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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish
from the earth.“

—Abraham Lincoln

Voi. XXVIII

JAPONAI KANKINA BELAISVIUS AMERIKOS KARIUS
ATMUŠĖ NACIU ATAKA IŠ ROMOS

Orinėse kovose numušta 50 lėktuvų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Alžyre, sausio 28.—Dešim
toji vokiečių armija, lėktu
vų padedama, smarkiai ata
kavo sąjungininkų Nettuno 
poziciją, bet mūšyje prie 
Carroceto buvo britų karei
vių atmušta. Carroceto ran
dasi ant Via Anizate kelio, 
10 mylių j šiaurę nuo Anzio 
ir 21 mylią j pietus nuo Ro
mos.

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
nukentėjo didelį pralaimėji
mą ore, kuomet per 24 va
landas prarado bent 50 lėk
tuvų kovose virš Nettuno ir 
pietinės Prancūzijos, kur

deda atsipeikėti po netikė
to išlipdinimo, ir dabar ren
giasi dideliam mūšiui už 
Italijos sosfnę.

Šios dienos komunikatas 
iš sąjungininkų štabo sakė 
Gen. Clark penktoji armija 
visvien praplėtusi savo po
ziciją, ir suėmusi daug vo
kiečių belaisvių. Vienas ko
respondentas sakė br itai ir 
amerikiečiai po keturių die
nų taip stipriai įsisteigė sa
vo pozicijose, kad jie 'tikrai 
gręsia Romai.

Anot kito raporto, penk
toji armija pasivariusi kran 
tu iki kitos vietos, 12 my-

mūsų didieji lėktuvai ata- lių į šiaurę nuo Anzio. Amc- 
kavo tris aerodromus prie rikiečiai vakiar pasistūmėjo 
Marseillio ir Montpellier, ir pirmyn dvi mylias kitam
apdaužė bazes iš kurių vo
kiečiai atakuodavo sąjungi
ninkų laivu,3 prie 
krantų.

Dideli nacių šarvuoti trau 
kiniai, atvežti beveik prie 
Romos, apšaudė sąjunginin
kų pozicijas. Koresponden
tų raportai sakė naciai kon
centruoja savo 60 tonų Ti
ger tankus prie sąjunginin
kų pozicijos. Vokiečiai pra-

sektory.
Penktos armijos frante,

Itali jos prancūzai kareiviai'! varosi 
pirmyn kelias mylias į šiau 
rę nuo Cassino. Prancūzai 
stumiasi pirmyn nežiūrint 
nepalankių žemės sąlygų ir 
didelės opozicijos.

Aštuntos /armijos -fronte, 
rytiniam Italijos pusiausa- 
lio krante, pranešama, tik 
apie patrolių veiklą.

Atakose ant Marshall Estai patriotai užmuša 
salų numušė bent labai daug vokiečiu

PASAKOJO KAIP JAPONAI KANKINO BELAISVIUS NEDAVE NEI MAISTO NEI VANDENS, 
NUGALABIJO, NET GYVUS LAIDOJO
Amerika nubausianti kaltuosius japonus

VVASHINGTON, sausio 28 
—Amerikai viešai paskel
bus raportą apie kareivių 
kankirimą dėlto, kad Japo
nai atsisakė daugiau belais
viais apsikeisti, ir neleidžia 
jiems pristatyti pagalbos, 
užsienių reikalų sekretorius 
Hull sakė vyriausybė renka 
risas žinias apie belaisvių 
būklę, kad P° karo būtų ga
lima tinkamai nubausti kal-

Oficialus smulkus raportas apie tai, kaip japonai kankino ir badu marino amerikie- tuosius japonus karininkus, 
čius ir filipiniečius kareivius buvo sudary tas iš šių trijų karininkų suteiktų žinių.
Jiems dar pasisekė pabėgti iš japonų belą isvės, bet bent 5,200 amerikiečiai jau žuvo 
japonų stovyklose jų žiniomis, o nežinoma kiek tūkstančių mirė ir miršta kitose ja
ponų stovyklose. Iš kairės į dešinę: Lt. Col. William E. Dyess, kuris neseniai žuvo lėk
tuvo nelaimėje; Lt. Col. S. M. Mellnik, ir Comdr. Melvyn H. McCoy. (Acme-Drau
gas Telephoto).

karštą saulę ir dulk ų debe
sis. Japonas kareivis atėmė 
Dyesso vandenį ir davė jį 
arkliui, po to numetė bute
lį.

Ligoniai buvo išvaryti iš li
goninių ir priversti maršuo- 
ti su kitas. Nakties metu 
japonai uždarė belaisvius 
siauram aptvertam tvarte 
taip, kad nė vienas negalėjo 
prigulti. Kadangi nebuvo 
gėrę, japonas karininkas 
leido jiems atsigerti iš ne
švaraus gyvulių prūdo. Vi
są la:ką negavo maisto.

Tas tęsėsi per šešias die
nas. Kuomet silpnesni vyrai 
sukrisdavo, nebuvo leista 
kitiems gelbėti. Nuėję to
liau, girdėdavo tik šūvius.

Trečią dieną prasidėjo 
dar kitas kankinsimas. Be
laisviai buvo priversti visą 
dieną sėdėti saulėje, be van
dens. Kiti išėjo iš proto, ir 
keli mire. Trys filipiniečiai 
ir trys amerikiečiai buvo 
palaidoti, kol dar buvo gyvi.

Bemaršuojant praeita pro 
kelis šulinius. Kuomet 6 fi
lipiniečiai bėgo į juos atsi
gerti, visi buvo nušauti. 
Prie Luboa jie matė filipi
nietį perskrostą ir pakabin
tą ant spygliuotos tvoros.

Pirmas maistas, sardin- 
kos ir ryžiai!, buvo jiems 
duotas tik po septynių die
nų. Stovykloje buvo vienas 
kranas 12,000 vyrų, tad jie 
turėdavo laukti apie 12 va
landų, kad gauti atsigerti.

Po savaitės, 20 amerikie
čių ir 150 filipiniečių mir
davo kasdieną; po dviejų 
savaičių tos skaitlinės pasi
darė 50 ir 500. Ligoniai ir 
badaujantieji buvo priversti 
dirbti sunkius darbus kol 
krisdavo negyvi.

Trys karininkai, kurie 
bandė pabėgti, buvo japonų 
sugauti. Jų marškiniai buvo 
nuvlkti, rankos surištos už 
nugaros ir tuomet buvo 
šniūrais iškelti kepti karš
toje saulėje per dvi dienas. 
Japonai periodiniai apdau
žydavo juos paprastais bal
kiais. Galų gale vienas bu
vo nugalabintas, kitas nu
šautas.

McCoy, Dyess ir Mellnik 
pabėgo 1943 m. balandžio 
mėn. 4 d. Kiek žinoma, tik 
keturi kiti belaisviai pabė
go iš japonų stovyklų.

WASHINGTON, sausio 28 
—Amerikos vyriausybė pa
skelbė žinias apie tai, kaip 
japonai kareiviai kankino 
Bataan ir Corregidor salose 
suimtus amerikiečius ir fili
piniečius kareivius. Sudėti
nis armijos ir laivyno ra
portas pranešė apie nežmo
nišką japonų elgesį eu su-

NAUJA ATAKA PADEGE BERLYNĄ
* *

Nacių sostinei teko dar 1,500 tonų bombų

Naciai toliau evakuoja
Baltijos pakraščius 

savo apsigynimui
WASHINGTON, sausio 28 

— (OWI) —Londono radio 
pranešimu, Latvijos ir Es
tijos žmonės evakuojami iš 
Baltijos jūros pakraščių, ir 
vokiečių pozicijos ten stip
rinamos, matomai atmuši
mui rusų atakų iš Lenkijos.

Anot BBC radio, Estijos 
ir Latvijos partizanų veikla 
gyvėja.

Nesenai tuose kraštuose 
rapgyvendinti vokiečiai da
bar išgabenami į vakarinę 
Lenkiją. Įvarus nacių fab
rikai uždaromi ir darbas 
keliuose naujuose aerodro
muose Estijoj nustabdytas.

LONDONAS, sausio 28.— didelius gaisrus Berlyno į imtais karo belaisv iais

WASHINGTON, sausio 29 
— (OWI)—Vėliausiomis ži
niomis, estų patriotų dali
nys užpuolė geležinkelio 
3totį, kur vokiečiai ruošėsL 
vykti į frontą. Estai užmu
šė 60 vokiečių.

Kelias dienas vėliau tie 
patys patriotai užpuolė ge
ležinkelio sargą, užmušė 24 
vokiečius, ir keVose vietose

Šimtai didelių britų lėktu
vų vakar naktį išnešė nau
ją Ataką ant -Vokietijos sos
tinės. Matomai sąjunginin
kai nori visiškai sunaikinti 
Berlyną, kuris, anot Gen. 
H. Arnold pareiškimo, jau 
ir taip buvo didžiumoj išnaii 
kintas.

Britų pranešimas sakė 
ataka buvusi ‘ ‘labai, stipri,” 
ką nurodo ir faktas, kad iš 
naktinių atakų negrįžo -34 
britų lėktuvai. Praneš'me 
nepasakyta kiek ten numes 
ta bom.bų, bet veikiausiai 
tas kiekis siekė apie 1,500 
tonų, kaip ir ankstyvesnėse 
atakose. Tuo būdu, pertru-

tv i «■ n Puti Augiau negu du mė-Pirklte Karo Bonus nesiūs, ant Berlyno numesta 
suvirš 18,000 tonų bombų.

pakraščiuose, kur randasi 
to miesto didieji fabrikai.

Kiti britų lėktuvai tuo

Tas raportas buvo sudir 
rytąs iš pareiškimų, kuriuos 
po priesaika padarė kari-

pat metu atakavo Helgo ninkai, kurie pergyveno kan
‘landą, nacių Laikomą salą 
Šiaurės jūroje, neišvardin-

kinimą, marinimą badu, ir 
galų gale pabėgo. Tie kari-

tus taikinius vakarinėj Vo- ninka’i, kurie grįžo ir /pra ne
kieti joj ir šiaurinėj Prancū- šė apie pergyventus ameri-

RUSAI STUMIA NACIUS Į ESTIJA

27 japonu lėktuvus
PEARL HARBOR, 3ausio 

28. — Paskutinėse penkiose 
atakose ant Marshall saly
no, amerikiečiai lakūnai nu
mušė 27 japonų lėktuvus.
Vėliausios atakos ant Mar- 
shallų buvo išneštos be nuo
stolių, nežiūrint didelės pr e 
šo opozicijos.

Adm. Nimitz pranešimu. 
armfijo3 bomberiai sausio 
25 d. atakavo japonų įren
gimus Kwajialein, Maloelap 
ii* Millp ntnlinnop
dieną vidutinį bomberJ Ilmen ežero sektory apsupo 100,000 nacių 
grįžo atakuoti Maloelapą, ii MASKVA, sausio 28. — 
puolė Jaluit. Greit žygiuojančios rusų ka

riuomenės stumia apdaužy
tus vokiečius atgal linija 
einančia per JOarva. (Estijo- 

a akavo sandėlius ir aero- Luga ir Staraja Russa. 
dromo įrengimus. Dvide- ptugaį visiškai suaižė nacių 
šimts japonų naikintuvų Įįnjįas apiinfc Leningradą ir 
bandė jiems priešintis, bet strateginius Voloso-
11 jų buvo tuoj numušti. vo ir Toano geležinkelių

Maloelap atoly bomberiai 
atakavo aerodromą. Sekan
čią dieną Amerikos lėktuvą?.

Japonai vijosi amerikiečius 
4r per 50 mylių kovą bom
beriai ir juos saugą naikin
tuvai numušė dar penkis 
priešo lėktuvus.

KALENDORIUS
Sausio 29 d.: šv. Pran

ciškus Salezietis; senovės: 
Girkantas ir Santvaras.

Sausio 30 d.: šv. Marty
nas; 4-tas Sekm. po 3-jų 
Karalių; senovės: Manvylis 
ir žibonė.

ORAS
Dįdinai ūkanota. šalčiau.

centrus.
Vokiečiai desperafškrai ko 

vbja, kad neįleisti rusus į 
Ljubano ir Čudovo miestų 
gatves. Žemutiniam šiauri
nio fronto gale naciai į va
karus nuo Novgorodo ir H- 
men ežero bando sulaikyti 
rusus nuo Leningrado-Peko- 
vo ir Leninsrrado-Vitebsko 
srelež'nkelių. Kiti rusų dali
niai j/au randasi tik dvi my
lias nuo Vitebsko linijos.

Vokiečiu raportas sakė 
smarkios kovos vyksta prie 
Kerčo, rytiniam Kryme, ir

aplink Perekopą, šiaurinį 
įėjimą į nacių l&'komą Juo
dosios jūros pusiausalį 
Berlynas sakė vokiečiai pa
sivarę pirmyn vakarinėj Uk 
rainoje, į pietvakarius nuo 
Pogrebišče, ir sakėsi sunai
kinę 234 rusų tankus.

Rusų armijos Laikraštis 
Raudonoji! žvaigždė sakė 
vokiečiai koncentruoja liku
čius aavo supliektų divizijų 
Vi ritas sektory, kas nurodo, 
jog į šiaurvakarius nuo H- 
men ežero apsupta iki 100,- 
000 vokiečių, kuriems grę
sia pražūtis.

Raportai rš fronto sako 
naciai siuntę savo kareivius 
į beviltiškas kovas palei Le- 
ningrado-Maskvos geležin
kelio liniją, ir kad daug jų 
buvo užmušto ir suimta. 
Likusiems gręsia apsupimas 
arba mi'rtis ežeruose vaka
ruose.

Ankstyveshi švedų prane
šimai'. sakė ataka sukėlusi

zijoj, ir numetė minų prie
šo . vandenyse.

Čia nežiūrima. į vakar nak 
ties ataką, kaipo paskut inę 
ant Berlyno, bet manoma 
tai buvo viena iš paskutinių
jų to miesto pribaigimui.

Tuoj išaušus šį rytą dide
li Amerikos bomberiai skri 
do į nacių taip vadinamos 
“Atlanto sienos” pusę, tęsti 
sąjungininkų atakas ant na
cių pozicijų. Amerikos štat- 
bo pranešimas sakė “mili- 
tarnis taikinys šiaurinėj 
Prancūzijoj ” buvo subom- 
buotas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Jugos

lavai partizanai perkirto 
svarbųjį Belgrado-Zagrebo 
geltežinkdi'i šešiose vietose. 
Visuose frontuose vyksta 
smarkūs mūšiai.

IŠ WASHINOTONO. — 
Prezidento sekr. Early sakė 
nebeliko vilties pasiųsti ame 
rikieėiams belaisviams Ja
ponijoje pagalbos. Nežino
ma kiek iš viso amerikiečių 
mirė japonų stovyklose.

IŠ BUENOS AIRES. — 
Argentįnos vyriausybė už
draudė pinigines transakci
jas tarpe argentiniečių ir 
ašies valstybių.

Vokiečiai mobilizuoja
Estijos jaunus vyrus
WASHINGTON, sausio 29 

—(OWI)—Turi radio pra
nešė, kad naciui mobilizuo
ja Estajos 16-18 metų am
žiaus vaikinus milltarinei 
tarnybai. Vokiečiai mato
mai imasi visokių priemo
nių, kad surinkti pakanka
mai) vyrų atsispirti vis di
dėjančiam sąjun g i n i n k ų 
spaudimui visuose frontuo
se.

Šimtas jaunuolių buvo ne 
senai pasiųsti iš Talino į 
Vcikieti'(ą militariniam ap
mokymui.

KONGRESAS PIKTINASI DEL JAPONŲ ŽIAURUMO
VVASHINGTON, sausio 28 

—Senatorius Bennett Clark 
šiandien sakė amerikiečiu 
kankinimas turėtų duoti A-

merika'i akstino neleisti Ja- 
Donijai pasiduoti, kol nebus 
išbombuota visa Japonija

Kiti net stipriau pareiškė.

kiečių kančias, yra Cmdr. 
Melvyn H. McCoy; Lieut. 
Col. S. M. Mellnik, ir Lieut/ 
Col. William E. Dyess. Dy
ess nesenai žuvo lėktuvo ne
laimėj Burbank, Califomi- 
joje.

Oficialus raportas šakoju 
pareiškimai padaryta ne iš 
girdėtų dalykų, bet iš savo 
pergyventų kančių ir ką jie 
pastebėjo belaisvių stovyk
lose. Raportas taipgi sakė 
jų pareiškimai buvę patik
rinti ir iš ki-tų šaltinių.

Tie trys karininkai sakė 
kelis syk daugiau amerikie
čių kareivių numirė japonų 
stovyklose, negu ką jiapcnai 
pranešė. Amerikiečių ir fi
lipiniečių kankinimas pra
sidėjo tuoj po to, kaip pasi
davė prieš daug didesnes 
japonų jėgas. Anot prane
šėjų, jeigu jie būtų žinoję 
kas jų laukia, .jie niekuomet 
nebūtų pae’davę ir būtų ver 
čiau kovoję iki ’ paskutinių
jų

Tūkstančiai belaisvių bu
vo suvaryti Krūvon Marive- 
les .aerodrome balandžio 10 
d. ryte. Kiti jų turėjo mais
to, bet jiems nebuvo leista 
valgyti. Japonai padarė 
kratą ir atėmė viską iš be
laisvių. Tie, kurie turėjo ja
ponų pinigus ar kitus daly
kėlius buvo tuoj nugalabin
ti.

Tuomet, grupėmis nur 
500 iki 1,000 jie per šešias 
dienas buvo varomi į San 
Fernando, 85 mylias

Sužalojo priešo laivu
PEARL HARBOR, s. 28- 
Laivyno patrolė3 lėktuvai 

manoma nuskandino priešo 
aliejaus tankerį, kurį sau
sio 25 d. atakavo ir smar
kiai sužalojo į pietryčius

per nuo Eniwetok atolio.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, sausio 29, 1944

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Metinis susirinkimas

Šv, Juozapo draugijos į- 
vykęs sausio 23 d., Lietuvių 
Auditorijoj ne vien buvo 
skaitlingas dalyviais, bet 
gausus nutarimais šių me
tų veikimui. Iš patiekto me
tinio raporto pasirodė, drau
gija tvirta fina/isinia.\ Be 
nuosavo namo (Lietuvių 
Auditorijos), kuri turi per 
pus su Šv. Baltramiejaus
draugija, dar pinigais turi, 7 vai. vak., Lietuvių Audi-

Muckus, maršalkos Jonas 
Vardiauskas ir tvarkdarys 
Staniulis, teisėjas Jeronimas 
Šimulynas, svetainės komi
sijos nariai: Juozas Gilber
tas ir Juozas Butkus (nau
ji). Enrikas

Metinis vakaras
šv. Onos draugystė ren

giasi prie savo metin’o va
karo, kuris bus sausio 30 d.,

virš $8,000.00 (didžiuma in
vestuoti j U. S. karo bonus). 
Ir šiam susirinkime nutar
ta dar pirkti U. S. karo bo
nų už $2000.00.

Nutarta: 1) prisidėti prie 
“Lietuvių Dienos’’ šią vasa
rą, bendrai su kitomis drau
gijomis; 2) minėti Vasaro 
16 d., Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktj; 3) palai
kyti dienraštį “Draugą” o- 
ficialiu organu } 4) garan
tuoti narių pomirtinės $150, 
nežiūrint narių skaičiaus.

Valdyba dėl 1944 m. v'en- 
balsiai tapo užgirta visa se
na, susi dedanti iš darbščių, 
pavyzdingų vyrų, būtent, pir 
mininkas Vladas Skyrius, 
vise pirm. Pranas Buksas, 
rašt. G. P. Bukantis, finan
sų rašt. Juozas Butkus, ižd. 
Pranas Bakšys, iždo globė
jai Jonas Jakutis ir Jonas

PIRKITE KARO BONUS!

Negaliu Miegot— 
Negaliu Valgyti

Kai jum* prikimba ▼•iktminia efr 
kietėjimai ir Jūs jaučitė, nuvat* 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vot skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, neviriki. 
tiimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gezų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter'• daug metų išmėginto Gomoso. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip- 
ąi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
š 18 pačios Gamtos gyduolių 

šaknų, žiedų ir augmenų. Gomoso 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms ivalniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Vartoki! tikrai kain nu
rodoma ant bonkutės 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą ma
lonios pagelbos 

nuo užkietėji
mo varginimų 
if tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį, įsigy
kite Gomoso 
šiandien.

Jeigit jfls negalite nusipirkti 
Icė). siųskit prašymą dėl mūsų "susip 
mui” pasIPlyato. Oomoso ir gausite —

nvv a i 60c vert«*

U I Ik AI Bandymui Bonkuteg
DB. PRTKR’S OLBJO LINIMBNT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo rrumitišku ir neuralgiškų 
s'tansmų, mušk u link) nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimą i* 
aykstelėjimų.
DR. PETBPTS M A O 01.0 — slksHeaa
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavysdiiui rūkitiea 
nevirškinimas ir rėmuo.
I Supkit a”“Spedal Pasi* I

| lymo” Kuponą — Dabar I

IO įdėtas *1 00 Atsiųskit man ipmo- I 
kėtė 11 uncijų Oomoso ir dykai— J 
60e vertės — bandymui bonkutės I 
piejo ir Magniu. *

I O C. O. D. (Išlsidos pridėtos)

torijoje. Bus lošiama kau
liukais ir kortomis. Kiek
viena narė būtinai turi atsi
lankyti. Komisija kviečia ir 
visus lietuvius; turės labai 
puikių dovanų.
Mokinasi veikalą

Šv. Baltramiejaus parapi
jos choras turėjo metinį su- 
s'rinkimą. Pranas Akusevi- 
čius išrinktas pirmininku, jo 
brolis Stanislovas — vice 
pirmininku, Juozapas Matu- 
lėnas sekretorium, Marijona 
Akusevičiūtė finansų rašt., 
Anelė Bakšiūtė maršalka. 
Jonas Petraitis, Jr., iždin.

Nutarta perkelti repetici
jas iš penktadienių vakaro 
į trečiadienių. Prašoma visų 
narių lankytis į repeticijas 
Dabar choras mokinasi la
bai puikų ve/kalą, kuris bus 
suloštas choro metiniam va
kare. Diena bus vėliau pra
nešta.
Dirba Am. Raud. Kryžiui

Jau virš du metai, kaip 
lietuvių moterys darbuojas 
Amer. Raud. Kryžiui. Ypa
tingai Ona Jankauskienė ir 

{Ona Stulginskienė. Jos be 
sustojimo kas savaitę vieną 
dieną skiria. Raud. Kryžiui. 
Šios moterys buvo labai šau
niai pagerbtos ir gavo po 
dovaną. Darbuotojų grupėj 
yra virš 40 moterų, iš ku
rių kitos gavo po spilkutę, 
nes yra išdirbusios po 144 j 
valandas. Bet minėtos Ona 
Jankauskienė ir Ona Stul
ginskienė yra išdirbusios po 
virš 288 valandas. Jų dova
nos reiškia Labai dictelį pa
sidarbavimą.
Futbolo čempijonas

Sausio 19 d. John Man- 
vilio klūbo kambaryje buvo 
suruoštas bankietas, kuria
me dalyvavo apie 600 asme
nų. Bankieto tikslas buvo 
pagerbti du futbolo čempio
nus: Aleksandrą Kapturaus- 
ką ir Otto Grabam (svetim
tautis).

Aleksandras yra baigęs 
Šv. Baltramiejaus parapijos 
mokyklą ir jau trečias me
tas lanko Northwestern u-

ATMUŠAMOS NACIŲ KONTRATAKOS

■ Ht

Amerikos ir britų kariuomenė sutriuškino pirmas vo
kiečių kontratakas į'pietua nuo Romos. Kontratakose da
lyvavo pagarsėjusi Goeringo divizija. Tuo pačiu metu 
amerikieč'ai pasivarė ir (pirmyn Cassino fronte. (Acme- 
Draugas telephoto).

niversitetą. Ynai labai gabus 
futbolininkas.

Binkiet, atidarė Tats Rockford, |||. 
Waukegano miesto majoras.
Universiteto prof. Waldorff 
labai išgyrė jaunuolius 'r

Mirga-marga iš

pažymėjo, .kad Waukegano 
miestas turėtų džiaugtis 
jais ir didžiuotis. Abu spor
tininkai gavo dovanų nuo 
universiteto ir nuo majoro. 
Pastarasis įteikė po miesto 
raktą.

A. Kapturi3us^as savo pa
dėkos žodyje tarp kitko ap- 
ga’lestavo, kad šioje puoto
je nesiranda jo tėvas, kuris 
yra miręs, ir negali pasi- 
džiaugtis šiuo j,o sūnui su
ruoštu pagerbimu.
Lietuvė majoro sekretorė

Bronė Mačiuliūtė, duktė 
žinomų vietos veikėjų Ma
čiulių, gyv. adresu 825 Lin
coln Ave., pakviesta į sek
retores m’esto majorui. Ji 
yra baigus Šv. Baltramie
jaus parapijos mokyklą* ir 
Waukegan Township High 
School. Prieš <tiai dirbo Na
tional Discaunt Co.

Sveikiname!

Sausio 30 d. bus Lietuvių 
Piliečių klūbo metinis eusi-

Vasar o 6 d. bus Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mas, parapijos salėji. Bus 
suloštas gražus veikalas ir 
išgirsime gerų kalbų.

Var4««„
I 
I
* DR. PETER FAHRNEY k SONS CO. ,

■ IMI Wcnhtaątoa Rtvč.. CMooąn IV m. I 
ftcraloy «L. WbiBl|Mą. Mm.. Cm. Į

Adifau..
Pilto ON«

bonas paklausęs, kada jis a- ^11— 
teisiąs užsakų paduoti, nes 
tik 28 dienos teliko iki Už
gavėnių. “Dzūkų karalius” 
atsakęs: “Vis ck cik jam 
bus gerai ir su vienais už
sakais. Da, cik, cik, tikrai 
nebaigęs tartis.’’
Nežinia, kas yra, kad “dzū
kų karalius’* mokinas dai
nuoti. Sako, jei neapsivesiu, 
fci’i Povilui Petrėnui, A. Pui- 

(Nukelta i 6 pusi.)

Km. 8966 So. Talman Ave. 
Km Tel. OBOveUB 9617 
Offiee TeL

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

OFISO VALANDOS .
Valandos: 3—4 Ir 7—9 vakare 
Trečiad. Ir Nedaliomis susitarus 
2428 YVest Marųuette Road

rinkimias 2 vak popiet, o 
vakare šokiai. Visi nariai 
turit dalyvauti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIRTUVU

Mano 28 metų praktikavimu 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistu
Palengvina aklų Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. S pečiais atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki’ 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų o Ne

kėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys sutaiso
mos bo akinių. Kalnu pigiu kaip

Rockfordo miesto darbi
ninkams algos pakeitei $25 
i mėnesį. Visi miesto dar
bininkai susirašė į uniją. 
Sako, politikieriai nebegalės 
nsandravoti, arba darbų ža
dėti, kad už juos balsuotų.

4712 South Ashland Av.
TARDS 1373Sausio 26 d. klebonas kun. į 

K. Juozaitis buvo susitikęs > jaunuoliai, kurie nepriimami j
su “dzūkų karalium”. Kle- karo aviacijos skyrius iš priežas

ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave. 
Tel. Virginia 2114

8M Mvo Bašttnę I 
GHTON PARKĄ

Su Income taksais Ir kitais rei
kalais kreipkitės virftminStn 

an traku.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 
B motų patyrimas

TeLt Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.JANUARY H-31

Yra Geriausias Laikas rimti Firmos nosies 
Namų Materijoią UI Dar temomis Kainomlsl 

Atvykite Į mflsų Jardą lr apdrikite ata
ką ir ankštą rūftĮ LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vilkų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

DABAR

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LJTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

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

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I

CZZD

STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROtiĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

••‘'.M IflOMiMG'

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja
mi ir Ugi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokaml ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 1118 80*. M. Mourta, 8«e’r. 32M SO. HALSTED ST.

AKLI

4F
>Ofiso lr Akinių Dlrbtnvl
[6491 BO. HALSTED BT.

64th Street
BM 16 fid 4; mn 6 U 6

Būkit Malonūs 

k SAVO AKIMS!
para aklų visam rrv.nl- 

«n«l aaugoklt. Jaa l.ladamt lčeg. 
aatnlnuotl Jas modernISklausla 
metodą, kartą raųSJlmo mokslas 

rATTRIlčO ^

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

onoMvrnnrrAi 
1801 So. Ashland Avenne 

Rampas ll-toa 
i OAMAL esąs, Oktava 

•"•*<8«9O TAUUOX>«i
•įsa e. ». uu (si* p. m.■ųąaaa ItlS a. ra iki l:M p. a 

raMak Ir SeStad. Iii* a. aa. nų ftM m,

EXTRAI EXTRA!
Pąrmntnytan 

vardan tr 
adr

U etų vilkas 
žydukas

REMKITE
SIENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ

MONARCH LIQLOR
3529 So Halst-ed St 

PboM TARDa SOM

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln tbe line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Reprcsentative.

SHOVVKOOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

For appointment call — 
REPUBLIC 6051

4*

IHARGlJTLr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - USD kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. W ėst e m Ave., Chicago, III.
Telefonas — OROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
<648 So. Ashland Avenne

OFISO VALANDOS:
,Nw 2 Ud 4 ir ano 8 iki 8 vaL vak. 
p . NedUorais pagal sutartį 
Offles TeL TARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TaL TARds 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

▼ai: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienj pagal autartį.

Ofiso TeL VlRglnla 0038 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. I. DUNDULIS

TeL YARda 6921 
Baa.: EENwoed 5187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TaL CANaI 6122

DR. BIEŽIS i-
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—3 popiet Ir 7—8 v. v 
Trečiad. ir Šeštadienio 

ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

S241 YVest 66th Place 
Tel. REPnblic 7888

reL CANaI 0257 f
Re*. TeL: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Arteaian Ava
VALANDOS: 11 ▼. ryto Iki 3 p.p.

6 ild 9 val. vakare.

TeL YABda 8148

DR. V. A. SIMKUS r>
•YBYYOJAS IB CHIRURGAS 

IB AKINTUS PRITAIKO 
744 YVest 85th Street

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

Šventadieniais—11-12.-.......... ..... ■ ■ ■
Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savp ranko

mis. /J

Yalandoa:

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849 
Rezld.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ud 8 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
Ofiso TeL .... YTOginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CTTIRITRGAS 

4294 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
▼aL: 10-13 ryta. 34, 7-9 P. M. 

1147 A Halated 8L, Chicago

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. ’ 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
.Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MTThvay 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayctte 3219 
Boa. TeL LAFayetta 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2866 

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

Penktad. 8:30 IU 9:30 vak. 
fieštad. 6 vaL IU 9:90 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

b

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Vąia^doa: 8-6 popiet I PLATINKITE “DRAUGI»»



šeštadienis, sausio 29, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS S

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS" HEIiP WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph MS8-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpnwer Oomminslon no* 

rtatyninl reikalauja kad daugu
mas darbininku turi prigyti Pa- 
lluoanrimo Raštą (statement of 
avallahlllty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man* 
power Uommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar jūs galit gauti 
lr ar Jums reikalinga palluosa- 
vlmo raštas. .10 s sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA TUOJAUS

TROKAMS

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

Taipgi Mekanlkams Pagelbininku.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHESAPEAKE 8888

Mutual 

Trucking Co.
817 West 21st Street

VYRŲ REIKIA
Darbininku medžio Išdirbimo dir
btuvėje. Taipgi Shaper ir patyru
sių prie novelty rakandų.

FEDERAL WOODCARVING 
COMPANY 

1029 W. Chicago Avė.

ARC WELDERIŲ
Dieniniams ir Naktiniams 

šiitams.
Searles Electric 
Welding Works

1310 S. 47th Avė.
Cicero, III.

Darbininkų
Rankomis Trokerių 

ir Šlavėjų
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

3 ŠIFTUOSE

Illinois
Gear & Machine 

Company
2108 N. NATCHEZ

(6500 West)

TARDĖ DARBININKU 
Gera mokestis, gera transportacija. 

ASHLAND LUMBER CO.
1800 N. Ashland

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininkų

Abelnų Dirbtuvės Paprastų. Darbininkų 
Machinistams Pagelbininku 

Moteriai Handlers 
Welderiams Pagelbininku 

Hand Truckers

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

Ga
MER1T DIRBTUVE

įbumų Jvertinlmas dirbtuvėje duoda jums progos Jsidirbtl 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

Dirbtuvės tvarkoma Oanteen pristato valgios kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, bflklte prie eavo darbų.

Danty Machine.Special+ies, Ine. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

ETELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — TYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.

ARU KLDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbu

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsldirblmo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig įsldirblmo

PAGELBININKU PRIE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Įsldlrbtmas

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 MAŠINISTU 
TOOL MAKERS

Oera pradinė mokestis. Apmokamos 
atostogos. Progos )sldlrb(mul.

UNIVERSITY OF CHICAGO
•56 E. 38th St. Room 2Ot.

LANGŲ PLOVftJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atslšaukit 
Tlmekeeper’s ofisan. 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

FREIGHT
HANDLERS

77yac J VALANDA 
VIRŠLAIKIS PO 8 VAL

PASTOVUS DARBAI 
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

DIENĄ IR'NAKTĮ

SILVER FLEEI 
MOTOR EXPRISS, INC.

8857 S. JUSTINE ST.

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

Atslšaukit
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010

ENGINE LATHE 
OPERATORIŲ

Darbai dėl patyrusių vyrų. Gera 
ųiokestis. Mažiausia dabar dirba
ma 54 valandas į šiftą.

HANNIFIN MFG. CO.
621 S. Kulmar

VYRO
Mekanlškal patyrusio kad Išmokti 
amatą kaipo Die Maker. Mes Iftmo- 
kinglm. Puiki proga lr po karo dar
bas. dera mokestis. Atsišaukite

GRAND SPECIALTIES CO. 
3133 W. Gmnd Avė.

Reikia Malioriams 
Pagelbininku

Prie gramdymo ir valymo: 
darbas dirbtuvės viduje.

Cooper Carton Co.
4343 S. ASHLAND. 

(SOUTH ENTRANCE)
Reikia

Stiklų Ploriėjų 
Rišlų Valytojų

Patyrusių ar ne. (Dlšių plovimo 
mašinos). 8 vai. Į diena. Sekmadie
niais nereikia dirbti. Valgis veltui. 

UNIVERSITY .CLUB 
76 E. Mesime.

VYRŲ
VAIKINŲ

LENGVI ŠVARUS 
DIRBTUVES DARBAI 
PROGA ĮSIDIRBIMO

70c & VAL. PRADEDANT

Louis Milani Foods
3825 W Lake St.

DOCK VYRŲ
Geros darbo sąlygos svarbioje 

pramonėje, puiki mokestis.
RAMUS TRUCKING LINES 

3010 W. 26th ST.

RAKANDŲ
FINISHERS

CABINET

MAKERS

Geri Darbai : 

Patyrusiem Vyram

MATYKIT MR. DROGAS
(Wnreho,isėje)

WIEBOLDT’S
1000 N. Ogden

JAUNŲ VAIKINŲ 

16 iki 17 Metų Amž.
LENGVI DIRBTUVES DARBAI

TIK DIENINIAIS ŠIFTAIS 
OERA PRADINft RATA 
100% KARO DARBAI

PHILCO CORP. 

3345 W. 47th Si.
Atslšaukit Emplovment Ofisan 

8:80 Iki 4:30 bile dieną.

Stock Handlers
AMŽIAUS 18 IKI 50

Išdalinti mažus įrankius ir mašinų 
dalis svarbioje pramonėje. Pasto
vūs darbai. Geros darbo sąlygos 
ir gera mokestis. Dykai ligoninės 
ir apdraudos pienas. Patyrimas 
pageidaujama bet nereikalinga.

CA8PERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Piaee

“Draugas” daug rašo a 
pie mūs jaunimą, kaip jis 
priešui kailin pila. Skaity 
klm "Draugą”.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

Štai tikra proga išmokti 
naudingą ir {domų amatą su 

pokariniu pastovumu.
Mes Išmokinslm 
Ir Mokėsim Jums 
Laike Mokinimo.

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

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.60 J mėnes) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite, pri. Hoasekeeper.

EDGETATER BE ACH HOTEL 
6846 Rberidan Rd

MERGINŲ — MOTERŲ
. Lengviems Dirbtuvės Darbams 

100% Karo Darbai
Geros Darbo Sąlygos

ILLINOIS COIL SPRING GO. 
2100 N. Major (5700 West)

REIKIA MOTERŲ

Skirstyti binzus (beans).
MICHAEL — 

LEONARD CO.
333 W. 35th St.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmlestyje 
Moterims iki 50 metų senumo. 
Vai.: 5:80 vak. iki 12 naktj. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišaukit• Ar-* B* •» •• *•"

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto Iki 5 pp.

* Reikia 
Stiklų Plovėjų 
Dlšių Valytojų

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

UNTVERSITY CLUB 
76 E. Monroe.

SPOT WELDERIŲ 
Dirbti dienomis 

Searles Electric 
Welding Works 

1310 S. 47th Avė. 
Cicero, Di.

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

S. K. SMITH CO.
2857 N. Western Avė.

MERGINŲ
ABELNIEMS OFISO DARBAMS

Užtikrinta Ateitis.
AMERICAN EXCELSIOB CORP. 

1000 N. Halsted St. 
MOHawk 2500

REIKIA

MOTERŲ
Pilno ar dalinio laiko darbams. 
.Jei galit atlikti paprastą namų 
prosymo darbą, mes jus Išmoldn- 
slm ir mokėsim laike mokinimo. 
Galėsit dirbti 4 vai. ar daugiau į 
dieną lr tiek dienų Įdek galėsite. 
MATYKIT MISS TESSIE BURKE

BIRCK — FELLINGER CO. 
200 E. Marųuette Rd.

Tel. Wentworth 5380.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Aukščiausia mokestis—! 
bai. Patyrimo nereikia.

i. Laikas ir pusė virš 40 vai*.

lengvi dar- 
. 48 vai. į

įveltų.
SOMERMAN B SONS, INC. 

828 N. Carpenter

VYRAI IK MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS. GRINDER^ 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kti darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
6 pp. flešt&d. Iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerua. «

2742 W. SOth PLACE

VYRŲ IR MOTERŲ 
REIKIA

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Atslšaukit
Central Pattern A Foundry Co.

3737 S. Korramraito

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

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

šventadienius.
Patyrimo Nereikia 

ATSISAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKŲ 

★
VYRŲ:

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ:

INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

Atsineškite pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

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

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

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koke Jfleų amžiui. Įdomiu 
darbas laukia Jus čionai.

PLAUTI C BINDING CORP.
732 8. RHERMAiN

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! Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

VYRAI IK MOTERYS

DARBININKŲ 
REIKIA

54 Vai. į Sav.

Ir Daugiau
Laikas ir pusė virš 40 Vai. 
100% KARO DARBAI 

GERA MOKESTIS, PASTOVUS 
DARBAI DABAR IR PO KARO

Gera transportacija, geros 
, darbo sąlygos.

Kreipkitės Employment Ofisan

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th STREET

PORTERIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ

LENGVI DARBAI 
1OO% KARO DARBAI 

Dykai ligoninės ir gyvasties ap- 
drauda. Gera mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje. 

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 21st St.

VYRŲ IR
MOTERŲ

Acme Steel Co. 
★

Mums' reikia abiejų — 
vyrų ir moterų prie 
steel mill darbų ir prie 

paprastų darbų.
Gera pradinė mokestis 

ir proga įsidirbimo.
★

Illinois Central iki Riverdale 
stoties priyeža jus prie pat 

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

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NEATSIŠAUKIT JEI DABAR

★
ACME 

STEĘL CO.
134th - Clark St 

Chicago

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atslšaukit prie 
MR. PRICE

18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

Atsišaukit Tuojaus
100% Svarbūs 
Karo Darbai

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

Mes Išmokinslm Jei bus reikalinga. 
Oera mokestis. Ha vai t č SS valandų, 
laika* Ir puaė mokama už daugiau 
40 valandų,

Ouadriga Mfg. Co.
213 W. Grand Avė.

SKELBKITftS “DRAUGE’

__

~ a Better Day
U.S.WAR BONDS

In Alsace-Lorraine even tha 
family narnės have been taken from 
the residents and Germanized 
n a m e b aubstituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, StraB- 
bourg, Metz have been given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
aU French culture fn these prov-

libraries—even the privately owne 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our war efforts are 
tranquil, būt neverthelesa they 
mušt be determined if we are to de- 
feat Hitler.

Buying War Bonds every pay 
dayis one good way to eohibit our 
determination to aid in the war 
effort.

«-«.!

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

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
jėgą.

Skelbkitės Dien. “Drauge”

VYRAI IR MOTERYS

UŽTIKRINKIT 
SAVO ATEITĮ

Dirbdami prie seniai jsteigtos 
kompanijos biznyje nuo 1914 m 

Dabar užimta
100% KARO DARBAIS 

ir kuri turi pasiskyrus tikrą 
po karo programą. 

REIKIA:
PATAISYMUI MAŠINISTŲ 
LAMINATION RINKĖJŲ 
FLOOR INSPEKTORIŲ

DIE SETTERS
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 

PRECISION GRINDERS 
SLITTER PAGELBININKU 
SHEAR PAGELBININKU 

MAŠINŲ ALIEJOTO.JŲ 
RANKINIŲ TROKERIŲ 

PAPRAST. DARBININKŲ 
★ ★

Employment Ofisas atdaras kas 
dien nno 8 ryto iki 5 po. Sekmad. 

nno 10:80 ryto iki 8:30 pp.

CHICAGO CORP. 
WEBSTER—

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

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

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

COLUMBIA CLEANERS 
A DYERS 

1129 W. 14th St.

★ ★★★★★¥ < ¥
★ For Sale I
★ For Help 1
★ For Rent!
★ For Service!
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHET) 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUAHIAM-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ★★★
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DRAUGAS
7 THE LITHUANIAN DARLY FBIEND

2884 South Oakley Ave. Chicago, UUnot
Publiahed Daily, except Sunday*, 

hy the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A aaember of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year tn Chicago 
Cicero; Sc per copy.

Advertising in “Dralgas” briags best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenuseratoe kaina Chicagoje Ir Cicere -paStu:

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Metanu ....................................................................................  $7.00
Pusei metų ...................................... .............„............. .. 4.00
Trims mčnesiams .................... .................. .................... 2.00
Dviem mčnesiams ................ .....s................. 1.50

į Vienam mėnesiui ............ ...................................................................75
/ongttnSse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metanu .................................. .............................................. $6.00
Pusei metų ............... ...........................vv„............ 3.50
Trims mėnesiams . .................................................................. 1.75
Dviem mčnesiams ...............    1.25
Vienam mėnesiui .............     .75

Užsieniuose:
Metanu ......................   $8.00
Pusei metų .....................................................  4.50
Trinu mėnesiams ............................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderis sa atsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespond-’rtams raitų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti Ir neprisinnCUma tfttn tikslui paito ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę tai*yti lt trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir Aiškiai (Jei salima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui. Ir vengiant polemikos ar oseteaiškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Ctaaa Matter March GI, 1916 «t Chicago, DI. 
Under the Act of March 3, 1879.

Vyriausiojo Lietuviui Komiteto į Amerikos 
lietuviu visuomenę atsišaukimas

X
(LKFSB) Yra užmegstas, kad ir nevisada regulia

rus, ryšys su Lietuvos patrijotų slaptuoju sąjūdžiu. 
Tik ką gavome ii Europos šj atsišaukimą, kurs, gal 
būt, norėta perduoti išeiviams lietuviams besiartinan
čios Vaaario 16 d. proga, čia paduodame to atsišau
kimo turinį ištisai: * i* ’ ** i ‘ ' * 1 I . '• . ii ’ -t .

LIETUVI ATSIMINK!
1) . Trijų plėšriųjų kaimynų apsupta, Lietuva, nuo 

amžių, buvo objektu imperialistinių pasikėsinimų vo
kiečių, rusų ir lenkų.

Šimtmečiams praėjus, Lietuva, ir vėl, šiandien pata
po tų pačių kaimyninių imperialistų godžiai siekiamu 
objektu.

2) Kovoje už aavo Tautas Nepriklausomą egzisten
ciją lietuviai turi skaitytis vien ant savo jėgų.

Gyvenimo praktika parodė, kad tolydžiai skelbiamų 
graž ų obalsių toli — gražu nepakanka. Jei po pirmojo 
pasaulinio karo Lietuva atsistatė — tai tik dėka jos 
savanorių pasiryžimui ir aukoms.

Nuo vokiečių, rusų ir lenkų įsibriovėlių, anais laikais, 
apsivalius, automatiškai pasipylė ir kitų valstybių pri
pažinimai.

Ne kitaip dalykai, atrodo, klosis ir po šio II pasau
linio karo...

3) Lietuva turi būti Laisva, Nepriklausoma ir Demo
kratinė. Jos busimąją santvarką ir valdymo formas nu
statys patys Lietuvos žmonės per save rinktąjį Steigia
mąjį Seimą.

Skaudžiai įvykių pamokyta ir gerai suprasdama sa
vo geografinės padėties tragizmą, lietuvių Tauta, šį 
kartą, mokės tikrai vieningai suglausti savo eiles ir, 
išplės savo įgimtas kūrybines jėgas, tikrai sugebės su
siorganizuoti į vieną nenugalimą kamuolį.

4) Konstatuodami Jungtinių Amerikos Valstybių kil
nias pastangas išvesti žmoniją į geresnę ateitį, Lietu
vos žmonės, au pasigerėjimu i*r vienbalsiai, užgina A- 
merikos lietuvių patriotinės visuomenės dedamas pas
tangas remti USA karo vykdymą.

„ Lietuvos žmonės mano, kad juo greičiau šis karas 
bus laimėtas, juo greičiau bus galima pereiti prie At
lanto Carterio praktiko įgyvendinimo, vadinasi, ir prie 
Naujos Lietuvos atstatymo.

5) Kovoje už Lietuvos Nepriklausomybę, bei jos iš
laikymą ateityje Lietuvos žmonės savo viltis deda į A- 
merikos lietuvių patriotinę vlsnomenę.

USA tarptautiniam svoriui kas-kart augant, automa- 
t'škai auga ir jos lietuviškosios dalies įteka bei svoris.

Amerikos lietuviai tą turi gerai įsisąmonyti. ši ap
linkybė stato ir naujų Amerikos lietuviams uždavinių, 
bei dvigubina joe atsakomybę tiek Naujos, tiek Senos 
Tėvynės atžvRgfn.

Visų pirmiausiai, ji reikalauja, iš Amerikos lietuvių 
kuo geriamosios visuomeninės organizacijos, vidinio su
siklausymo ir stropaus planavimo darbe. Savo kiekinę 
silpnybę lietuviai gali išlyginti tik geresne pastangų 
koordinacija, derinimu.
LIETUVI PASIŽADftKl!

1) Vlsor Ir visuomet sekti savo organizacijos nurody
mus, kuo skaitlingiausiai ir visu rimtumui aktyviai da
lyvauti susirinkimuose, parengimuose ir šiaip sueigose.

2) Puošniai aukoti organiaacijos nurodytiems ar jos 
remiamiems tikslams.

3) Visur ir visuomet stovėti už Laisvą, Nepriklauso
mą ir Demokratinę Lietuvą su sostine Vilniuje ir uostu 
Klaipėdoje,

4) Visur ir visuomet remti Amerikos Lietuvių Tary
bą. Lietuvos žmonės ją laiko pilnateise Amerikos lie
tuvių atstove ir iš jos tikisi sprendžiamosios veiklos.

5) Raštu Ir žodžiu klabenti organizacijas, jei lietu
viškoje darbuotėje pastebi kokius nors netobulumus, 
apsileidimus ar šiaip netikslumus.

6) Visomis išgalėmis remk savo spaudą!*
Kiekviename lietuviškame niame turi būti prenume

ruojamas bent vienas lietuviškas laikraštis.
Be to, ir pate rašinėk į savo spaudą. Rašyk trumpai, 

aiškiai ir apgalvotai. Vengk kartojęs nepatikrintus gan
dus ar nepagrįstus asmenų puldinėjimus.

Į reikalus žiūrėk Lietuvių Tautos intereso akimis!
★

Rimto dėmesio!
Šiandien skelbiamas slaptojo Vyriausiojo Lietuvių 

Komiteto atsišaukimas į Amerikos lietuvių visuomenę 
yra vertas labai rimto dėmeao. Jis aiškiai mums pa
saka, kad Lietuvos žmonės siekia atsteigti laisvą ir ne
priklausomą valstybę. Atsišaukimas pasako ir tą, kad 
slaptoji veikla Lietuvoje prieš okupantus eina organi
zuotai ir plačiai. Jis eina tiksliai, nes Lietuvos vadai 
gerai orientuojasi ir savo krašto laisvę mato jungtinių 
tautų pergalėj ir Atlanto Carterio dėsniuose, dėl kurių 
pritaikymo prie pokarinio mažųjų tautų gyvenimo jie 
neabejoja.

Kaip L'fetuvos žmonės dėl savo išsilaisvinimo yra vie
ningi, taip jie trokšta, kad ir mes, Amerikos lietuviai 
vieningai dirbtume Amerikos pergalei ir Lietuvos lais
vei. Jie mums vsiems pataria susijungti po Amerikos 
Lietuvių Tarybos vėliava, apie kurios tikslus, matyti, 
jie gerai žino.

Vyriausiojo Lietuvių Komiteto atsišaukimas tesuke
lia mumyse daugiau uolumo, ryžtingumo ir vieningu
mo ir Amerikos karo pastangose ir Lietuvos laisvini
mo darbuose ir tuo pačiu kartu teišblaško iš mūsų 
tarpo kad ir mažiausias abejones. Jei šiandien nacių 
{pavergti Lietuvos žmonės, kenčią didelį vargą ir per
sekiojimus, kovoja ir dėl savo laisvos ir nepriklauso
mos ateities neabejoja, tuo labiau mums nevalia abe
joti. ' i

Lietuvos žmonių valia ir troškimai aiškūs — atsteig
ti larsvą ir nepriklausomą valstybę! Mūsų gi šventa 
pareiga, visomis išgalėmis darbuotis, kad jų troškimai 
būtų įgyvendinti.

★
Švenčiantiems auksinį vedybų jubiliejų

Julius ir Barbora Šliogeriai rytoj mini auksinį vedy
bų jubiliejų.

Kadangi tokių jubiliejų mūsų tarpe labai maža, to
dėl tos pasitaikiusios retenybės yra labai įdomios ir 
jubiliatai ir saviškių artimųjų ir, apskritai, visuomenėj 
susilaukia užpelnytos pagarbos.

Ypač šliogeriai užsipelno tos pagarbos, nes jų gyve
nimas, kuris, tiesa, nebuvo vien tik gėlėmis išpuoštas, 
tačiau buvo pavyzdingas. Kas iš sąmoningesnių ir veik
lesnių Chicagos lietuvių nepažįsta Juliaus Šliogerio? 
Jį pažįsta visi — ir seni ir jauni, nes jis visur daly
vauja, prie visų gerų darbų dedasi, neapleisdamas nė 
vieno svarbesnio įvykio mūsų visuomenės gyvenime. 
Mums yra žinoma, kad anais sunkiais depresijos me
tais Šliogeriams teko stipriai pavargti. Tačiau Juliaus 
Šliogerio tas neatgrąsino nuo veikimo. Kai neturėdavo 
lėšų gatvėkarių važiuoti į Federacijos, labdarių ar ki
tos kurtos organizacijos susirinkimą, jis pėkščias iš 
Archer Heights ateidavo ir tuo pačiu būdu namo su
grįždavo.

Ištikimumu tikėjimui, savo tautybei, pasiaukojimu 
geriems darbams Julius Šliogeris yra tikrai reta asme
nybė. Tai yra idealistas pilna ta žodž io prasme. Julius 
menkiau pavalgys, paprasčiau apsirengs, kad tik dau
giau tektų toms idėjoms, kurias jis pamyli, įgyvendinti 
ir palaikyti.

Būdamas darbo žmogum iš pat jaunų dienų, augin
damas že myną, neturėjo progų daugiau mokslo įsigyti 
lankant mokyklas, tačiau jis nuo gyvenimo nepasiliko. 
Mokslo žinių jis pasisėmė nuolat skaitydamas geras 
knygas ii gerus laikraščius. Todėl jis gerai orientuo
jasi visuose mūsų tautos ir visuomenės reikaluose. J's 
nėra tik kritiku mūsų visuomeninio veikimo, bet nuo
latiniu dalyviu, veikėju. Nuo senų laikų jis veikia A.
L. R. K. Federacijoje, Labdarių Sąjungoje, vienuolynų 
rėmėjų draugijose ir t.t. Jis buvo ir tebėra dienraščio 
“Draugo?’ nuolatinis bendradarbis, korespondentas ir 
platintąja*.

Nors gyvenimo vargai ir rūpesčiai, visuomeninė veik
la ir senatvė jubiliato pečius jau lenkia žemyn, tačiau 
savo dvasia jis tebėra tvirtas lyg ąžuolas. Jis tebesi
darbuoja Amerikos {pergalei, Lietuvos išlaisvinimui ir 
tebesirūpina lietuvių visuomenės doriniu sveikatingu
mu, religingumu.

Tad, sveikiname gerb. Jubiliatus!

(LKFSB) Lietuvoje einąa 
slaptas laikraštis ‘ ‘Nupr. 
Lietuva” Nr. 3 (15) pere tų 
metų tautinės šventės išva- 

• karėse rašė: “Tas, kas bu
vo neigiama, negalės grįžti. 
Režimas bus krašto valios 
nustutytis, visuomenės bal
so remiamas, viešosios kon
trolės prižiūrimas — visiem 
savas. Klestės socialia tei
singumas, apimantis visus 
mūsų krašto žmones... No
rime linkėti savo tautie
čiams šią brangią mums 
dieną būti labiau vienin
giems, labilu sutariamiems 
tautos reikalais, linkėti, kad 
besireiškiąs lietuviško rei
kalo supratimas augtų mū
sų nepriklausomybės užtik
rinimui. Mes visi t'kime Lie
tuvos nepriklausomybe, nes 
tikime Lietuviu tauta.”

Žmonių medžioklė 
Lietuvoje

(LKFSB) Slaptasis Lietu 
vos laikraštis “Nepr. Lie
tuva” Nr. 3 (17) praneša 
apie tvarkos policijos išlei
stą įsakymą, kuriuo Lietu
vos piliečiai vyrai nuo 17 
iki 45 m. amžiaus įpareigo
jami dirbti neaprėžtą laiką 
sustiprinimo darbus rytuo
se—Rusijoje. Paimtieji vy
rai skirstomi šimtinėmis 
(tuo metu buvo numatyta 
paimti kelis tūkstančius vy
rų) . Šimtinėms vadovauti 
pavedama aktyvios tarny
bos policininkams, kurie 
atsakingi už tvarką, švarą 
ir saugumą jtų šimtinės.

Toliau tame slaptame laik 
raštyje pranešama, kad da
lis vyrų esą suvilioti į savi
saugos dalinius. Jų paskir
tis buvo—palaikyti saugu
mą aavo krašte. “Kas gi su 
jais daroma?—klausia laik
raštis.—Menkai apmokyti, o 
dar menkiau aprūpinti mū
sų batalijonai siunčiami į 
frontą, o tuo tarpu kraštas 
paliekamas be tinkamos ap
saugos. Toliau, savisaugos 
dalinių kariai! yra davę par 
sižadėjimus tarnauti bata- 
lijonuose 6 mėnesius, šis 
terminas daugeliui batalijom 
nų karių jau yra seniai pa
sibaigęs, bet jie prievarta 
laikomi toliau ir verčiami 
duoti priesaiką. Tokia pat 
klasta buvo panaudota ir 
prieš transporto tarnybon 
paimtus vyrus. šiandien 
pradedama vyrai imti neva 
sustiprinimo darbams. Mes 
nežinome, ką toliau sugal
vos okupacinė valdžia, bet 
esame tikri, kad tuo nesi
baigs: toliau eis vis dides
ni žmonių pareikalav'mai. 
Žmonių ėmimas eina. keis
čiausiu būdu: jie dažniau
siai medžiojami nakties mer 
tu... Te nė vienas lietuvis 
nestoja į šmtines ar kito
kius vokiečių sugalvotus 
dalinius.”

Toliau tame pat laikraš
tyje nurodoma neišvengia
ma katastrofa Hitleriui. 
Atskiru straipsneliu kalba
ma, kaip rūpestingai bus 
tvarkoma Lietuvoje po karo 
ūkininkų, pramonės ir dar
bininkų reikalai;; straips
nelis baigiamas: ‘ ‘Atgimu
sios Lietuvos gyventojas 
gyvens ramiai, turės viso

kių gerybių ir užtikrintą 
atei tį sau ir savo vaikams.”

šeštadienis, sausio 29, 1944

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

(Tęsinys)
Lietuva — kooperatyvų kraštas, šitame ekonominia- 

me ir socialiniame judėjime dalyvavo daugybė kunigų 
visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, ypač devy
niolikto amžiaus antroje pusėje ir dvidešimtame amžiuje.
Jie padėjo pirmuosius pamatus tiems garsiems koopera
tyvams, kuriais didžiuojasi modernioji Lietuva.

Dar daugiau dvasiškija dirbo labdarybės srity. Dauge
lis seneliams prieglaudų, amatų mokyklų našlaičiams ir 
kitų panašių įstaigų išaugo dvasiškiai vadovaujant ir 
skatinant, šv. Vincento a Paulo Draugija, Vaikelio Jė
zaus draugija, Msgr. Januškevičiaus ir kun. Morkūno 
vardai sudaro tik dalį iliustracijos dvasiškijos kovoje 
su skurdu ir vargu.

Nusidėčiau teisingumui, jeigu šia proga nepaminėčiau 
vardo didžiausio šių laikų Lietuvos reformatoriaus — 
kun. Mykolo Krupavičiaus. Pabėgęs iš Sovietų kalėjimo 
1918 m. jis atvyko Lietuvon ir greitu laiku tapo lyderiu 
didžiausios Lietuvoje krikščionių demokratų partijos. Lie- 
tuvoje, kaip ir kituose Centro ir Rytų Europos kraštuo- ' 
se, buvo nemaža bežemių proletarų ištroškusių žemės. 
Buvo ir dvarų, kurie turėjo perdaug žemės ir nemokėjo 
jos tinkamai įdirbti, nei savo darbininkų padoriai už
laikyti. Būtinai reikėjo žemės reformos. Ir šito judėjimo 
svarbiausiu organizatorium ir praktišku vykdytoju tapo 
kun. Krupavičius. O šis darbas buvo ypatingai sunkus.
Jam labai priešinosi konservatyvūs sluoksniai ir net kai 
kurios svetimos valstybės. Nebuvo gana matininkų, ag
ronomų ir pinigų. Bet kun. M. Krupavičiaus nepaprasta ry. 
energija ir begalinis atsidavimas savo krašto biednes- 
niems žmonėms nugalėjo daugelį kliūčių. 1922 m. buvo 
pravestas Seime - (parlamente) Žemės Reformos įstaty
mas. Vėliau kun. M. Krupavičius tapo žemės ūkio minis- 
teriu ir per trumpą laiką energingai įvykdė tą reformą, 
kuri paliko dvarininkams tik po 200 akrų, žemės, o ki- - 
tus plotus išdalino beveik dovanai bežemiams, kiekvienai 
šeimai nuo 20 iki 50 akrų, žiūrint žemės gerumo. Dvari
ninkai iki paskiausių laikų k olio j o kun. Krupavičių. Bet 
vienas tų dvarininkų 1936 m. išsitarė: jeigu Ispanija būtų 
turėjusi savo kun. Krupavičių, tai ten būt nebuvę tokios 
pragaištingos ir kruvinos revoliucijos. Kun. Krupavičiui 
ministeriaujant, ši reforma buvo beveik užbaigta iki 1926 
m. Bet kai. 1940 m. atėjo bolševikai Lietuvon, tai tam di
džiausiam žmonių prieteliui tik per gudrų ligoninės gy
dytoją pavyko išsigelbėti nuo deportacijos į Sibiro ka
lėjimą. Turint tokių kunigų kaip Krupavičius, Lietuvoje 
sunku sukelti žiaurų sovietišką anti-klerikalizmą. f

Seniau carų valdžia neleisdavo Lietuvos inteligentams 
savo šaly valdininkais tapti. Tada maža turint pasaulie
čių, dvasiški j ai tekdavo daugybė visokių visuomeninių ir 
politinių pareigų. Per paskutinę generaciją Lietuva pri- 
siūgdė tūkstančius pasauliečių inteligentų. Todėl dvasiš
kija jau beveik visiškai pasitraukė ;š politinio ir ekono
minio gyvenimo. Sumažėjo jos proporcija spaudoje ir 
bendrai kultūriniame gyvenime. Dvasiškija su nemažu 
uolumu metėsi į religinį pastoracijos darbą, kur jaii lieka 
labai platus laukas. Įsiveržę Lietuvon bolševikai žinojo, 
kad pirmais metais dar ne laikas pradėti masinę dvasiš
kuos likvidaciją. J;e buvo puikiai informuoti apie dva
siškijos įtaką krašte. Tad pirmais metais jie žiauriai nu
žudė tik penkiolika kunigų, apie tiek pat išvežė į kon
centracijos stovyklas, o kitus bandė ekonominiu ir poli
tiniu Spaudimu atitraukti nuo kunigystės arba net į- 
traukti į savo slaptą žvalgybą. Tas darbas jiems visiš
kai nesisekė: iš tūkstančio su viršum Lietuvos kunigų 
tik vienas metė kunigystę, kiti gi herojiškai laikėsi savo 
pašaukimo ir pareigų, užsienin prasišalino tik keliolika 
paskirtų tikrai likvidacijai.

Vokiečių kareiviai pasidavę amerikiečiams į nelaisvę. 
Jie buvo užklupti prie Nettuno, kuomet amerikiečiai, bri
tai ir prancūzai padarė netikėtą invaziją fronto užnuga
ryje. (Acme-Draugas telephoto)
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Connecticut valstybėje at- dažnai pajuokia patarėjo ne
sirado viena, drąsi rroteris, tikslius sumanymus.

MŪSIŠKIAI NAUDOJAS VOKIEČIŲ BARIKADOMIS

•t i***

kiuri viešai pasigyrė nemo
kėsianti valdžios nustatytų 
metinių mokesčių, net ragi
nu kitus sekti jos pavyz
džiu. Jos manymu, valdžia 
neišmintingai naudoja su
rinktus mokesčius ne pilie
čių gerovei, bet rinktinių as
menų piniginei naudai.

Kad pati valdžia, smarkiai 
reagavo moters propagan
dai netenka abejoti, taip 
kaip negalima abejoti, kad 
tikrenybėje daug pinigų, 
skiriamų tautos reikalams, 
netiksliai išleidžiama

Įsivaizduokime, kas būtų 
gyvenime, jeigu kiekvienam 
būtų leista taisyti regimas 
klaidas neatsižvelgiant į ap
linkybes. Dėl to kad vie
na#, ar antras pilietis buvo 
plėšiko peiliu nudurtas ar 
virve pasmaugtas, kas ga
lėtų pateisinti asmenį, kuris 
padegtų virvių ar peilių 
dirbtuvę, kad plėšikams ne
būtų virvių ar peilių.

Pragarsėjęs Harry Hop
kins, prezidento labai mė
giamas ir patikimas paca-j visada greitai veikia, bet 
rėjas. Spauda paveikslais1 tikrai. A.B.C.J.

Šliogeriai mini auksinį jubiliejų
Vasario 2 d., 1894 m., Ju- tas tėvynės meilės ir jis ne

apkentė caro uždėtos vergi
jos. Laike spaudos uždrau
dimo, jis su meistru vaikš- 
čiodamas po pavergtus Lie
tuvos kaimus išnešiodavo 
lie.aviškas knygas ir laik
raščius.

Kartą jam namie nebū
nant žandarai padarė kratą 
jo namuose ir rado net pil
ną maišą maldaknygių. Ju
lius Šliogeris nors teisinosi 
gudriai, bet vis vien buvo 
nuteistas 7 dienas atsėdėti 
kalėjime.

Julius Šliogeris vedė kny-
ti, apsukri šeimininkė, šlio-' gyną, kuris buvo įrengtas

Matyt, kad vienam asme
niui tie dalykai paadarė ne
pakenčiami, tad, pasinaudo
jo tinkama jo nuomone prie
mone, kad patarėją atsta
čius nuo pareigų. Pagami
no įjtnrtiną laišką, padėjo 
patarėjo parašą ir pasirū
pino, kad viešai spaudai pa
tektų. Tačiau vieton pakenk 
ti patarėjui, slaptam veiki
mui paaiškėjus, Hopkins vi
sai nepakenkė, bet jo būklę 
pagerino. ,

žmogus negali sau parei
gą priskirti taisyti klaidas, 
nes vieton pagerinti gali pa
kenkti. Visą laiką, tad, pri- 
seina kentėti ir vargti. .Ka
da, rodos, kad jau gyveni
mo sąlygos nepakenčiamos, 
netikėta atmaina įvyksta.

Niekad nėr taip bloga, 
kad negalėtų būti blogiau, 
arba, taip gera žemėje, kad 
negalėtų būti geriau. Pasi
tikėdami išmintinga Dievo 
Apvaizda sulauksim Viešpa
ties patvarkymo, kuris ne
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Viena vokieč.ų paruoštų barikadų Anzio mieste, Italijoj, kad sulaikyti Amerikos 
Penktąją Armiją. Tačiau atsitiko kitaip. Netikėtu amerikiečių išlaipinimu fronto už
nugaryje, šii, kaip ir kitos nacių barikados, pateko mūsiškiams ir jos buvo gera prie
danga prieš vokiečių kontratakas. Vieną kareivį matome užsidėjus} ant pečių vadi
namą Bazooka kanuolę. (Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas telephoto)

knygynas, tai buvo vedamas katai, gavo ligą ir sunkiai
sirgo. Jo žmona, išgirdus a- 
pie vyro sirgimą, pradėjo 

knygos buvo sužymėtos ne melstis ir virš keturis viors-

kun. Jono Balčiūno patari
mais. Šliogeris sako: “jame

Iš Toronto padangės
Lietuviu mokyklos 
vakaras

lius ir Barbora Šliogeriai, 
Smilgių miestely, Šv. Jur
gio bažnyčioj, kun. Taluckos 
buvo surišti amžinu mote
rystės ryšiu. Reikia stebė
tis, kad jubiliatai mini sa
vo auksinį jubiliejų taip pat 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čioj, Chicago, UI.

Julius Šliogeris yra gimęs 
Pavinkšnių kaime, o jo žmo
na Barbora Balčiūnaitė, Bal- 
naravos dvare, Smilgių pa
rapijoj, Panevėžio apskrity, 
Lietuvoj. Julius iš amato y- 
na dailydė, o jo žmona darbš

geriai sugyveno 13 vaikelių. 
Aštuoni užaugo, o penki 
mirė dar mažučiai. Vienas 
sūnus grįžęs iš pereito karo

Smilgių bažnyčios varpiny- 
čloj. Yra padavimas, kad 
savo laiku Chicago miesto 
knygynas yra buvęs vandens

mirė, nes buvo gavęs nuo- kubile. Bet, kad knygynas 
dijančių gazų. Šliogeris Lie- būtų buvęs varpinyčioj, po 
tavoj būdamas dar visai jau bažnyčios varpais, tai nie-

moksliškai, bet sava.ičkai, 
kad ir žandaras jas būtų 
sučiupęs, tai nebūtų žinojęs 
iš kur jos paeina”.

Jubiliatų šeima Dievo ap
dovanoto dideliu pamaldu-

tus į Smilgių bažnyčią nu
ėjo kelia:s. Matyt Dievas iš
klausė jos maldos, nes Ju
lius greitai pasveiko ir ne- 
poilgo žmona eu vaikeliais 
atvyko įj Ameriką. Visi Šlio
geriu šeimos nariai jau su
kūrę savo šeimas. Tik jau

Ginkluoti būriai 
ties Jonava

(LKFSB) Saugumo polici
jos vadas praneša, kad, kaip 
jis vadina, banditų ginkluo
ti būriai pasirodė ties Jona
va. Policija areštavusi 27 
įtariamus žmones. Iš jų 13- 
kos kaltė buvusi įrodyta, 
kiad jie turėjo ryšio su ban-

nausia dukrelė Julukė dar dita e ir> prisilaikant dabar
gyvena pas tėvelius. veikiančių okupacinių karo

_ ..... . .įstatymų, buvo susaudyti.Julius Šliogeris keliais at-~ . . . ,... t-v.j__  Gyventojai .perspėti, kad to
kio paties likimo smauks ir

dona Urbonaitė, 6 metų am
žiaus, padeklamavo apie 
eglutę.

Antram veiksme vaiku- 
tai sugiedojo “Dievas yra 
čia ant žemės” ir baigiant 
“Tyliąją naktį’’.

Prieš pradėsią nt antrą 
veikalą, Uzemeckaitė Gailu
tė paskambino pianu du kū
rinius iš Braum ir Dvor- 
ziak. Reikia pasakyti, kad 
labai pukiai išpildė savo 
užduotį. Turi pašaukimą mu 
zikoj. Labai suįdomino pub
liką.

Po to atvaidinta komedi
ja “Šventėms praėjus”. Liu 
cijos rolę puikiai atliko 
mums jau žinoma artistė 
Valerija Jarašiūnaitė. Jonu
ko rolę gerai’i atliko m’ims 
irgi žinomas artistas Algir
das Uzemeckas. Gydytojo 
rolę suvaidino gerai ir daug 
juoko padarė Reimundas I- 
vaškelis, kuris yra gabus 
mokinys ir geras artistas.

Vaidinimams pasibaigus, 
Elma Beinorytė padeklama
vo “Į mokyklą”, o Jonas 
Grunsk's — “Aš vyras“, 
kuri baigėsi šiais žodžiais: 
“O kai didelis užaugsiu, tai 
kareivis būsiu, atvaduosiu 
Lietuvą tėviškėlę mūsų”.

Koncertinei programai pa< 
s'haigus, kelius žodžius ta
rė pails mokyklos vedėjas 
St. Balčiūnas. Dėkojo už 
gausų atsilankymą, ir įver
tinimą mokyklos. Dėkojo te
pama, kad paragina savo 
vaikučius namuose mokin-

Sausio 8 d. lietuvių kal
bos parapijinė mokykla tu
rėjo vaikučių koncertą, ku
rs pavyko labai puikiai.
Vaikučiai, buvo labai gerai 
išlavinti ir puikiausiai at
liko savo veiksmus.

Tenka pastebėti, kad vai
kučiai pirmą sykį dalyvavo 
scenoje, bet savo gabumais 
r geru išlavinimu pasiro
dė kaipo prityrę artistai.
GaTima sakyt, tai pirmas 
lietuvių vaikučių koncertas 
Toronte taip vykusiai išė
jo.

Vakaro programą pradėjo 
mokyklos tėvų komiteto se
kretorė S. Pundzienė apibu
dindama vakaro tikslą ir 
kok us per pusantro mėne
sio darbo vaisius vaikučiai 
parodys.

Uždangai pakilus, Aldona 
Pondziūtė, 5 m. amž., pa
deklamavo eiles “Vakarinė 
vaikelio malda”, neskubėda
ma, kiekvieną žodį .aiškiai 
ištardama. Kuomet ranky
tes susiėmus atsiklaupė iir 
akytes aukštyn pakėlus sa
kė kalbėsiu “Tėve mūsų” ir 
“Sveika Marija”, taip su
graudino visus, kad ne vie
nam ašara nuriedėjo. Žiū
rėtum, rodos, į tą mergaitę 
per visą vakarą. Buvo ap
rengta, kaip tikras angelė- 
lis.

Po to prasidėjo lošimas 
“Taduko Kalėdos”. Vaidino
še vaikučiai: Jonas Gruns-1 tis mokykloj užduotas pa-

Jullus ir Barbora Šliogeriai
mu. Kada Šliogeris atvažia
vo į Ameriką, žmona Bar
bora dar paliko Lietuvoje. 
Amerikoj Šliogeris darbo 
savo amate tuojau negavo. 
Dirbo skerdyklose prie ledų.

- nas, bet greitai buvo pagru- kad nebuvsu girdėjęs, šis I Tas darbas netiko jo svei-

BERNADETOS GIESME

vėjais yra buvęs Labdary
bės centro raštininku. Yra 
ėjęs įvairias valdybos parei
gas Katalikų Federacijos 
Chicagos apskrity, o taipgi 
yra daug darbavęsis kitose 
katalikiškose drau gijose.

Dieve jam padėk dar il
gai jo senatvėje tarpe mū
sų darbuotis.

Sausio 30 d., 11 vai. ryto, (LKFSB) Gavome žinių, 
Šliogeriu intencija, Šv. Jur- j kad žinomas dailininkas, au
gio bažnyčioj bus iškilmin- kaktuvininkas Adomas Var-

tie, kurie nepraneš policijai 
.apie pastebėtus banditus. 
Gal mas dalykas, kad tie na
cių vadinamieji banditai yra 
lietuviai partizanai.

kis 9 metų; jam teko net 
dvi svarbiausios rolės su
vaidinti: Kaziuko ir Kalėdų 
senelio. Tas berniukas tie
siog stebino rubliką savo

mokas, nes tai palengvina 
darbą pačiam mokytojui, o 
vaikučiai geriau ir greičiau 
išmokėta. Sakė, ypatingai 
motina daugiausia gali pa-

gabumais. Vaidino taip. ge- daryti geram auklėjimui vai 
rai, kad geriau negalėjo būt. kų. Viena gera motina šim-

Peršovė dailininko

gos šv. Mišios, auksinis šliū 
bas. Po šv. Mišių parap',jos 
svetainėj įvyks bankietas.

nas pereitų metų spalių m. 
16 d. buvo peršautas než> 
nomo kriminalisto. Sužeidi-

Giminės, draugai, pažįstami,' mas esąs sunkus ir dailinin-
kviečiami dalyvauti. ko padėtis po persovimo bu-

Viktoras Balanda vusi kritiška.

— Dtflcrija, — tarė Eugenija — Liudvikai, duok jam Liurdo 

vandens. —

Imperatorius neatsilankė prieš 
jos ašaras

FRANZ WERFEL . 
Harold Foster Iliustracijos
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U2emecka'tė Gailutė ge
rai suvaidino Motinos rolę.

Algirdas Kulokas 10 me
tų amžiaus labai gerai at
liko Taduko rolę. Jam ne
reikėjo nei sufleriams. Pui
kiausiai atliko savo veiks
mus, nepadarydamas jokios 
klaidos.

Beinorytė Elma 12 metų 
amž',aus labai mokėjo elg
tis scenoj ir gerai vaidino 
Zosės rolę. Ypač puošdama 
eglutę ji taip viską natūra 
liškai atliko mokėdama su
rasti visuomet kokį nors už
siėmimą.

Algirdas Uzemeckas 8 me 
tų amžiaus Petrelio rolę la
bi i gJ-rai urid'no. Kalba 
garsiai ir aiškiai ištardy

tą mokytojų atstoja. Napo
leonas Bonopartas sakė: 
“Viską, ką gero, ar negero 
daro vaikas, yra jo gauta 
iš motinos”. Primindamas 
reikšmę mūsų gimtos kal
bos, pasakė mūsų rašytojo 
kanauninko Mikalojaus 
Daukšos žodž'ms: “Gimta 
kalba tai yra bendras mei
lės ryšys, vienybės motina, 
pilietiškumo tėvas, valsty
bės sargas. Panaikink kal
bą, panaikinsi santaiką, vie
nybę ir dorovę. Sumaišysi 
pasaulio tvarką, atimsi gy
vybę ir garbę”.

Dėkojo Petru’ Kairiui, Ta
rybos pirmininkui, kuris 
prieš vaikučiams susiren- 

jkant visuomet pečių užkur
davo ir suolus ntvarkyda-

Parašė telegramą

Napoleonas III neramiai vaikšičojo savo kamba
ryje. Jo vienatinis sūnus, Lulu, antrą dieną 
sunkiai serga. Liudvikas įėjęs į sūnus kambarį 
atrado beverkiančią savo žmoną. Ponia Brua- 
tienė, kūdikio slaugė, dabojo ligonį. Gydytojas 
įėjusiam imperatoriui tarė: — Nieko pavojingo 
nėra, tik karštis.—

Vaikučio motina verkiančiu balsu tarė:—Jis 
.serga difterija. — Ji pažvelgė į savo vyrą im
peratorių ir tarė': — Liudvikai, vienos malonės 
aš tave prašau. Bruatienė parnešė vandens iŠ 
Liurdo šaltinio. Duok jo sūnui.—

Imperatorius, kiek supykęs tarė: — Kiti 
žmonės gali save išstatyti pajuokai, mes to ne
galime daryti. —-

— Man nesvrabu, ką kiti žmonės sakys 
tik noriu išgelbėti savo sūnaus gyvybę, — tarė

Eugenija. Verkdama ji maldavo savo vyro ne
sipriešinti jos reikalavimui. Jis negalėjo atsilai
kyti prieš jos ašaras. Galutinai jis tarė: — Bet 
aš noriu, kad apie tai niekas nežinotų. —

Eugenija užsidegė nepasitenkinimu: —• Kaip 
tai būtų negarbinga. Priešingai, jei mano sūnus 
išgytų prižadu viešai pripažinti stebuklą ir ti
kėjimą į Gurdo apsireiškimą.—

Imperatorius apleido kambarį. Už dviejų die
nų Eugenija pasakė, kad sūnus baigia pasveik
ti. — Liurdo vanduo pagelbėjo. Dabar aš pra
šau dar vienos malonės, jei mūsų sūnus visai 
pasveiks, įsakyk, kad žmonėms būtų leista ei
ti į Liurdą. — Imperatorius iš sykio nenorėjo 
sutikti, bijodamas ministerių kritikos, bet galu
tinai nutarė pasiųsti Tarbo prefektui telegra
mą įsakant atidaryti Liurdą tirai ima Parašęs

telegramą jis parodė savo žmonai, kuri jam ta
rė: — Aš žinau tavo gerą širdį, kad išmintingai 
padarei. —

— Aš turiu pripažinti, kad Liurdo ApsireiŠ- 
kusioji Moteriškė, tam darbui tave pasirinko, 
— tarė imperatorius.

Vyskupas Būčys gražiai ir plačiai aprašo vi
sus tuos įvykius, apie kuriuos čia tik trumpai 
paminėta. Reikia visiems įsigyti knygą: — 
ftVC. PANELES MARIJOS APSIRE1SKIMAS 
LIURDE,—kurią “Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, 27, Mass., greitai atspaus
dins. Kas prisius bent $5.00, tas bus įrašytas 
į knygos leidimo rėmėjus ir gaus tą brangią 
dovaną — knygą.

mas kiekvieną žodį. Kartai., 
dar nespėju. žodž.o liurtl i klebonui kun. V. M.cgiw»y, 

kuris .leidžia dykai mokyk
los butu naudota ir sale 
rengiamam koncertui davė 
nemokamai. Po to paprašė 
5atį kleboną tarti kelis io- 
ižiua. Jis ragino tėvus leis- 
U vaikučius į lietuvių pira
tinę mokyklą, kad jaunes
nioji karta nepamirštų aa
vo tėvų gimtosios kalbom. 
Ragno, kad visi visada retn- 
.ų tekius parengimus ir gau 
liai atsilankytų.

Po to prasidėjo šokiai.
Aistis

jau publika juokėsi iš jo 
gražios Šypsenos ir t’kros 
artistiško nudavimo.

Dr»wioi» copyritht, lHt, by KM IWurw Snrtiotfe lae. T«t copyrtrht. XI**. by Tb» IUUo« Frm DUtribut*! by Xia« Sya«lK»M U M-opmMtos wlU 8ook-of-tt«-M<wtt Club, Iac

Jarašiūnaitė Valerija 9 
metų amžiais vaidino Janas 
rolę kuo puikiausiai. Toji 
mergaitė nepavaduojama. Ji 
turi iš prigimties artistiški, 

gabumų. Rodos, kad tai yrr 
'į' didinusi kiekvieną dieną 
jai taipgi teko net dvi svar 
blausios rolės atlikti.

Grunakytė Vladislavn 12 
metų amžiaus vaidho Ma 
rytės rolę. Labai sumania 
mokėjo užsilaikyti scenoje 
jokios klaidos nepadaryda
ma. Prie to dar padeklama
vo apie “Tinginį Taduką”.

Prieš antrą veiksmą, Al-

Viesas kitą raglnktm už
sisakyti “Draugą0. Jei jis 
tan patinka, patiks ir kitam 
ir bus už tai dėkingas.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
30 metu kaip sėkmingai 

sekretoriauja
Žmogaus gyvenime ten

ka pergyventi daug įvair ų 
jubiliejų, bet bankiniame gy
venime, tai retas atsitikimas.

Sausio mėnesyje Muturi 
Federalė Bendrovė, adrseu 
2202 West Cermak Rcad, tu
rėjo aavo metinį sėrininkų 
susirinkimą, kuriame išduo
tas met’nis finansinis rapor
tas ir išrinkti trys direkto 
riai. Svarstant įvairius ben
drovės reikalus, pastebėta, 
kad Ben. J. Kazanauskas jau 
nuo 1913 metų kaip šiose 
pareigose, tuo būdu sueina 
30 metų kaip sėkmingai sek- 
kretoriauja šioje bendrovė-

jai dienraščio “Draugo” vi
sais atžvilgiais.

Kad pagerbti šio žymaus 
bankininko ir sekretoriaus 
didelius nuopelnus bendrovei, 
mes, šėrin'nkai, šiais 1941 
metais pasistengkime į ben- | 
drovę įrašyti nors po vieną 
naują narį, taip kad Mutual1 
Fede m lė s Bendrovė su pa
baigi šių metų padvigubėtų. 
Tuo būdu pagerbsime ilga
metį sekretorių Ben. J. Ka- 
zanauską. ir ta pačia proga 
pas’tarnausime ir pačiai ben
drovei.

Tat, visi — seni ir jauni, 
— visokiais finansiniais rei
kalais, ypač Ketvirtosios 
Paskolos karo bonų pirki
me, kreipkimės j Mutual 
Federalę Bendrovę, 2202 W.

j e. Ištikrųjų, 30 metų ban- Cermak Rd., prie daug Įpaty-1 
ainiam biznyje dirbta, tai y- msio sekretoriaus Ben. J. 
ra retenybė. Ben. J. Kaza- Kazanausko, o jis mielu no- 
nauskas per tą laiką matė ru visiems suteiks mandagų 

patarnavimą.
Ben. J. Kaz a nauskas ir jo 

maloni žmona Natalija iš
augino ir gražiai išauklėjo 
dukterį Stefaniją, kuri irgi 
dirba Mutual Federalėj Ben
drovėj, kaipo pagelbininkė; 
du sūnus — Algirdą, kuris 
tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėj ’r Petrą pakol dar 
gyvenantį su tėvais.

Sveikiname Ben. J. Kaza- 
nacaką jo 30 metų sėkmin
go sekretoriavimo proga, ir 
linkime, kad ir ateityje taip 
gražiai ir sąžiningai vado
vautų šiai milijoninei įstai
gai.

Mutual Federalės Bendro
vės dabartinė valdyba: John

... nzx J. Kaza nau s kas, prezidentas;nansinius reikalus per 30 me- _ . „ . ., . ’___1 J°"n Zehs, vice-prezidentas;
Ben. J. Kazanauskas,, sekre-

_ , x torius-iždininkas; Joseph Mi-Dabar Mutual Federales . . ... . , ._ . . , . sevich, pagelbninkas sekre-Bendroves turtas pasiekė
$1,500,000.00; atsargoje tu-

I

y
BEN. J. KAZANAUSKAS

karšto ir šalto. Pergyveno 
depresijas ir kitus įvairius 
blogumus, bet bendrovės fi
nansinius reikalus per 30 me
tų laikotarpį pastatė (pirmo
je vietoje.

, toriaus-iždininko; Anthoy L.
ri — $114,000.00; bendrovė 
neturi jokių namų nei ant 
namų užsilikusių su mokes
čiais nemokėtų mortgičių. 
Mutual Federalė Bendrovė 
jau 38 metai kaip gyvuoja, 
ir visuomet, kokie laikai ne
buvo — geri ar depresija — 
šėrinnkams buvo išmokami 
indėliai su dividendais.

Tai nuopelnas gabaus ir 
sumanaus ilgamečio sekreto
riaus Ben. J. Kazanausko.

Ben. J. Kazanauskas ’r 
Mutual Federalė Bendrovė 
yra šimtu nuošimčių rėmė-

Lapinskas, legalis patarėjas 
(dabar Dėdės Šamo kariuo
menėj); direktoriai: William 
Duoba, Michael Kelly, Jos. 
W. Kilikevice, Peter Krauija- 
lis, Anthony Vilkas ir Jo
seph V ar kala, ,aud' torius.

W()LK STIIJIO
1945 Wnst 35* Street

Al>\ \.M Kl? PHOTOGKAI'HY 

I.DWES1 FOSSIRI.E HKICFS
PM«M. ! \FAA KTTE

Kviečiame į pramoga
Brighton Park. — Visus 

kviečiame atsilankyti į ARD 
6-to skyriaus bunco party, 
sekmadienį, sausio 30 d., ad
resu 4348 So. Arteaian Avė., 
2 vai. (popiet. Pelnas eis ju
biliejaus vakarienei.

Ona Lindžienė

Mirtja-marga iš 
Rockford, III.

Lt. Robert Hanson, 23 m. amžiaus, iš Newtonville, 
Mass., šiuo metu kreipia visų dėmesį Pacifiko fronte. Virš 
Rabaul, japonų bazės, Nevv Britaine, iki šiol jis yra nu
mušęs aštuoniolika japonų lėktuvų. (Acme-Draugas tele
photo)

Graži radio programa
Sekmadienį, sausio 30 d., 

nuo 9:30 vai. vakare, iš di
džiulės radio stoties WCFL, 
1000 kil., bus leidžiama gra
ži lietuvių radio programa, 
kuri susidės iš liaudies dai
nų, dalyvaujant žym’ai dai- 
nininkeirsolistei ir didžiu
liam radio orkestrui. Nepa
mirškite pasiklausyti.

Šias radio programas lei
džia Jos. Budriko Radio, Ra
kandų ir Auksinių Daiktų 
Krautuvė, adresu 3241 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

(Tęsinys iš 2 pusi.)
dokui ir kitiems uždainuo
siu ir bus gerai. Bet Petrė- , 
nas matydamas, kad pralai
mės, žada. telegrafuoti į 
Chicago ir iškviesti gerą ko
respondentą A. Daugirdą, 
taip pat ir fotografistą. Sa-, 
ko, kaip geram draugui, ne- 
sgailiu ir daugiau pridėti.

Atnaujino “Draugo” pre
numeratas B. Teliūnas ir B. 
Garšva, kuris sako, kad 
“dzūkų karalius” yra jo kū
mas, geriausias žmogus 
Rockforde. Jis jo vestuvėms 
iš savo gražios bučernės su
teiksiąs visokių puotai da
lykų. Garšva sako, jei ‘‘dzū
kų karalius” būtų jj paėmęs 
už piršlį, jau seniai būtų že- 
nobas.

vyzdingas tolerantas. Nuo 
i tikslo, kurio siekė, niekas 
negalėjo jo atitraukta 

Ir mano žmona Marijona,
kuri per kiek metų giedojo

Kataliku, protestantų 
ir žydų suvažiavimas

Sausio 30 d.-, 1:45 popiet 
šaukiamas Gary miesto ir 
apylinkės bendras katalikų, 
protestantų ir žydų atsto>- 
vų suvažiavimas Gary Me-

chore, Gimimo Pan. Švenč. morial Auditorium, prie 7th

>7

parap., labai paliko sujau
dinta, išgirdus, kad kun. A.

Prie a. a. kun. A.
Baltučio karsto

Mokslas ir siekimas tiks
lo turi magnetiškos jėgos 
surišti į draugiškumą moks
leivius. Pasiryžimas siekti
piktesnės pasaulėžvalgos, dė- Baltutis atsiskyrė su šiuo 
jimas pastangų pasiekimui* (pasauliu, 
tikslo nebepal'eka be įtakos 
tarpe tų, kurie diena iš die
nos susitinka prie mokslo 
šaltinių. Toks mokslo metu 
įgytas draugiškumas palie
ka neišdildomas iki mirties.

Kada mirtis nuskina ve
ną tokių moelo draugų, tai 
likusių širdyse palieka di
delis nuliūdimas, širdgėla

Su širdgėla Domininkas ir 
Marijona Praiapai,
Rapids, Michigan.

Avė. Broadwav. Bus gra
ži programa. Kalbėtojais 
bus Fort Wavne vvskupas 
John Francis Noll, D.D., ir 
Katalikiško Univer s i t e t o

Grand i profesorius, Clarence Mani- 
on, J.D Korespondentė

Labdariai kviečia
West Side. — Labdarių 

Sąjungos 7 kuopa rengia 
bingo vakarą sekmadienį, 

, .................................. 30 d. sausio, parapijos sve-
S”?. “T“,’ Pradžia 6 ’ak-

Bus gražių dovanų.dėl, kad kai tas ar k tas 
žmogus yra pasirengęs at
likti didelius darbus, mirtis 
jo gyvybę nutraukia.

A. a. A. Baltutis tapo at
skirtas ne tik nuo savo pa
rapijonų, bet ir mokslo drau 
gų. Šių žodžių rašytojui tris 
metus mokslą lankant"diena 
iš dienos, tr s metus pralei
džiant poilsio valandas tai 
prie vandens, tai tyrame o- 

| re šlaitynuose bejuokaujant 
arba besvarstant gyvenimo! 

I problemas, teko arti susipa
žinti.

Nuo pat mokai o pradžios 
jaunas studentas buvo pa-

pelnas skiriamas 
užba:gimui senelių prieglau
dos. Darbas bus šiais me
tais baigtas, nes jau daug

ĮSIGYKIT NUOSAVA
AMERIKOS DALELĘ

Didžiausia lietuviu 

Jewelry Krautuvė
^nrduodame Laikrodžius. Laik 
roddliua, Aukntniun ir Deimao 
iniua žiedus. RnAomaa Plunka 
įsa Ir k H ■
daokiiie en1 
'inliir daiktu* 
ii PRTENA 
KIAUSI AP 
TATNAfl

RnAomaa Plunka

Turime dideli1 
i| ii r 'nklmą 
MnriksllAkų Tnutmmntu. Mūri 
rsliMkų Knvni Stvmj. Reknr 
tu Ir ktta tnuriknlli
talktu-

raišom lAikmdthia. lAlkm 
(Albu žiadua Rąžomas Plunk 
•nas ir Vnsfknlln* Tnatmmep

1OHN A KASS
JEVTCLRY — WATCHM A KEP 

— MUSIC

♦216 ARCHER AVENUE 
t LATAVEm MII

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 Ud 65 metų amž. 
Kiau Ainius atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIAAUK1T ANTRAM AVKATE

2129 W. 39th St. 
WH1TK CITY PROVISION CO.

Rockforde oras šiltas, lie
tus lyja. Žmonės pradėjo 
sirgti gerklėmis.

Bronius Garšva, turįs gra
žią bučernę prieš pat' lietu
vių R. Katalikų bažnyčią, 
Labai mandagiai patarnauja 
kostumeriams padedamas 
savo sūnaus.

Korespondentas

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo upnies namus, baldas, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jnms polis* per mūšy kompaniją. Nelaimei išti
kus. neturėsite jokiu nemalonumu.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underurriters”

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

Telefonas CENTRAI. 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų-

COLUMBTA INSURANCE COMPANY 
IMPERTAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FTRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

Jr
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.

žvąi-’ždMa Ir •»'e.i’’uofa vėliava 
nVvfaun’a virS atphčt'noa Šalies — 
"Aalia Peri," Tai ši Salia būna 
tiarai .TUSU Šalis ia'gPus nuo«avą 
dalele ios Proga ni“kuom«t n»buvo 
sr-reanč tuma kaip dabar pirkti na- 
mus. kol kainos ir nuošimčiu ratoa 
dar žemos. And raud komnaniloa. 
Namų Rnvln’nkų Paskolos korpors- 
cl'a sTatvtoiai. jvuilkos, bankos ir 
privatūs savininkai yra pavedę ga. 
vo nuosavybes mums pardavimui.

Jei norite sutaupyti sau (Taug- lai
ko ir pinigų, tai kre pkltč” prie mū-

nonplin laukia kad greičiau *” ♦”o1au ft'a proga mes norime senelių įaUKia. lUaAl greičiu.J padč'<a tūkstančiams žmo
nių, kur'e kreip6s prie mŪRU dčl 
patarnavimo per pra-'itus 29 metus. 
Mes pae-eibėjome dsu". d°u“"'l|„l 
žm/'nlu i?lgvt' NUOSAVĄ AMERI
KOS DALELĘ. Mes esam patikri
nę daugumui žmonių, kad "Home, 
Sweet Home"’ nega'ima dainuoti 
Ift gaidų rendos resyčlų. -Tlie taipgi 
sužinoio. kad rendu res’dčs nentne- 
fta dividendu ir dabar tie dž'augla- 
nl savo namuose, kur linksmumas, 
pasitenkinimas ir laisve vlrftpatauja

Didžiuokitės, kad gyvenate fttoje 
Salyje! Jums, kur'e n-tur'te savo 
nuosavu namu m^su patarimas vr« 
“1RTGYKTT NUOSAVĄ AMERIKOS 
DALELĘ."

Pažvelkime } rekordą! Mes par
davėm devynis namus J dvi (2) die
nas Tu-i būt tam pre’est's! Ar 
Jūs būs't vieni Ift tų, kurie paž
velgus J pree'tl. atsidusę sakysit- 
"Kad tai. būčiau pirkęs 1944 me
tais?” O ar ’ūs būs't v'enl ’S tų, 
kur'e džiaugsis valsla's savo perma- 
tvmo? Būkit iftmlntlngl! Taupyklt! 

I Pirkit savo namus dabar!
1 PlrkS'ams atvda — Ar esat gavę 
mūsų DYKAI dalinama sąrafta tik

| rų bargenų. kur'e randasi Chicago 
je. Cicero. Berwyn, Riverside Ir 
kituose vakariniuos0 priemiesčiuos"! 
Jei ne. tai yra lums tik panraftius 
Paftauklt raftyklt ar atsllankyklt i 
mūsų ofisą.

Bile kuris ift mūsų patyrusiu 
pardavėjų nnnftirdžlal parod”S Jum* 
veltui be Jokios Jums obligacijos bet 
kurią nuosavybę, kurtas mes turim" 
pardavimui Ir potarnous Jums, grei
tai, mandagiai ir intellgentlftkai.

apsigyvenus tame name.
Bus skanių užkandžių ir

gėrimų, taipgi galėsite jfsi- 
rašyti į Labdarių Są-gos 
kuopą ir kas norėtų galėtų 
įstoti garbės nar ais.

Valdyba

NATURALĖ IŠVAIZDA
Nanjų VELVATONE

DANTŲ PLUTV

T ASTOJ AMAM N1U1K f t AKIH, MA 
TSKIOLAS MATUSAI^H UUM 
BTAl.VUM DANTŲ **1 Akl i ŪMA

NAUJOSn V* Velvatone UANTV 
t*l Milus

$12.50
IKI >39.50 VI KIEKI

KsMdMlk. Ba akasis. NstsrsMs assl- 
▼sa MablsakA TlasJ lai? Mnsmse dantg 
Šlaito* Parmatomaa arystal alaar siatta*

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

17«4 «. Ashland tad F1 Mon SJSI

SYKORA

sss • IM A »«aaS aaa a (kl « 
HALSAMS I IBTI V ISAA1

•»4ft W JSth St ’Jnd EI JWOM
SO N. Dearbom Km. SOS, Mis •*•»> 

▼ISarmlasčIa «al •—•. Jatradiaal tr 
katrlrtaSiaat • Iki i

R E Ą L T O R

2111 South 52nd Avenue
PHOJTE — CICERO 4S3I

Narys: Rerwyn-Clcero Real Eetate 
Board. Illinois Aaociatlon of Real 
Estate Boards tr National Associa
tion of Raal Es’.ate Boarda
29 METAI KATP REAL ESTATE 

BIZNYJE
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA 

MES VADOVAUJAME GREITUOSE 
PARDAVIMUO8E

ATDARA SEKMAD. NUO 1 -
IKI B VAL. PP.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik ralima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Jj kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Dt- 
detis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan, 
rai«-

2-V S
ŠMOTŲ 
Kainos '

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę «>



Šeitad enis, sausio 20, 1044 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 7
1 Rėmėjos malonėkite atsilan- mas naujos valdybos šiems, šio 30 d 
' kyti. Bus renkama darbinin- metams. šv. Visc
kės vajaus vakarui, kuris Nut rašt Frank'Bakutis susirinkt

' jvyks vasario 13 d., Šv. Jur- _______ 7 vai., ki
I gio parap. salėj. Valdyba C|cero _ Kueivių Moti. „tvarkyt

nų ir žmonų klūbd dvaa'nė, ^4- 
puota bus sekmadienj, sau-j Kur

Vyksime į parapijos 
bankietą

So. Chicago. — Nors ret
karčiais mūsų šv. Juozapo 
parapijos svetainėj įvyksta 
didesni parengimai, bet ka
da. jau kas rengiama, tai, 
ištikrųjų, yra kuo pasidžiau-

NULIŪDIMO VALANDOJE

Marųuette Park. — Lie
tuvių Amerikos Piliečių klū- 
bas laikys metinį susirinki
mą sausio 30 d., 2 vai. po
piet, parapijos svetainėj. Ma 
lonėkite viai nariai atsilan
kyti, nes randasi daug svar
bių dalykų aptarti, kas link 
mūsų kolonijos. Bus rinki-

- Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSPADĖKOS ŽODIS VISIEMS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

* -Y- «Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

Štai, sausio 30 d. b vai. , .
lcy A vevak., visi parapijonai, sve- * ,,\ • “Naujienos”, 1739 Šoučiai užpildys svetainę, nes __ ,

tą dieną mes visi esame pa- „ o . __
siryžę prisidėti sulig išgales,
visokiomis atfkomis, bonais. _ ’ _
mažinti parapijos skolą. Vi 6 .
si draugiškai vakarieniausi vve8tern Ave- oi ambonai ,iviuauoi Tustin M»rkiewirh 41?

_ , — ___ .« U UOLIAI IVLCLVfLltJ W IVii. TZXC
me, gėresimes muzikale pro- y
gramą, tarną išpildys mūsų H 2417 ,
parapijos va’kučiai vadovau ’
jant seselėms mokytojoms ** c
ir išgirsime naujų liaudies . . ., . . . .... Artesian Avė.dainų, kūnas atliks parap. __ , ,. _. , ... t K. Srubienę, 1315 Šouchoras, vadovystėj muz. A. • T7’__ 50th Avė., Cicero.
Knščiuno.

Kadangi mūsų kleb. kiin. . _ _ ___, _ , , ■
... . .... Mt Greenwood. — LielV. Cernauskas puikiai su- - . - ., A

, .... .. , vių Demokratų 19 Wiar
geba mažinti parapijos sko- . , .v ...., ., . . 5 ... klubas laikys susirinkulą (dviejų me ų begyje pa-
repTonų pagalba, atmokėta Ba
J5.000), ir sutvarkyt, tat. m
bėgamieji parapijos reik a- ...... . ..

n • x • • j u _x- • i n nartai kviečiami pribūti, iJai, taigi dabartiniu laiku , . . ..... , . . tai metinis susinnkim
dar daugiau visi pasiryžę _ v- ...... , ... , Bus renkama nauja val<
veikti ir palengv’nti musų « « ...
. , . J. ba. Po sus-mo bus ir šadvasios vadui finansus pa- ......

rapijos į geresnę pusę pa- aluČK> ,r klt'» netlkStų J* 
kreipti. ’ nttmynų . *•

Vakarienei viskas prireng Bridgeport — šv. Pri 
ta. Šeimininkės visus malo- c’škaus Vienuolyno Rėm 
niai priims ir prašo visų 11 skyriaus susirinkimas 
ne si vėluoti, nes punktualiai
6 vai. vak. pradėsime val
gyti.

Po programos bus šokiai 
prie smagios mūžikos. Lauk 
sime visų. Įžanga $1.00. Vis
kas tai įvyks parapijos sa 
lėj, 88th Marųuette Avė.

Rap

LEONAS LEUDANSKAS

Kuria mirė Sausio 23 d. ir palaidotas 27 d., 1944, o dabar il
sis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo reiškiame giliausią padėką dalyvavusems laidotuvėse 
žmonėms, grabnešlams, Sv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dė
kojame mūsų dvasiškiems tėvams: Kun. S. Gaučiui, Kun. 
J. Prunskiui, Kun. P. Lukošiui ir Kun. J. C. Petrauskui iš 
Brockton, Mass., kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą, koplyčioje ir bažnyčioje ir už pritaikytą pamokslą baž
nyčioje ir kapinėse ir gerb. vargonininkui komp. A. Pociui, 
kuris prisidėjo prie atlaikymo pamaldų.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips, ku
olą savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinasties vietą, o mums palengvino perkęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius. Taipgi dėkojame nuoširdžiai draugijoms: 
Palaimintos Lietuvos Dr-jai, Susivienijimo Liet Namų Sa
vininkė} ant Bridgeporto, Liet. Rymo Kat. Susivienijimo, 
Tretininkų ir Apaštalystės Maldos, už vieningą atsilankymą 
į šermenis.

Pagaliau, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms, o tau mŪBų mylimas tėveli sakome ilsėkis Vieš
paties ramybėje.

Nuliūdę lieka: Duktė, Sūnai, jų Šeimos ir Giminės.

ONA MARIJONA 
SCIUKIENR 

(po tėvais Futrtniaitė)

Per ilgus metus gyvino Rose
lande, paskutir.iu laiku gyveno 
2111 Whlte Oak Avė., Whl- 
tlng, Ind.

Mirė sausio 2? d., 1944 m., 
12:5Q vai. pp., sulaakus 73 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ro
kiškio apskr., Sedasų parap., 
ir miesto.

Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrg Aleksandrą, dukterį All- 
ce Pustek, ž:nlą Jo eph ir 
2 anukus; pusseserę Veroniką 
Galvanauskienę ir jos šeinfą., 
ir daug kitą giminių, draugų 
ir pažįstamų. /

Kūnas pašarvotas L. Bu
kausko koplyčioje, 10821 So. 
Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
sausio 31 d. iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėta į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedlingos pamal
dos už velionės selą. Po pa
maldų bu? nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyrais, Duktė, Žen
tas, Antikai, Pussesere ir Gi
minės.

laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas, Tel. Pullman 9661.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

PADEKONE
Pasitikėjimo

Mumis

ANTANAS SEREFINAS
Gyveno 8423 Kerfoot Avė.

kuris mirė saus. 17, 1944 ir tapo palaidotas saus. 22 d., o 
dabar ilsis Sv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, degojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. kleb. V. 
Čemauskui, kun. U. Griniui ir kun. P. Gasiūnui, kurše at
laikė įspūdingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kun. kleb. 
V. Cernauskuį Kuris suteikė jam paskutinius Sakramen
tus ir dėl pritaikintų pamokslų bažnyčioje ir kapinėse.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame laid. 
direktoriui L. Bukauskui, kuris savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinasties vietą, o murtis 
palengvino perkęsti nubudimą ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje 
ir pagaliau, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms, o tau mylimas tėveli ir dėde, lai Visagalis Die
vas suteikia amžiną ramybę ir atilsį. ,

Nuliūdę lieka: Duktė Kazimiera Jonikiene ir žentas Kazi
mieras, Sesers Duktė Juzefą Pun inetskienė ir jos šeima, 
Sesers Sūnai ‘Kazimieras Rupslaukis ir jo šeimą ir William 
Kupslaukis ir Giminės.

PERSONALIZED MHMORIAL8 AT NO ADDITIONAL CG8TI 
PARTICVLAR PEOPLE PKEFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DIBTRIBUTORS OF THBi FARPUS MONTELLO GRANITE 
Moet Beeutlful—Moet Endarlng—Strongest—Best In The World.

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

F=jl PADĖKONE
PAULINA KRAUJALIENE

ffiąHEągtt \ "T, kuri mirė Sausio 13 d., 1944 m.
L-...___ u - ir tapo palaidota Sausio 17 d.,

i 1944 m, dąbar ilsis Sv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilusi 
ir negalėdama atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį patama- HH v vimą ir palydėjo ją į tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
z jos prasišalinimą iš mūsų tarpo,

|g| dėkojame mūsų dvasiškiems tėve-
£=25* liams kun. kleb. J. Dambrauskui,

A. A. M. I. C., kun. P. P. Cinikui, M.I.C.
ir kun. J. Augūnui, M. I. C., kurie atlaikė įspūdingas
pamaldas už jos sielą ir kun. P. P. Cinikui, M. I. C., ku
ris pasakė pritaikintą pamoksią.

Dėkojame visiems šv. Mišių ir gėlių aukotojams.

Dėkojame laidotuvių direktoriams St. Lachawicz ir 
Sūnams, kurie savo geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ją į amžinasties vietą, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė 
mus nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms, o tau a. a. Paulina 
linkime amžino atilsio Dievo globoje.

Nuliūdę lieka:
Vyras Augustas ir Giminės.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Rėmėjų pramoga
ARD 6 skyrius, Brighton 

Park, niežiu, šaunią pramo
gą šį sekmadienį, 2 valandą 
popiet, Rimkų namuose, 
4348 So. Artesian Avė.

Visos narės prašomos at
silankyti, sykiu pasikviesti 
Sr savo pažįstamas, kad va
landą, kitą linksmoj nuotai
koj praleisti popietį ir pa
remti gražų darbą. Vienute

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnbllc 4298 
VALANDOS: Kasdien >-0 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GAKY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį
NARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Po sunkaus dienos darbo 
imkim į rankas “Drangą” 
Jis suteiks mums poilsio į- 
vairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio.

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
DalyseLAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 

10756 8. MICHIGAN AVĖ.
Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5760 

PULLMAN 1276

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661KRE1PKITES PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ. ANTANAS M. PHILLIPS

Phone YARDS 49083307 LITUANICA AVĖ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI

Geriausio Materiolo fer Darba.
I. UULEVICIUS

4343 SO. CALIFORNIA AVĖ. P1944
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretoriui ir Iždininkas

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Mūsų MKNQ ŠEDEVRAI prh 
davė daugeliui mūsų Lietnriame 
klientams pilną patenkinimą.

P. J. RIDIKAS

Telephone YARDS 1419Didyste Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

Koplyčia. VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse L J. ZOLP

1646 WEST 46th ST. Phone Y ARI* 0781

Mūsų pastatytas 
TtVAMS MARIJONAMS 

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand A ra.)

PHONE: SEELEY 6100

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniaia ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA
S319 LITUANICA AVB.

EVANAUSKAS
PhMic TARDS 1118—38

1751 W. 47th Street
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
* * už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Brolis ir sesuo tarnauja Dėdės Šamo 

laivyne
Stanislovas Antanaitis, Jr., 

gimė 1923 metais, rugpiūčio 
mėn.. 7 d., Chicago, III. Lan
kė Burnside pradinę mokyk
lą; baigęs pradžios mokyk
lą, lankė Fenger aukštesnę 
mokyklą, kur mokinos busi- 
ness ccurse.
Priklausė prie Šv. Joachims 
parap., buvo pavyzdingas 
jaunikaitis, mėgo plaukimo 
ir įvairias sporto pratybas, 
buvo narys Boy Scout’s 
Troop 76.

Prieš išvykstant į tarnybą 
dirbo Elwood Ordinance 
Plant, Elwood, III.

Stanislovas yra sūnus Sta- Į 
nislovo ir Kotrynos Anta
naičių, kurie gyvena 545 E. 
88th St., Chicagoje. Turi se
serį Virginia, kuri taipgi 
tarnauja kaipo WAVE, San 
Diego, Calif. Jaunesnioji se
sutė, Dolores, lanko Mercy 
aukštesnę mokyklą. • Tėvai 
priklauso prie šv. Juozapo 
parap., So. Chicagoje. .

ATEITININKŲ ŠOKIKŲ GRUPE

Ateitininkų šokikų grupė atvaizduos sekmadienį šv. 
Gimimo parapijos salėje tautiškus šokius.

•z*4r/ Ji y

Stanislovas Antanaitis 
* * •

Į Dėdės Šamo laivyną iš
vyko rugsėjo 4 d. Lavinos 
Sheepshead Bay, N. Y., kai
po lst class ugniagesys. Da
bartiniu laiku randasi Camp 
Browder, Virginia, mokosi 
tapti boatswains mate. Bu
vo parvykęs namo aplankyti 
savuosius, ir yra patenkin
tas tarnyba.

Siuntiniai kareiviams
Washington, sausio 27 d. 

— 1,020,000,000 pašto gaba
lų buvo pasiųsta Amerikos 
kareiviams į užjūrį, nuo to 
laiko, kai pirma kariuomenė 
ten nuvyko, netrukus po 
Pearl Harbor užpuolimo. 
Apie tai pranešė karo de
partamentas pereitą ketvir
tadienį. Apie 25,000,000 paš
to gabalų buvo pasiųsta į už
jūrį savaitėje.

Virginia Antanaitis gimė 
1922 metais, birželio mėn. 19 
d., Chicago, UI. Pradinę mo
kyklą lankė Burnside; bai
gus ten, siekė mokslą Fen
ger aukštesnėje mokykloje, 
ten buvo gabi mokinė, gavo 
požymį National Honor So- 
ciety, ir pelnė medalį “D. A. 
R.” Daughters of American

z

Revolution, tai yra požymis 
suteiktas atsižymėjusiai mo
kinei - aukštesnių mokyklų 
konkurse.

Baigus high school lankė 
Northwestern Universitetą, 
siekdama gilesnio mokslo 
biznio srityje.

Virginia būdama dora 
mergaitė priklausė prie St. 
Joachim parap., mėgo spor
tą ir buvo narė Gamma Pa- 
ha Society.

Įdomus vakaras

Verta atvykti ir pamatyti

Atsargiau su ginklu
George Allif Jr., 11 metų 

amžiaus, 5003 So. 13th st., 
Charles, žuvo pereitą trečia
dienį nuo ginklo. Vaikas žai
dė su ginklu ir netikėtai 
ginklas išsišovė, ir įvyko 
mirtis.

VIRGINIA ANTANAITIS

Prieš išvykstant į tarny
bą dirbo kaipo knygvedė 
South Center Real Eatate 
Co.

Į Dėdės Šamo laivyną iš
vyko sausio 1 d. 1943 m. La- 
vybas atliko Hunter College, 
N. Y., ir Oklahoma v. kaipo 
3 c. yeoman. Po to paskirta 
į San Diego, Calif. II c. yeo
man; dabartiniu laiku eina 
stenografistės pareigas lai
vyne.

Virginia yra duktė Stanis
lovo ir Katrynoe Antanaičių.

Chicagos Ateitininkų Drau
govės meno sekcija šį sek
madienį (sausio 30 d.) su
vaidins veikalą “Pajūrio au
ka”. Vaidinimas įvyks sek
madienio vakare Gimimo Šv. 
Panelės lietuvių parapijos 
salėje, 6820 So. Washtenaw 
gat., Marąuette Park kolo
nijoje.

Bus atvaizduoti lietuvių 
tautiniai šokiai. Lietuvių 
tautinius šokius atvaizduos 
naujoji grupė: Robert Treo- 
nis, Antanas Petrokas, Vin
cas Samoška, Jonas Zaikis, 
Bernadeta Samaitė, Teresė 
Samaitė, Sofija Samaitė ir 
Bronė Skirienė.

“Pajūrio auka” veikale ar
tistai bus šie Ateitininkų 
Draugovės nariai: Bene Ven- 
cytė, Frances Baliauskaitė, 
Bronė Bartuškaitė, Sophia

Ištraukė 23 dantis, bet 
ne skaudamąjį

Hill Field, Utah, sausio 27 
d. — Corp. Al. Davis jautė 
danties skausmą. Jis nusku
bėjo į dantų kliniką. Dentis- 
tas apžiūrėjo jo burną, iš
traukė 23 dantis, bet ne tą 
ištraukė dantį, kuris kareivį 
nusiuntė į kliniką.

Samaitė, Vincas Samoška, 
Antanas Petrokas, Petras 
Daužvardis, Jr., ir Kazys 
Baliauskas.

Vakarą rengia Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
8-tas skyrius.

CHICAGOS PADANGĖJE

Vagys siaučia
Apvogė vairuotoją

Henry Pastorinę, 1039 N. 
Wolccot avė., troko vairuo
tojas, pranešė policijai pe
reitą trečiadienį, kad du vy
rai sulaikė jo troką ir iš jo 
pavogė $100 ir čekiais už 
$75.

* * *

Pavogė cigarietes
Mrs. Lillian Rosenberg 

pranešė policijai, kad vagys 
įsilaužė į jos krautuvę, 5474 
Madison str., pereitą trečia
dienį, ir pavogė $141, likerio
ir cigariečių už $735.* * • 
Prapuolė $514

Mrs. Gertrude Rosen, 1517 
So. Kildare avė., pranešė po
licijai, kad iš jos apartamen
to buvo paimtas rankinukas 
(purse), kuriame buvo $514. 
Tai įvyko pereitą trečiadie
nį.

Du apgavikai nukniau
kė iš moters $1,000
Mrs. Bessie Suganųan,

1142 Pratt blvd., pranešė 
Rogers Park policijai perei
to trečiadienio vakare, kad 
ji davusi septynis šimtus do
lerių smulkiais pinigais ir už

Užsinorėjo degtinės
\ Vagys įsilaužė į taverną, 
3758 Armitage avė., paėmė 
degtinės už $391 ir $68 cash. 
Apie tai pranešė savininkas 
Marino pereitą ketvirtadie
nį policijai.

Pinigų kolekcija 
pavogta

Pinigų kolekcija už $25

Guma tiltui
Dešimt tonų fontoninis 

tiltas reikalauja 3,200 svarų -savim ir uždusino

tris šimtus brangakmenių vertės paltas vertas šimto 
dviem vyram, kurie pasisiūlė 
tuos dalykus administruoti.
Vienas vyras nusiskundė, 
kad jam galvą skauda, ir 
moteris nuėjo į vaistinę as
pirino paimti. Kai ji išėjo iš 
vaistinės, du apgavikai bu
vo dingę su pinigais ir 
brangakmeniais.

Moteris rūkydama lo
voje sunkiai apdegė
Mrs. Gertrude Corbin, 35 

metų amžiaus, 2826 Sherwin 
avė., sunkiai apdegė pereito 
ketvirtadienio vakare, kai ji, 
galimas dalykas, užmigo 
rūkant ci^arietę lovoje. Ji 
pabudo šaukiant ir iššoko iš 
lovos, nutraukė blanketą su 

liepsnas

dolerių ir armijos oficierio 
bluzė verta $40 buvo pavog
ta iš automobilio, kuris bu
vo pastatytas' 1839 Adams 
str. Apie tai buvo pranešta 
policijai pereitą ketvirtadie
nį.

Nubaustas

laivyno nuostoliai

sintetinės
mos.

(dirbtinos) gu-

Sudriko ICodrirnltka Krautuvą

Pilnu dideli* puirinklmu na
mams rakandų, garų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelrv Krautuvė sykiu 
au Rakandų Krautuve po vienu 
stogu Taipgi Rekordai. Gaidos.

los. F. Budrik. Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Oalnmet 7237—4501

Sužeisti kareiviai 
karo frontuose

šeštadienis, sausio 29, 1944

.M

voliojantis blankete. Policija 
Mrs. Corbin nugabeno į Šv. 
Pransiškaus ligoninę, Evan- 
ston.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė septy
niolikos Chicagos ir jos apy
linkės kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti karo lauke.

Diplomatai prie 
Vatikano z

Vatikanas. — šventas So
stas yra atstovaujamas še
šiasdešimt valstybėse ir ke
turiasdešimt valstybių turi 
savo atstovus prie Šv. Tėvo 
sosto Vatikano mieste.

Lietuvaitė baigė che
mijos kursų

Miss Mary Rakauskas, 
duktė Bertos Urbaitės (tė
ve pavardė) ir velionio An
tano Rakausko, baigė che
mijos kursą Rosary College, 
River Forest. Ji sausio 30 
dieną gauna diplomą.

Miss Mary Rakauskas to
liau studijuos chemijos sri
tyje. - , . Į *1»

Miss Mary Rakauskas

Ji yra baigusi Los Ange
les, Calif., aukštesnę mo
kyklą. Kunigas Balys Urba, 
Šv. Kazimiero AkademijosVienas vyras, kuris netei

sėtai nešiojo navy uniformą,
buvo nubaustas keturiems 1 kaPeliona3' ir kunig« sim0* 

nas Rakauskas, benediktinų 
ordeno vienuolis, yra dėdės. 

Jos motina Mrs. Rakaus-

mėnesiams kalėjiman. Tas 
vyras 1925 metais buvo ne
garbingai atleistas iš navy.

Padovanojo
New York. — Katalikai 

aktoriai (vaidintojai) pado
vanojo Jungtinių Amerikos 
Valstybių armijai ambulan- 
są. Iškilmės įvyko Astor 
viešbutyje.

kas dirba Amerikos Raudo- 
nojame Kryžiuje, Chicagoje, 
ir yra vieno ofiso viršininkė. 
Ji socialinį darbą dirba nuo 
1928 metų.

/ mus

Nelaimė kelyje
William Hurley Jr., 17 

metų amžiaus, iš Zion, 1813 
Hebron avė., buvo sunkiai 
sužeistas pereitą ketvirta
dienį, kai Chicago ir North 
Shore traukinys sudaužė jo 
automobilį. Herbert Pin- 
combe, Jr., 16 metų amžiaus, 
iš Zion, buvęs automobilyje, 
buvo lengvai sužeistas. Abu 
jaunuoliai dirbo North Chi
cago karo fabrike. Trauki
nys pavėlavo 55 minutes 
vykstant į Waukegan.

Washington, D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
penktadienį pranešė, kad iš 
Chicagos ir jos apylinkės 
keturi marinai buvo sužeisti 
ir du sailorai dingę.

Vaisiai ir daržovės
Visiems svarbiesiems vai

siams ir daržovėms nuo sek
madienio sumažinama punk
tų vertė. Apie tai pranešė 
kainų administracijos ofi
sas.

Radio Prorramal leidžiami 
Rudrlko KrautuvAe nėr 14 metu*

WOFIj 1OOO lt HHrmadteutn va
kare «:M valaada.

WHFO 14R0 k. Ketvirtadienio 
vakare T * *

Pakliuvo vyrukas
Kai William Hyland, 34 

metų amžiaus, darbavosi va
landą atidarymui automobi
lio lango, detektyvai Joseph 
Gorman ir Benjamin Ben- 
son ramiai sau stebėjo į šį 
jo darbelį. Kai darbas buvo 
atliktas ir ėjo su rūbais, jis 

i buvo sučiuptas. Automobilis 
buvo pastatytas 211 So. La 
Šalie str.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

Pirmasis pirko
New York. — Arkivysku

pas Frances J. Spellman 
New Yorke pirmasis pirko 
ketvirtosios karo paskolos 

’ boną.

Rastas subadytas
Edward James, 15 metų 

amžiaus, 4818 Indiana avė., 
buvo rastas mirtinai suba
dytas nežinomo užpuoliko. 
Jaunuolis buvo rastas suba
dytas 50-tos ir Indiana avė. 
šaligatvyje. Jis mirė vežant 
į Provident ligoninę.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. S. GOVERNMENT SITPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

X Illinois gub. Green, val
stybės senatoriai Chicagos 
valdžios aukšti pareigūnai 
pakviesti į Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties mi
nėjimą, vasario 13 d., St. 
Agnės auditorium.

’ * AX Ant. ir Ona Būblis, pa
vyzdingi lietuviai, nuolati
niai “Draugo” skaitytojai, 
iki šiol gyveną Hammond,
Ind., šiomis dienomis persi
kėlė gyventi į Brighton Pk., 
adresu 2454 W. 45 St.

X Antanas Urbi kas, 2437 
W. 46 Place, šiomis dieno- 
mis įstojo į Merchant Ma-' 
rines. Jis yra baigęs Kelly 
High School. Jo brolis Ju
lius jau treti metai kaip 
tarnauja kariuomenėj.

X Frances Plekavičienė,
317 Kensington Avė., moti
na Betty Pilipauskienės, 
žmonos J. Pilipausko, buv. 
nario “Draugo” redakcijos, "jr 
šiomis dienomis išvyko į A- 
rizonia. valstybę sveikatos 
pataisyti.

X Charles Gramontas, sa
vininkas taverno adresu 
3545 So. Rockwell St., šio
mis dienomis rimtai susir
go ir išvežtas į Šv. Kryžiaus 
ligoninę. -4

X Eduardas ir June Ku- 
baičiai, pirmiau gyvenę Bri
ghton Parke, nuo Naujų Me 
tų išsikėlė su savo sūnum 
gyventi Willow Springs, III.

X Antanas Valonis, senas 
Chicago lietuvių veikėjas ir 
Metropolitan State Banko 
tarnautojas, išrinktas pirmi
ninku skaitlingos West Side 
‘ ‘Lietuvos Ūkininko” drau
gijos. Susivienymo Chicago 
apskrity A. Valonis eina iž
dininko pareigas.

X Marijona Daunytė, L. 
Vyčių Chicago apskr. pirmi- > 
"’nkė. šiuo metu yra. išvy
kus į Los Angeles, Calif., 
kad palydėti į užjūrį vieną 
artimųjų,, tarnaujančių ka
riuomenėj.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
metinė atskaito, kaip paduo 
dama “Pranešėjuje”, rodo, 
jog per ištisus metus įplau- ** 
kų buvo $78,581.84. Išlaidų 
būta $29,315.67. Be to, se
noms sąskaitoms išlyginti į- 
vairiems pataisymams — į- 
rengimams išleista $26,868.- 
54. Parapijos skolos atmo
kėta $13,000.00. Taigi, labai 
žymi parapijos pažanga. Pa
rapija skolos dar turi $101,* >
600.00.

X Art. Jonas Čižauskas, 
kuris pažįstamas daugeliui 
ir čikagiečių, iki šiol ėjęs 
vargonininko pareigas lietu
vių . parapijoj, Worcester, 
Mass., dabar vargonininkau
ju Bradford, Pa., svetimtau
čių, sakoma, didžiausioj ir 
turtingiausioj parapijoj vi
soj Erie diecezijoje. Jis yra 
brolis komp. kun. J. čižaus- 
ko, klebono Šv. Jurgio para
pijos, Detroit, Mich. Jo žmo
na Marijona yra žinoma dai
nininkė — koloratūra sop
rano.

r

.-.f




