidžia spausdinto žodžio laisvės 
idėją.

Mūsų žiniomis, “Newsweek” redakcija gavo daug 
laiškų ir protestų dėl Moley straipsnio, įdėto prieš ket
vertą savaičių. Neįdėjo nė vieno laiško. Priešingai, Mo- 
ley atsispausdino platų memorialą ir jį siuntinėja karto
damas tas pačias insinuacijas apie Lietuvą ir piršdamas 
ją Sovietų Rusijai. ‘ •

Be to, sausio 24 d. laidoje “Newsweek” įdėjo ir kitą 
Moley straipsnį, pavadintą “The Baltic States Again”. 
Ir šis jo rašinys yra persunktas rusiško-bolševikiško im
perializmo raugu. Jis, aiškiai matyt, visą medžiagą 
prieš lietuviškai propagandai semia tik iš bolševikiš
kųjų šaltinių. Kodėl jis taip daro — nesunku yra su
prasti. Jis, kaip ir daug kitų Amerikos kolumnistų, ku
rie nieko nenusimanydami apie Europos tautų santy
kius ir jų reikalus, nesąmonių prirašo ir tuo užgauna 
jausmus milijonų žmonių. Kad neva rimti Amerikos 
žurnalai nebeduoda progų melagystėms atita’syti, bai 
darosi skaudu, .nes yra pažeidžiama ne tik demokratiš- 
kor|i amerikiečių dvasia, bet ir paprasčiausias džentel
meniškumas.

SPAUDOS APŽVALGA

2nd Lieut. Joseph R. Sar- 
noskt iš Richmond, Va., ku
riam pripažintas aukščiau
sias Amerikoj ordinas — 
Kongresinis Garbės Medalis. 
Katalikas karys jis buvo 
vienas liuosnoriu atlikti svar 
bią misiją — padaryti foto
grafinių nuotraukų priešo 
pozicijų ir įsistiprinimų Pie
tų Pacifike. Japonų armadai 
užpuolus, jis žuvo, bet prieš 
tai dar ir jis numušė du ja
ponų lėktuvus. (NCWC-Drau 
gas photo)

Piktinasi rusų insinuacijomisa
Nemažai pro-sovietiškų žurnalistų gana stipriai pa

sipiktino Maskvos ‘‘Pravdos’’ iš piršto išlaužtomis “ži
niomis” apie anglų-vokiečių separatinės taikos derybas. 
Pasipiktino ir tokia žurnalistė K. M. Landis II, kuri 
daug pro-sovietiškų kolumnų yra prirašiusi. Ji rašo, kad 
tuo metu, kuomet amerikiečiai ir anglai kariai rikiuo
jasi pulti kontinentą (atidaryti vadinamąjį antrąjį fron
tą), “Pravda” skelbia apie anglus negražių insinuacijų. 
Gale ji sako: ‘‘Gaila, kad Rusija neturi spaudos laisvės“, 
tuomet būtų galima diskredituoti vieną “Pravdos” re- 
daktoriųį bet ne visą rusų tautą. Bet ten ne tik spaudos 
laisvės, bet ir kitokių laisvių žmonės neturi.

★
Rusų žurnalas apie Baltijos valstybes

“Amerika“ paduoda:
“The Russian Re vie w” paskutiniam numery pasky

rė nemaža vietos Baltijos kraštams.
Be kitų straipsnių, ten yra įdėtas buvusio Lietuvos 

diplomato H. Rabinavi&aus straipsnis “The fate of 
the Baltic Nations“.

H. Rabinavičius duoda daug žinių apie Lietuvos 
praeitį ir nušviečia naujosios Lietuvos pažangą ir jos 
nuoširdžią politiką su Rusija. Jis primena ir cituoja 
sutartis, kuriomis Sovietų Sąjunga pakartotinai sa
kėsi gerbsianti suverenines Lietuvos teises.

Visi atsimename, ko buvo vertas Rusijos ir paties 
Stalino žodis.

Negalėtume su autorium tik sutikti, kad 1939 me
tų sutartis ir Stalino patikrinimai “davė lietuvių tau
tai saugumo ir pasitikėjimo jausmą”. Lietuvoje darv- 
guma tikrai žinojo ir suprato, kad toji sutartis, ku
ria krašte atsirado rusiškos įgulos, buvo ne normali 
sutartis, bet grynos prievartos padaras.

Šiaip H. Rabinavičiaus straipsnis yra labai objek
tyvus, gerai dokumentuotas. Tai teigiamas indėlis į 
Lietuvos nepriklausomybės kovos bylą.“
★
Ketvirtosios U. S. karo paskolos bonų vajus įsisiū

buoja. “Back the Attack” šūkis visur randa pritarimo, 
kuris paremiamas bonų pirkimu. Lietuviai taip pat įsi
kinko į vajaus darbą ir bonus perka. Taip ir reikia.★

Naujoji Youngstown diecezija pradėjo leisti nuosavą 
katalikišką savaitraštį, kurį pavadino “Tbe Catholic 
Enponent“. Pasisekimo!

★
“The Register“, katalikų savaitraštis, įdėjo platų ap

rašymą apie A. Smetonos mirtį! ir laidotuves. "The Nevi 
World“, Chicagos katalikų laikraštis, įdėjo Ateitinin
kų draugovės šokėjų grupės atvaizdą su atitinkamu jos 
veiklos aprašymu.

AMERIKOS DIDVYRIS

RIMTIES
VALANDĖLEI

Apsilankęs pas kaimynus, 
Vincas pamatė labai gražių 
fotografijų. Kaimynas tik
rai mokėjo pasirinkti trau
kiamus vaizdus, filmas ir 
paveikslus išaiškinti. Vincas 
kuogreičiausiai pasiskubino 
nusipirkti aparatą; pradėjo 
pats sekti kaimyno pavyz
džiu. Kiek brangaus laiko ir 
pinigų praleista-

Rodos, kad užkerėta. Ne
pasisekimas lydėjo žmogaus 
kiekvieną bandymą, taigi 
kaltino ne patį save, bet fo
tografijos aparatą. Tiesa, 
Vinco žmona irgi traukė pa
veikslus tuo aparatu; vyres
nis jųjų Sūnus visą dieną 
mylimosios, draugų, pikniko 
vaizdus traukė su puikiau
siu pasisekimu.

Gyvenime rasime, kad pa
našūs atsitikimai nuolat kar 
tojasi. Geram staliui • piela 
gerai piauna, kaltai aštrūs, 
paprastam žmogeliui niekas 
nevažiuoja kaip reikėtų, įran 
kiai netikę, rėk naujų. Ar
tistui užtenka keletos spal
vų, kad jis nuteptų žavintį 
paveikslą, mėgėjui neužten
ka net penkiasdešimts įvai
rių spalvų.

Pasitaiko, kad visą laiką 
pasisekimai la mina asmens 
pastangas, bet ateina diena, 
kada visos įtemptos jė^os 

•veltui naudojamos. Nėr rei
kalo kaltinti kitų, žiūrė’ižmei 
ar kartais nesi3lepia priežas
tis mūsų asmenyje.

Iki šiol Amerikos prezi
dentui vien pagyros buvo 
pinamos, dabar po tiek me
tų gražaus darbo, nepasise
kimo šešėliai viemir bei ki
tur pasirodė. Reikėtų jam 
pasiilsėti, kitiems duoti pro
gos gabumus pabandyti, ar
ba, surasti ir panaikinti ne
pasisekimo priežastis.

Gal kada nors pastebėjai 
išvargusį žmogų besimel
džiant. Akys jam merkias^ 
kūnas svirsta tai į vieną, tai 
į kitą pusę. Besiversdamas 
save maldas kalbėti, pavar
gęs žmogelis-nejučiomis pa-

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)

5. LAISVES KARAI — 1918—1920 M.
Kai tik prasidėjo pirmas Pasaulinis Karas 1914 m. va

sarą — lietuviai tuojau nusprendė dar nežinomas jo pa
sekmes pakinkyti į savo laisvės vežimą. 1914 m. rūgs. m. 
22-23 d. buvo sušauktas Chicagon pirmasis Lietuv'ų Sei
mas (conference), sutraukęs apie 300 delegatų nuo dau
gelio organizacijų. Šis seimas pareikalavo Lietuvai lais
vės plačios autonomijos formoje ir tvirtai pasisakė už 
sujungimą abiejų Lietuvos dalių į vieną valstybę: dele
gatai pareiškė, kad Rįažoji Lietuva (Lithuania Mincr) su 
Karaliaučium ir Tilže turi būti atskirta nuo Vokietijos 
ir sugrąžinta Lietuvai. Ch:cagos Seimas taipgi įsteigė 
didžiausią lietuvių istorijoj fondą finansuoti būsimas ko
vas dėl nepriklausomybės. Šalę amerikiečių, šiame Seime 
dalyvavo du žymūs delegatai iš Lietuvos: Juozas Gabrys 
ir poetas kun. M. Gustaitis.

Tais pat 1914 m. įvyko dar keli svarbūs lietuvių suva
žiavimai: Brooklyne, Vilniuje ir kitur. Paskiau kas pus
metis vyko žymių vyrų politiški sus’rinkimai: Pittsburghe, 
New Yorke, Lausannoje, Berne, Stockholme, Vilniuje, Pet
rapily (Petrograde) ir kitur. Visų šitų mažų ir masinių 
susirinkimų tikslai buvo labai panašūs: visomis doromis 
priemonėmis propaguoti ir reikalauti atstatyti senąją Lie
tuvos valstybę ir rinkti pinigus kovai dėl nepriklausomy
bės. 1918 m. pavasarį ypatingai stipriai pradėjo veikti į- 
vairaus didumo lietuvių politiniai biurai Vašingtone, Lau
sannoje, Vilniui;p ir Stockholme. Amerikos lietuviai daug 
dėjo vilčių į Prezidento W. Wilsono pareikštus naujo lais
vesnio pasaulio šūkius: “People and provinces are not to 
be bartered about from sovereignty to sovereignty as if 
they were mere chattels and pawns in a game’’ (W. Wil- 
son, Febr. 11, 1918). 1918 m. gegužės 3 d. Prezidentas W. 
Wilson priėmė jungtinę lietuvių delegaciją iš 20 atstovų 
ir dar labiau sustiprino jų laisvės viltis, nors konkretiškų 
pažadų ji mums nesuformulavo. Ir šiandien su giliausia 
pagarba aš prisimenu tą šiltą priėmimą pas tą labai 
žmonišką ir kartu tragišką didįjį prezidentą, kurio daug 
gražių projektų (Tautų Sąjunga) buvo atmesta jo pačio 
šaly, bet kurio idealai ir šiandien tebėra, identiški lais
vojo žmogaus troškimams bet kuriame žemės kampe.

1917 m. rūgs. 18-23 d. suvažiavo į Vilnių 214 atstovų iš 
visų 33 Lietuvos apskričių ir išrinko Lietuvos Tarybą iš 
20 žymių vyrų nuo visų svarbiausių politinių partijų, ši 
Taryba 1918 m. vasario 16 d. visais balsais oficialiai pa
skelbė pilna Lietuvos nepriklausomybę. Vokiška okupaci
jos' valdžia tą skelbimą konfiskavo ir areštavo kai kuriuos 
Tarybos narius. Lietuvos Tarybai teko laukti vokiečių ka
pituliacijos: 1918 m. lapkričio 11 d. įvyko paliaubos — 
Vokietijos krizninališkoji puikybė suklupo prieš laisvųjų 
tautų ginklą Prancūzijos laukuose. Lygiai tą pačią dieną 
pradėjo veikti pirmas Lietuvos ministrų kabinetas, po 123 
metų svetimos vergijos. Pirmoji Lietuvos valdžia netu
rėjo savo aparato, nei savo iždo, nei kariuomenės. Ji ne- 
turėjo jokių priemonių mobilizacijai vykdyti. 1923 m. 
lapkričio 23 d. ji išleido pirmą įsakymą šaukti savanorius, 
nors neturėjo pinigų ginklams, algoms ir rūbams. Vokie
tijos kariuomenė pradėjo iš Lietuvos trauktis, o rusų bol
ševikų kariuomenė slinko į vakarus ir per 3-4 mėnesius 
jau okupavo apie tris ketvirdalius Lietuvos žemių. Kai 
Lietuvos valdžia pasitraukė iš Vilniaus į Kauną, kai rusų 
bolševikai 1919 m. sausio 6 d. užėmė Vilnių, jauna Lie
tuvos savanorių kariuomenė dar neturėjo 200 kareivių. 
Lietuvą tuomet puolė dvi nepilnos rusų divizijos, viso 
apie 15,000 kareivių. Bet rusai visur sutiko gyventojų pa
sipriešinimą ir nedraugingūmą. Po keturių mėnesių trau
kimosi ir mažų mūšių, 1919 m. gegužės mėnesį Lietuvos 
savanorių armija jau turėjo apie 6000 durtuvų ir 200 rai
telių. Su šita mažute armija Lietuva pradėjo ofensyvą be
veik pačiame vidury savo žemių. Lietuvos armijai labai 
trūko aukštesnio rango patyrusių karininkų ir ginklų, 
kurių nei viena valstybė mums dovanai nedavė. Dėlto ir 
mūsų kariuomenė lėtai augo ir mūsų kovos buvo nepa
prastai sunkios. Bet vis dėlto 1919 m. rugpiūčio 25 d. lie
tuviai užėmė paskutinį savo miestą šiaurės rytuose — Za
rasus, o rugp. 30 d. pasiekė Dauguvą netoli Daugpilio 
(Dunaburg). Lietuvoje neliko nei vieno ginkluoto ruso 
ir 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos valdžia pasirašė su Sovie
tų Rusija taikos sutartį, pagal kurią Sov. Rusija pripa
žino visiems amžiams pilną Lietuvos nepriklausomybę ir 
etnografines ribas su Vilniaus, Ašmenos, Lydos ir Gar
dino miestais.

(Daugiau bus)

siduoda saldžiam miegui. 
Tokiam būtų išmint .ngiau 
pasiilsėti, vėliau pilna sąmo
ne Dievą tinkamai pagarbin
ti.

Ne kiekvienas žmogus 
Šventas Petras ar Povilas. 
Pasisekimas nėr ženklu, kad
kas apdovanotas stebuklin-

gom a galėmis, nors iš kitos 
pusės, nepasisekimas ne bū
tinai liudija, kad trūksta 
gabumų kitiems geriems 
darbams. Nesiskubėkitn kal
tinti aplinkybių ar artimų, 
gal nepasisekimų šaknys pa
čiame asmenyje.

A3.CJ.
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Jis buvo idėjos kankinys... I
SLAPTOJI VEIKLA U2 AUKŠTŲ MORŲ. — ATSKLEI
DŽIA SIELOS PASLAPTĮ — KODĖL JOS UŽSIDARĖ 
UŽ VIENUOLYNO VARTŲ. — RASE KNYGAS MIR- [ 
TINOS LIGOS PATALE. — SESERŲ GYVAS VAINI
KAS ANT JO KAPO.

(Pabaiga)
Pirmas pamokslas toms, 
kurios tarė paskutinį žodį

— Jis buvo idėjos kanki
nys, — pratarė apie Staniu- 
kyną kunigas, kurs jį paži
no. Tikrai — nuolat sirgu
liuodamas, su beveik nuolat 
skaudančia galva, jisai klam 
pojo purvinomis gatvėmis, 
dažnai nakčia, rinkdamas 
aukų. Tada juk rėmėjų or
ganizacijos nebuvo. Jis vie
nas turėjo pakelti didžiąją 
naštą naujos įstaigos kūri
mosi, namų statybos. O čia
— duris nevisada dosni ran
ka atidarydavo.

— Geri kunigai naktimis 
nesivalkioja, — išgirsta jis 
aš vieno buto.

— Kad tas mergaites pa- 
leistumėte iš to savo kalė
jimo, tai šimtinės nepagai
lėčiau..., — prikaišioja kitas 
atšalėlis, nieko neduodamas.

— Ach, duokime jam po 
kvcterį, ir bus pabaigta...,
— vėl kitoj vietoj prašneka 
kortininkai, susinervinę, kad 
čia jų kas “darbą” pertrau
kė.

Bet tas visas širdies žaiz-

NAUJA KARO KAPELIONŲ LAIDA |'

m.

sia į jus savo rankutes š lan- 
dieną, maldaudami jūsų a- 
tetti pas juos, suteikti jiems 
tokį mokslą, kuris padėtų 
jiems apturėti amžiną laimę, 
kuriam tikslui jie sutverti...”

Ir visą savo amželį jis pa- 
sil ko joms atsidavęs. Jam 
nebuvo sunku sergant apie 
vienuolyną pamokslauti ar 
rašyti, net nakčia jam ne
buvo sunku sergančiai sese
riai vaistų parnešti...
Darbai, kurie nemiršta

Neseniai buvo “Drauge” įdėtas latvaizdas katalikų kunigų, baigusių karo kapelionų specialę mokyklą Harvardo universitete, Cambridge, 
Jo dienoraštyje užtinka- Į xiass. vėl nauja, laida,, šioje laidoje taiįp pat yna du lietuviai. Trečioj eilėj, žiūrint iš kairės į dešinę yra vienuoliktas kun. Antanas J. žukai-

me pasiryžimą kasdien po^tis įg Sruperior vyskupijos, ir keturioliktas — kun. Jonas J. Kilimas, CSV., iš Chicago provincijos. (NCWC-Draugas photo)
valandą laiko skirti studi- . _______________________________  __________ - .
joms pedagogikos (auklėji- jų įr didžiųjų šulų, kurie pra metais. O dar po to gyveno
mo) klausimais, jis norėjo dėjo Labdarių Sąjungos są

jūdį tarp lietuvių... Jis bu
vo Kunigų Vienybės suma-

būti kuo naudingiausias bu
simųjų auklėtojų bendruo
menei. Ak ir jis pats rimtai 
buvo palinkęs stoti į- vienuo
lyną, bet savo troškimą tu
rėjo paaukoti tam, kad ga
lėtų pasilikti prie besiku
riančios lietuviškosios vie
nuolijos darbų.

— Negalėdamas vienuoli- 
jon įstoti jaučiuosi kaip že
mės netekęs, — pastebi ji
sai savo dienorašty. Ar ne
nuostabu, kad šalia tų di-

5 metus. Kranksėdamas dar 
seserims pamokas duodavo. 
Kai kalbėt būdavo jau jam 

nytojas ir organizatorius bei peraunku, prie jo stalo sto-
pirmininkas nuo įsisteigimo vėjo kortelė šu užrašu, kad

Kaip Lietuvos 
ūkininkai turi 
šerti vokiečius

per eilę metų. Ir išska’čiuo- 
dami tą ilgą, o dar nepilną, 
jo darbų eilę, mes turime tik 
vieną priekaištą: kam jis mi
rė tik 53 metų sulaukęs. 
Paskutinės valandos

— Pamokslai, pamokos ir 
aukų rinkimas suardė dirks- 
nius ir išdžiovino plaučius,

das jam užgydė ta miela pa- džių darbų jisai rado laiko skaitome jo gyvenimo ap 
rašyme.

— Buvo kraujas prasimu- 
įdajo žodžius: srity, kai jisai mokėjo apie šęs iš plaučių per burną iš

— O, mano mielos sese- 15 svetimų kalbų...
rys, tūkstančiai vaikučių tie-i Jis buvo vienas iš pirmų-

------  J------ ------ ------------------------L---- --..f luinv.

guoda, ta pati, kuri pirmųjų 1 parašyti ar išversti arti 20 
įvilktuvių dieną į jo lūpas knygų. Bepiga jam huvo šioj

(LKFSB) Slaptieji Lietu
vos laikraščiai nupasakoja, 
kaip naciai kolonizavo Lie
tuvą, pradėję masiniu būdu

. . , ,,, , vokiečius apgyvendinti Lie-kai liga , lovą paguldė, kaimuose:
vo jam pritaisyta tokia len- 8avlnlnkM jei neii.
ta ant patalo. Ir čia pasinė- vaiomas a su kUo.
jęs jisai dar vis rašė. Ko paliekamas

0^09 ja jo, vai s ojo ė >jr klaiisyti vokiečio
kuriamų įstaigų, kai jos at-

jis kalbėti negalii, o jis čia 
ipat sėdėjo, tik galva palin
guodavo ateinančiam lanky
tojui ir rašė, vis rašė. Gi

Nušauti pataikau
jantieji vokiečiams

(LKFSB) Pereitų metų 
balandžio 22 d. nušautas 
Taujėnų valse, gaminių tie
kimo skyriaus vedėjas Alf. 
Čiutaitis, o geg. 14 d. — Pa
baisko valse, viršaitis ats. 
maj. Ad. Treidinis (?). Abu 
jie buvę įsitikinę vokiečiais, 
spaudę ūkininkus ir nesi
stengę suprasti lietuvių tau
tos interesų.

Kun. Balkūno sveikata
(LKFSB) Kun. J. Balkū- 

nas, kurį Kalėdų metu šir
dęs liga buvo paguldžiusi li
goninėje, jau atsigriebė, bet 
dėl šios netikėtos ligos tu
rės, gydytojų patarimu, su
mažinti savo visuomeninę 
veiklą. Užtat jis mano dau
giau atsidėti plunksnos dar
bui — planuoja anglų kalba 
parašyti Katalikų Bažnyčios 
istoriją Lietuvoje.

priežasties peršalimo..., — 
rašo jis viename laiške 1913

PASKOLOS DAROMOS AMT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

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

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.
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BERNADETOS GIESMĖ

sisakė, kol rankas pajudino 
rašė, dirbo iki mirtis jas at
šaldė. O tas juodojo gedulo 
momentas atėjo 1918 m. gruo 
džio 15 d. 7 vai. vakaro.

— Graudus buvo įspūdis, 
matant apie 100 seserų, ge
dulingais rūbais apsivilku
sių, beklūpoj ančių bažnyč’o- 
je prie savo tėvo ir uždėto- 
jaus grabo..., — rašė tada 
Chicagos lietuvių laikraštis, 

šeši kunigai ant savo pe
čių išnešė grabą, palaikus to, 
kurs, kol gyvas buvo, savais
pečiais nešė sunkią ir dide-. ,, . . vi_, . . . * . v valia — pne jo duobės ne-
Ię vsuomeninių pareigų nas '

nurodymų. Bet koks neišpil- 
dymas jo įsakymų, bus lai
komas sabotažu ir baudžia
mas. Pirmoje eilėje vokie
čiai yra nutarę įkurdinti vo
kiečius Nevėžio upės pusėse, 
pradedant nuo Kauno ir bai
giant Panevėžio lapskritimis. 
Mažesnieji ūki&ii sujungiami 
po du, po tris ir perduoda
mi vienam vokiečiui. Ūkiai 
atimami su visu kilnojamu 
ir nekilnojamu turtu... Be to, 
į ūkius atveža vokieč’ų mo
teris su vaikais ir seniais

f

tą... Kapinėse jau buvo at> 
skirta vietelė seserų laidoji
mui ir jis pirmasis čia at
gulė. Pirmas joms kelią sky
nė ant žemės, pirmas nuėjo 
ir amžinybės vieškeliais.

Tokia jau buvo veliones

buvo vainikų. Tik apsiautė 
jo kaęą gyvas jo pasekėjų- 
vienuolių seserų — vainikas, 
ir jis auga, ir auga, net ir 
dabar taip iškalbingai liudy
damas ape garbę to, kurio 
su mumis jau nebėra...

K. J. Prunskls

FRANZ WERFEL 

Harold Foster Ilinstractin«»

Jie matė gydytoją Išeinant... Antanas ragino žmones kovoti

Provincijos darbinįnkai, nepatenkinti ir pikti, išsiveržė. Daugiau, kaip 
kad vyraiuaybė uždraudė žmonėms eiti prie ur- kų, patikę savo darbus, atėjo prie Masabielio. 
vo, dar labiau įpyko, kada pasklydo gandas, Ir čia įvyko susikirtimas su žandarais, kuriuos 
jog Bernadeta kalėjime, ar bepročių name. Vats- Zakometas buvo pasiuntęs. Atvažiavo ir miesto 
tybės gydytojo atsilankymas į Liurdą nepraėjo pirmininkas, kad išgelbėti padėtį. — Aš jums

Darbininkai susirinko kovoti prieš žandarus

tūkstantis darbinin- kė minia.
Klebonas turėjo parvežti Bernadetą ir jon mo

liną atgal į Liurdą. Drauge su jomis jis važi- 
aėjo po miestelius ir kaimus, kad žmonės ma
tytų Bernadetą. Visur ji buvo sutikta didžiau
siu džiausgmu. Bernadeta laimėjo.nepatėmytas. Žokometas turėjo su policijos ap

sauga išvežti jį iš miesto, nes Antanas Nikolis 
žadėjo ir jį taip “pavaišinti,” kaip aną “Angli
jos milijonierių.”

Ir kada, po gydytojo atsilankymo, Bernade
ta dingo, Antanas Nikolis pradėjo viešai kalbė
ti žmonėms. Jis sušaukdavo darbininkus ir sa
kydavo: — Ar mes esame laisvi Prancūzijos 
žmonės, ar vergai? — Ir iš minios pasigirsdavo 
sutartinas šauksmas: — Vergai. — Ir jų atsa
kymas buvo dalinai teisingas, nes vyriausybė 
nesiskaitė su žmcuįų norais. žmonių piktumas

užtikrinu, kad Bernadeta yra sveika ir laisva, 
—kalbėčjo žmonėms pirmininkas Llurdo mies

to, Liakadė. — Al jums užtikrinu tai savo gy
vybe. Jei tik tu NikoB, sulaikysi šitas riaušes, 
aš pasakysiu kur yra Bernadeta. —

Toks prižadas Antną patenkino.
Klebonas Petramalis gerai žino visus Lhirdo 

darbininkus. Taigi, jis jiems sakė:
— Aš žinau jūsų norus. Jūs norite čia ateiti 

šimtai ir išlaisvinti Masabielio urvą, ar ne? 
Bet tas prives prie kraujo praliejimo.

— Mes norime žinoti kur Bernadeta? — šau-

Vyskupo Bučio knygoje: — SVČ. PANELES 
MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE — yra 
net penki puslapiai aprašymo, kaip žmonės pel
kė vyriausybės draudimą ir buvo sutarę, pas
kirtu metu, išversti tvorą. Vtei tie įvykiai Liurde 
labai įdomūs skaityti. Prbiųskite $5.00, už ką 
gausite “Darbininko” 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass. išleistą knygą. Įsirašykite į 
knygos rėmėjų skaičių... Įamžinkite savo vardą.

Nauji Rekordai Lietuviški, Klasiški
Kaina po 79c vienas

Stasytės Polka
Chicaglečių Polka ...................................v........ Jezavito Orkestrą
Jaunoji Mergelė
Plaukia Alano I-aivelis ..................................... .. V, Bekeris Ir Orkestrą
Mylėjau Mergelę
Močiutė Mano Barė ......................... ......................... V. Bekeris tr Orkestrą
Kailio Polka x
Armonikos Polka .................................................................... Jezavito Orkestrą
Lietuviėlca Polka
Pas Parželį Trys Mergelės . ................................ V. Bekeris Ir Orkestrą
Muzikantų Polka
Brooklyno Polka ........................................................................ Jezavito Orkestrą
Aukso Žuvytė Polka
Reginos Polka . ..:................................................... J. Padauža Ir Orkestrą
Y ievutės Polka
šaučiaus Polka ................... .. ............................................ Lietuviška Orkestrą
Jurgio . Polka
l'kininkų Polka .......................................................... .. Pennsylvanios Orkestru
Oaspadinė Rozalija z
Jonas Pas Rožę ..................................................... .. Pilka ir Žemaitienė

INTERNATIONAL POLKOS
Boublitchkl
Funlculi — Funlcula ........................................................ Musette Orchestra
Emilla Polka >
Dough Boy Polka ........................................................ Polka Kinge Orchestra
Barbara Polka
Dzuletda Polka ............................................................. Polka Klngs Orchestra
Cuckoo AValtz
Raln Rain Polka ..............................• •............ .. ............ v. .. . The Polkateers
AVcddlng AValtz , ’■
Wedding Polka ................................. Vocal wlth Orchestra Accomp.
Carnlval Polka i
Domino Polka ............................................................................................. Polka Klngs
Clarlnet Polka i
Hop Along ............................................................ Vlctor Accordlan Orch.
Green Grove Polka • ' 1 ■ M
Jutce Cl&rmet jLAiidler ............................. Red Raven Inn Orchestra

RL'HNIAN RKCORDS
T.lfc is Befter
!>• Not Fotrc* P s ................... Rėd Arrny 8'ngers & Balalaika Ork.
t.ingering Bcohoes
Fellous. I nharness yonr Horws .... Symphonlc En einble of Klev 
In 'l'he Elglit fer the Fathcrland
Moly War ........................................................................••............... MlUtary Chorus

: ho Blue Night
lligh Klylpe Ciouds .................... U. 8. S. It. Enrenible
Blooming Gardelis
Kalvon .............................................. ... ..................... .. ..................... AVotnen’s Ensemble
Snow Storiu
The Toung Btrch Tree ........................................................ Red Armjr Chorus
Alorrg the Valės and Hllls
My Own, My Beloved Fteld ..................... .. C. S. S. R.Kns'mble
In the Moonllt Meadoas
Kallnka ................................................................................. U. S. S. R. Ensemble
If War Breaks Out
Tachanka ............................... .................. .. ....................... U. 8. S. R. Ensemble
Strong Heme ___
Ry the Viliūge ....................................... .. ............ Artistą of the RSF8R

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3241 So. Halsted St.

CHICAGO 8, ILL.
DIDELE KRAUTUVĄ RAKANDŲ, JEWELRY

Nudriko Leidžiamų Radio Programų Laika.:
AVCPL 1000 K Sekmadienio Vakare »:K) P. M 
WHFC 1460 K. Ketvirtadienio Vakane 7:00 P. M.
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Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
So. Chicagos žinutės

Parapijos bankietas. Sau
sio 30 d., parapijos aalėj į- 
vyks parapijos bankietas su 
programa, kurią išpildys mo 
kyklos mokiniai. Visi para
pijonai rengiasi dalyvauti, 
nes bankieto tikslas yra ma
žinti pana p'j os skolą. Teko 
girdėti, kad daugelis gera
širdžių parapijonų žada au
koti karo bonus. Kviečiami 
bankietan ir svečiai iš kitų 
kolonijų. Pradžia 6 vai. vak. 
Įžanga $1.00.

Snarskis, M. Šimkus, M. Kal- 
zanauskas, J. Walencius, W. 
Church. Nauji darinkti: W. 
Romanas, A. Latoža, E. Cyr- 
nek, A. Vištartas.

Metinis parapijos sus-mas. 
Sausio 16 d. įvyko metinis 
parapijos sus-mas. Susirin
ko daug parapijonų, kad iš
girdus raportą visų metų 
pajamų ir išlaidų. Džiugu 
buvo visiems, kad per me
tus parapija turėjo įeigų 
$14,520.11 ir kad užmokėjui 
visas b'las, dar $5,000 sko 
los .atmokėta. Tai rekordini 
raportas mūsų parapijoje 
Visi dėkojo kun. V. Černaus 
kui už jo sumanumą parap 
veikime. Nutarta užprašyti 
šv. Mišias už klebono svei
katą, kad vėl galėtų parapi
jos skolas mažinti, kaip pe
reitais meta's. Valio, mūsų 
dvasios vadui! v

Rengiasi visus pavaišinti. 
Parapijos piknikų vyriausia 
šeim ninkė B. Vasiliauskie
nė labai rūpinasi, kad kuo 
geriausiai visus parapijomis' 

1 ir svečius pavaišinus per pa-! 
rapijos vakarienę sausio 30 į 
d. Jinai su savo pagelbinin- 
kėm's visuomet visus paten
kina. Pasišventusi moteris. 
Nors daug energijos įvairūs 
parengimai reikalauja, bet 
ji randa laiko pasidarbuoti

Garnio dovana. A. C. Viš- 
tartams garnys paliko svei
ką dukrelę. Tėvai begalo 
džiaugias^ Sūnus kariuome
nėje. C. Vištartienė turėjo 
biznį (Beauty shop). Svei
kiname tėvelius ir naują pi
lietę.

Retėja parapijonų eilės. 
Mirties angelas nutraukė gy
vybę seno parapijom) A. Se
rafino, kurio laidotuvės į- 
vyksta sausio 22 d., >‘š Šv. 
Juozapo bažnyčios. Dar tik 
sausio mėn. 1944 m., o jau 
trečias parapijonas atsisky-

Iš savo pusės klebonas dė- rė iš gyvųjų tarpo, 
kojo komitetui, parapijo- Reiškiame nuoširdžios už- 
nams, draugijoms, pavie- uojautos šeimai ir giminei, 
niams ir visiems, kas tik ko- K-ap
kiu būdu prisidėjo prie pa- ------------------ •
laikymo parapijos. Kvietė $eįmyniŠkaS VėkafėS 
visus dar kartą petys į petį »
dirbti vienybėje, kad įvyk
džius visus užsimotus dar
bus 1944 m. * •

1944 m. parapijos komite
tą sudaro: F. Paulikas, A. 
Kibelkis, A. Willis, A. Che- 
pul, F. Wi.nkler, B. Pečiulis, 
L. Uschen, A. Stabulion's, P.

HFT.P VFANTFD — 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 
Seniorlty Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

Atsineškite pilietybės prirodymus

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

Matyklt Mr. Danicek pasitarimai.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 54th Avė. Cicero

VYRŲ IR MOTERŲ
Abelntema dirbtuvės darbams. Paty
rimo nereikia. Orra mokestis Pasto
vūs darbai. Laikas Ir pusė virt 40 
vai. Dieną Ir naktj ftlftal.

THE ARIDOR CO.
3428 W. 4Sth PLACE

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

RAUDONARMIEČIAI VEJA VOKIEČIUS PER UKRAINĄ

Kuomet viena Sov. Rusijos armija kerta vokiečiams smūgius Lenkijos-Rovno srityje, 
kita — veja vokiečius iš Ukna/nos. Šiame atvaizde parodoma dalis motorizuotos rusų- 
boLševikų kariuomenės, kuri slenka vokiečių pėdomis. (Acme-Draugas telephoto)

n. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ CHICAGOS 
■ APSKRITIES SUSIRINKIMAS

Sus rinkimas įvyko sausio 
19 d., 1944, Aušros Vartų 
parapijoje. Narių atsfankė 
apie 20. Pereito susirinkimo 
protokolas buvo užtvirtin
tas.

Cicero. — Sausio 16 d. su
sirinkęs parapijos komitetas 
aptarė Užgavėnių balių, ku
ris bus sekmadienį, vasario 
20 d.

Kun. P. Gasiūnui vadovau
jant, susirinkusieji išrnko 
komisiją, kuri turės suruoš
ti įdomią programą. Komi 
sijon įėjo: Frank Bart, Stan
ley Buck, Jr., Al. Paipelis. 
Tom Sturr, Anthony Zickur 
ir adv. Frank D. Kay.

Komisija atsišaukia į vi 
sus parap'jonus, jaunus i) 
augusius. Kas galite arba 
žinote, kas moka dainuoti 
pianu skambinti ar kitokiu 
instrumentu groti, prašomi 
priduoti vardus komisijai.

Planuojama, kad paty~ 
žmonės, ypatingai grupėm's 
paįvairintų šį vakarą.

Mes žinome, kad tarp mū
sų yra daug muzikantų, dai 
nininkų. ir šokėjų. Čia bus 
gera proga pasirodyti. Ren
gėjai bus dėkingi už tą ko
operaciją. Vakarą norime 
padaryti tikrai šeimynišką.

mininkas, iš VVest Sida, pra
nešė, kad ši kolonija gerai 
gyvuoja ir kaip praeityje 
taip dabar ir ateinančiam 
seimui gerai pasirodys.

Kun. Juozas Dambraus-
Iš eilės sekė kolonijų sky- kas, dvasios vadas, išdavė 

rių raportai. Jubiliejinės vakarienės ra-
P. Kazragienė, iš Mar- portą. Susirinkimas užgyrė

quette Park, pranešė, kad 
įvyko metinis susir'nkimas 
ir valdyba teliko kuone ta

ir priėmė. Padėkojo visiems, 
kad fcaįu uolia'j prisidėjo pri*> 
vakarienės priruošimo. Para-

pati, išskyrus naują vicepir- gino dar gražiau veikti atei
mininkę, Salomę Saučiūnie- 
nę, ir naują finansų rašti
ninkę, Lazdauskienę. Prane
šė, kad kuopa surengs pa
rengimą pasve ikinti Seimą. 
Įteikė $24 rėmėjų duoklėmis.

P. Navickienė, iš Brightor 
Park, pranešė kad jų skyrius 
rengia kauliukų vakarą sau
sio 23 d. Įteikė $21 rėmėjų 
duoklėmis.

P. Šliogeris, iš Bridgeport,

nantiems metams. Pranešė, 
kad Tėvų Marijonų Bendra
darbių seimas įvyks kovo 5 
d., t.y., pirmąjį kovo mėnesio 
sekmadienį;.

Kun. Ant. Sandys, “Lai
vo” redaktorius, papasako
jo susirikusiems apie Tėvų 
Marijonų kapelionus, ir pra
šė, kad juos ypatingai pri
simintų savo maldose. Rap.

pranešė kad skyrius rengia, - ’
vakarinę buri įvyks sausio jį. g p. Tč| jČ£|13 
23 d. Pranešta, kad viena iš. . . ,
kuopos narių mirė, būtent, prisimmus
p. Barbora Jogelienė.

P. Mozerienė, ‘ i» • Cicero
pranešė*kad pas juos įvykc 
metinis susirinkimas ir ta 
pati valdyba buvo išrinkta. 
Įteikta buvo $44 narių mo- 
kesč'ais kun. Ant. Sandžiui. 
Po metinio susirinkimo susi
rinkusieji nariai buvo pavai
dinti skaniais valgiais. Kele
rą naujų narių prisirašė į 
mopą. Pranešė, kad sausio 

23 d., įvyks parengimėlis šv 
Antano parap. salėje Tėvų 
Marijonų naudai.

P. Druktenis, Centro pir-

Roseland. — Naujų metų 
pradžioj liūdna žinia supur
tė ne vieną roselandietį: 
Petro Teličeno nėra gyvųjų 
tarpe. Mirtis visų yra lau
kiama ir nieko nuostabaus, 
j-ei žmogus miršta. Bet P. 
Teličėnas buvo pačiam tvir
tume, kaip milžinas; dirbtu
vėje dirbo ilgiausias valan
das ir nesijautė blogai.

Naujų Metų išvakarėse, 
eidamas ,gulti ats'sveikino 
žmoną pareikšdamas, kad

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUTl

▼AMTOJAM1S MADJAH PLAHTIU MA- 
TUMULAM MATUKAI AM UUM 
■TALVUM DAMTU VLJUTUMM.

T. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AunrroRĮUfi

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė aavo Raštine i 
BRIGHTON PARKĄ

Income taktai* Ir kitais rei
kalai* kreipkitėe viršminėtų

antrašu.

vadinasi Harold Finn, 36 
metų, 10219 Prospect avė., 
ir Francis Gallagher, 37 me
tų, 2516 E. 79th str. Jie bu- 

Vienas vyras žuvo ir du v0 atgaivinti ugniagesių de- 
inhalator squa-

Pečiaus garai užmušė 
plieno darbininką

kiti buvo nugaravę nuo ang 
lių gazo pereitą ketvirtadie
nį, No. 2 blast furnace, Wis- 
consin Steel Co., 2701 108th 
str. Miręs vyras vadinasi 
John Sarbieski, 61 metų, 
8814 Escanaba avė., pečiaus 
tendoras. Nugaravę vyrai

partamento,
do.

4ym'AR 1.0ANT
Lets All Backlhe Attack

Jr
DABAR

pasimatysime jau kitais me
tais; sakėsi einąs gulti to
kiam ūpe, kaip kad eitų | 
kokią (pramogą (party). Iri 
atsitiko tai, ko niekas nei. 
nesapnavo: 10:30 vakaro te
ko šaukti klebonas, kuris 
nenorėjo tikėti, kad Petraė 
jau miręs. Žmonai pamačius, 
kad su juo prastai, dėta vi
sos pastangos, bet veltui. 
Per penkias minutes atsisky 
rė su šiuo pasauliu. I “

Velionis buvo pavyzdingas 
katalikas. Pav. Kūčių vakarą 
buvo užėjęs pas mus. Norė
jom pavaišint’i, bet jis pa
sakė šį vakarą negeriąs,, nei 
nevalgąs, nes norįs pasiruoš
ti priėmimui Šv. Komunijos 
12 vai. Mišiose šv.

Velionio asmenyje šeima 
neteko pavyzdingo vyro ir 
tėvo, o kolonija ir parapija 
gero darbuotojo. ARD. Laiab 
Sąjungos ir kitų organizaci
jų kuopos neteko didelio rė
mėja

Liko našlė žmona ir sūnus 
kariuomenėj, kur nors An
glijoj. E.G.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis 1 

Atvykite Į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLVVOKK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčlų, vlškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LTTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

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

=^1

N EL A UKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką 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 Underwriters”

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

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

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENK INDEMNITY COMPANY.

J?
—

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitu e
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AUSIAP 
KAINAS.
Turime dideli 
Mi i r 'nklmą 
Muzikališkų Instrumntų. Muzi
kališkų Knygų. Stygų. Rekor
dų tr Utą visokių muzikaliu 
daiktų.

'raišom Laikrodžius, Laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus

1OHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEP 

— MŪŠIO*

42iB ARCHER AVENTTEl

Rašomas Plunks-&
Jr

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė* 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

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

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

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

J?

Milžiniška didelė driežlė 
(heloderma suspectum) ge
ria vandenį visu kūnu per 
odą. Randama tų driežlių 
Arizonos ir New Mexico val
stijose. Tai esanti vieninte
lė pasaulyje driežlė, kuri ga
li užnuodyti žmogų kaip ir 
gyvatė.

ĮSIGYKITE DEFENSF 
DARBĄ ŠIANDIEN’

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI'

MAOJOM
BU«IMM Velvatone IkAMTV 

VI Mi ltai

$12.50
IKJ $88.60 UŽ KlEK4ir.N4

HmMImAi. U. MMarMto _
Makluha. VU.J «al> Msraiaa «kat«

M*tM. ParmatAinM arratai .Imt ,Mi«

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

ITM S. AMilaart tart M M.»«. ***i 

KAIJBAMM LUrrirbM, “ *

■MA W 3«th Mt tart H l„» HMOh 
M K. Dearbom Km. Aoe. Mia 

VldarmlM^le .ai »-«.
kMrtrtaAlaol aaa • lai l

MII

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & 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. Tel. Monroe 0808

Mums Valdžia SAKO-
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus 
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani- 
jaL Jia PER
DIRBS ir pa
darys J| kairį 
NAUJĄ aavo’ 
dirbtuvėj. Di-. 
delis paairln-’ 
kimas visokių 
spalvų apdan. 
nių-• M •

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

SPRINGSAI Jūsų parlor 
aeto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231Š VVEST ROO8EVRLT ROAD
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Pakvietimas į Aušros Vieša padėka
Vartų "Parapijos Tikrai nesitikėjau sulauk
it* ,r * i ti tokio šaunaus bankieto,
ŪMOS $Y6nię koks man buvo suruoštas.

We*t Side. — Sekmadie- K,u d®kin«“ ui P«-
nj ryte bažnyčios varpams rodytą palankumą.
suskambėjus prasidės ‘‘Pa
rapijos Dienos*’ šventė su 
iškilmingom šv. Mišiom, ku
rias Laikys pats klebonas, 
kun. J. A. Dambrauskas, M. 
I.C. ir pasakys pritaikintą 
iškilmėms pamokslą.

Prieš pamaldas mokyklos 
vaikučiai apsirengę kaip ka* 
reiviai p>adės gei-ų vainikus 
prie kareivių vėliavos.

Popiet per ištisą valandą 
malda su didžiausiu žmonių 
susikaupimu klūpant prieš 
įstatytą švenčiausią Sakra
mentą, ir prašant Visagalio 
pasigailėjimo suvargu sios 
žmonijos.
* Vakare lygiai šeštą valan 
dą, kaip viena bendra šei 
myna, prasidės parapijos va
karienė. Čia susiėję parapi
jiečiai ir Aušros Vartų pa
rapijos prieteliai pasidalins 
gyvenimo ir šių dienų įspū
džiais, vieni kitus pagus ir 
taip jaukioje atmosferoje 
valandą kitą užmiršime pa
saulio neramumus.

Parapijos mokyklos vai-

. Visupirma, tariu padėkos 
žodi' Dievo Motlnoe Sopulin
gos draugijai, kuri taip 
kruopščiai viską paruošė. 
Nuoširdžiai dėkoju M. Pa- 
seckienei, O. Gudienei, B 
Mačiuliūnaitei'lr visoms ben- 
dravelkėjoms, kurios prisi
dėjo prie bankieto pasiseki
mo. Ačiū sesutėms už baž
nyčios papuošimą ir progra
mo muzikalės beno dalies 
paruošimą. Ač'.il sodialietėms 
už patarnavimą prie stalo ir 
šeimininkėms už tokią ska
nią vakarienę. Tariu padė
kos žodį vietos draugijoms, 
Dainų Mylėtąją Cicero cho-

Susirinkimai 771
Metinis sus rink lipas SLR 

KA Chicago apskrities įvyks 
sausio 23 d., 2:30 vsl. pcipiet, 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės šv. parapijas svet., Bri
ghton Parke. * Prašomos vi
sos Chicago kuopos būtinai 
prisiųsti atstovus, o kurios 
kuopos neturi ’šrinkę, tegul 
valdyba atsilanko, nes šis 
susirinkimas yra Ubai svar-* 
bua. Išgirsite daug naujų 
dalykų. Bus daroma Bvarbūs Į 
pranešimai Susivienymo rei-1 
kalais ir svarbiais šių die- ’ 
nų klaus’miis. Bus patiek 
tas raportas iš buvusio tri
jų apskr. parengimo, kuris 
labai gražiai pavyko; bus 
renkama nauja valdyba.

Todėl kiekvienos kuopos 
būtina pareiga dalyvauti šia

KUN. ALEKSANDRAS P. BALTUTIS
(Gimimo Panelės švenčiausios Parapijos Klebonas) NULIODIMO d0 b VALANDOJE

*»• t ... — r *

rui; 'E. Kandrataitei, Mar- me susirinkime. Pageidauti 
gučio artistams; Kirstukai- na, kad kuo daugiausia da
tai, Jurgelaitei ir Gedvilai
tei, Marijonai Mondeikaitei
ir Aleksiūnaitei. Dėkoju sa
vo gerb. klebonui kun. Al- 
bavič’ui, didž. gerb. kun. K 
Rėklaičiui, gerb. kun. J. Jan- 
čiui, už pasveikinimus. Ačiū 
ątsilankusiems kunigams sve 
Čiams: D. Mozeriui, K. Ba
rauskui, Zakarauskui, P. Či-

kučiai ir parapijos choras; nikui, A. P. Sandžiui, Brigh- 
ižpildys programą. ! ton Bark ir Cicero Vyčių

Tad, labai nuoširdžiai; kuQPM nariam.; Town Offi- 
kviečiame Aušros Vartų pa-

lyvautų kuopų valdybos.
P. J. Olšauskas

rapijos parapijiečius ir prie
telius į šias iškilmes. Mes 
žinome, kad ši diena ilgai 
pasiliks jūsų širdyje.

černis Amelas

★ Cįįj *

cials, ir visiems 
sveteliams.

mieliems

Ypatingą padėką reiškiu 
atsilankusiems mano tėve
liams ir savo brol'ui kun. 
Broniui, kun. Petrui Gašlū
nui, ir programo vedėjui 
kun. Edvardui Abromavičiui.

Kun. Julius Grinius,
Cicero, UI.

Pirkite Karo Bonus

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. A.
Mirt liauato >0 d., 1944 m., 10-tą valandą ryto.
Oftnęa Birželio Ii d.. 1SS5 m.. Lietuvoje. Kilo t* Telktų apokr.. 

Oargtdų parapijos, Utruaėa katruo.
Velioni* mokinosi Varparalao Ir Niagara uni zeVsltatuoae; buvo 

Įšventintas i kunigus iš Vlator Seminarijos, GegužSs SO, 1915 m.
Paliko dideliame nųltūdlmp: brolj Porvilą ir Jo mote r J Pauliną 

(po tfvals RudauekaltČ) Ir Jų dukteris Constance Ir Angeline, 
seeerj Zofiją O rūta (Žakienę (Lietuvoje), 3 brolio valkus Alek
sandrą Ir Jo moterj Bernice, Joną Ir jo moterį Helen Ir Edvardą. 
(U. B. Army), pusbroli Čealovą Tamkevlčių ir Jo moterj Jozeftną, 
brolio moterį Oną Baltutienę Ir Joe 2 sūnus Petrą Ir Povilą, 
brolvalk) kun. 8. Yunker (Springfield, III.) Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas Sekmadieni, po pietų klebonijoje, 6812 
So. Washtenaw Avė.

Laidotuvša Jvyks trečiadieni, Sausio 26 d., 1944 m., 10 vai. ryto 
Gimimo ivč. Pan. Marijos parapijos bažnyčioje Įvyks gedulin
gos aamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėta* į Šv. 
Kari miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines. draugu« ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: llroits, Sesuo, Brolio Valkai, Pusbrolis Ir Glminėe.
D61 tolimesnių informacijų pašaukit — PROapect 2509. ’
Prašom nesiųsti g£lių.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST M.ONUMENT COMPANY

({steigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Kviečiame Į pramoga
Brighton Park. — TT. Ma 

rijonų Bendradarbių 35 sky
rius rengia bunco party sek
madienį, sausio 23 d., Na
vickų namuose, adresu 4538 
S. Washtenaw Avė. Visi nuo
širdžiai kviečiami atsilanky
ti. Bus gražios “door” dova
nos. Jasparienė

Budriko radio
programa

Iš radio stoties WCFL, 
1000 kyl., sausio 23 d., nedė
lios vakare, 9:30 valandą, Į 
Chicago laiku. Lėtu vių vi-l 
suomenė turės progos pasi
gerėti gera muzika ir daino-' 
mis, kurias išpildys didelis 
orkestras ir solistai. Bus 
dainuojamos lietuvių liaud ės 
dainos.

Programas leidžia Juozo 
Budriko Rakandų Krautuvė 
adresu 3241 So. Halsted St.

Pranešėjas

EDWARDAS A. LUKOŠIUS
Gyveno adr. 2556 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 1310

Persiskyrė su Šiuo pasauliu sausio 23-čią 
d., .12:40 vai. ryto, . 1041 m., sulaukęs 
23-jų metų amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko didžiausiame nuliūdime mylimą 
motiną Oną, po tėvais Waičekonaitė, tė
vą Antaną, Seserį Sofiją ir jos mylimą 
vyrą U. S. Armijos sergantą Vlctorą Ta- 
rasewicz.

Tapo palaidotas sausio 27 d., 1041 m., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse am
žinai nutilęs.

Mes atmindami jo liūdną praaišalinimą iš mūsų tarpo už
prašėme šv. Mišias su egfeekvijomis, kurios bus atlaikytos 
pirmadieni, sausio 24 d., 1044 m., Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panelės Marijos parap. bažnyčioje, 8 vai. ryto.

Nuoširdžiai užprašome visus gimines ir pažįstamus skait
lingai dalyvauti šiose gedulingose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Edvardo sielą.,

*'■ Nuliūdę liekame;.

Motina, Tėvas, Sesuo Ir švogeris.

ELENA NAVICKIENĖ 
(po tėvais Usaitė)

"Mirė Sausio 20 d., 1044 m., 8:30 vai. ryte, sulaukusi 
pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šaulių apskričio, Lūkės para- 
rapijos, Užpelkių kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.

Pahko dideliame nuliūdime: vyrą VValter; sūnų Walter, 
Jr. (U. S. Army); seserį Mortą Žulpienę ir jos vyrą Pranciškų 
ir jų šeimą; pusbrolį Petrą Jokšą ir dau kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 3j brolius »— Joną, Ludvi- 
ką ir Antaną Ūsus ir jų šeimas.

Velionė priklausė prie Nakalto Prasidėjimo švenčiausios 
Panelės, Apaštalystės Maldos ir šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose, 2637 So. Montgomery Avė., 
telefonas VIRginia 0638.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Sausio 24 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimi švenčiausios Pa
nelės parapijos bažnyčią, 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, Sūnus, Sesuo, Švogeris, Pusbrolis ir 
visos kkes Giminės.I

Laidotuvių direktorius •— d. Liulevičius, tek LAF. 3572.

GAMY, INDIANA LAIDOTUVIŲ įblAlGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Oerlatmtas patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

7/

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Rekordas—

81 Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

PERSONALIZBD MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moet Beautiful—Moet Endurlng—Strongest— Best In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 TaL REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-0 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 0-6 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

Po sunkaus dienon darbo 
Imkim į rankas “Draugą” 
Jin nuteiks mums poilsio |- 
vairiomis žiniomis Iš viso 
pasaulio.

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

KREIPKITĖS PROC MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KTT AGENTŲ KOMISĄ.

LACHAWICZ IR SUNAI

PAMINKLU 
MUS JŪSŲ

SUVIRŠ 100 
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL
Geriaoaie Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mėsų Lietuviais* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

; VENETIAN

Mūsų pastatytas ' MONUMENT CO« 
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Oflsaa Ir Dirbtuvė: 827 N. WE8TEBN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONK: SBELEY 8160

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

I’’ lef *

8314 WE8T SSrd PLACE 

10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 

OOMMODORE 5766 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10»21 80. MICHIGAN AVĖ.- Pboae PULLMAN 8681

ANTANAS M. PHILLIPS
>307 LITUANICA AVĖ.________ Phone VARUS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.___________________Phoae LAF. 3573

P. J. RIDIKAS
HM SO. HALSTED ST. 710 W. lgth STREET

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1648 WEST 48th OT. Phone YARDE 0781
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Šiurpus atsitikimas

Sužieduotinis žuvo automobilyje, mer* 
gaitė išgelbėta po J-ią valandą šaltyje

Prekinio traukinio įgula 
išgelbėjo 19 metų amžiaus 
mergaitę, pereitą ketvirta
dienį, 7:30 vai. ryte. Jinai 
septynias valandas gulėjo 
sunkiai sužeista ir kentėjo 
nuo nušalimo. Mergaitė bu
vo rasta šone prie sudaužy
to automobilio, kuriame ras
ta jos sužieduotinio lavonas. 
Automobilis paslydo ir nu
krito 25 pėdas nuo tilto 
(viaduct), dvi mailės rytuo
se nuo Joliet, 12:30 valandą 
naktį.

Mergaitė buvo nugabenta 
į Silver Cross ligoninę, Jo
liet. Ji vadinasi Miss Eva 
May Jahnke, 101 Banker 
ave., Joliet. Ji sunkiai su
žeista. Jos sužieduotinis va
dinasi Eugene Eichbichler, 
19 metų amžiaus, iš Lily 
Cache, UI. Jos sužieduotinis 
dirbo kaipo brakeman Elgin, 
Joliet ir Eastern geležinke
lyje. Miss Jahnke yra sek
retorė geležinkelio ofise.

Ji pareiškė, kad automo-

bilis paslydo leduotame ke
lyje, kai Eichbichler važia
vo per tiltą, ir susidaužė i 
Michigan Central geležinke
lio bėgiuose, dvidešimt pen
kių pėdų žemumoje, Jinai 
buvo išmesta iš' automobilio 
ir atsidūrė krūmuose šalia 
bėgių. Ji atgavo sąmonę 
maždaug po trijų valandų 
kai įvyko susidaužymas, bet 
negalėjo pasikelti, — pasa
kė mergaitė.

KAREIVIAI PATARNAUJA NAUJAM ARKIVYSKUPUI r*****<********************** ******************************** **********

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=y=Tuž U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

į******************************************************************<*>^ -

Du broliai Šimučiai karo aviacijoj

»•1
»4

17 chicagiečių Dingo
karo frontuose• >

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį pranešė, kad 
septyniolika kareivių iš Chi
cagos, penkiolika iš IUinois 
valst., devyniolika iš Indiana 
ir septyni iš Wisconsin yra 
dingę karo frontuose.

Skelbkitės Dien. “Drauge’

L mus

Naujas Westminsterio (Anglifltoj) arkivyskupas Bernard 
I Griffin laiko šv. Mišias Amerikos kareiviams kur nors 

,! Anglijoj. (NCWC-Draugas photo)
j ■
Baisi gyvenimo istorija

Ką pasakoja moteris apie įvykį
Baisi gyvenimo istorija. 

Vyras aavo žmoną laikė už
rakinęs ^kambaryje savaitę, 
mušė ją, atsisakė duoti jai 
maisto ir vertė ją gerti van
dens stiklinėmis vyną. East

Santa FeRailway 

Reikalauja Darbininkų 

Chicagoje

Atsišaukit šiandien dėl Meno iš šių darbų

TROKERIŲ

ir
KROVĖJŲ

' • ✓
VYRŲ AR MOTERŲ 

Amž. iki 50
•

Pilnam ar Daliniam Laikui 
Laikas ir Pusė 

Virš 8 vai.

COACH

VALYTOJŲ

IT

DARBININKŲ

’ t

Atsišaukit— 
Warehouse Foremen

38th Street ir r- 
Central Park Ave.

4
Santa Fer

VYRŲ AR MOTERŲ
• . • ‘Pastovūs, Darbšti '

* » •
Jokio Patyrimo 

Nereikia

1- •• '

AtsUHuklt— ' 
Master Mechanic '. 

..Santa Fe Raitaay 
18th lr Wentworth

Vagystės Chicagoje

Ilgapirščiai čiumpa kas pakliūva
Stotyje

Trys vyrai įėjo į Welling- 
ton eleveitorių stotį pereitą 
ketvirtadienį, paėmė dvide
šimt penkis dolerius, ir pa
bėgo. Tikietų agentė Mrs. 
Katheryn Minter, 1301 Ar- 
gyle ave., pranešė policijai.

jo namų priešakyje pereito 
ketvirtadienio vakare, ir pa
vogė iš jo dešimt dolerių. 
Jis pranešė apie tai polici
jai.

• • • 
Tavetne

Prie namų
Du negrai sulaikė

Chicago moterig apie tai pa
pasakojo pereitą ketvirta
dienį būdama Šv. Kotrynos 
ligoninėje, Indiana mieste.

Toji moteris vadinasi The- 
resa Spellman, 30 metų am
žiaus, 4613 Baring ave., East 
Chicago. Ligoninės pareigū
nai pasakė, jog ji buvo taip 
silpna, kai buvo atgabenta 
į ligoninę, jog negalėjo pa
stovėti be pagalbos.

•' • •

East Chicago policija ieš
kojo vyro, John, 40 metų 
amžiaus. Jis dirbo kaipo ma-

Jonas C. šimutis^ U. S. ar
mijos aviacijos kadetas-la- 
kūnas, kurs šiomis dienomis 
atlieka pagrindinę skraidy
mo lavybą Polaris Flight 
Academy, War Eagle Field, 
Kalifornijoj. Ligšiol lankė 
prirengiamąsias karo mo
kyklas — Lubhock, Texas; 
Santa Anna Army Air Base, 
Cal.Thunderbird Field, 
Arizona. Trumpai buvo ir 
Sheppard Field, Wichita 
Falls, Texas kur atliko pa
grindinę karo pratybą.

Kadetas Jonas šimutis į 
karo aviaciją įstojo sava
noriu 1942 m. gruodžio mėn. 
Tarnybon pašauktas 1943 
m. vasario 19 d. Prieš išei
nant į kariuomenę priklausė 
prie L. Vyčių 112 kuopos, 
Vyčių apskrities choro ir 
lietuvių studentų kuopos. 
Be to, buvo ir tebėra L.R.K. 
S.A. 163 kuopos narys.

Jis gimė 1922 m. rugpiū
čio 9 d. Brooklyn, N. Y. Bai

gė Švč. Panelės Gimimo par. 
mokyklą, Chicagoj f ir Har- 
per High School.

Jono vyresnysis brolis Le
onardas taip pat yra U. S. 
karo aviacijoj. Jis yra bai
gęs Marianapolio kolegiją, 
De Paul universitetą ir Scott 
Field aviacijos radijo mo
kyklą. Leonardas ilgokai 
darbavosi Walla Walla, Wa- 
shington, aviacijos lauke, o 
pastaruoju laiku randasi

Laivyno nuostoliai
Washington, D. C. — Lai

vyno departamentas pereitą 
ketvirtadienį pranešė Jung
tinių Amerikos Valstybių 

šinistas Yqpngstown Sheet . jūrininkų (navy, marine
ir Tube Co. fabrike, Indiana J corps ir coast guard) sąra- 
Harbor. Fabriko pareigūnai šą, kuriame pažymėta, kad
pasakė, kad jis nebuvo dar
be daugiau kaip savaitė.

Mrs. Spellman pareiškė 
policijai, kad jos vyras už
darė ją miegamajame kam
baryje, jų namuose, sausio 

; 13 dieną. Jinai buvo kaip be
laisvė tenai iki trečiadienio 
vakaro, kai vyras paliko ją 

; vieną name, taip ji papasa
kojo. Tada ji išdaužė langą 
ir pabėgo. Cab vairuotojas 
pamatė ją einant gatve ir 
nugabeno į ligoninę.

32 jūrininkai mirė (žuvo), 
73 buvo sužeisti ir 30 dingę.

JONAS C. ŠIMUTIS 
* « •

Floridoj. U. S. karo aviaci
jon jis įstojo 1942 m. birže
lio mėn.

Šių brolių aviatorių tėvai, 
sesuo Rūta ir jauniausias 
brolis Reimundas gyvena 
Marąuette Parke. Tėvas yra 
mūsų dienraščio redakto
rius.

Trys jaunuoliai žuvo, du sužeisti vogto 
automobilio katastrofoje

Trys jaunuoliai mirė pe- j turėjo sunkenybių ištrauktu 
reitą penktadienį, o du kiti aukas iš sudaužyto automo-

Žuvo trylika laivyno 
skridikų

gulėjo ligoninėje sunkiai su
žeisti po to kai jų vogtas 
automobilis susidaužė į me
dį Keene ir 87th.

Mirė šie‘vyrukai: Walter 
Gron, 21 metų, 5017 S. Kil- 
dare, vairuotojas; Eugene 

j Tero, 17 metų, 3941 S. Cali-

bilio, kuriame rasta 
veris ir blackjack.

revol-

mailių šiauryčiuose nuo San 
Diego, laivynas pranešė.

Keturi žuvę atpažinti kai- 
ipo oficieriai.

, Unių už dešimt dolerių m>| Lžktuvee penatus į armi- 
.T*XT° “Vi??k“ ,Ru' Jo« B-24 Liberator, buvo 

skridimo kelyje, navy pasa
kė. Po to, kai lėktuvas nu
bėgo nuo pakilimo kelio, jis 
krito žemėn ir paskendo 
liepsnose.

fornia, ir Eugene Joseph 
San Diego. — Trylika lai-Į Szklankow«ki, 18 metų, 4900 

vyno skridikų žuvo pereito į g Kedvale.
ketvirtadienio vakare, kai jų Sužeisti buvo šie: Edmond 
keturių inžinų Liberator j polejewski, 23 metų 4922 
bombonešis sudužo laike pa- S. Rarlov, ir Howard’Brin- 
kilimo Kearny lygumoje, 12 ker, 4955 S. Kedvale.

idolph Hillman, 834 Fuller- 
ton ave.,. apie tai pranešė 
policijai pereitą ketvirtadie
nį. T

Vagys apvogė Open Door 
taverną, 2419 Lincoln ave. 

; Vagys paėmė šešiasdešimt 
Mat i dolerių, likerio už penkias-

Bransky, 7730 Kingaton av., I dešimt tris dolerius Ir stik-

Rastas negyvas
Mathew McAuliffe, 54 me

tų amžiaus, buvęs Wicker 
Park pašto stoties laiškų iš
nešiotojas per 25 metus, bu
vo rastas pereitą ketvirta
dienį negyvas savo name, 
2033 Orleane str.

Clarence Hunter, 6347 So. 
Kenneth, pažino sudaužytą 
automobilį kaipo tą, kuris 
buvo paimtas iš jo dvide
šimt minučių anksčiau ban
ditų, kurie taip pat pavogė 
iš jo $80. Automobilis susi
daužė į beveik šimto metų 
amžiaus medį su tokia jėga, 
kad automobilio rėmai per
skilo į dvi dali. Medžio žievė 
buvo tik sužalota. Policija

Antradienis teatro die
na; kas pirks bonus — 

įeis nemokamai
Ateinantį antradienį pa

skirta “War Bond Movie 
Day” (karo bonų teatrų die
na). Tuo reikalu išleido at
sišaukimą Chicagos mayo
ras Kelly. Daugiau kaip 300 
teatrų Chicagoje leis nemo
kamai į teatrus tuos asme
nis, kurie pirks teatruose 
karo bonus, tik reikės mo
kėti dešimt procentų fede- 
ralių taksų.

šeši šimtai teatrų Illinois 
valstijoje, už Chicagos, taip 
pat paskyrė antradienį kai
po teatrų dieną, kurioje ga
lima eiti į teatrus nemoka
mai.

PIRKITE KARO BONUS!

Gaisro nuostoliai
Atlanta, Ga.—Gaisras su

naikino du pastatus Armijos 
stotyje, netoli Atlanta, Gais
ras įvyko pereitą ketvirta
dienį. Sakoma, kad gaisras 
sukėlė tarp $2,000,000 ir 
$2,500,000 nuostolių.

Mirė
Mrs. Williams buvo su

žeista kulkos Drake viešbu
tyje. Ji mirė Sv. Luko ligo
ninėje neatgavusi sąmonės. 
Dėl šūvio viešbutyje veda
mas tardymas.

Išgyveno 102 metus
Bridgeport, Conn. — Mrs. 

Katherine D. Herlihy, 102 
metų amžiaus, šiom dienom 
mirė. Manoma, kad ji buvo 
seniausia gyventoja Naujos 
Anglijos valstijose.

X Harold C. Petronis, ra- 
cinietis, šįmet baigęs Švento 
Pranciškaus Seminariją, Mil 
waukee, Wis., kunigu bus 
įšvęstas vasario 2 d., Šv. 
Jono katedroje, Milwaukee. 
Primicijas laikys vasario 6 
d., Šv. Marijos parapijos baž 
nyčioj, — toj parapijoj, ku
rioj yra baigęs pradžios mo
kyklą. Bankietas primicisjlan- 
tui pagerbti bus Kolumbo 
Vyčių salėj.'Jaunas kunigas 
yra sūnus Marijonos Petro
nis, gyv. 928 Grand Ave., 
Racine. Jo brolis Antanas 
tarnau j a kariuomenėj.

X DKK nariai praeitą ket 
virtadienį, Dariaus-Giręnas 
salėj dideliu dėmesiu išklau
sė pora trumpų ir naudingų 
korespondentams paskaitų. 
Kitą susirinkimą, vasario 20 
d., toj pat salėj bus aiški
nama pagrindiniai rašomo
sios kalbos klausimai.

X B. Kazlauskas, 1425 S. 
49 Ct., savininkas modemiš
kos foto studijos (Blaise 
Photo Studio) Melrose Park, 
visuomet prisideda prie įvai
rių parengimų. Ir sausio 23 
d. Ciceroj; TT. Marijonų Ben
dradarbių 21 skyr. vakare 
rodys judamuosius paveiks
lus. •

X Praną ir Antaniną
Juškus, žinomus Bridgeport 
veikėjus, keletą dienų atos
togavo jų giminaitis iš She
boygan, Wis., Benediktas 
Šlapikas, kurs dabar tarnau
ja kariuomenėj (Coast 
Guard). P. Juška yra nuola
tinis “Draugo” koresponden
tas, narys DKK.

X Antanina Leščinskienė, 
žinoma rėmėja mūs kultūri
nių ir labdaros įstaigų, jau 
kelinta savaitė, kaip ntsvei- 
kuoja. Nežiūrint to, daly
vauja idėjinių draugijų vei
kime. Ir “Draugo“ koncer
te dieną nepasiliko namie. 
Sakė, kad ir mirsiu, bet tu
riu dalyvauti metiniam dnr. 
“Draugo” parengime.

X Aplink mus buvo pra
nešta, kad S. Lazutkienė su 
sūnum ir T. Kulcutiene atos
togauja Hot Springs. Zinu
tėj praleista, kad sykiu yra 
išvykus ir vaukeganiečio dr. 
Jono Zeko, Jr., uošvė Zeko- 
nienė iš Aurora, III.

X Vaznių namuose, 4544 
S. Paulina St., sekmadienį 
bus šauni pramoga, kurią 
ruošia šv. Pranciškaus Se
serų rėmėjos ir b’ėiuliai. 
Pramoga prasidės 3 vai. po
piet.

X “Pajūrio auka“, kurią 
Ateitininkų draugovės sce
nos mėgėjų grupė vaidino 
Kražių skerdynių paminėji
me, bus pakartota sausio 30 
d. Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos salėj, Marąuette Par
ke.

X Alma Valiulytė, brigh- 
tonparkietė, šauniai pagelbė
jus šeimininkėms per “Drau
go“ koncertą, šiomis dieno
mis buvo pagauta ligos, ku 
ria tačiau nugalėjo. >




