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Atmušė naciusRomos f r onte
Rusai suspaudžia 25 naciiį divizijas

Raportai sako kaujamasi Čudovo mieste

Supliekė vokiečių tankų diviziją
Atmetė pirmą didelę nacių kontrataką

MASKVA, sausio 27. — 
Specialiam dienos įsakyme, 
Gen. Govorov, viršininkas 
rusų, kariuomenių Leningra
do fronte, pranešė, kad Le
ningradas, antras didžiau
sias Rusijos miestas, visiš
kai išlaisvintas iš vokiečių 
blokados. Govorovo įsaky
mas buvo adresuojamas 
Leningrado laivynui. Tai 
pirmas kartas, kad toks pa
reiškimas buvo padarytas 
rusų laivynui.

Anot pranešimo, rusų ka
riuomenės išlaisvinusios su
virš 700 apgyventų vietų, ir 
pastūmė nac:us atgal visam

Rusij-lenku problema ardanti aliantų vienybę
LONDONAS, sausio 27.— 

Rusijos-Lenkijos a:enų pro
blema privedė Jungtines 
Tautas prie laipto galo. 
Apart šios keblios proble
mos, pranešimas, kad Ru
sija atmetė Amerikos pasiū 
Ii j imą tarpininkauti atstei- 
gime diplomatinių santykių 
tarpe tų kraštų, ir Anglijos 
pareiškimas, kad ji stoviui 
Lenkijos prieškarines sie
nas, ne kiek padėčiai nepa
deda.

Anglijos užsienio sekre
toriaus Eden pareišk’mas 
buvo padarytas beveik tuo 
pačiu laiku kaip ir Maskvos 
pranešimas, kad rusų inves
tigacijos komisija nusta
čius, jog naciai išžudė 11,- 
000 lenkų karo belaisvių ne
toli nuo Smolensko.

ARGENTINA SULAIKĖ 
LAIVŲ IŠPLAUKIMUS
BUENOS AIRES, sausio 

27.—Viena pasėkų Argenti
nos nutraukimo ryšių su 
ašies valstybėmis buvo mi- 
litarinės Vyriausybės įsaky
mas visiems valstybės trans 
porto laivams pasilikti uoa-

Kaip tik tos baisios žudy- j tuose ir “laukti naujų įsa- WASHINGTON, sausio 27 
nės Katyno miške ir buvo kymų »» Manoma tas įsaky- —Išvengimui trūkumo, pir- 
priežastis nutraukimo san- maa greit bua kleistas, ka- mą kartą šiandien įsakyta

suvaržymas ant coke an
glies pardavimo naminiems 
(vlartotojįams. Tokių anglių 
vartotojai, kurie turi užtek
tinai kuro 30 dienų, negali 
gauti coke. Tie, kurie turi 
maži/au, gali gauti tik už
tektinai, kad sudaryti pa
kankamai trisdešimčiai die
nų.

tykių tarpe Rusijos vyriau
sybės ir Lenkijos vyriausy
bės ištrėmime Londone. Len 
kai tuo Laiku prašė Raudo
nąjį Kryžių ištirti nacių 
kaltinimus, būk rusai išžu
dę tuos lenkus Katyno miš
ke.

Rusų vyriausybės laik
raštis Izvestia rašė, jog so
vietų komisijos daviniai dė’
Katyno žudynių 4 4 dar labiau 
parodo, kad Lenkijos vy
riausybė veikianti draug su 
Hitleriu dalyvaudama vo
kiečių daromuose rusų už
gauliojimuose.”

Iš to matoma, jog Mas
kva laikosi pozicijos, kad 
dabartinė Lenkijos vyriau 
sybė turi būti pakeista la
biau pro-rusiška vyriausybe 
pirm negu bus galima išriš
ti a:enų klausimus.

Kadangi toks pareiškimas iš Solomonų atakavo tuos 
tilpo rusų vyriausybės or- laivus Simpson uoste ir Ke- 
gane kaipo vedamasis, jis ravia įlankoje.
skaitomas lyg reikalavimu Japonų aviacija, kuri sau 
lenkų vyriausybei arba pa- go svarbiąją priešo Rabaul 
sišalinti arba būti prašalin- bazę, šiaurrytiniam Naujos 
tai. Britanijos gale, buvo ir vėl

fronte nuo 65 iki 100 kilo
metrų.

Ankstyvesni praneši m a i 
pasakė apie žnyplių suspau
dimą nuo Leningrado į pie
tus iki Novgorodo, Ilmen 
ežero sektory. Raportas sa
kė Čudovo gatvėse vyksta 
mūšiai. Oudovas randasi 72 
mylias į pietryčius nuo Le
ningrado.

Žnyplės suspaudžb a m o s 
apie 25 vokiečių divizijas, 
iš apie 300,000 vyrų.

Žygiuojančios rusų kariuo 
menės grąso visai vokiečių 
šiaurinei apsigynimo linijai.

Niekas Londone nenuma
to ka:p tą reikalą galima 
išrišti. Anglijos Darbininkų 
Partija priėmė rezoliuciją, 
kuria Anglijos ir Amerikos 
vyriausybės raginamos būti 
pasiruošusiomis tarp i n i n- 
kauti tame reikale. Rezoliu
cija taipgi sako “laisva ir 
nepriklausoma Lenkija” yra 
“gyvybinis reikalas pokari
nei Europai.”

dangi Argentinos ekonomija 
daugiausiai priklauso nuo 
jos laivų transporto.

Ners nebuvo pranešta 
apie priežastį tokiam drau
dimui, manoma Ramirez vy 
rhusybė nematė reikalo 
laivus išstatyti submarinų 
pavojui, kol nebus parūpin
ta atitinkama apsauga.

Nacių submarinai nuskan 
dino tris Argentinos laivus 
1942 metais.

Nuskandino 6 japonų laivus Rabaule• I
GEN. MacARTHUR ŠTA-1 susilpninta, kadangi iš 60 Iš MASKVOS — Rusai 

BAS N. Gvinėjoj, sausio jų lėktuvų pakilusių priešin-1 užėmė Tozno miestą ir žy- 
27.—Po Amerikos laivyno tis amerikiečiams, mūsų la-j gino ja rytiniu Luga upės
torpedinių lėktuvų atakos, 
dar šeši japonų laivai guli 
ant jūros dugno prie Ra
baulo, o du k:ti užvaryti ant 
krante). Amerikos lėktuvai

Nepaisant Ketaus, tūkstančiai argentiniečių Buenos Airese suruošė demonstracijas 
ir sukėlė oviacijtas šalies prezidentui Rami rez Rosada, kai ji3 per garsiakalbį paskel
bė gyventojams, kad Argentina nutraukia santykius su ašimi. (Acme-Draugas teleph.)

NUMUŠĖ 4 JAPONŲ LĖKTUVUS
U. S. lėktuvai puolė 4 Marshall atolius

‘ Ailinglapalap, laivyno bom-PEARL HARBOR, sausio 
27. — Armijos ir laivyno 
bomberiai ir naikintuvai 
pirmadieny atakavo keturis 
atolius japonų laikomuose 
Marshall salose, ir orinėse 
kovose numušė keturis prie
šo lėktuvus. Visi Amerikos 
lėktuvai saugiai grįžo.

Atakos buvo daromos ant 
Mille, Wotje, Maloelap ir 
Aili’nglapalap atolių. Prie

Įsakymas suvaržo coke 
anglies vartojime

Pirkite Karo Bonus
nų kokybė suprastėjusi piet toriai smerkė karių balsa- 
vakariniam Pacifike. D';de- vimo bylių kaipo priemonę 
lėj atakoj ant japonų laiko- Prez. Rooseveltui gauti bai

kūnai numušė 24. Anot pra- krantu. Nesezoninė šihnna
nešimo, kiti keturi japonų 
lėktuvai gal sunaikinti.

Laivyno lėktuvai) išnešė 
tą ataką dienos metu. Tuoj 
po atakos padarytos nuo
traukos parodė 7,500 tonų 
transporto laivą degantį ir 
skęstantį, kitą skęstantį, du 
laivus grimzdančius į van
denį ir aliejaus tankerį de
gantį ir skęstantį.

beris užtiko tris priešo ka
ro laivus, kujiaos saugojo 
penki lėktuvai. Amerikiečiai 
tris tų lėktuvų numušė.

Armijos bomberiai ata
kavo Taros salą, Maloelapo 
atoly, ir sutiko didesnę opo
ziciją, bet numušė bent vie
ną priešo lėktuvų,, numetė 
bombų ant aerodromo ir 
sunaikino vieną lėktuvą e- 
santį ant žemės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ig LONDONO — Iš to, 

kad dvi didžiausios nacių 
radio stotys sustojo trans
liavusios, spėjama, kad da
roma kita didelė ataka ant 
Vokietijos. WASHINGTON, sausio 27

—Reipublikonų vadas Wal- 
IŠ ALŽYRO — Vokiečiai Uce N White šįandien p*, 

skubiai siunčia savo karei
vius į šiaurę nuo penkto
sios armijos fronto. Cassino 
kovos beveik visiškai baig
tos.

IŠ N. GVINĖJOS—Ame
rikiečiai lakūnai pastebi, 
kad japonų lėktuvų ir lakū-

mų Aclmiraity salų praras
ta 3 sąjungininkų lėktuvai.

ištirpė sniegą ir pavertė 
Laukus | pelkes. Rusai ran
dasi tik 39 mylios nuo Es
tijos.

Iš LONDONO — Ameri
kos Ir Anglijos aviacijos 
daliniai Viduržemy sujung
ta | vieną komandą, kuriai 
vadovaus Amerikos Genero
las Ira Baker.

Du trečdaliai Amerikos 
kariuomenės užjūry 

iki meili pabaigos
VVASHINGTON, saus o 27

—Kaip dalykai dabar eina, 
atrodo, jog bent du trečda
liai Amerikos kariuomenės 
bus užjūry iki šių metų pa
baigos. Taip buvo pasakyta 
karo sekretoriaus Stimsono, 
kuris sakė per ateinančius 
kelius mėnesius bus užda
rytos kelios armijos stovyk
los, ir didelė dalis kareivių, 
kurie dirba administratyvi
ntas darbus, hus perkelta į 
kovotojų dalinius.

Tik pirmadieny bus 
balsuojama kariu 
balsavimo reikalu

reiškė Senatui, kad dėl di
delio skaičiaus priedų siū
lomų karių balsavimo by- 
liui, nebus galima balsuoti 
tuo reikalu pirm pirmadie
nio. White pareiškimas se
kė republikonų konferenci
ją, kurios metu keli sena-

sų ateinančiuose rinkimuo
se.

Senato vyresnysis Bark- 
ley ragino balsuoti to bylio 
reikalu šiandien. Yra gali
mybė, kad penktadieny Se
natas neposėdžiaus dėl Šen. 
V«n Nuys laidotuvių.
KALENDORIUS
S”isio 28 d.: Šv. Petras 

iš Nolasco; senovės: Kari
butas įr Niįola.

Sausio 29 d’.: šv. Pranciš
kus Salezietis; senovės: 
Girkantas ir Santvaras.

ORAS
Giedra. Daug šalčiau.

BERLYNAS, sausio 27.— 
Oficialaus vokiečių radio 
pranešimu, nacių aukštoji 
komanda, šiandien sakė na
cių lėktuvai nuskandino du 
sąjungininkų kreiserius, ke
turis naikintuvus ir 12 trans 
portų, kur e bandė priplauk 
ti prie Anzio,
Italijoj. Pranešimas sakė 
sąjungininkai veltui bando 

praplėsti savo poziciją” to
je apylinkėje.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 27. — štabo
pranešimu, amert kiečiai ir 
britai kareiviai atmušė pir
mą vokiečių kontrataką ant 
jų pozicijos į pietus nuo 
Romos. Laukiama daug dau 
ginu vokiečių atakų, kadan
gi manoma vokiečiai bandys i 
visikai sunaikinti naująją 
sąjungininkų poziciją.

Laivai pristato vis dau
giau kareivių ir reikmenų 
sąjungininkams jų naujoj pranešė, jog informuotuose 
pozicijoj netoli nuo Romos. vokie{il} sblok3niuo8e Mfco-

Gen. Alexander stabo pra
nešimu, sąjungin’nkai susi
tiko su dalimis Hermann 
Goering mechanizuotos di
vizijos į pietvakarius nuo 
Littoria. Po smarkių mūšių, 
vokiečiai paliko 120 savo 
karių lavonų karo lauke.

Hermonn Goer'tng divizi
ja paskutiniu laiku buvo 
matyta penktosios armijos 
fronte. Jos pasirodymas 
prie naujos sąjungininkų 
pozicijos nurodo, kad ji bu
vo partraukta priešintis są
jungininkams išlipusiems už 
vokiečių linijų.

Tuo pat metu, kiti penk
tosios armijos amerikiečiai 
kareiviai, 48 mylias į rytus 
nuo Littorio, atkasa vokie
čių Minas, išardo spygliuo
tų vieVų tvoras, ir varosi 
per ankštus kalnus ir užtvi 
misiąs upes į šiaurę nuc 
Cassino. Raportai iŠ fronte 
sako jie randasi tik pusę 
mylios nuo įėjimo į Liri 
klonį, ir iš kalnų mato iš- 
bombuoto miesto griuvė
sius.

Atrodo, kad vokyčiai di
džiumoj jaū apleido Cassi
no miestą, bet jų artilerija 
Cairo ir kituose artimuose 
kalnuose leidžia jiems ap
šaudyti Cassino miesto gat
ves ir namus.

Sąjungininkų karo laivai 
savo kanuolėm’s valdo pak
raščių kelius, kuriais vokie
čiai galėtų žygiuoti iš Gas- 
sino apylinkės į šiaurę, ir 
antradienio naktį ir vėl ap
šaudė Formia. fiibs atakos 
ant priešo kelių daromos 
dieną ir naktį.

Sąjungininkų lėktuvai, ne 
žiūrėdami prasto . oro, tęsia 
savo atakas ant nacių susi

siekimo linijų tarpe dviejų 
sąjungininkų frontų, ypa- 
tingai puldami Cisterna, 
Ceccano ir Itrk

Faktas, kad puolama. Cis
terna, yra įrodymas, jog tas 
centras ant Apijos kelio, 24 
mylias į pietryčius nuo Ro- 

vakarinėj mos ir 12 mylių nuo Nettu- 
no kranto, dar randasi vo
kiečių rankose. Iš to, kad 
ten yna ir vokiečių kanuo- 
lių, daroma išvadų, jog tai 
bus vienas nacių stipriųjų 
punktų, iš kur jie gins Ro
mą.

Littoria yra 13 mylių į 
rytus nuo Nettuno, puspenk 
tos mylios nuo kranto, ir 4 
mylios nuo Apijos kelio.

Naciai ruošiasi teisti 
laikomus belaisvius

STOKHOLMAS, sausio 27
—Dagens Nyheter laikraš
čio korespondentas Berlyne

ma, kad pasiruošimai ame
rikiečių' ir britų karo belai
svių teisimui jau pradėti. 
Naciai matomai nori juos 
teisti, kad atkeršyti už Kar- 
kove įvykusį nacių nuteisi
mą. Anot pranešimo, nėra- 
davinių, kad tas teismas 
prasidės greitu laiku.

Pranešimas priminė pa
sauliui, jog gruodžio 23 d. 
vokiečių radio pranešėjai 
grąsino sąjungininkus lakū
nus teismu. Berlyno propa
ganda tuo laiku sakė sąjun
gininkai lakūnai esą gangs
teriai ir žmogžudžiai.

Stimson perspėja dėl 
dideliu mūšiu Italijoje

VVASHINGTON, sausio 27 
—Karo sekretorius Stimso- 
įas sakė sąjungininkų pa- 
iėtis Italijoje, dėl išlipimo 
i piėtus nuo Romos, ‘ ‘labai 
įtenkinanti),’’ bet perspėjo, 
kad laukiama didelių vokie
čių kontratakų. Jis pareiš
kė spaudos atstovams, jog 
visi ženklai nurodo dideles 
kovas į pietus nuo Romos 
ir vokiečių bandymą atstum 
ti sąjungininkus į jūrą.

Prancūzijoje sušaudė 
pirma "teroristą"
NEW YORKAS, sausio 

27.—Vokiečių kontroliuojoj- 
mas Paryžiaus radio prane
šė, jog Marseille apylinkėje 
sušaudytas pirmas “tero
ristas,” einant nauju Vichy 
dekretu, kuris atstoja Pran 
cūzijos kriminalinius įsta
tymus ir praveda pasiprieši
nimo bylas militariniam 
teismui.



Iš Wcrterbury padangės

Čia lietuviai gyvai veikia
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS 

ĮVYKSTA VASARIO 13 DIENA
W«terburio Lietuvių Ta- Waterbury, Conn., vasario 

ryba kiekvieno mėnesio ant- 18 .dieną ruošiama didelis ir 
šaunus Lietuvos nepsiklau- 
ąomybče minėjimas. Apie tai 
plačiai rado vietos spauda.

Dr. P. Vileišis vasario 20 
dieną kalbės svarbiais klau
simais Hartofrde ir New 
Bri tai n, o vasario 27 dieną 
Amsterdame.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
■ u . r =■ ",'n i i r,-į x=

Penktadienis, sausio 28, 1944

rą sekmadienį turi visuotiną 
Tarybos narių susirinkimą. 
Tuose susirinkimuose daly
vauja įvairių lietuviškų 
draugijų atstovai. ir svečiai. 
Tuos posėdžius stengiamasi 
sudaryti galimai naudinges
nius ir platesnio masto. Šiais 
metais kiekvienam posėdžiui 
kviečiama atskiras kalbėto
jas (prelegentas), kad ge
riau susipažinus su visa šio 
karo padėtim.

Kovo mėn. 12 dieną įvyks 
Tarybos posėdis ir paskaita 
numatyta šia tema: “Kodėl 
lietuvis turi kovoti už Ame
rikos pergalę ir Lietuvos 
laisvę?”

Waterburio Lietuvių Ta
rybos pirmininku yra Dr. 
Petras Vileišis. Jis daug įne
ša gyvumo į Waterbūrio lie
tuvių gyvenimą.

Viyr. liet. Komitetas 
ir mobilizacija

(LKFSB) Okupantai Lie
tuvoje paskelbė antrą iš ei- 
,|is mobilizaciją, šaukiami 
registruotis vyrai ginusieji 
1912-1918 ir 1925 metais.

IŠKILMIŲ METU

A. a. kun. A. Bakutis 
dažnai lankydavo 
Sv. Klaros koplyčią

Šv. Klaros koplyčia ran
dasi prie 53-čios ir So. Laf- 
lin gatvių. Toje koplytėlėje 
yra Šv. Sakramentas įsta
tytas adorao'jai dieną ir 
naktįi. Per visą dieną žmo
nės iš įvairių dalių Lankosi 
ir meldžiasi. Seselės klaris- 

1 tės užsidariusios niuo pasau
lio, tik girdisi už sienų jų 
nuoS rdžios maldos. Kuomet 
žmogus išgirsti seselių mal
davimą, jų balsus, jų pra
šymus Aukščiausiojo, visą 
perima jausmas; jauties ne 
šio pasaulio asmenybė.

Toje ramioje, tylioje kop-
. T. . lytėlėje dažnai rasdavau a. Slaptasis Vyriausia Lietuvių , . _kun. A. Baltuti klupo] an-

Vyskupas Paul Yu-pin, Apaštalinis Vikaras Nankinge, 
Kinijoj, vieši Amerikoj. Ta proga Providence Kolegija, 
Providence, R. I., suteikė jam Teisių Daktaro garbės laips
nį. šalę jo Rhode Island valstybės gubernatorius J. Ho- 
ward McGrath, kuris yra tos kolegijos alumnas. Kolegiją 
veda Tėvai Domininkonai. (NCWC-Diuugas photo)

IS GARY, UD. IKWVIŲ GYVENIMO

Komitetas atsiliepdamas į 
tai viename atsišaukime ra
šė: “Šaukiami nestokime,
gaudomi slapstyk'mės, pa
imti iš vokiečių bėkime.... 
Taupykime savo jėgas mū
sų vyriausiam tikslui — le
miamai kovai už Nepriklau
somą Lietuvą, mūsų laisvai 
ateičiai kurti”.

tį prieš Šv. Sakramentą ir 
varstant rožančiaus poterė
lius tarpe pirštų. Kiekvie
nas ar tai su prašymu, ar 
su dėkone klūpoja ten prieš 
Šv. Sakramentą. Ką velio
nio širdis dalinosi su pasi
slėpusiu Ostijoj Jėzumi, pa
silieka amžinoji paslaptis.

S. Jurgaitė

Brangus svečias
Šioshis dienomis pirmą 

kartą buvo parvykęs atos
togų kun. Ignas Vaičiulis, 
•kuris yra U. S. armijos ka- 
•pelionu Washington, D. C. 
apskrities kariuomenės sto
vykloje.

Šv. Mišias laikė Šv. Ka
zimiero bažnyčioje ir daly
vavo iškilmingose laidotu
vėse giminaitės a. a. Onos 
Petraitienė8.

Aplankęs namiškius grįžo 
prie savo paręigų.

Ta proga buvo parvykęs 
ir brolis kun. Mykolas Vai
čiulis, kūriš yra mokytoju 
Catholic Central High 
School, Fort Wayne, Ind. A- 
bu broliai kunigai yra jau
ni ir p’Jni pasiryžimo dar< 
buotis Dievui ir Tėvynei.

Organizuojasi
Mokyklos Vaikų Motinų 

ir Mokytojų draugija stei
giama prie Šv. Kazimiero 
parapijos. Steigiamas susi- 
rink'mas įvyko trečiadienį, 
sausio 23 d., parapijos sa
lėje.

Geriausio pasisekimo drau 
gijos sumanytojoms.
Gyvojo Rožančiaus 
draugija

Metiniam susirinkime val-

nariai yra girtinoje padė
tyje, kasdieną šv. Marijos 
garbei atkalbama 9 dalys 
šv. Rožančiaus, arba 450 
“Sveika Marija”, 45 ‘‘Tėve 
mūsų” ir 3 litanijos įi šv. 
Mariją įvairiomis dienos vem- 
Landomis visuose namuose, 
kur>tik randasi šios draugi
jos nariai.

1942 metais yra užprašy
tos šešerios šv. Mišios už 
šios draugijos narius, o tre
jos už karius ir amžinoji 
lempa. Siųsta, atstovės į AR 
D šerną su auka $5.00. Pa
aukota per prel. Maciejaus- 
ką $5.00 seserų Kalifornijos 
reikalams. Keturis kartus y- 
ra nupirkta gėlių papuoši- 
mui altorių.

Nutarta užprašyti dvejas 
šv. Mišias: vienos bus va
sario 2, Grabnyčių šventė
je, o kitos įteiktos kun. Ig
notui Vaičiuliui už visus 
šios kolonijos karius ir jo 
paties sveikatą.

Sunkiai serga draugijos 
du nariai: Jonas Kunickis 
ir Veronika Milkintienė. Už 
jų sveikatą pasimelsta su
sirinkimo metu. Pasimelsta 
ir už sielą a. a. Onos Pst- 
raitienės, kuri buvo šios 
draugijos rėmėja ir už mūs 
veikėjo a. a. kun. Baltučio 
sielą. Draugija reiškia gi
liausią užuojautą mrusių 
giminėms. Korespondentė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line ei 

r urnlturv

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Kepreeentatlve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6061
4*

PUOLIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHf C -1158 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

iki 2 vai. popiet. •
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 iki 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas,:

6755 S. Western Avė./ Chicago, III.
Tefefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ree. 6958 So. Talman Avė. 
Rea. TeL GROvehfll 0817 

dyba palikta ta pati. Patik-^Offlee Tel. HEMloek 4848 
rinta paslapčių kalbėjimas
ir išduota raportas iš meti
nio, jįrau^ijos veikimo. Pa
sirodė, Veikia trys kuopelės,

DR. J. J. SIMONAITIS

Virvutes
Iš tąįp vadinamo abaca 

augalo yra gaminamos Ma- 
nįlos virvutės. Dabar auga
las pradėtas sėkmingai au
ginti Panamoje, Costa Rica,
Hondūras ir Guatemaloje.

• * •

Vatos sėkla
Vatos sėkla, dabar svarbi 

medžiaga daugelio produkci
joje, buvo laikoma nereikš
mingu produktu prieš civilį 
karą.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

T

Parduodame Laikrodžius, Laik 
Auksinius ir Deiman

tinius Žiedus. Rašomas Plunks-
ir kitus 

visokius auk
sinius daiktus 
ui PRIENA- 
MIAU8IAS 
KAINAS.
Turime dldelj 

pa s i r inklmą
InetruSantų, Muzi 

Ętygų, Rekor
dų ir kitų 
daiktų.

Talsom Laikrodžius, Laikro- 
lėllus, Žiedus. Rašomas Plunk 

Ir Muzikalius Instrumen-

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

DABAR

Budriko -lfodernUk* Kmutnvf

Pilnas dideliu pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų Ir 
didelė Jewėlry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
•togu. Taipgi Rekordai, Gaidos

Jos.F.BudrikJsc
3241 So. Halsted Si.
Tel. Cahimet 7237—4591

Budriko ProrraiKmutuvMVte P«r 14 metų:
WOFL 1000 k RrkmiuIlMdo va

kare • :»©
WHFO 14K0 k. Ketvirtadienio 

vakara 1 valanda

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

JOHN A. KASS

— HOBIO
1216 ARCHER A V EN U 

Phone: LAFAYETTE 8817

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Baltinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antraiu.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS

Valandos: 2—4 ir 7—8 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marųuette Road

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

OFISO VALANDOS:
,ltns 2 iki 4 ir nuo 8 Od 8 vaL 
jį. NedUomls pagal sutartį 
Oflles TaL YARds 4787 
Namų TaL PROapeet 1990

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflšies 
Namų Materijoj Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mfisų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką k aukštą rūšį LENTŲ—*MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — , 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų tr fletų. j 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMA8 IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 6:30 valandos popiet

Vieningai dirbkime už Lietu vos nepriklausomybę

PASKOLOS OM0M05 ANT PIRMO MORGItHJ1
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

1■v
la. .»

i______
, i 't tn*'. EAŪtftflGj

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
8ENIAC8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

-r- 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

M matų patyrimas
TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
____ Ir Akinių Dirbtuvė

,įlššl BO. HALSTED ST.

Kampas Mth Itoaat
aaalflBdijaaalOdfi

ao.i

TaL Y ARds 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenae 
arti 47th Street 

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

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
_ aklų vtaam ryv.nl- 

m«L Snuroklt. ja. letedaml 14e<- 
Munlnnotl Ja. mod.rnlikL.uaia 
matoda, kurią nrljlme mol 
ISbU outaUrtL

iobtai patyrimo

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

T OPTOaCKTRlSTAI 

So. Ashland Avenne 
Kampe, lt-to.

fcettv lite 
T:H p. m.

emo TAUumoat
Iki liHą m.

EXTRAI EXTRA!
Permainyta, 

vardai Ir

LlettivlAkaa
žydukas

RHMKITB
SENA

LIETUVIU
DRAUOą

JI. KAHTKB,

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St

Ptome TARDS SOM

Oflao TeL VIRginia 0036 
Reridencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS

TaL YABda 5921 
Rea.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

TaL CANal 6122

DR. BIEŽIS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
▼blandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v. 
lakina ii, Trečiad. ir Šeštadienio

t! Vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPnblie 7868

reL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TaL YABda 9148 f\

N. V. A. SIMKUS
B CnKURGAA 

B AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

▼aL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Oflao—HEMloek 5849 
Rerid.—HEMloek 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CITIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ori 3 vai.; vak. T-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
7*rečlad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

b* Penktadieniais 
▼aL: 10-19 vyta. 2-6, T-9 P. M.

<147 g. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir finštsdfasilsh 
Valandoe: S—8 pogįvt

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y ARds 0554, 
Jei neatsiliepia šaukite— > 
Res. TeL: MIDvray 2886

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenae 
Ofiso TeL LAFayetto 3216

- Bes. TeL LAFayetto 6094 f 
Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzis 2888

VALANDOS:
Pirm-, Antr., Ketvir. 6 fld 9'vak.; 

Penktad. 8:90 fld 9:90 vak. 
šeštad. 6 vaL Ibi 9:90 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LEETUVJ

PLATINKITE “DRAUGI’’
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Penktadienis, sausio 28, 1944

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HEI.P WAMTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dmrbom Street 
Tet. RANdolpti' MM-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS
War M*npower Oomtmlaslon m»- 
atymAl reikalauja kad darnro- 
im darbininku turi Jalfrrtt Pa- 

llim^vlmi) RaAtą (statement of 
avatlabllity) nuo dabartinės dar
bo JstalmM — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltikrinkit ar lūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga palinoN*- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS

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

Taipgi Mekanikams Pagelbininkų.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHESAPEAKE 3883S
Mutual

Trucking Co.
817 West 21st Street

Vyrų
CARLOADERS IR PACKERS

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

ARCHER DANIELS
MIDLAND CO.

927 BLACKHAWK ST.

VYRŲ REIKIA
Darbininku medžio išdirbimo dir
btuvėje. Taipgi Shaper Ir patyru
sių prie novelty rakandų.

FEDERAL WOODOARVING 
COMPANY

1029 W. Chicago Avė.

REIKIA VYRŲ
Prie abelnų foundrėje darbų. 

Pagelbininkų, Moulderių 
ir Coremakers.

HARTNETT FOUNDRY CO. 
2837 S. Halsted

ARC VVELDERIŲ
Dieniniams ir Naktiniams 

Siftams.
Searles Electric 
VVelding Works

1310 S. 47th Avė. •
Cicero, Dl.

Darbininkų
Rankomis Trokerių 

ir Šlavėjų
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

3 SIETUOSE

Illinois , 
Gear & Machine

Company
2108 N. NATCHEZ

(6500 West)

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CrflCAOO, 101 Hh' Lt ęr

HELP WANTED — TYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKT I

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

Central 

Steel & Wire Co.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

•
Štai tikra proga išmokti 
naudingą ir Įdomų amatą su 

pokariniu pastovumu.
Mes Išmokinsim
Ir Mokėsim Jums 
Laike Mokinimo.

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

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 ( mėnesĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite, prl. Housekeeper.

KDQEWATKR BEACH HOTEL 
884* Rberldan Rd.

ARU VVELDERIŲ
ftefilasdefllmts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai 8ulig Įsldlrbimo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Jaldlrblmo

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams 

100% Karo Darbai 
Geros Darbo Sąlygos

ILLINOIS COIL SPRING CO. 
2100 N. Major ' (5700 West)

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

LaipsnUkas Isldirblmas

REIKIA MOTERŲ 
Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL —
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS 
5757 WEST 65th STREET

Kasdien: 8 ryto Iki 8 vakare

ATLIKIT SAVO DALĮ
Svarbiuose Darbuose
PRECISION MAŠINISTŲ 

TOOL MAKERS
Gera pradinė mokestis. Apmokamos 

atostogos. Progos jsidtrbimul.

UNIVERSITY OF CHICAGO
»5« E. &8th St. Room 201.

DIRBTUVES DARBININKŲ. Darbai 
viduje. Pastovūs. Gera mokestis. 
Laikas Ir pusė ui virilalkj.

STEPAN CHEMICAL CO.
1858 N. North Branch. .

LANGŲ PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atalftaukit 
Timekeeper's oflsan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Rd.

FREIGHT
HANDLERS

77 Vi c Į VALANDĄ 
VIRŠLAIKIS PO 8 VAL

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgią dykai.
Amžius 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:30 ryto iki 5 pp.

PASTOVUS DARBAI 
SVARBIOJE PRAMONĖJE _ 

DIENĄ IR NAKTĮ

SILVERFLfET . 
MOTOR fXPRESS, INC.

8357 S. JUSTINE 8T.

DRAUGO SPAUSTUVĖJE 
REIKIA DARBININKŲ 
Patyrusių ar Be Patyrimo. 
GEROS DARBO SĄLYGOS

Atsiiaukit
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010

Reikia /
Miklų Pknlėjų 
IMšių Valytojų

Patyrusių ar ne. (DISių plovimo 
mašinos). 8 vai. j dieną. Sekmadie
niais nereikia dirbti. Valgis veltui. 

UNIVERSITY CLUB 
76 E. Monroe.

SPOT VVELDERIŲ 
Dirbti dienomis 

Searles Electric 
VVelding VVorks 

1310 S. 47th Avė. 
Cicero, III.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atslftau- 
klt darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
6 pp. Sefttad. Iki plotų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. *

2742 W. 36th PLACE

VYRŲ IR MOTERŲ 
REIKIA

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Atsišaukit
Central Pattern A Foundry Co. 

3737 S. 8acrammto

FREIGHT HANDLERS

Reikalauja
t

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
PUno ar Dalinio Laiko

Viršlaikio tiek kiek norite.
Laikas ir puse mokama virš 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius.
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
tyR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKU 

*
VYRŲ:

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ:

INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELS.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

* *

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

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR
MOTERŲ

Acme Steel Go. 
★

Mums reikia abiejų — 
vyrų if moterų prie 
Steel mill darbų ir prie 

paprastų darbų.
Gera pradinė mokestis 

ir proga įsidirbimo.
★

Illinois Central iki Riverdale 
stoties priveža jus prie pat 

dirbtuvės.
Atdara nuo 8:30 ryto iki5pp. 
kasdien įskaitant šeštadieniais

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NEATSISAUKIT JEI DABAR

★
ACME 

STEEL CO.
134th - Clark St 

Chicago

Vaikinų

Vyrų

Moterų
TUOJ AUS!

Pancb Press Operatorių, Spot 
Welderių, Assemblers, ir prie 

abelnų dirbtuvės darbų.
100% DEFENSE DARBAI 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
ATSIŠAUKIT PRISIRENGĘ

STOTI PRIE DARBO
METAL BOX fe CABINET CO. 

4716 W. Lake St.

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ

CHICAGO IR APYLINKĖSE
"Three Brighi Girls 
scenoje

rr

Laikas morgičių baigiasi. 
Taksai' nemokėti, o svečių 
dar neatsilanko. Tokiam li
kime randasi trys mergai
tės nusiptrkuslOs viešbuti. 
Bankierius neduoda ramy
bės. Miesto pleperka taip 
pat neleidžia joms tai už- 
mi’ršti. Paskelbta, kad vie
na “Trixie Travers” išbė
gus iš, kalė jimo randasi kur 
tai šioj apylinkėj ir paskir
ta $2000 už jos sugavimą. 
Mergaitės deda pastangų

Paėmė rūbus
VVashington, D. C. — Lai

vyno departamentas pereitą 
antradienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 4 jūri
ninkai mirė (žuvo), 156 bu
vo sužeisti ir 43 dingę.

surasti pabėgėlę. Sužinota, 
kad ji apsirengusi pilku siū
tu ir raudona skrybėle. Sun
ku įsivaizduoti, koks nuos
tabumas kilo, kai dvi vieš
nios sustojb. viešbuty ap
sirengusios minėtom spal
vom.

Kaip viskas užsibaigia, 
galima bus pamatyti sausio 
30 d., 3 vai. popiet, arba, 8 
vai. vak., šv. Kazmiero A- 
kademijos auditorijoj, 2601 
W. Marąuette Road.

Vaidinime dalyvauja: A- 
deline Butkus, Zosė Spety- 
la, Kristina Kuoga, Teresė 
Raštutis, Adelė Druktenis, 
Elena Miller, Dolores Lumpp 
ir Emilija prose. Režiaorė
— Ona Bertmm.

Komisiją sudaro: Adelė
Druktenis, Dolores Lumpp, 
Aurelia Rūbas, Mildred Ru
dakes ir Teresė Raštutis — 

(pirm. Ji kviečia visus atsi
lankyti ir pamatyti įdomų 
ir juokingą veikalą. Bilietai 
suaugusiems 55c, vaikams
— 28c. Komisija

TARDĖ DARBININKŲ 
Gera mokestis, gera transportarlja.

ASHLAND LUMBER CO. 
___________ 1800 N, Ashland__________

ENGINE LATHE 
OPERATORIŲ

Darbai dėl patyrusių vyrų. Gera 
mokesti*. Mažiausia dabar dirba
ma 54 valandas i šiftą.

HANNIFIN MFC. CO.
621 S. Kolmar

VYRO
Mekanlikal patyrusio kad Umoktl 
amatą kaipo Dle Maker. Mes išmo
kinsi m. Pulki proga Ir po karo dar
bas. Gera mokestis. AtalSauklte

GRAND SPECIALTIES CO. 
8186 W. Grand Avė.

Reikia Malioriams 
Pagelbininkų

Prie gramdymo ir valymo: 
darbas dirbtuvės viduje.

Cooper Carton Co.
4343 S. ASHLAND. 

(SOUTH ENTBANCE)
Reikia

Stiklų Plovėjų 
IMftlų Valytojų

Patyrusių ar ne. (Dltlų plovimo 
mašinos). S vai. j dieną. Sekmadie
niais nereikia dirbti. Valgis veltui. 

UNIVERSITY CLUB 
7* E. Monroe.

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

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

ENVELOPE MACHINE 
OPERATORIŲ REIKIA

Patyrusių prie plataus sieksnio ar 
L. O. ir S. O. mašinų. Taipgi mer
ginų be patyrimo.

HECO ENVELOPE CO.
4500 Cortland

MOTERŲ — MERGINŲ
Lengvi švarūs bindery darbai. 
Gera mokestis. Daug darbų sėdint 
ant vietos.

S. K. SMITH 00.
2857 N. Western Avė.

MERGINŲ
ABELNIEMS OFISO DARBAMS 

Užtikrintą Ateitis.
AMERICAN EXCELSIOR CORP. 

1000 N. Halsted St. 
MOHawk 2500

REIKIA

MOTERŲ
Pilno ar dalinio laiko darbams. 
Jot galit atlikti paprastą namų 
prosymo darbą, mes jos Išmokki- 
slm Ir mokėsim laike mokinimo. 
Galėsit dirbti 4 vai. ar daugiau J 
dieną ir tiek dienų klek galėsite. 
MATYKIT MISS TES8IE BURKE

BIRCK — FELLINGER CO. 
200 E. Marąuette Rd.

Tel. Wentworth 5380.

Atsineškite pilietybės prirodymus. 

EMPtOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

Matykit Mr. Danicek pasitarimai. 
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLFY MACHINE CO.
2145 8. 54th Avė. Cicero

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišankit prie 
MR PRICE

18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.
MERGINOS — MOTERYS 

VYRAI — VAIKINAI
Nežlflrtnt koks Jūsų smilus, Įdomus 
darbas laukia Jus čionai.

PLASTIC RINDTNG CORP.
733 R. KHERMAA

VYRŲ — MOTERŲ 
VAIKINŲ — MERGINŲ 

REIKIA TUOJAUS

Prie abelnų dirbtuvės darbų. 
Taipgi reikia ir prie ofiso darbų. 

Patyrimo nereikia.

Atsišaukite

TeL Randolph 9670.

PIRKITE KARO BONUS!

Atsišaukit Tuojaus 
100% Svarbūs 
Karo Darbai

MES TURIME DARBŲ:
VYRAMS IR MOTERIMS 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
IR ABELNŲ DIRBTUVES 
DARBININKŲ

Mes išmokinsim Jei bus reikalinga. 
Gera mokestis. Savaitė 56 valandų. 
Laikas Ir pusė mokama ui daugiau 
40 valandų.

Quadriga Mfg. Co.
213 W. Grand Avė.

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

VYRAI IR MOTERYS

UŽTIKRINKIT 

SAVO ATEITĮ
Dirbdami prie/ seniai įsteigtos 
kompanijos biznyje nuo 1914 m 

Dabar užimta
100<^ KARO DARBAIS 

ir kuri turi pasiskyrus tikrą 
po karo nroejramą. 

REIKIA:
PATAISYMUI MAŠINISTŲ

LAMINATION RINKĖJŲ 
FLOOR INSPEKTORIŲ 

DIE SETTERS
PUNCH PRESSOPERATORIŲ 

PRECISION GRINDERS 
SLITTER PAGELBININKŲ 
SHEAR PAGELBININKŲ 
MAŠINŲ ALIEJOTO.IŲ 
RANKINIŲ TROKERIŲ 

PAPRAST. DARBININKŲ

Employment Ofisas atdaras kas 
dien nuo 8 ryto Iki 5 pp. Sekmad. 

nuo 10:30 ryto iki 3:30 pp.

Webster- 
Chicago Corp.

5622 VV. Bloomingdale
(1SOO North at Central Avė.)

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

Dry cleaning dirbtuvėje. Aukš
čiausia mokestis mokama pradi
niams. Po karo darbai.

COLUMBIA CLEANERS 
fe DYERS 

1129 W. 14th St.

★★★★★★<<*
★ For Salei
★ For Help I
★ For Rent I
★ For Service! j
★ For Results l 
- ADVERTISE -
In America’s Greateftt

Lithnanlan Daily Newspaper 
— ESTABUSHED IMS;—

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL^-RANDOLPH 9488

IITHUAMIAN-DRAUGAS
THE LEADINO LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Pranešimai
Cicero. — Federacijos 12 

skyriaus susirinkimas bus 
sausio 30 d., 1:30 vai. po
piet, parapijos mokykloje. 
8 kamb. Visų draugijų at
stovai kviečiami atsilanky- 
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstymui. Artinasi 
Vasario 16 minėjimas. Rei
kia mums gerai prisirengti. 
Reikia, kad Cicero būtų ge
rai atstovaujama. Šiuo me
tu atrodo, lyg kad Cicero 
pradeda patriotrniuose dar
buose apsileisti. Seniau skait 
lingai dalyvaudavom ir vi
suomet užimdavom pirmas 
vietas.Atsibuskim iš miego 
ir stokim į Lietuvos gelbė
jimo darbą. Šame susirin
kime reiks taip pat ir val
dybą rinkti. Bus daug pra
nešimų iš mūs draugijų, klū 
bų veikimo ir t.t. Taigi, vi
si kviečiami dalyvauti.

A. Valančius

Moterų Są-gos Chic. aps
krities susirinkimas įvyks
ta šiandien, penktadienį, 
sausio 28 d., 7:30 vai. vak., 
Gimimo Pan. šv. parap. sa
lėje, Marąuette Parke. Kuo
pų išrinktoms delegatėms 
svarbu suvažiuoti, nes rei
kia užbaigti 3-jų apskr. rei
kalą dr rinkti valdybą dėl 
šių metų. Tad prašom at- 
važiuoti ir nesivėluoti.

J. ■ . • t Pirm-kė

Ar žinai, kad...
NA VAJO REZERVACIJA

Nayąjo indi jonų gyvena
moji vieta (reservation) tu
ri 16 milijonų akerių, ir yra 
didesnė kaip West Virginia 
valstija.

♦ • *
VĖŽIAI

Vėžių atsargos buvo taip 
išgaudytos, kad dabar tenka 
vartoti dirbtiną auginimą.

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva vėl būtų laisva 
ir nepriklausoma valstybė.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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by the
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DRAUGAS
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Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero paštui
Metams *...................................... . $7.00
Pusei metų .......'....................................... -..................... 4.00
Trims mėnesiams ................................................................ 2.00
Dviem mėnesiams .......................................... 1.50
Vienam mėnesiui .................................................................. ? .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams.......................................     $6.00
Pusei metų ..................................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ..................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams ....................... ..................... L25,
Vienam mėnesiui ........................................'..............................76
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

B«ndra4art>iama ir korespondentams raitų negrąžiname. Jei neprašo
ma ta| padaryti ir neprtslunčUma tana tikslai pušto ženkit). Redakciją 
pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus, ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu praioiue rąžyti 
trumpoj ir aUUtlai (jei galima, raio/naJa. m&iin^lej, paliekant didelius 
tarpus pa*.ą»aymui, ir vengiant polemikos ar ass»enjlMu»ų. Rasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as secondCla»o Matter March 3J. 1016, at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Vašingtono pasiūlyme atmetus Bažnyčia nacių 
okupuotoj LietuvojRusų-lenkų teritorinis ginčas pasilieka, neišspręstas.

Pasilieka neužmegsti ir diplomatiniai santykiai tarp 
Lenkijos ir Sovietų Rusijos. Nieko čia negelbėjo An* (LKFSB) Londono laik- 
glijos diplomatų tarpininkavimas. Nepadėjo* nė Jung- rasčiai praneša, kad j Stok- 
tinių Valstybių, sekretoriaus Cordell Hull pasiūlymas kolmą atvykęs žymus lietu- 
atflinijinti 'diplomatinius santykius ir išspręsti sienų vili politikas ir Laikęs pas-
ginčą. Maskva, tą p. Hull pasiūlymą atmetė. Ir tuo pa
rodė, kad nesiskaitp nei su Anglijos nei su Amerikos 
nusistatymu. Be to, tuo atsisakymu priimti pasiūlymą 
aiškiai užakcentuoja, kad Rytų Europos sienų klausi
mas — tai Sovietų Rusijos reikalas ir, dėl to, “manda
giai3 pasako į jį nesikišti. .

Vis tik tai yra didelis skandalas. Amerika bilijonus 
dolerių skiria Rusijai, kad ji galėtų užpuolikus nacius 
iš aayo žemių išvyti ir, štai, už tą gerą jos valdžia ne
siskaito au Amerikos prašymais ir pas’ūlyroais, bet 
užsispyrusi ir toliau nori tęsti atskirą nuo visų jungti
nių tautų politiką, kuri atsiduoda senu Rusijos carų 
imperializmu. •

Tačiau, nepaisant to Maskvos užsispyrimo, Didžio
sios Britanijos ir Jungtinių Valstybių vyriausybės ir 
tolinu dės pastangų, kad rusų-lenkų, ginčas būtų pa
tenkinančiai išrištas.

A. a. kun. 1 Lipnickas

kaitą. Kalbėdamas apie Baž
nyčios padėtį nacių okupuo
toje Lietuvoje, pažymėjęs, 
kad mažai kas paiengvėję. 
Naciai elgiasi kaip ir bol
ševikai, nors dedasi esą gy- 
nėjai nuo bolševizmo. Gali
ma esą laikyti pamaldas, o 
net tarpais kai kurios iškil
mės esančios transliuojamos 
ir. per radiją, bet visa, ką 
bolševikai atėmė, konfiska
vo — iki šiol Bažnyčiai ne
grąžinta. Buvo laukta, kad 
bus atidarytas teologijos fa
kultetas Kaune, bet veltui. 
Vokiečiai sakosi norį lietu
vius nubausti, nes jie “ne
parodė dėkiūgumo išgelbė
tojams”. Tiktai Kunigų Se
minarija Kaune galėjo pra
dėti mokslą. Katalikų mo
kyklos nebuvo leistos ati-

1933 m. į Chicagos Pasaulinę Parodą buvo atvykęs 
jaunas ir nepaprastai gabus vyras, kun. A. Lipnickas, 
kurį mes čia visi tikrai nuoširdžiai buvome pamylėję, daryti, katalikai neturi sa-

Svarbus Edeno pareiškimas
Didžiosios Britanijos užsienių reikalų ministras Ant

hony Eden, užvakar kalbėjo parlamente, kur jisai pa
darė istorišką pareiškimą, išblaškydamas abejones dėl 
anglų vyriausybės nusistatymo teritoriniais klausimais. 
Ligšiol jau daugelio buvo manyta, kad anglai yra pa
linkę pripažinti visas Maskvos pretenzijas į Rytų. Eu
ropą, . •a.

Edenas parlamentui užtikrino, kad Didžiosios Bri
tanijos vyriausybė tebesilaiko pirmesnio. nusistatymo 
nepripažinti jokių teritorinių pakeitimų, kurie buvo 
padaryti Lenkijoj po 1939 m. rugpiūčio mėnesio.

Reikšminga ir tai, kad /p. Edenas ta pačia proga pa
kartojo it* tai, jog Didžiosios Britanijos vyriausybė lai
kosi dėsnių, kurie yra. Atlanto Carteryjp.

Vadinas, anglai pasisako nepripažinaią, nei. Hitlerio 
teritorinių grobimų Lenkijoje, nei Stalino aneksuotų 
žemių Sovietų Rusijos naudai.

Pasisakymas dėl Lenkijos teritorijų ir akcentavimas, 
kad pertvarkant pokarinį Europos gyvenimą bus lai- 
komąsi Atlanto Čarterio dėsnių, reiškia, kad Anglija 
nepripažins Maskvos pretenzijų nė į Baltijos valstybes.

Kad efektingesnis būtų pareiškimas, Edenas citavo ir 
premiero Churchillo žodžius, pasakytus 1940 m. rug
sėjo 3 d. ...“ Mes neketiname pripažinti jokių teritorinių

nors jis neilgai pas mus tegyveno. Savo iškalba Sr ste
bėtinu darbštumu ir pasiaukojimu žmonių gerovei jis 
mus žavėjo.

LKFSB praneša gavęs per Londoną liūdną žinią, kad 
kun. A. Lipnickas jau yra miręs. Jis mirė okupantų 
nacių stovykloje Lietuvoje.

Paskutiniu laikotarpiu jisai buvo pakeitęs savo pa
vardę į Lipniūnas ir buvo apsigyvenęs Vilniuje. Kun.
A. Lipnickas buvo didelių sugebėjimų žmogus. Jau bū- veį^ pilnos, 
damas Kauno kunigų seminarijoje tarp draugų buvo 
vadovaujanti asmenybė, skatindamas visus prie visuo
meninio darbo, įtraukdamas į abstinentų sąjūdį. Buvo 
išrinktas redaktoriumi klierikų* leidžiamo laikraštėlio, 
priklausė prie slaptos klierikų apaštalavimo draugijė
lės. Įšventintas kunigu buvo gavęs ypatingą uždavinį 
— vadovauti Panevėžio vyskupijos katalikiškam jauni
mui. Tai buvo labai sunkios ir atsakomingos pareigos, 
atmenant, kad kat. moksleivių “ateitininkų” organi
zacija buvo vyriausybės uždrausta, o inteligentija bai
doma nuo veiklos au katalikiškomis kaimo organiza
cijomis. Kun. Lipnickas sugebėjo tarp suorganizuoti

vo spaudos — neleidžiama. 
Lietuvos vyskupai du kar
tu protestavo prieš lietuvių 
išvežimą darbams už Lietu
vos ribų. Tačiau okupantų 
priespauda atneša jų nelauk 
tus rezultatus; nore Lietu
vos bažnyčios niekad nebu
vo tuščios, dahar visada be-

Naciu siautėjimai 
Kaziu Rūdoje

(LKFSĘ) Pereitų metų 
birželio 4 d. apie 3 vai. ry
to Kazlų Rūdon iš Kauno 
atvyko didelis skaičius vo
kiečių žandarų, rudmarški- 
nių, šiek tiek latvių ir estų

ateitininkų veikimą, kad jų kuopos buvo visose mo- batalijoniečių. Jiems vi- 
kyklose, veikė Bažnyčios globoje ir netgi buvo gau- sienos vadovavo aukšti ge- 
singesnės ir stipresnės už vyriausybės proteguojamas neralkomisariato pareigūnai, 
moksleivių organizacijas. Taipgi ir iš kaimo jaunimo Egzekuciją paruošė vietos 
sugebėjo išugdyti vadų. Savo pasišventimu, nuoširdų- gestapininkas Heinrichas.
mu ir sėkmingu darbu jis buvo pelnęs viso Lietuvos Atvykusieji apsupo mieste-

pakeitimų, įvykstančių šio karo metu, jeigu jie nepa- jaunimo simpatijas ir buvo labai populiarus mokslei- lį, prikėlė gyventojus ir
daromi suinteresuotųjų kraštų laisvu sutikimu ir gera vijos tarpe. Kurį laiką buvo išvykęs į Paryžių pagilinti pradėjo daryti kratas ir tą-

atudijų. Grįžęs, kaip gabus auklėtojas, buvo paskirtas ja {proga — plėšti. Suėmė
lektoriumi Pedagioginiame Institute Panevėžyje, kur dvi šeimas, keliolika jaunuo-
dėstė socialinius, ekonominius ir politinius mokslus, lių ir keletą asmenų be dar-
Prijungus Vilnių pr e Lietuvos, buvo perkeltas darbuo- bo pažymėjimo. Viso — 35
tis Vilniaus Pedagoginiame Institute, dirbti su studen- asmenis. Suimtuosius trau-
tais' Vilniuje. Čia, kad ir sunkiose sąlygose, jis buvo kiniu išgabeno į Vokietiją.
išvystęa puikų veikimą. Kartu jis puikiai sugebėjo vai- ______~______
dyth ir- plunksną. Buvo išleisti jo, bene dar seminari-

valia”.
Šiuos premiero Churchillo žodžįus pakartodamas p. 

Edenas aiškiai duoda suprasti, kad, visoks svetimų že
mių grobimas, ar jįs jau yra padarytas, daromas, ar 
būtų padarytas ateityje, Didžiosios Britanijos vyriau
sybės bus griežtai pasmerktas.

Reikia pripažinti, kad užvakarykštė p. Edeno kalba 
sukėlė arba, teisingiau, atgaivino Europos mažųjų tau
tų, siekiančių laisvės ir nepriklausomybės, viltis. Bal
tijos valstybės taip jau šviesesne viltimi žiūrės į savo 
ateitį. Iš kitos pusės — pavergtųjų tautų žmonės, su
žinoję apie šį Anglijos užsienių reikalų ministro pa- 
re škimą, keleriopai smarkiau kovos prieš žiaurius oku
pantus. nacius.

Kode! Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)
Bet Lietuvos dvasiškijos kultūrinė misija neapsiriba- 

vo vien. tik poezija ir literatūruu Devynioliktame ir dvj- A 
dešimtame amžiuose lietuvių dvasiškąja plačiu mastu or
ganizavo knygų ir laikraščių platinimą. Ji gausiai daly
vavo tame darbe, kurs ypatingai pavojingas buvo spaudos 
draudimo metu: 1864 — 1904 m. Kun. Jakštas-Dambraus
kas įsteigė 1906 m. pirmą mokslišką dr literatišką žurna
lą “Draugiją”, kurs suspietė visos tautos rašytojus ir 
paliko neišdildomos įtakos tautos kultūrai. Dvasiški ja or
ganizavo, redagavo, leido ir platino daugumą Lietuvos 
laikraščių ir net knygų, išleistų iki 1918 m. Paskiau šią 
sritį labai gausiai papildė svietiškoji inteligentija.

Dvasiškija organizavo pirmas dideles švietimo drau
gijas su šimtais privatinių mokyklų, ypatingai tarp 1905 
ir 1920 metų. Jie įkūrė pirmą Mokytojų Seminariją Kau
ne. 1915 — 1920 m. Lietuvos žmonės ir jų. dvasiški}! su 
nepaprasta energija įsteigė daugumą Lietuvos gimnazijų 
ir progimnazijų tuo metu, kai šalis dar neturėjo valsty
bės aparato nei savo iždo. Šita spontaniška^ demokratinė, 
viaai laisva ir. nei keno neregimentuota dvasiškijos ir pa- ' 
prastų žmonių iniciatyva aš ir dabar dar tebesididžiuoju 
jau po to, kai. per dvidešimtį metų turėjau progos pagy
venti pažangiausiuose pasaulio kraštuose ir susipažinti 
su puikiausiomis mokyklų organizacijos sistemomis. Ge
riausių organizacijos metodų mes tuomet neturėjome, bet 
mes savo begaliniu, nepermaldaujamu mokslo ir šviesos 
troškimu nugalėjome ir tokias kliūtis, kurios niekur tur
tinguose kraštuose ir nesisapnuoja.

Spaudos ir mokyklų organizavimas- neišsėmė Lietuvos y 
dvasiškijos energijos. Jos širdies platumas apėmė dau
gybę organizacijų. Kun. P. Dogelio įkurta 1907 m. jau
nimo organizacija “Pavasaris” 1939 m. jau turėjo 80,000 
narių, vyrų ir mergaičių. Šitos organizacijos veikla nesi
duoda trumpai aprašyti. Joje jaunimas švietėsi raštu ir 
žodžiu, ugdė savo teatrališkus ir muzikalinius gabumus, 
kėlė sportą, neaplenkė blaivybės ir ūkiškų klausimui. Sa
vo disciplina, padorumu ir demokratiniu ūpu ši organi
zacija darė įtakos visram kraštui. Jai lygios nebuvo visoj 
šaly. Dvasiškija ir šimtai universiteto studentų gyvai 
padėjo šiai organizacijai pasiekti didelių kultūrinių lai
mėjimų. Gabaus jauno prof. J. Ereto ir dr. J. Leimono 
pastangos buvo ypatingai vertingos šioj organizaoijoj. 
Kai 1940 m. birželio 15 d. Soviętų armija varu įsiveržė 
Lietuvon, tai tarp* pirmųjų dviejų tūkstančių kalėjiman 
uždarytų inteligentų buvo prof. Juozas Eretas, dr. Lei- 
monas, dr. Pr. Dielininkaitis, dr. Igpas Skrupskelis ir 
daugelis kitų, kurie buvo priešaky šitos ir kitų jaunimo f 

organizacijų. Visos organizacijos buvo uždarytos ir jų 
kuklus turtas buvo tuojau konfiskuotas ir pavestas iš 
svetur atvykusiems misijonieriams, kurie nieko bendra 
neturi su lietuvių kultūra^ religija ir- demokratija.

Šiaurės kraštai ne taip dar seniai su alkoholiu susidū
rė. Tad žymi dalis jų. gyventojų nežino kada ir kiek alko
holio gerti. Alkoholizmas šiaurėje vis dar tebėra vienas 
baisiausių žmonių priešų. Taigi ir lietuvių tautai jis vis 
dar pavojingas. Devynioliktame amžiuje energingiausiu > 
kovotoju prieš alkoholizmą buvo vyskupas M. Valančius 
(1801-1875)» Jis ton kovon- buvo įtraukęs visą katalikų 
dvasiškiją ir pasiekęs labai žymių rezultatų prieš rusų 
valdžios norą. Dvidešimto amžiaus pradžios žymiausiu 
blaivybės organizatorium buvo kun. Marma. Tuopat me
tu kitas jo konfratras kun. Turauskas buvo pirmas pro
fesinių darbininkų draugijų organizatorius

jos laikais, išverstų pora apysakų, o 1933 m. išėjo iš ęjąnfįftii I joj lailf- 
spaudos jo įspūdžiai kelionės po Vakarų Europą; “Pen-

rasčiai patvirtina 
apie mirtį ištrėmime

‘Pen
kių Valstybių Sostinėse”. Suprantama, kad toksai įta
kingas ir gabus jaunosios kartos vadas okupantams 
darėsi vis labiau nepakenčiama asmenybė ir jie pasi
stengė juo nusikratyti, pradarydami neišpasakytą ža
lą priaugančiai Lietuvos kartai ir palikdami neišpa
sakytą gėlą širdyse tų, kurie jį pažino.

Jungtiniu tautų laimėjimai
Šiomis dienomis jungtinės tautos pasiekė laimėjimų 

ne vien tik karo frontuose, bet ir diplomatijoj. Štai, 
Argentina nutraukė diplomatinius ryšius su Vokietija, 
kas laikomi labai svarbiu ir stambiu įvykiu.

Argentina yra stambi Pietų Amerikos valstybė. Yra 
svarbioj strateginėj pozicijoj. Todėl vokiečiai dėjo di
džiausių pastangų, kad palaikyti su ja geriausius san
tykius ir naudoti, ją savo karo taksiams. Ligšiol tas 
gana gerai naciams vyko. Iš Argentinos gaudavo daug 
žaliavos, j os pakraščiuose laisvai galėjo siausti nacių 
karo laivai, Argentinos viduje nacių šnipai susisuko 
didelius lizdus. Naciai net savo laikraščius Argentinoje 
leisdavo, o jiems palankius finansuodavo.

Su nutraukimu diplomatinių santykių, reikia many
ti, užsibaigs naciams gerieji laikai Argentinoje, kurios 
vyriausybė visu smarkumu ėmėsi ardyti vokiečių šni
pų lizdus. Tie lizdai buvo tikrai kenksmingi jungtinių 
tautų karo pastangoms. • . .

Mažosios tautos ir taika
“Amerika” rašo:

“Yra tokių galvočiui, kurie nori žmones įtikinti, kad 
mažosios- tautos esančios pavojingos taikai. Jų besi
klausant, iš tikrųjų atrodytų, kad dabartinį* karą pra
dėjo ne Vokietija, bet Lietuya ar, sakysim, Olandija. 
Iš to išeidami, jie sako, kad- mažąsias valstybes rei
kia atiduoti didžiųjų kontrolei.

Ypač atsiranda daug apaštalų, kurie visas aplinki
nes mažąsias valstybes perša atiduoti Sovietų Sąjun
gos vergįjaii

Toks galvojinąas iš tikrųjų yra visiškai be koto, 
kaip žmonės sako. Bet vienas kitas patiki tokiais vėp- 
čiojimaia

Rimtesni žmonės tokia “filosofija” netiki. Gerai 
rašo sausio 5 d. “New York Times” laikraštyje Aune 
O‘Hare McCormick: “Yra nesąmonė remtis tvirtini-

(LKFSB) “Nepr. Lietu
va'’ rašo, kad iš mūsų in
teligentų, kuriuos Renteln- 
nas ištrėmė į Statthofeno 
lagerį, jau yra mirę K. Dau
ba, Ign. Budrys, Br. Grigas, 
P. Kerpė, Masaitis, St. Puo
džius, AJg. Tumėnas ir Vyt 
Tumėnas. Kalbama dar apie 
kelių kitų ištremtųjų mirtį.

Paneriuose šaudė 
žydus kulkosvaidžiais

(LKFSB) Pereitais me
tais prieš balandžio 1 d. iš 
visų Vilniaus apygardos vie 
tų surankioti žydai ir patal
pinti Vilniaus gete. Dalis jų Didžiausias pasauly karą laivas Missouri šiomis dieno

mis nuleistas į vandenį Brooklyno laivų dirbtuvėse. Lai
vo įginklavimas ir greitis laikomas slaptybėje. (Acme- 
Draugas teiephoto}

atvežta į Panerius ir vo- 
mu, kad mažosios tautos sudaro (pavojų didžiosioms kiečių sušaudyta kulkosvai- 
valstybėms. Vien tik stipriosios neša pavoju taikai.” džiais.
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M mehį rašytojas atmintinai pasako 
2$ popiežių vardus...

"Knapt"—slaptasis jaunųjų laikraštis.— 
Primicijos be iškilmių.—Pasikalbėji
mas su Rytų Vėju.—25.000 poezijos 
eilučių.—Apie Tumą, Puškinų ir zece- 
rius.—Kaip poetas ištrūko iš "bumų." 
—Aibavičius apie Urbanavičių.

Kaip sen’S kareivis atsargi
nis,

Atj&utęs reikalą,, tėvynės, 
Senovės skydą užsikoręs, 
Kariauti eina—savanoris:— 
Ranka sugniaužęs kardą

drūčiai,
Jaunų širdysna drąsą pučia.

šie Kmito—Dr. K. Urba- 
nav&ftus eilėraščio žodžiai 
geriausia tinka jam pąčiam.
Sausio mėn. 1 dieną jisai 
sulaukė jau 70 metų am
žiaus, o koks jisai dar mik
lus karys spaudos laukuose •
ir kiek jis savo lakia plunk
sna jaunųjų išjudina, užde
ga..
SUVALKIJOS LYGUMŲ 
VAIKAS

sas inspektorius neišgirstų.
Seinų seminarijoje teko 

mokytis su kalkiniais pas
kui plačiai pagarsėjusiais 
klierikais; Būčių, Totorai
čiu, Laukaičiu, Miluku ir 
kitais. Visi jau buvom susi
pratę lietuviai. Leidome ran 
komis rašytą laikraštuką, 
vardu “Knapt” (Miluko iš
galvotas vardas), kurį pas
kiau pakeitėm rimtesniu 
vardu “Viltis. ’ ’ Rakinėda
vau straipsnelitfs ir miglo
tus eilėraščius, už kuriuos
(tur būt dėlto, kad jų nega
lėjo suprasti), pripažino ta
lentą, mat eilės sklandžiai 
skambėdavusios... ’ ’

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VALANDA DVASINIAM SUSIKAUPIMUI

Amerikos kariuomenės vadai Italijoj sekmadienį klauso šv. Mšių vienam bažnytkai
my, netoli Niapoli. Iš kairės į dešinę: leitenantas pulkininkas Art Sutherland, genero
las Mark Clark, komendantas Penktosios Armijos, ir majoras generolas Alfred M. Gruen- 
ther. Toliau visa eilė aukštųjų karininkų, (NCWC-Draugas telephoto)

Klierikas Urbanavičius — 
buvo veiklus narys lietuvių 
slaptos organizacijos. “Auš 

; ros ’ laikais—buvo vienas

Kidoliškių kaimas, Mari
jampolės apskrity — mūsų 
rašytojo gimtinė. Pilkuma-.
tas apie aavo jaunatve, ra-!dWžiausJ* talkinink’' semi- 
šytojias taip pasakojosi: Į žarijoje slapta

—Gimiau sausio 1 dieną.
Mokiausi 2 metus pradžios 
mokykloje, mokytojauj a n t 
žičkauskiui, kurs, kaip pas
kiau sužinojau, buvo susipa- 
pratęs lietuvis, bet tas jam 
nekliudė tokiems pat ge- 
riems lietuviukams perti į 
kailį, Gimnazijos 5 klases 
išėjiau Mariampolėje, vos 
kilstančio lietuvių atbudimo 
metu. Buvo trys susipratę 
lietuviai mokytojai: Kriau
čiūnas, Jasulaitis ir Staniš- 
kis. Kriaučiūnas dėstė loty
nų kalbą. Jis drauge su visa 
klase dainuodavo lotynų 
kalbos išimtis — sueiliuo
tas, kad būtų lengviau iš
mokti—pagal karišką lietu-

leidžiamo
laikraštėlio “Vilties,”—liu
dija* apie tai savo atsimini
muose Milukas. Berods, kad 
jau 1892 m. tilpo jo pirmas 
eilėraštis “Ūk.ininke. ” Jis 
parašė net kažkokią dramą, 
kuri pasiekė Ameriką ir til
po “Vienybėj Lietuvninkų.”

DYGLIUOTI PIRMIEJI 

KUNIGYSTES METAIi

Pereitame šim t m e t y j e 
Lietuvoje buvo kieta rusų 
okupacija. Kai mūsų rašyto
jas gavo kunigystės šventi
mus, 1897 metais, nebuvo 
leista jam turėti nė iškil
mingų primicijų. Kun. Rėk
laitis dalyvavo jo pirmosio
se Mišiose, Marijampolėje,

vių dainas gaidą: Tegul gi-Į Kai kitas kunigas laikė gie- 
rios šlamščia, ūžia-tra-ta- idotas Mišias, jis prie šonii- 
tal Kaip tas mokiniams pa-1 nio altoriaus atskaitęs aivą 
tikdavo 1 Dainuodavo, žino- sias. Rusams jau jis buvo 
ma, kuotyliausiai—kad ru- žinomas, kaip veiklus, įta

riamas lietuvis... i Kaip savo viename
Gal dėl to jis net buvo! raštyje sako:

ketvertai metų nukeltas į j Ir paukščiui tėvynė už viską 
mozūrų kraštą... Žandarai 
taip griežtai budėjo, kad be 
jų leidimo nebuvo galima nė 
iš vienos parapijos nuva
žiuoti į kitą. Su Prūsais iš 
jo gyvenamos vi eitos susisie 
kimas buvo, labai sunkus.
Beveik neįmanoma buvo 
perduoti rankraščių į slapta 
leidžiamus laikraščius, jo kū 
ryba sustojo. Už tat koks 
buvo džiaugsmas, kai dnr 
būdamas Lietuvoje sulaukė 
grąžinimo lietuviš k o s i o s 
spaudos...

eilė- Aidą bado ar mirties?
Ir tėvynės vėjo kaukime, 

tarytum, išgirdęs savųjų 
meilesnė: * brolių raudą, griežtai taria

Kur gimė ten duonos gami- į vientaučius išeivius:

UŽ VANDENYNO, SU 
IŠEIVIAIS LIETUVIAIS

1

BERNADETOS GIESMĖ

X8lUpX“vienoie Tėvų Rranciškonų
—Kas brangiau mūsų šir

džiai iV maloniau vaizduotei 
už vieningą, stiprią Lietu
vos valstybę?... Laisvą nuo 
dorinės ir vidujinės prie
spaudos, laisvą nuo skurdo 
ir netvarkos, laisvą katali
kiškai tikėti ir lietuviškai 
kalbėti, apšviestą pažangią 
ir pasiturinčią, dėl to —
Inksmą ir laimingą.”

Bet jo patriotizmas nėra 
siauras:

misijos 1944 m.
Chicago, III., Sv. Petro ir 

Povilo parap., kovo 6 — 12 
d. — tėv. Justinas Vaakys.

Chicago, UL, Dievo Ap
vaizdos parap., kovo 0 — 12 
d. — tėv. Juvenalis Liauba.

naši kąsnį.
Lietuvi! Tėvynę tu viens 

pamiršai:
Pasaulio paskendęs gerovėj, 
Ne savo jau plunksnoms 

apsikaišei,
Sau svetimą naštą užkrovei. 

Akyse jam tebėra gyvi
Lietuvos vaizdai:
Iš tolo žiūriu į tave, 

Nemunėli!
Per tūkstančius mylių 

matau!
Tie patys krantai, tankiais 

krūmais apžėlę,
Kuriuos taip mylėt papratau

—Tikras, gerai suprastas 
patiVotizmas,—rašo jisai,— 
'įtalpina ir tėvynės meilę, ir 
Riliečio teisių pagerbimą, 
ypač tų te siu, kurios žmo
gui yra brangiausios: as
mens, kalbos ir tikėjimo 
laisvė. Patriotizmas, kurs 
tarnauja tik siaurai žmonių 
grupei, o kitų teises panei
gia, tai ne patriotizmas, tik 
liguistas slogutis, nuo kurio 
tautai tenka čiaudėti. Svei
kas organizmas ligos nepa
kenčia ir palaipsniui jos nu- 
sikrato.”
Darbo žmonių poetas

Mūsų sukaktuvininkas sa
vo plunksną daugiausia pa
skyrė darbininkijos laikraš
čio kūrybai. Darbininko var 
gai randa atgarsio jo šir
dyje: į darbininko lūpas jis 
įdeda žodžius:
—Vėlai sugrįžęs iš d irbtu

vės.

—Me3 išdykaujam čia, 
bedvasiai,

Smagurių taurę gerdami,—
Gi j e ten žemėj užsikasę,
Badu veik miršta verkdami.

Dažnai, dažnai savo eilė
raščiuose poetas - rašytojas 
primena Lietuvos meilę:

-Nepamirški to takelio, Su 8Mia Prakaita breukiu:

1905 metais atvykęs 
USA iš pradžių klebonavo, 
kaskart giliau įklimpdamas 
į lietuviškąjį veikimą. Per 
eilę metų jisai buvo pirmi- tuvos. “Rytų Vėją” jis taip
ninku ar žymiu vadu eilėje apdainuoja: 
organizacijų, kaip Tautos! Pasakyk, brangus vėjeli,

DAINOS APIE TĖVYNĘ

Ties sena grįčia*
Ir to kryžiaus šalia kelio, 
Su Dievo kančia.
Jis daug gaivinančios jė

gos laukia iš dainų: 
Skambėkit dainos, jūs

meilužes,
Iš tankių girių, iš bakūžės,

Chicago, III., Švenč. P. Ma 
rijos Gimimo parap., kovo 
12 — 19 d. — tėv. Justinas 
Vaškys.

Chicago, UL, Visų Šven
tųjų parap., kovo 13 — 19 
d. — tėv. Juvenalis Liauba.

Cicero, III., Šv. Antano 
parap., kovo 20 — 26 d. — 
tėv. Juvenalis Liauba.

Rochester, N. Y., Šv. Jur
gio iparap., kovo 20 — 26 d. 
— tėv. Just nas Vaškys.

Schenectady, N. Y., šv. 
Kryžiaus parap., kovo 27 —- 
balandžio 2 d. — tėv. Justi
nas Vaškys.

New York, N. Y., Aušros 
Vartų šv. P. Marijos parap., 
balandžio 3 — 9 d. — tėv. 
Justinas Vaškys.

Franciscan Fathers,
310 Orchard Place 

Pittsburgh 10, Pa.s
Vienas kitą raginiam už

sisakyti “Draugą”. Jei jis 
tau patinka, patiks ir kitam 
ir bus už tai dėkingas.

Ten dešimt valandų išbuvęs, 
Spėkų visai nebetenki.

Norėdamas sumažinti sun 
kią.kaikurių darbininkų bui
tį, jisai raginai juos pr e 
blaivybės, taip vaizdžiai 
piešdamas girtuoklį:
Jo drumstos akys, suputę

veidai,rPaleiskit aidą gilų, skaudų, i
Jam rodosi, kad ir vėjas Lai ausys jūsų balsą gaudo,! Ir nosis melsvai nudažyta 

mielesnis, ką pučia nuoLie-Lai žmonės verkia atsiminę,! Mintyj jo skrajoja nešvarūs

Fonde, Kat. Federaoijoje, 
Kunigų Vienybėje, Lietuvių 
Darbininkų šv. Juozapo są
jungoje, Vyčiuose, Studentų 
ir profesionalų organizaci
joje. šalia religinės veiklos 
visur gaivindamas meilę 
prie savo tėvų šalies—Lie
tuvos.

Ko taip staugi ir verki? 
Ar apleidęs savo šalį 
Jau ramybės netenki? 
Tėvynės vėją, kaip gyvą

pasiuntinį iš mielos žemės, 
jis klausia:
—Ar mokėsi sudainuoti 
Dainą sprogstančios širdies 
Ar sugebsi atkartoti

Šioj svetimoj šaly—tėvynę...
Bet dabar—tėvynėj kita 

daina:
Dabar nuo ašarų kartu... 
Dabar kanuoles jiems

dainuoja,
Jų gerklės jau senai užkimo 
Ne nuo dainų, tik nuo

šaukimo...
Jau iš tų eilėraščių ma

tome, kaip teisingai jis savo 
nusteikimus Lietuvos at-

“Vaikas”) man toptelėjo į 
galvą, kad genijus, ar kad 
ir talentas, nebūtinai turi 
būti neaiškus. Kaip tik prie 
šingai: jei nori būti liau
džiai naudingas, tai rašyk, 
kad ji suprastų.

Gi mūsų lietuvių literatų 
uždavinys—kaip tik liaudy
je kelti apšvietą ir susipra-

(Nukelta į 6 pusi.)

štatai ligonių išgijo prie šaltinio Bernadeta pašaukta į kleboniją

Grafas Masė buvo nustebintas imperatoriaus 
telegrama. Bet jis negalėjo priešintis. Tuojau 
įsakė Masabielio urvą atidaryti. Tūkstančiais 
žmonės pradėjo eiti į Liurdą, ieškodami sveika
tos ir naujos gyvybės, šimtai ligonių išgijo prie 
šaltinio. Tačiau visą tą laiką Bernadeta gyveno, 
tarsi, jai tas visiškai nebūtų svarbu. Žmonės 
turėtų jai būti amžinai dėkingi už gautas gy
dymo malones.

Po keturių metų Bernadeta buvo pašaukta 
į kleboniją. Klebonas kun. Peiramalis jai ta
rė: — Bernadeta, tavęs niekas neišgali pakreip
ti į kitą pusę. Klausyk, dabar Vyskupo paskirta 
komisija ištyrė visą dalyką ir pripažino, kad 
gal Dangiškoji galybė tave ir išrinko būti verta 
tos didžios malonės. Ar tu supranti ką tai 
reiškia? Tas komisijos raportas pasiųstas Šven

FRANZ WERFEL 
Harold Foster Uin«ttrt»pH«<»

Mirtinai išblyškus, ji pašoko... Staiga pabučiavo klebono ranką

tajam Tėvui Popiežiui; didieji Bažnyičos vadai 
saugos tavo kiekvieną gyvenimo žingsnį ir pas
kui... — Klebonas nutilo valandėlę paskui vėl 
tarė — Man sunku tau sakyti tuos žodžius. Man 
būtų geriau, jei Viešpats nebūtų man skyręs 
tau taip kalbėti. Nes gal, kada mes visi būsime 
senai, senai išmirę, tu nebūsi žmonių užmiršta.—

Bernadeta visa suprato. Mirtinai išblyškus, 
ji pašoko nuo kėdės ir tarė: — Bet taip negali 
atsitikti. Aš to nenoriu.

— Klebonas uždėjo ranką mergaitei ant gal
vos ir tarė: — Kurią nors dieną dabar tu va
žiuosi į vienuolyną. Ten atrasi gyvenimo tvar
ką, gražią ir šventą...—

Klebonas Peiramalis pradėjo vaikščioti po 
kambarį. Paskui sustojęs tarė:— Dar vienas 
dalykėlis. Aš žinau, kad tu neprašysi jokios

malonės iš manęs. Bet aš tau prižadu, kad 
pirma negu tu apleisi Liurdą, tavo tėveliai įsi
gis malūną Lapacoje ir aš prižiūrėsiu, kad visa 
jiems būtų gerai. —

Jis ištiesė jai ranką. Bernadeta suspaudė 
klebonno ranką ir meiliai ją pabučiavo.

Kaip išgijo Liurde, pirmaisiais metais, En
rikas Bisketas, Magdalena Rizanienė, Enrikoe 
Liaseras ir šimtai kitų, Vyskupas Būčys apra
šo savo gražioje knygoje: švė. Panelės Marijos 
Apsireiškimas Liurde, — kurią “Darbininkas”, 
306 W. Broadway, So. Boston, 27, Mass. neuž
ilgo išleis. Užsisakykite ją iš anksto. Kas pri
sius bent penkis dolerius už tai gaus tą knygą, 
ir bus įrašytas į rėmėjų skaičius.

Uraniasa ropyrlgbt, UO. b/ Kla< rastum Sntdicst., I®o. 7wt oopyrtgUt, 1H1. by TU* X4U«< FrMS DUVibuUd by itin* reeturee gyudlcst. Is op-opaiatlos wltS tba Book-of-tbs-Month Club. įso.

vaizdai,
Kalba jo žiauri, netašyta... 
25,000 eilučių

—Kokį savo eilėraštį la
biausiai vertintumėte ?—pa
klausiau poetą. Žinote, kok
sai jo huvo atsakymas? 
Ogi:

—Geriausia tai man pa
tinka šis Puškino vertimas: 
Pajunta jis švilpimą—

Ausyse;
Svajonę dėstyt ima—Eilėse 
Spausdina, ir jo raštai

Dirbtini
Užuomaršos sutręšta

Vandeny.
i., žinoma, tai jo kuklumo 
padiktuotas posmas, bet iš 
tieaų, jo vertimai pasaulinio 
mąsto poetų kūrybos—labai 
vertingas dalykas.

Asthma
Loesenedl

Kučus
.oesened First Day

Por Thousands of Sufiferers
Chokint. gaaplng. wheetlng sparais of 

Bronchial Asthma ruln sleep and energy In- 
gredlente ln the prescription Mendaeo qulck- 
ly elreulate through the blood and coainon- 
I» htlp loosen the thlck įtranfltng mucui 
the flrat day. thus aidint nature In palllatire 
tea terrfln. mamas CDoklnf tpatms. and 
ln promotlng freer nreathlng and restful 
sleep. Mendaee lt not a smok,, dope. or ln- 
lectton. Just pleasant. tasteleu pamatine 
tableta that have helped thousands of snf- 
fersrs. Prlnted guarantee wltb each package 
—monejrback unless completely satisfactory. 
Sak your druggist for Mendaeo today. Only Mc.

MIDDLE-AGED 
* PEOPLE

are eommon oirenuers

Kun. Dr. K. Urbanavičius * 
yra parašęs poezijos apie 
25,000 eilučių (ne eilėraš
čių, bet eilučių). Tai didelis 
dvasios- lobynas* bet jis apie 
tą labai kukliu atsiliepia 
Štii. viename laiške rašo:

—Tuma3 apie mano eilė
raščius ym pasakęs, kad tai 
rašyta “įgudusia plunksna, 
bet nuobodžiomis pilietinė
mis temomis.” Po tokio nuo 
sprendžio save gerbiąs po
etas eitų pasiskandinti.... 
Bet aš nėjau, Tegu nuobodu 
ir pilietiška,' bet aišku ir 
suprantama. Mat po tų mig 
lotų jaunatvės vei vaikys
tės poemų (pasirašydavau

If you’re past 40, the chancen are 
that your breath w»U be oStensivo 
oftener than that of a younf? person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by-partial platės and den- 
tures ireąuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt wbich is so offensiye to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fattidious peo
ple ūso to balt this fermentation— 
Listetina Antiseptie employed as * 
mouth rinse. It immediately makes 
ths brsath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St, Louis, jl/o.

Sa/ora Any Dore IZm t

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moša y««r ftaoth St£««f«c *
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70 metų rašytojas...
I t '

(Atkelta nuo 5 pusi.) j j paklausiau sutikęs rytinė-
timą. Tad pasakiau sau:: se valstijose. .
baigt, su miglotomis ava-Į _Nonnaliai visada u
jonemm Kas neaiSku-ne- uj idart
lietuviška. Be to—iš prieini . . ,, ..............................   . . . , normalus stovu. Va, jei ka-ties jaučiu kažkokį instink- , ... .. ...J ................ * , . da jaučiuosi sveiku, tai jautyvų neskonį link futunz-', ... .. , _J * . ... | tis išimtis, nebsnormali bumo. Tai tarsi moteriškų 1 sena...drabužių, mada — keičiasi i
kas pusė metų. M Ir nežiūrint to — jo dar

bas nemažėja. Pagal save 
amžių ir sveikatos stovį, jis 
turėtų gauti pensiją iš kur

yraj nors, bet jia vis dar bevelija

“Vytis ir Erelis,” zeceriai 
ir bolševikai...

Kun. Urbonavičius 
daug parašęs ir prozos vei
kalų: apysakų, vaizdelių. 
Dalis jų kun. Laukaičio iš
vežta ji Lietuvą, nežinia, ar 
jie buvo atspausdinti. Pas
kutiniu laikotarpiu per 
“Amerikos” skiltis perėjo 
sklandi apysaka “Vytis ir 
Erelis.” Tik rašytojas nusi
skundžia su tomis spaudos 
klaidomis, kuriomis Ameri
kos l'etuvių laikraščiai la
bai “turtingi”:

—Tos zecerių klaidos įve
da žmogų į desperaciją. 
Kaip tyčia, jos pasirodo to
kiose vietose, kur žmogus 
sieki ar tai atskleisti kokį 
skoningą literatinį “deiman 
čiuką,” ar tai) suduoti le
miamą smūgį polemikos 
oponentui (—su kuriuo laik 
rašty ginčijamasi). Turėjo 
išeiti šedevro kąsnelis, o čia 
išėjo nesąmonė. Ir tai, kad 
nors būtų tikra nesąmonė— 
skaityto jia s suprastų, kad 
čia zecerio kla’da, bet susi
daro kažkoks žiopliškas 
nonsensas (bepras mišku 
mas), kuriame matosi ga
limumo, kad tai tikra auto
riaus mintis. Nieko negelb
sti 'aforizmas, kad zeceriai

savo sunkiu darbu (pragyve
nimą ir gydymosi išlaidas 
sau garantuoti.

Kun. Dr. 'Urbanavičius 
turi nuostabią atmintį. Kar
tą jieai automobiliu važiavo 
su savo bendravardžiu — 
kun. Urbanavičiumi, mari
jonu. šis pastarasis pradė
jo’ iš atminties sakyti eilė
raščius, išvardyti Lietuvos 
kunigaikščius. •

—Pa’auk,—pratarė mūsų 
rašytojas.—Aš bandysiu iš
vardinti visus popiežius nuo 
pat Šv. Petro. Ir išvardino, 
vairuodamas auto m o b i 1 į, 
daugiau kaip 260 vardų iš 
eilės...

Kai bendrakeleivis pareiš
kė nusistebėjimą., rašytojas 
pasipasakojo, kaip jis be- 
dėstydamas Marianap o 1 i o 
kolegijoje ką tiai uždavęs 
mokiniams atmintinai iš
mokti. Jų kaikas pastebė
jęs, kad atmint inas kalimas 
užmušąs protavimą. Tada

KONFERUOJA WASHINGTONE

Prelatas Paul Bernier (dešinėje) laiko konferenciją su 
prel. Michael J. Ready, generaliu sekretorium National 
Catholic Welfare Conference. Prelatas Bernier yra paskir
tas Kanados Ierarkijos prancūzų sekretorium; (NCWC- 
Draugas photo)

INCOME TAKSAI NUO UŽDARBIO 1942 IR 
1943 METŲ

(Kalba per J. F. Budriko valandą 27-tą sausio 7:45 P.
M., iš stoties WHFC Chicago, Illinois, kurią pasakė val
stijos registruotas auditorius, J. P. Varkala).
Vie'ems dabar rūpi pildy- metų, tai mes visi turime 

mas Income Taksų už 1943 sumokėti: 
metus., * ja) Priklausančius nuo mū

Tiesa, jeigu praeitą metą “Income’ ir “Victory
pavienis uždirbo arba ture- Taksų už 1943 metus ir
jo pelno $500.00 arba vedęs' b> 25 nuoš- 8umos Pri- 
$624.00 ir daugiau tai iki klau3ano ų Income Taksų 
15-to kovo š. m. turi išpil- nuo uždarbio 1942 metų, jei 
dyti income tek8ų raportus? Jūsų “Income Taksai” nuo grąžinami 

rašytojas pasiteiravęs pas, Rur dafear žmogų uždirbi^ 1942 metų viršijo
specialistus, kurie patvirti-j neuždirbtų)? To_! $50.00. štg.i, pavyzdys: iki

dėl vrš 38,000,000 Ameri-j S50 00

nutarė, jog “Income” tak
sus mokėsime tuose metuo
se, kada pinigus uždirbame, 
todėl sumokėti ‘ ‘Income ” 
taksai kovo 15-tą ir birže
lio 15-tą už 1942 metus, bus 
skaitomi sumokėjimui “In
come” taksų nuo uždarbio 
1943 metų. '

3) Nuo sausio l-mos ir 
iki liepos l-mos š. m. darb
davys atitraukė 5 nuoš. už
mokėjimui “Victory” taksų.

4) Nuo liepoe l-mos ir 
iki galo gruodžio šių metų 
nuo jūsų algos taipgi ati
traukė priklausančius val
džiai “Income” taksus ir 
“Victory” takaus.

Jeigu jūsų uždarbis pir
moj pusės 1943 metų buvo 
toks pat, kaip ir 1942 me
tuose, tai dabar jums rei
kia tik išpildyti “Income” 
taksų raportą už 1943 me- 

' tus, bet visi taksai jūsų bus 
pilnai sumokėti už 1943 me
tus. Juma re ikės sumokėti 
tik 25 nuoš. “Income” tak
sų. nuo uždarbio 1942 me
tų, jeigu taksai viršijo $50, 
kaip pirmiau minėjau.

Tie, kurie uždirbo pirmą 
pusmetį daugiau, negu per
nai, tai pildant. “Income” 
taksus dabar reikės šiek 
tiek primokėti.

Tie, kurie, be atlyginimo 
už darbą, turėjo kitų įplau
kimų arba gryno pelno "iš 
nuomavimo namo 1943 me
tuose, tai dabar turės su
mokėti apie 20 nuoš. nuo to
kios sumos.
Permokėti taksai bus

nę, kad atminties darbas, 
mokymasis tik padeda iš
vystyti žmogui protines ga-

yra mokyčiausi žmonės, nes, lias. Tada patsai rašytojas,
j'e pirmi perskaito visas 
knygas... Dažnai jie lieka 
nepataisomi... ” (Daugely 
atsitikimų, tenka pakaltinti 
ir rankraštį. J. Pr.).

O kas suskaitys tuos vi
sus mūsų rašytojo straips
nius, kurių taip gausu USA 
lietuvių spaudoje. Gal gar- 
bingasafj sukaktuvini n k a s 
perd?ug nepyks, kad čia 
įsprau3iu jo porą sakinių, 
ta tema rašytų privačiame 
Laiške: _ .

—Žurnalistika, ypač ve
damųjų rašymas, tai tarsi 
pilka kasdieninė gyvenimo 
žygiuotė, be galo nuobodi, 
kai reik:a vaišinti skaityto
jus “pilietinėmis temomis.”
Vienintelė džiuginanti įvai
rybė—bent man—kai gauni
pajodinėti ant kokio tolše^ vė'e bumams nepatogu bu- 
vikuojančio ’iai'svamanėlio; vo sukelti trukšmą, o kad į 
be ceremonijų ir be atodai-' namus įeiti—reikia vėl skam 
ros paspausti jo pašones., binti ir šauktis daug'au 
Tai tikros minties ir dva- žmonių... Taip jie ir neberi-! 
sies atostogos. Tų vedamų-' ziks.vo, drąsumas išgelbėjo, 
jų raSymo nuoboduli jau į Baigiant tebūna ieisUpa- 
velku 14 metų... Gaila laiko žodžiai, kuriuos apie
ir pastangų, bet ką bedary- garbingąii sukaktuvininką

turėdamas jau daugiau 60 
metų, 'šmokęs popiežių var
dus iš eilės. Jis galėtų pa
sakyti ir metus—nuo kiek 
iki kiek kuris viešpatavo, 
bet jau tas reikalauja di
desnio susikaupimo, ne au
tomobilį vairuojant.
Kai kartą bumai užpuolė

Ir su dideliais žmonėmis 
kartais atsitinka vis tokių 
smulkių dalykų. Kartą, ra
šytojui būnant, berods, kaž
kur klebonu — paskambina 
kas prie durų. Jis atidaro— 
žiūri: aiškiai pora bumų.

dovanota. Jei-
kos gyventojų šįmet pildys &u ”lncoraė Taksai nuo už-
Income Taksų raportus.
Victory Tax 1943 ir 
Income Tax 1943 ir 194^ m.

Pildymas Income Taksų 
raportą už praeitus 1943 me

darbio 1942 metų buvo $80, 
tai 75 nuoš. šios sumos arba 
$60.00 dovanota, o už liku
sius $20.00 reikia sumokėti 
taip: Pusę arba $10.00 ik'u 
kovo 15-to šių metui, o ki

tus labai komplikuotas dėli tus $10.00 iki kovo 15, 1945. 
sekančių priežasčių:

1) Nuo uždarbio 1943 me
tų mes turim apskaičiuoti 
5 nuoš. taip vadinamų “Vic
tory Taksų”.

2) Nuo uždarbio 1943 me
tų mes turime apskaičiuoti 
mažiausia 19 nuoš. mokėji
mui “Income Taksų”. Jeigu 
uždarbis viršys $2,000.00 po 
atitraukimo taip vadinamos 
“Personai Exempti©n”, taiIsileisi—iipip’ėš, ar dar kas . . .... .

blog'au atsitiks, ir niekas bua 22nuoš 
negirdės. Neįsileisti — jau
vėlu, durys atidarytos. Taii 
jis greit—šast, iššoko į lau
ką ir užtrenkė duris. Gat-

Juo didesnis uždarbis tuo 
didesnis nuošimtis reikia 
mokėti “Income Taksų”.

3) Jeigu “Income Taksus” 
sudėjus su “Victory Tak
sais” nuo uždarbio 1943 me
tų didesnis negu “Income 
Taksai” nuo uždarbio 1942

Kaip sumokėjom 1943 
“Income” ir “Victory” 
taksus?

Dabar grįžkime prie mo
kėjimo “Income” ir “Vic
tory” taksų nuo uždarbio 
1943 metų. Visi atsimenate, 
kurie pildėte raportus pra
eitų metų pradžoj, kad:

1) Su raportu “Income” 
taksų sumokėjote 25 nuoš. 
“Income” taksų už 1942 me
tus.

2) Iki birželio 15-to 1943 
metų sumokėjote antrus 25 
nuoš. 1942 “Income” taksų 
Tokiu būdu sumokėjote 50 
nuoš., arba įpusę “Income” 
taksų už 1942 metu3.

Kadangi dabar kongresas

ti—toks jau gyvenimas.” 
Pora nuotykių

Kai pamąsta!\ - kiek tas 
žmogus yra prirašęs, negali 
atsistebėti. Tuo labiau, kad 
jo sveikata labai menka. 
Dėl diabetis ligos atsiradus 
kojoje infekcijai dviemis 
sunkiomis operacijomis vie
na koja liko nuimta. Smei
gus liguistas, sulaukęs 70 
metų, o koks proto pajėgu
mas ir energija?

—Kaip jaučiatės!—kartą!

privačiai šio straipsnelio įau 
toriui pasakė kitas žymus 
lietuvis—kun. Albavičius.:

—Aš skaitau, kad tai žy
miausias lietuvių kunigų 
Amerikoje. Ne savo titulu, 
o savo* darbais ir raštais.J
Inteligentiškas par excėl- 
lence (aukščiausiam laips
ny) . Švelnaus būdo—žinai, 
poetas. Su didžiausiu malo
numu skaitau jo edi'torta- 
lus.”

K. J. Prauskis.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge- 

lėie 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 

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

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

(employ^ jLietuvos motinos laivy-
džiai pinigų 1943 metuose 
apmokė j imui ‘ ‘ income ” ir 
“Victory” taksų.

2) Turėkite su savim 
blankas po No. 1125 kurią 
gavote iš “Income” taksų 
kolektoriaus ofiso, je gu jūs 
mokėjote “Income” taksus 
nuo uždarbio 1942 metų.
(Ant to raporto parodo, 
kiek buvo jūsų 1942 taksų 
ir kiek buvo sumokėta/.

3) Turėkite su savim So
čiai Security Number.

Kurie manote pasinaudo
ti mano raštinės patarnavi
mu išpildymui jūsų ‘Tncome’ 
taksų raportą, meldžiu atei
ti į mano of'eą naujoj vie
toj adresu 4148 Archer Avė. 
ant kampo Richmond ir Ar
cher, nelaukiant paskutinės 
savaitės.

Kaip sakiau, šių

nui davė 3,000 rožančių
Amerikiečių lietuvių ka

reivių motinų klubas perei
tą sekmadienį padovanojo 
3,000 rožančių laivynui. Iš
kilmės įvyko Darius-Girėnas 
salėje, 4416 So. Western av. 
Lt. Vfticent Tikuišis, Great 
Lakęs Navai Training Sta
tion katalikų kapelionas, 
priėmė dovanas dėl laivyno 
vyrų. Mrs. Julia Norkus, 
2948 Aicher avė., buvo su
teiktas kreditas, kad ji di
džiausią skaičių rožančių su
rinko. Ji surinko 109. Klubo 
928 narės turi 1,900 sūnų 
kariuomenės tarnyboje.

1,000,000 tonų
Gumos rezervų kompani

ja, nuo birželio mėnesio^ 
mc-’J 1942 metų, nupirko daugiau 

Income” taksų raportai la- kaip t ooo ooo mažų tonų 
bai komplikuoti, daugiau jau£0
užims laiko ir beveik kiek-' _______
vienas pildant's turi gauti j AUKOKITE KRAUJĄ 
pagalbą žinovų išpildymui ' PER A. R. KRYŽIŲ SU- 
raportų. Todėl nelaukit pas-' ŽEISTŲJŲ KAREIVIŲ REI- 
kutinės savaitės. IKALAMS.

«<

Bet tie, kurie pirmą pus
mety uždirbo maž'au negu 
praeitą metą, arba užmokė
jo visus “Income” taksus už
1942 metus, tai dabar gaus 
pinigų atgal iš valdžios.

Yra sakoma, kad permo
kėtus pinigus “Income” tak 
sų valdžia išmokės gyven
tojams į 4 mėnesius nuo 
dienos suteikto “ Income’ ’ 
taksų raporto, žinoma, jei
gu raportas teisingai išpū
dytas ir sutinka su faktais.
‘ ‘Personai Exemption”
1943 ir 1942 tos pačios

Visos valandos radio lai
ko neužtektų aiškinimui, 
kaip reikia išpūdyti “In
come” taksų raportus. Jū3ų 
žiniai tik pranešu, kad “Per
sonai Exemption” toji pati, 
kaip ir pernai buvo ir nuo 
“Income” leidžiama ati
traukti tokios pat rūšies i š
laidas, kaip kad buvo per
nai.

Privalo pildyti “Income” 
taksų raportus kiekvienas 
darbininkas, kaip minėjšu 
įžangoj, nes jo uždarbį ir 
persiųstus “Withholding” 
taksus, darbdavys raportuo
ja valdžiai.
Būtini dokumentai 
teisingam pildymui
“Income” taksų

Baigdamas savo kalbą aš 
jums patarsiu štai ką.

Pirm negu mėginsite pa
tys pildyti “Income” taksų 
raportus, ar ieškosite pagal
bos kitų, turėkite su savim 
3 dokumentus:

1) gaukite raporto formą 
W-2 arba V-2 nuo kiekvie
no darbdavio, kur jūs tik f 
dirbote 1943 metuose ant , 
katro parodo:

a) Kiek jūs uždirbote

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį
SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45fh Sf. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

MASSOCL

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & 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:
TĄUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik salima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani 
Jai. Jie PER 
DIRBS Ir pa
darys J| kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvų apdaiv 
falą.

• m •

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

2-jų 5 
ŠMOTŲ 
Kainos ‘

Telefonai! SEELEY 8760

IR
AUKŠ
ČIAU

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

M10 įvest roosevelt road
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bulvinių blynų. Vidurnaktį 
sena motinėlė laukė karei' 
vėlio sūnaus kepdama jo 
“favorite” blynus.

Masjuctle Park PIRKITE KARO BONUS! 
MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

NUUODIMO VALANDOJE
Mokyklos Motinų Draugi- 

rengia Valentine Party 
Guest Nigbt vasario 14

, parapijos svetainėje.

besiartinant Sv. Teresės draug. rengia 
Guest Night vasario 7 d., 
8 vai. vakare.

Lietuvos nepriklausomy- Olis, J. A. Miokeliūnas, A. , 
bės 26 m. sukakties pami- zimontas, L- Labanauskas; 
nėjimas įvyks vasario 13d., rašt. A. Vaidyla; iždin. A. 
St.Agnes svetainėje, 3918 Valonis; fin. rašt. V. Stulpi- . 
Archer Avė., 2 vai. popiet. na8.

Sausio 24 d. sukakties mi- 'Bilietų galima nus'pirkti 
nėjimo komitetas Dariaus- jr nuo paminėtos valdybos 
Girėnas svetainėje aptarė narių. Ij. Narmontattė 
dienos programą 'ir kitus , . , . ,
reikalus. _ .

Pageidaujama, kad visi !<s rėmėju 
įsigytų bilietus iš anksto.
Kaina 35c, įskaitant ir vai- Įpacengimo
džios taksus. Bilietų galinis Town of _ švento
gauti Šiose vietose: "Dmu- Pnlnci8kaU8 RSmžjų 3 skyr.
go", “Naujienų" ir “San- ,bunc0 Varnių nimu0.
daros” ądmin. Galima nu- * pavyko Peln0
sipirkti .nuo šių komisijos $5000
narių: J. Dimšos, 3347 So.
Lituanica Avė.; Onos Biežis, Daugiausiai tikietų išpla- 
3241 W. 66th Place; J. Bra- tino O- Vainienė ir pirm. E.‘ 
zausko, 4483 So. Fairfield LGėdviiienė. špygutes dšpla- 
Ave.; Adelės Miščikaitūs tino: O. VažiuenėyE. Ged-I 
1742 W. 86th St.; Albinos vilienė, A. Snarskienė, O.| 
Warnicke, 7039 S. Halsted Pocaitė, U. Panavienė, J. 
SL; A. Valonio, 2201 West Mikienė, P. Dorša, M. Janu- 
Cermak Rd.; L. Narmonta, Juškienė, C., Antanaitienė, 
8034 S. May St. S. Šimkienė, A. Malinauskie-

Komisijų nariai dar netu- B. Norbutienė, *V. Mas- 
rį bilietų, prašomi paimti Juškienė, S. Bartkaitė, J. 
nuo finansų komisijos pirmų Ragauskenė, B.. Cicieųienė. 
J. A. Mickeliūno^ 6747 So. Atsilankiusius maloniai 
Artesian Avė., tėl. Hemlock (priėmė Vazniai ir jų dukre- 
2096. lės.

Šių metų Lietuvos nepri- Skyrius dėkoja Vaaniams 
klausomybės m nėjimo ko- už "priėmimą ir vaišes, taip- 
......... ........ • gi visoms už dovanas, pla-

tftfięin 79 fl i Ana tinimą knygučių, už pasi
jausiu £7 Uiunę darbavimą Vainienei ir jos

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSŠiomis dienomis Dėdei 
Šamui talkon išėjo palikę 
jaunas šeimynėles, Vincas 
Joną*tie ir Pranas Kinas. A- 
bu šv. Vardo draug

Iš priežasties mirties kle
bono a. a. kun. A. Baltučio 
šiemet neįvyks metinė ipa- 
rapijoe pramoga -Užgavėnių 
vakare.

Dovydo Motina

Gyveno: 1708 8. Union Avė.
Mirt autis. 26 d., 1944 m., j 

8:30 vąi ryte, sulaukfj pusės 
umžiuua

Gimęs Lietuvoje. Kilo Ift 
Rokiftklo apskr., Jūžintų mies- J 
to. Amerikoj Užgyveno 33 m.

Paliko dideliame nuliūdime: j 
moter] Agotą (po tėvais Ged
vilaitė): 2 dukteria Sttaniją j 
ir Adelę; sūnų Kazin.(erą —
U. S. Army; fivoger] .Simoną > 
Gedvilą (Waukegan, III.); lr 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažjatamų Lietuvoje paliko 
brol] Izidorių ir Jo ftelmą

Kūnas paftarvotaa 8. M Sku- 
do koplyčioje, 7X8 W. I8th SL , 

Laldotuvfc Jvyks tefttadlcp],
sausio 29 d. Ift koplyčios 8:00 
vai. ryte bus at’ydėtas ] Dievo 
Apvaizdos parap. bažnyčią, ku- . 
rioje Jvyks gedulingos pamal- ; 
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas .] šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoftirdž'al kviečiame visus 
gimineą. draugus lr pažįstamus . 
dalyvauti ftioee laidotuvėse. »

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
jDVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

nariai

Alfonsas Panavas senas 
veikėjias, ypatingai Vyčių 
tarpe, jau senini sunkiai 
serga. Krata ir areštai 

AriogalojeDr. Jonas Šimkus, dantis
tas, likvidavęs abu ofisu ren 
giasi vykti laivynan, Great J 
Lakęs, UI.

(LKFSB) Pereitą vasarą, 
birž. 10 d., -prekymečio die
ną vokiečių daliniai apsupo 
Ariogalos miestelį. Krėtė vi
sus atvykusius turgun ir 
kai kuriuos namus. Arioga- 
liečiai, toli būdami nuo pa
grindinių kelių, visą laiką 
ramiai gyvenantieji — ne
paprastai susijaudino, kilo 
didžiausia sąmyšrs, kurio 
metu — vienas užmuštas ir 
trys sunkiai sužeisti.

Mūsų kolonijos jaunuolių 
U. S. tarnyboje randaai. šim
tai, jų tarpe du jauni dak
tarai Ęisin iir Kadzewick, 
kurie pakelti į kapitonus. PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, VertingiGoberių žentas Juozas 
Jurgėla, buvęs cicerietis, bu
vo parvykęs ant dviejų sa
vaičių furlough.

MAUZOLEJAI
ANTANAS ORINIUS

•Mirė sausio 25 d., 1944 m.,.
2;05 »Val. pp., sulaukęs pusės1 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo 15 Pa-1 
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rap., Grtninlų kaimo.

Amerikoje iftgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

2 brolius Juozapą Ir brolienę 
Marijoną lr Placidą. brolio 
sūnus Alphonse (U. S. Army)
Ir Juozapą (U. S. Coast 
Guard), brolio dukterį Berni
ce, 5 pusbrolius Kazimierą, 
Vladą, lr Bronislovą Grinius. 
Juozapą ir Jurg) Kiftkūnus lr 
Jų šeimas, 3 pusseseres Uršu- 
lę Slotkienę, Karoliną Jašku- 
nlenę lr Teresę Balčiūnienę lr] 
Jų šeimas ir .daug kitų gimi
nių, draugų lr pažįstamų Ame- I 
rikoje. Lietuvoje paliko moter] 
Marijoną, Būną Povilą ir kitas’ 
gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės Jvyks SeStadlen], , 
sausio 29 d., 15 koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Sv. , 
Jurgio parap. bažnyčią, ku- • 
rioje JvyJts gedulingos pamal-, 
dos už velionio sielą. Po pa- - 
maldų bus nulydėtas j Sv. Ka- ; 
zimiero kapinei

NuoSirdžiai kviečiame visus - 
gimines. draugus lr pažįsta-' 
mus dalyvauti laidotuvėse. ■

Nuliūdę: Broliai, Brolienė, 1 
Brolio, Sūnai, Brolio Duktė, I 
Pusbroliai, Pusseserės ir Gi- A 
minės. fl

Laidotuvių Direktorius An- J 
tanas M. Phillips, Tel. Yards ■ 
4908. fl

Šv. Vardo draugija ren
gia Smoker ir Guest Night 
vasario 13 d., 7 vai. vak.

'Pasitikėjimo
Mumis

Jau kelios savaitės kaip 
sirguliiupja Moterų Są-gos 
67 kp. vice pirm. U. Kad- 
zevickienė.

In Alaace-Lorraine even the 
family narnės have beeatąken from 
the residenta and Germamzed 
narnės substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Met z have been given N ari 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture bx these prov-

Vladas Ga'lius grįžęs ke- 
dukrelėms Antaninai ir ’R.j lioms dienoms ant furlough. 
Petrošienei ir skyr. pirm. E. [ Iš stoties telefonavo savo 
Gedvilienei. Rėmėja motinai 'kad jam iškeptų

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST) 
PABTIGULAR PEOPLE PRJESFER PACHANKIS PKODUOTION8 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS ■CON'TELLO ORAHITE 
Moat BeaatUUl—Moet Endurtng Strongest -Best In The Worid. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 
KRBlPKPrfS PRIE —

Navatnas Australi

jos paukštis
Dauguma paukščių peri 

savo vaikus tupėdami ant 
kiaušinių. Taip vadinamas 
paukštis megapodius kiau
šinius deda į lizdą suneštą 
tarp akmenų, iš žalių, bet 
jau pageltusių lapų. Mega
podius apdengia kiaušinius 
pageltusiais lapais ir palie
ka lapų puvimo šilumai iš
perėti jo vaikus.

Paukštis vadinamas me
gapodius gyvena Australi
joje, jis yra gana didelis.

biees tk* Germane are burnine 
libraries—even the privately owned 
French cook books. In Streabouig I 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in thia war būt the 
residenta štili pray for allied bomb- 
^■Ao^come over again with their

tn America our war efforts are 
tnu>quil, būt aevertbgless they , 
mnst be determined if we are to dė
vėsi Hitler.

Buying War Bonds every pay 
day ia one good way to esshibit our 
determination te aid In the *ar

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Ifividinė PARODA: REZIDENCIJA:
4635 W. VVashington Blvd. 6919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 8646 TeL REPnhlic 4298 
VALANDOS: Kasdien B-9 ▼. vak.; Seštad.. ir Sekm. 9-6 vaL

TADEUŠAS NORVVAISAS
Gyveno: 4405 South Arteaian Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė sausio 26 d., 1944 ro., 4:30 v. lyte, sulaukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Radviliškiu par., 

Kutiškių kalimo. Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paiko dideliame nuliūdime: moterį 8alomėją (po 'tėvais 

Nomičiutė); 6 dukteris Marijoną Strazdą, Martha Mikėnas, 
Amelia, Valerija, Monika Pahl, Veronika Sadauskas; 3-sūnus 
Frank, Sylvsster lr Charles (U.S. Army); 4 žentus; 8 mar
čias; 10 anūkų; 1 pro-anūką; brolį Ciprijoną lr jo šeimą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 29 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:—
Moteris, Dukterys, Centai, Anūkai, Pro-anflkas, 

Brolis ir visos kitos Giminės.
Laidotuvių Direktoriai — Lachaaricz ir Sūnai, telefonas 

CANaI 2516.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARE, DfWANA LAIDOTUVIŲ fBTAIGA

FUNERAL HOME
OertsuglM pat»ra»vlmas —Uotoris pėterasaja. 

BONE 9000 TU7 ROO8EVHLT 8TRE
AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį
NARIAI
Chicagos
I4ętuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
- Dalyse

SBtttUSKB IR MODE1MIAUS105
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

IGNACAS C.BUY0KAS IACHAWICZ IR SUNAI
23M WE8T 33rd PLACE 
40766 < MICHIGAN AVE.

GyV.; 34 Ji 8. Wailace Str. 
Mirė sausio 26 d.. 1.944 n)., 

6:30 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Glriięs IJctuvoJe. Kilo 45 
Ukmergės apskr.. Vadoklių pa
rapijos, Lenų kaimo. Ameri
koje iftgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nulifldlme: 
moter] Joaephtne <po tėvais 
Kiela): dukterj Bernice; 4 pus
brolius Joną. Juooapą Ir An
drių Derftius lr Joną. Ki>ųs lr 
Jų irimas: puss aerę Salomlfe 
Šidlauskienę Ir Jos ftelmą; 2 
ftvogarlus Ignacą Ir Mot'ejų 
Kietas Ir Jų Aejmas; Ir daug 
kitų giminių, draugų tr pažįs
tamų Lietuvoje paliko 3 bro
lius ir 3 eeseres.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos dr-jos Ir pr.e Jaunų 
Lietuvių Amerikoje Tauttftko 
kliūbft

Kūnas raftarvotas Antano M. 
Phillips įcoDly^lhJc. 3307 14>u- 
anica Avė. I aldotuvės Jvyks 
ftefttadten], sausio 29 d. Ift ko
plyčios 8:H<< va', ryto bus at
lydėtas | ftv. Jurgio parapijas 
bažnyčią, kurioje (vyks gedu- 
liųgos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas ) Kazimiero kiplnes.

NuoftlrAžlal kviečiame vlisss 
gimines, draugus Ir paž'stamus 
dalyvauti ftlose laidotuvės?.

NullBdą:— Mrttrris, Duktė. 
I*»«hnnlial. Puseescrč, ftvogerial 
ir visos kitos GltntnA".

Laid. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. YARds 490S.

Phones: CANAL 2616 
COMMODORE 576S 

PULLMAN 1270
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮMREIPKITES rRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI? AGENTŲ KOMISĄ.

L BUKAUSKAS
W1 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 96614605-07 S. Hermitage 

Avenue8UVIIW 200 PAMM1Ų 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriaosio Mntoriolo Ir Darbo.

•Mūaų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūaų Lietuviams 
kUentama pilną patenkinimą.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 U3UAN1CA AVE. PhoM VAS

' Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727 -

7. LIULEVIČIUS
4348 SO. CAUFOBNIA AVE. PhoM U4F. 3573

P. J. RIDIKAS
VENETIAN 

MONUMENT CO
VABDS 1119

Koplyčios VELTUI VinoM 
Chicagos Dalyse

Phone YARDB 0781
Radio Programai WGES 

' (1390 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtad 

8 vai. vak. •

MAŽEIKA
3319 UTUANICA AVE. Phone VABDS 1138—M

EVANAUSKAS

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

hn u BetierHay

l'.S.WAR BONDS
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
-T-'-už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Lietuvis marinas dalyvavo Bougainville 
salos kovose, įdomus jo laiškas

Marine private Vincentas 
J. Vyšniauskas gimė kovo 
14 d., 1921 metais. Baigė
Aušros Vartų lietuvių para
pijos pradžios mokyklą ir 
Harrison Technical aukštes
nę mokyklą. Jo tėveliai, Jo
nas ir Leonora Vyšniauskai 
gyvena Marųuette Park ko
lonijoj, 7035 So.» Rockwell 
str. Vincas dalyvavo Bou
gainville salos kovose. Jis 
atrašė savo tėveliams ir se
selėm Onai ir Amelijai laiš
ką..
ĮDOMUS LAIŠKAS 
APIE KOVAS

Vincas Vyšniauskas rašo:
“Brangūs tėveliai ir sese

lės, paimkite pasaulio žemė
lapius ir paieškokite salos, 
kurios vardas Bougainville, 
Pietų Pacifike. Saugokite vi
sus aprašymus apie šią salą, 
nes aš šioje saloje kariavau, 
dalyvavau mūšiuose.
t

“Jūsų novenos prie Sopu
lingosios Motinos man daug 
padėjo.

taus tai perdaug. Lyja be
veik kiekvieną dieną.”

Vincas Vyšniauskas į U. 
S. marine corps įsirašė spa
lių 15 d., 1942 m. Į užjūrį 
išvyko vasario mėnesį, 1943 
m. Naujoje Zelandijoje iš
buvo penkis mėnesius, o 
paskui buvo Guadalcanale.

Vienas žuvo, trys su
žeisti susidūrime

Walter Oppenheimer, 35 
metų amžiaus, 5230 Drexel 
avė., buvo užmuštas ir trys 
kiti asmenys buvo sužeisti 
pereito trečiadienio vakare 
(8:50 vai.), kai trokas pri
krautas mėsos susidūrė su 
automobiliu, 73-ioje ir State 
gatvėse.

Troko vairuotojas išvengė 
sužeidimų, nors trokas buvo 
paliestas ugnies. Troke bu
vęs mėsininkas buvo sužeis
tas, jis apdegė.

Vincas J. Vyšniauskas 
Marine private

♦ » w
“Vieną dieną, kai m©3 bu

vome kovoje, japonai ėmė į 
mus šaudyti. Aš įpuoliau į 
lapių urvą ir kiekvieną kar
tą kai tik aš pasikėliau, ja
ponų sniperis į mane šaudė.
Aš nežinojau kas jam atsi
tiko, bet kai mums buvo 
liepta eiti artyn, jis nustojo 
į mane šaudyti.

“O kitą kartą mums liepė 
į lapių urvą įšokti, nes mū
sų artilerija žadėjo šaudyti, 
japonai į mus šūviais atsi
liepė. Vienas šovinys krito 
10 pėdų nuo mūsų lapių ur
vo ir mus su žemėmis už
vertė. ' ’ :
BOUGAINVILLE SALOJE 
ŽEME DREBĖJO

“Vieną dieną mes turėjom 
žemės drebėjimą. Žemė dre
bėjo 10 kartų vieną dieną, 
tris kartus labai drebėjo.
Bet pirmą kartą buvo bai
siausia. Atrodė, kad koks 
milžinas pakėlė visą salą ir 
labai papurtė. Net dideliai 
medžiai krutėjo. Jei aš ne
būčiau užsikabinęs, mane 
būtų gana smarkiai pakra
tę.

“Šitoje saloje yra didelis 
vulkanas. Labai gražu pa
matyti. Kai jis verda, dūmai 
eina iš viršaus ir šonų. O 
dumblynų ir pelkių pilna.
Per dvi naktis aš išbuvau
dumble iki juosmens. O lie- Į pintis dantų sveikatingumu.

SVEČIUOSE PAS WACS Sužeisti amerikiečiai kariai

677 sužeisti 6-iuose karo frontuose

Ši nuotrauka padaryta kur nors Anglijoj Kalėdų dieną, 
kuomet leitenantas generolas Ira C. Baker, vadovaujantis 
Aštuntosios Armijos oro jėgoms, buvo pakvestas WACS 
į svečius pietums. Šalę jo WACS kapitonas, katalikė Ma
ry Hallaren iš Lowell, Mass., gieda kalėdines giesmes. Ji 
yra komendantas pirmo WACS bataliono, nusiųsto An- 
glijon. (NCWC-Draugas photo)

Šešiuose frontuose

Žuvę Amerikos kariai

Kaip kiaulės lašiniai 
pateko knygon?

Miss Elsie McKay, Oak 
Park viešo knygyno tvarky 
toja, pastebėjo ką žmonės .j 
palieka knygose, kai jie grą
žina knygas į knygyną. Ji 
pranešė pereitą antradienį, 
kad ji rado knygose fotogra
fijas kūdikių pranešimo at
virutes, nagams karpyti 
įrankius, degtukus, * bobby 
pins, karo štampas, karo bo
nus, pinigus ir maisto są
skaitas ir vieną gabaliuką 
lašiniukų. Visi daiktai bus 
grąžinti, kai savininkai atsi
šauks, bet lašiniukai buvo 
išmesti laukan.

- WashLngton, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 338-ių 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio, Vi
durio Rytų ir pietvakarių 
Pacifiko . apylinkių karo 
frontuose.

Žuvusiųjų skaičiuje šešio
lika vyrų yra iš Illinois val
stijos, penki iš Indiana, pen
ki iš Michigan ir aštuoni iš 
Wisconsin.

Laivyno nuostoliai

. Kai ėmė šnekėti - nė
ra galo nei krašto 

kalbai

Laimėjo $24,000 už 
netekimą klausos

Viena Chicagos moteris 
pereitą trečiadienį laimėjo 
bylą New York teisme, ku
riame jai buvo paskirta iš 
vieno ausų specialisto $24,- 
000.

Moteriai buvo daroma au
sų operacija, kad jai atitai
sytų girdėjimą, bet moteris 
liko kurčia. Moteris nusi
skundė, kad ausų gydytojas 
jos neįspėjo, kad operacija 
gali nieko nepagelbėti.

Moters vyrui priede buvo 
priteista $4,000 už išlaidas, 
kurios įvyko darant tris ope
racijas jo žmonai.

Ausų specialistas pareiš
kė, kad jis apeliuos dėl to 
nutarimo.

Danlg savaite
Clayton F. Smith, Cook 

kauntės boardo prezidentas, 
pareiškė kad nuo kovo 20 
iki 25 dienos yra skiriama 
dantų sveikatos savaitė. 
Ypač karo metu svarbu rū-

Clayton, Ga. — Teisme 
moteris liudininkė nieko ne
kalbėjo. Advokatas negalėjo 
išgauti jos kalbos. Tada jis 
uždavė daug klausimų. Jo 
pastangos buvo sėkmingos ir 
liudininkė ėmė kalbėti be ga
lo ir be krašto. Ji nesileido, 
kad būtų jos kalba pertrauk
ta. “Jūsų malonybė, gal jūs 
galite sustabdyti šią liudi
ninkę”, — kreipės advoka
tas į teisėją, — “ji nenori 
atsakyti į mano klausimus.”

“Jūs sustabdykite”, — ta
rė teisėjas. “Jūs sukėlėte jo
je kalbą.”

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Washington, D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad septy
ni jūrininkai mirė (žuvo), 
115 buvo sužeisti ir 72 din
gę.

rr rr

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį pranešė 677 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio, Vidurio Rytų ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo frontuose.

Sužeistųjų skaičiuje dvi
dešimt trys vyrai yra iš Illi
nois valstijos, jų skaičiuje 
yra pvt. Walter A. Jablonskį, 
jo motina Mrs. Mary Jab
lonskį gyvena Chicagoje, 
1355 West Walton str. Atro
do lietuviška pavardė.

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje penkiolika vyrų yra iš 
Indiana valstijos, dvylika iš 
Michigan ir devyni iš Wis- 
contin.
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Baltagalvis Vaikas 
turės ekstra vaidinimus

Sausio mėnesį Goodman 
Theatre scenoje lankytojams 
rodė vaidinimą “Baltagalvis 
Vaikas”. Kadangi lankyto
jams labai patinka, tai bus 
du ekstra vaidinimai vasario 
4 ir 5. Vaidinimas vaizduoja 
išlepintą berniuką, jo 
džiaugsmus ir nelaimes, ir 
kaip visi iš jo laukiau dide
lių darbų.

Lietuvaitės veikalai De 
Paul universiteto mu

zikos mokyklos 
koncerte

De Paul universiteto mu
zikos mokyklos originalių 
veikalų koncertas įvyko sau
sio 21 dieną, 1944 metų. 
Koncertą išpildė Dr. S. Lie- 
berson studentai.

De Paul universiteto mu
zikos mokyklos originalių 
veikalų koncerte buvo išpil
dyti du veikalai parašyti 
lietuvaitės sesers M. Ber- 
nardos, C. S. C.I

Sesers Bemardos buvo 
koncerte išpildyti šie veika
lai: Missa Regina Paeis ir 
Lithuanian Rhapsodie. Mis
sa “Regina Paeis”, parašyta 
moterų balsams, išpildė Šv. 
Kazimiero Akademijos cho
ras, vadovaujant seseriai M. 
Bernardai. Ir Lithuanian 
Rhapsodie, parašyta sesers 
M. Bemardos dideliam or
kestrui, išpildė du pijanai, 
grojant Magdalen Massmann 
ir Shirley Effenbach.

De Paul universiteto mu
zikos mokykla randasi 64 
East Lake str., Chicago, UI.

Tragiškas įvykis

Baisu ir šiurpu
New Haven, Conn. — New 

Haven policija pareiškė pe
reitą antradienį, kad Walter 
W. Law, 39 metų amžiaus, 
iš New Haven, po 48 valan
dų klausinėjimo prisipažino, 
kad jis nužudė ir įkišo į pe
čių Miss Rose Brancate, 28 
metų amžiaus, New Haven 
Journal Courier reporterę 
(laikraštininkę).

Rose Brancato buvo din
gusi liepos 5 dieną, 1943 me
tų, ir nuo to laiko niekas 
apie ją negirdėjo ir niekas 
jos nebematė. Ji buvo žiau
riai nužudyta. Iš Law prisi
pažinimo galutina išvada 
buvo, kad jis “mergaitę nu
žudė ir sudegino jos lavoną”.

Miss Brancato nesitrankė, 
mėgo namus ir buvo veikli 
American Woman’s Volun- 
teer • tarnyboje (Service), ir 
dirbo dalį dienos pirm jos 
dingimo AWVS ofise, tuose 
namuose, kur Law buvo pri
žiūrėtojas.
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Sumažėjo "gyventoju 
skaičius Stateville ir 
Joliet kalėjimuose
Joseph E. Ragen, kalėji

mo viršininkas, pereitą tre
čiadienį pranešė, kad State
ville bausmės namuose ir se
name Joliet kalėjime dabar 
yra 4,478 kaliniai. Tai ma
žiausia kalinių per paskuti
nius keturiolika metų. Visą 
laiką kalėjimuose gyventojų 
buvo daug, Ragen pasakė, 
pavyzdžiui 1939 metais, lap- 

1 kričio mėnesį, buvo 6,122 ka- 
i liniai. Kalinių mažėjimas 
i prasidėjo 1940 metais, kai 
pakilo darbingumas ir pra
dėjo šaukti į kariuomenę.

ARGENTINOS MINISTRAS

Gen. Alberto Gilbert, Ar
gentinos uža'enių reikalų 
ministras, kuris pranešė A- 
merikos Jungtinėms Valsty
bėms ir Didž. Britanijai a- 
fpie Argentinos nutraukimą 
ryšių su ašimi. (Acme-Drau 
gas telephoto)

230 milijonu svarų 
tauku 1944 metams
Amerikos šeimininkės yra 

kviečiamos sutaupyti 230,- 
000,000 svarų vartotų tau
kų ir riebalų laike 1944 me
tų karo reikalams. Apie tai 
pranešė pereitą sekmadienį 
Cranston Williams, iš Ame
rican Newspaper Publishers 
Association, vienas to va
jaus vedėjas.

SYRACUSE, N. Y., sausio 
27 d. — Keleivis Thomas 
D’Orlo, iš New York miesto, 
šiandien gavo “didžiausio 
miegalio” medalį. Jis miego
jo pirmadienį, kai traukinys 
Water Level Limited nuėjo 
nuo bėgių, kur devyni sallo- 
rai buvo sužeisti.

Kai pereitą trečiadienį bu
vo apžiūrima sudužusio trau
kinio liekanos, geležinkelio 
vyrai rado D’Orio aukštuti
nėje lovoje, paskutiniame 
vagone, ir jį pažadino. Jo 
pirmas klausimas buvo: “Ar 
mes jau esame Chicagoje?”

X 1000 ‘ Draugo ’ ir “Lai
vo” egzempliorių išplatinta 
a. a. kun. A. Baltučio laido
tuvių dieną ir daug gauta 
naujų skaitytojų. Daugelis 
marketparkiečių tikrai pa
gerbė velionio norus, kad 
“Draugas” Marųuette Park 
būtų kuo plačiausiai skai
tomas.

X James Kazakevičius, 
cįderietis, randasi Berwyn 
ligoninėj labai sužeistas. Ne 
laimė įvyko paprastam tro- 
kui susidūrus su ugniagesių 
troku. Nukentėjęs buvo ir 
vienas ugniagesių, kurie va- y 
žiavo į gaisrą. Vienas sve
timtaučių žuvo.

X Mykolas Daugirdas, se
nas No. Side gyventojas ir 
veikėjas, rimtai sirgęs da
bar kasdien eina geryn. Dau 
girdai gyvena adresu 1615 
Nv Wood St. V. Daugirdie
nė yra “Draugo” korespon
dentė, DKK narė. v I

X Antanas Jonča, senas 
Melrose Park lietuvių vei
kėjas, asistentas superinten- 
dent Chicago Rivet and Ma
chine Co., buvo pirmas liu
dytojas federaliam teisme 
prieš Franz Schoennagel, 
kuris viešai pareiškęs, kad 
vokiečių tauta rasės atžvil
giu yra aukščiausia ir kad 
kurią nors dieną ji valdys 
visą pasaulį. Atsisakęs dirb
ti kulkas, šis tipas dar pa
reiškė: “Aš grįšiu atgal į 
Vokietiją ir parsiųsta pilie
tybės popieras Rooseveltui, 
kuris ž;nos ką su jomis pa- f 

daryti”. Už provokiškumą 
jis 1942 m. buvo prašalin
tas iš tos dirbtuvės.

X Ciceriečiai kvatos sek
madienio vakare, parapijos 
salėj, Moterų Są-gos kuopos 
parengime. Juokų pilną mai 
šą atveš Aušros Vartų pa- 
rapijos choristai. Visi atsi
lankykite ir pasijuoksite iki 
šonų skaudėjimo.

X Staff Sgt. Jerome Bal
sevičius, sūnus senų West 
Side biznierių Balsevičių, 
savininkų Hardware krau
tuvės, 2325 S. Hoyne Avė., , 
vasario 6 d. susituoks su 
Charlotette Rose Misic. Šliū 
bas bus Holy Trinity baž
nyčioj:, prie 19 ir Throop 
St., 4 vai. popiet.

X Bruno ir Stefanija 
Lenks, savininkai Midwest 
Store, 5354 S. Ashland Av., 
kad ir būdami užimti biz
niu, tačiau randa laiko iš 
laikraščio sekti mūs veikia
mą. žinių jiems kasdien tei
kia “Draugas”. Jų reziden
cija yra adresu 5801 S. San- 
gamon St. r z

X L. V. Chicago apskr. 
tradicinė šv. Kazimiero šven 
tės dvasinė puota šįmet hus 
Sv. Antano parapijos baž- f 
nyčioj, Cicero, kovo 5 d., 9 
vai. ryto. Puotos dalyviai 
šv. Komuniją aukos už grei
tą karo pasbaigimą ir tei
singą, pastovią taiką.

PIRKITF KARO BONUS!




