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

—Abraham Lincoln
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NUSKANDINTA DAR 14 JAPONU LAIVU
" RUSAI TIK 10 MYLIU NUO ESTIJOS

Vokiečiai kolonistai bėga iš Pabalčio
LONDONAS, sausio 31.—Į Maskvos-Rygos geležinkelį| 

. Maskvos pranešimu, misų Raportai sako vokiečiai
priešakiniai daliniai randa
si neipalnai 10 mylių nuo 
Estijos rubežuus. Sovietų 
lėktuvai skraido virš pasie
nio apylinkės, bombuodami
ir apšaudydami vokiečių' portas sakė pačiūžas varto- 
kariuomenės transportus ir' ją rusai kareiviai daro gerą
kelius, kuriais naciai pasi
traukia į Narva, Estijoj.

MASKVA, sausio 31.—Ru
sų kariuomenės žygiuoda- 
mos į vakarus nuo Leningra 
do pagal Suomijos įlankos 
pakraščius, šiandien pasie
kė Kingisepp priėjimą prie 
Baltijos. Gen. Govorovo ar
mija praėjo pro Veimarn, 
17 mylių nuo Estijos sienos. 
Tas mffestas randasi į rytus 
nuo Kingisepp, kuris kontro 
liuoja įėjimą Estijon per 
žemę tarpe įlankos ir čudo- 
vo ežero.

Gen. Popovo armijai vis 
tolįau spaudžia nacius iš 
Novosokolniki, ir dasivarė 
iki mažiau negu 60 myVų 
nuo Latvijos sienos pagal

Rusai atmetė jugoslavų Vatikano sargai saugo 
sutarties prašymą Popiežiaus nuosavybes
LONDONAS, sausio 31.—

Pasėkoje raportų, kurie sa
kė Rusija atmetusi Jugos
lavijos Karaliaus vyriausy
bės in exile prašymą dėl 
draugiškumo sutarties, šian
dien pradėta iš naujo spė
lioti ape Maskvos atsineši- 
mą į politinę padėtį tame 
krašte.

2inia> iš Cairo sakė Kara
liaus Petro Premjeras, Dr.
Bozhidar Purvo, persiuntęs 
jo vyriausybės p&siūlijimą
Maskvon, ir Premjeras Sta-Į Senatas svarsto kariu
lin atmetęs jį su pareiški
mu: “Dar ne laikas.“ 

London Sunday Observer
rašė, jog suprasta, kad Mas
kva. atmetusi tą pasiūlijamą 
dėlto, kad nišai nenorji kiš- liaus svarstymą, Senatas! 
tis į Jugoslavijos vidujinius š:andien susirinko valandą
reikalus.

Karaliaus Petro vyriau
sybė, kuri dabar randasi 
Cairo, buvo jugoslavų por- 
tizanų vyriausybės pasmerk 
ta. ta antra savaitė diskusijų 

Maršalo Tito štabo pra- atgaivinto federalinio bald- 
nešimas sakė Montenegre ir to plano reikalu, kuriuo ka-
Kroatijos krante tarpe Senj 
ir Vinodol dabar vyksta din 
dėlės kovos. Mažesnės kovos 
tebevyksta- Bosnijoj.

KALENDORIUS 
Vasario 1 d.: Šv. Ignaci

jus; senovės: Gytis ir Tule- 
gedis.

Vasario 2 d.: Grabnyčios; 
senovės: Rytis ir Vandenė.

ORAS
Dalinai ūkanota, šalčiau.

kolonistai, kurie buvo apgy
vendinti Pabalčio valstybė
se, šiuo laiku bėga kaip ga
lėdami atgal Vokiet ijon.

Novosokolniki fronto ra-

progresą, bet pėstininkams 
sudaro sunkumą gilus snie
gas. Vokiečiai rodo didelę 
opoziciją. Rusai atmušė 26 
nacių kontratakas, p:rm ne
gu užėmė Novosokolniki.

Vokiečių komunikatas sa
kė rusai pradėjo didelę ata
ką Dniepro užlenkime, į 
pietvakarius nuo Dnepropet 
noivsko, ir vienoje vietoje 
prašliaužė. Naciai pripaži
no, kad vokiečiai varosi pir
myn į pietvakarius nuo Čer- 
kasy ir pietryčius nuo Bye- 
lo Tserkov, bet save vokie
čiai laimėję svarbų mūšį į 
pietus nuo Pogrebišče, ku
rios metu sunaikinę daugiau 
negu 10 rusų pėstininkų di
vizijas tfir kelis tankų dali
nius.

BERNAS, sausio 31. — 
Milano Laikraštis 11 Corriere 
Delta Serą šiandien rašė, 
kad Vatikanas pasiuntęs 50 
ginkluotų sargų apginti 
Šventojo Tėvo nuosavybes 
Castel Gondolfo miestely, 
kuris randasi 10 mylflų į pie 
tus nuo Romos. Ten randasi 
Jo Šventenybės vasarnamis.

Sąjungininkų lėktuvai jau 
bombavo apylinkes abiejose 
pusėse to miestelio.

balsavimo reikalą
WASHINGTON, sausio 31

—Norėdamas paskubinti ka 
rių balsavimo reikalu by-

anksčiau. Tikimasi, kad bai 
savimas to byliaus reikalu 
įvyks antradieny ar trečia-! 
dieny.

Šios dienos sesija pradė-

riiai ir jūreiviai visose pa
saulio dalyse gautų vieno
dus balotais Prezidento, Vice 
Prezidento ir Kongreso rin
kimams.

LONDONAS, sausio 31.— 
Vokiečir rsdin sakė nacių 
submarinai. na r tebevyks
tančiam puolime, r, ra Raudi
nę 10 naikintuvų ii f trans
porto Laivus f 6 konvojaus 
plaukiančio Arctico jūra į 
Murmanską.

f

“MES MARŠUOSIM LfNINGRADO GATVĖMIS

Sužvangėjus ginklams tarp vok’ečių irjraudonosios armijų, Hitleris išdidžiai huvo 
pareiškęs: “Mes maršuosime Leningrado gatvėmis”. Tiesa, atvaizde matome, naciai 
maršuoja buvusių carų sostinės gatvėmis,' bet ne kaipo laimėtojai, tik kaipo karo be
laisviai. (Acme-Draugas telephoto)

PRADĖJO
Naciai prisipažįsta Cassino prasimušimą

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS netikėtai persikėlė per Ra- 
ę, kuĮii 
i

pido upę, kufrą vokiečiai1! in
žinieriai bų^o pasukę ry- 
tuosna, ir pralaužė dalį vo
kiečių linijų į| šiaurę nuo 
Cassino.

Amerikos lakūnams pada 
rant rekordą vakar, kuomet 
jie numušė 63 vok'ečių Lėk
tuvus, atakuodami keturias 
priešo oro bazes šiaurryti- 
nėj Italijoj, britai ir ameri
kiečiai kareiviai smarkiai 
kovojo visa Anzio pozicija, 
ir praplėtė savo poziciją 19 
ar 20 mylių žemiau Romos.

Vokiečia’l matomai turė
jo laiko paruošti eilę apsi
gynimo linijų per Albanų 
kalnus palei geležinkelį iš 
Romos į Cisterna, 25 my
lias į pietvakarius nuo Am
žinojo mfesto. Sąj’inginin- 
kai turi metodiškai juos pa
varyti iš jų slėptuvių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS—Rusų ka- 

BERNAS, sausio 31. — riuomenė randasi tik 8 my- 
Paklausydami spaudos pra- ^’as nuo Estijos. Dabar ko- 
nešin.ų ištisos prancūzų v0 Jama prieš nacius Kingi- 
šeimynos palieka savo na- sePP° priemiesčiuose.

Alžyre, sausio 31.—Britai 
ir amerikiečiai kareiviai 
šiandien smarkiai puola 
pirmyn iš savo porcijų že
miau Romos ir Cassino fron 
te, toliau į pietus. Sąjungi
ninkų štabui pranešant apie 
naujus laimėjimus abiejuo
se frontuose, vokiečių aukš
toji komanda prisipažino, 
jog stiprūs tankų ir pėsti
ninkų daliniai pradėję ofen- 
syvą, ir kovos pietiniam 
fronte pasidariusios labai 
aršios.

Nacrlų komunikatas sakė 
sąjungininkai puola svar
bias vokiečių linijas Cassi
no fronte, ir pripažino, jog 
vietose ji© prasilaužę, bet 
paneigė tų laimėj’in^ reikš
mę.

Amerikos pėstininkai Ir 
tankai, anot sąjungininkų,

Prancūzai skuba bėgti 
iš invazijos krantą

mus ir visokiais vežimais- 
vežimėliais veža judinamą 
turtą tolyn nuo Prancūzijos 
“invazijos” krantų. Jų skai
čius neva siekia šimtus 
tūkstančių.

Anot kai kurių raportų, 
jiems parūpinta prieglauda 
Grenoble, o kiti apsigyvens 
pas gimines.

Pagal Marseille praneši
mą tilpusi Tribūne De Ge- 
neve, visi prancūzai Atlan
to ir Viduržemio krantuose 
ir kalnuose, kur požemis su 
koncentruotas, nekant riai 
laukia sąjungininkų inva
zijos kariuomenių išlipdini- 
mo.

IŠ VVASHINGTON—OPA 
davė leidmą pakelti kaliną 
45c tonui nž kietas anglis 
vasario mėnesiui.

IŠ LONDONO — Nacių 
radio stotims sustojus trens 
liavus, manoma sąjunginin
kai šiąnakt ir vėl bombnoja 
nacių pozlci tas Europoje. 
Amerikos lėktuvai pirma
dieny bombavo Prancūzijos 
krantas Ir nacių aerodro
mas Olandijoje.

IŠ VVASHINGTONO. — 
Kiek dabar numatoma, Se
natas pirm trečiadienio ne
prieis prie balsavimo karių 
balsavimo reikalo.

KINIEČIAI SUKAPOJA
JAPONUS BURMOJE
NEW DELHIf sausio 31. 

—Gen. Stilwell štabo pra
nešimu, kiniečiai kareiviai 
sukapojo ištisą japonų pul
ką ant Ledo kelio, ir dabar 
ruošiii panašų likimą kitam 
japonų dainiui. Tuo paro
doma kiniečių pastangos 
beruošiant Ledo kelią iš 
šiaurvakarinės Indijos, per 
šiaurinę Burmą, į Kiniją.

Stibvell kareiviai- pirmiau 
šiai užtiko japonus prie Yup 
bang miestelio. Japonai ten 
juos užpuolė, bet kiniečiai 
įsikasė ir laikėsi. Kuomet 
japonai juos apsupo, ameri- 
kiečai lakūnai parašutais 
nuleisdavo maisto ir reik
menų kiniečiams. Kiniečiai 
galų gale sudarė naują li
niją už japonų rato ir tuo
met apsupo ir išnaikino ja
ponus.

PADEGE BERLYNĄ, 3 KITUS MIESTUS
U. S. lakūnai puolė Prancūzijos krantus

LONDONAS, sausio 31.—i Britų oro min'sterija sa- 
Šimtai didelių Anglijos lėk- kė “stipri jėga” atakavusi 
tuvųi vakar naktį ir vėl puo- Berlyną, kurs dar degė po 
lė Berlyną, ir paliko tą na- ketvirtadienio ir penktadie-
cių sostinę ir tris kitus mie
stus liepsnose. Tai buvo tre-
čia didelė ataka ant Berly- taikinius centrinėj fr vaka- 
no per keturias dienas. rinėj Vokietijoj. Visose nak

Vokietija Šiandien prade- ttaė“ ^e^‘j°8e briUi 
J * prarado 33 lėktuvus,jo dvyl ktua nacių valdymo „ g M st5bo
metus mirties tyloje po die-' x. , _ . .. ,..................... ; . Šimas sake Amerikos bom-nmių ,r naktin.ų atokų, jų 4įj mlan(tag
tarpe amerikiečių atakų ant 
Brunswick ir Hanover mies
tų sekmadieny, ir ant Frank 
furto šeštadieny.

Susisiekimas tarpe Šved:- 
jos ir Berlyno buvo atsteig- 

! tas vidurdieny šiandien. 
Pirmieji Stokholmą pasiekę 
raportai sakė vakar nakties 
ataka padarė “didelius nuo
stolius.”

DIDELE KOVOS MARSHALL SALYNE
Jų tarpe buvo ir du 

kareiviu transportai
VVASHINGTON, sausio 31 

—Laivynas šiandien prane
šė, jog Amerikos submari- 
nai nuskandino dar 14 ja
ponų lavų, kiti kurių vei
kiausiai bandė pristatyti 
kareivių ir reikmenų ameri
kiečių puoLamoms Marshall 
saloms.

Tų laivų tarpe buvo. ir du 
transportai vežą kareivius, 
vei kiausiai į Marshall salas, 
8 transportai vežą reikme
nis japonų bazėms, ir kiti 
Laivai.

Nuo karo pradžios, mūsų 
submarinai nuskandino 572 
priešo laivus.

NUMUŠĖ 66 JAPONŲ 
LĖKTUVUS

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, sausio 31. 
—Gen. MacArthur štabo 
pranešimu, įsąjungi ninku 
bomberiąi, išnešdami sep
tintą l:š eilės ataką ant Ra- 
baulo, numušė, 66 japonų 
lėktuvus. Tai buvo 26-ta 
ataka ant Rabaulo šį mėne
sį.

Didėjanti orinė ofensyva 
pietvakarių Pacifike padi
dino sausio mėnesy sunai
kintų japonų lėktuvų skai
čių iki 546, ir 171 gal su
naikintų. Sąjungininkai per 
tą laiką prarado 97 lėktu
vus, arba vieną už kas šešis 
japonų lėktuvus.

Nors Rabaulas yra viena 
stipriausių priešo pozicijų 
šioje apylinkėje, priešlėktu
vinės patrankos sausio mė
nesy numušė tik 68 sąjun
gininkų lėktuvus. Keliuose 
atitikimuose mūsų lakūnai 
buvo išgelbėti.

nio atakų. Mažesni daliniai 
tuo pat metu puolė kitus

iki
vakar vakaro numetė su
virš 3,900 tonų bombų ant 
Vokietijos. Atakuodami iš 
vakarų ir pietų pusių, ame
rikiečiai numušė 255 priešo 
lėktuvus, šiose operacijose, 
kuriose vien tik vakar da
lyvavo daugiau negu 1,700 
lėktuvų, amerikiečiai prara 
do 54 bomberius ir 21 nai
kintuvą.

Tokyo pranešimas gal 
reiškia invaziją
NEW YORKAS, sausio 

31.—Tokyo radio šiandien 
pranešė, jog “Japonijos ar
mijos ir laivyno daliniai už
tikę stiprius priešo dalinius, 
kurie atakuoja1 Marshiallus 
nuo sausio 30 d. ryto, ir da
bar ten vyksta aštrios ko
vos.

Tas pranešimas buvo da
rytas anglų kalba dar taiko
mas Šiaurinei Amerikai. 
Tokyo minėjimas “ Japoni
jos armijos ir laivyno dali
nių“ sukėlė mintį apie gar 
limybę, kad gal ten išlipo 
amerikiečų invazijos dali
niai, arba, kad susikibo ja
ponų ir amerikiečių karo 
laivai.

Šimtai toną bombą anf
Marshallo salą
PEARL HARBOR, sausio 

31.—Didelis skaičius baro 
laivų antrą dreną iš eilės 
bombarduoja japonus Mar
shall salose šimtais tonų 
bombų ir šovinių. Admiro
lo Nimitz pranešimas apie 
atakos progresą minėjo lai
vus—manoma kovos laivus, 
kreiserius ir naikintuvus— 
kurie priplaukę iki 10 iki 20 
mylių nuo tų apginkluotų 
atolių ir paleido tūkstančius 
šovinių į japonų instaliaci
jas.

Amerikos lėktuvai, pakilę 
iš lėktuvnešių, numetė šim
tus tonų bombų ant Kwaja- 
lein, Maloeiap, Wotje irRoi 
atolių. Kiti lėktuvnešiai puo 
lė Eniwetok, į šburvakar 
rfus, ir dideliu aipšaudymu 
sulaikė japonų lėktuvus, 
kurie kitaip būtų galėję 
priešintis amerikiečių ope
racijoms kitur.

Japonai mandatu valdo 
Marshall salas, ir nuo 1938 
metų neįleido‘ten kitų vals
tybių žmones. Turėję 25 me
tus paruošti tas salas, ma
noma, jog japona; bus ten 
įtaisę stiprias tvirtoves.

Argentinos pasiuntinys 
vyksta Washingtonan

MIAMI, Fla., sausio 31.— 
čia šiandien ilsėjosi Adrian 
C. Escotnr, naujas Argen
tinos pasiuntinys Jungti
nėm Amerikos Valstybėm. 
Jis lėktuvu skris į Washing 
toną, kur pristatys savo 
kreglenc'alus Prezidentui.

Escobar sakė Argentina 
yra pasiruošusi, jeigu ašies 
va’stybės bandytų atkeršy
ti jai už diplomatinių san
tykių nutraukimą*.

Pirkite Karo Bonus
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Rinkliava Mariana
polio Kolegijai

Sausio 23 d. lietuvių ka- 
talkų parapijose, Brockton, 
Mass., ir So. Boston, Mass.,

Ieva Mockienė, Marijona 
Bartkevičienė, Kazys Cirbu- 
lenis, J. P. Kvaračius, Julė 
Jakavonytė, Kamanduliai.

Po $3.00: Barbora Zemei- 
kis ir Frank Adomaitis.

Po $2.00: Antanas Trakė-
padaryta rinkliavos Maria- nas, Martha Blaževičius, A- 
napolio Kolegijai. Kaip vi- gnes Kodytė, Domicėlė ir A 
sados, taip ir dabar Maria- Valatkevich, Steponas Ki- 
njapolio kolegija suaiiauke Šėta, Karolis P’gaga, Mrs.

didžiausio palankumo iš di
džiai gerbiamų klebonų, šv. 
Roko par., kun. Jono Švagž- 
džio ir Šv. Petro parap. kun. 
Prano Virmauskio uolių ko
legijos geradarių ir rėmėjų

Brocktone rinkliavos pro
ga pamokslus sakė Maria- 
napolio High School Prin
cipal, kun. dr. Vincas An- 
driuška, MIC.

Aukų surinkta $640.00.
Bostone rinkliavos progr 

■;š Mariana polio buvo atva
žiavęs ir pamokslus sakė 
kolegijos disciplinos prefek
tas kun. Juozas Kuprevičius 
MIC.

Aukų surinkta $422.00.
Marianapolio Kolegija 

nuoširdžiai dėkoja visiems 
savo auka prisidėjusiems 
mūsų lietuv/šką katalikų 
mokslo įtaigą paremti, y- 
patingai klebonams kun. J.

J. Raczkowski, Tadas i¥ Vik
torija Couble, Anna Kibar- 
tienė, Bronė Treinavičienė, 
L. A. Szemetas, Leonora 
Andrušienė, Leo Rudokas, 
Petras Damyla-, Mary and 
Joan Andrews, B. Dambraus 
kas, Elzbieta Balkiūtė-Bal- 
kienė, Elena Liolienė, John 
and Mary Kiekus, Kazimie
ras Vaičiūnas, Petras Kub> 
liūs! Marijona Chuzienė, An 
tanius. Piščikas, J. Yukna.

Po $1.00: Karolina Ska- 
rinka, C. Grigas, Agota Ku- 
kauskas, Teresė Šimkienė, 
Antanina šarkienė, Jonas 
Česnulevičius, Richard Roc- 
levitch, V. Matulienė, M. 
Meškihženė, R. Tautkus, B. 
žemaitis, H. GilusėviČienė, 
J. Kalpokienė, B. Paskano, 
Uršulė Abračinskiėnė, J. Pi- 
ckel, Ona, Danylaifė, M. ir A. 
Svirškas, Jurgis Česnulevi
čius, Kaz. Grigas, VeronikaŠvagždžiui ir kun. Pr. Vir-. 

mau&kiui, nuolatiniams ko- Z^iiene, S Balbens, He-
1egijos geradariams.

Šv. Roko par., Brockton, 
aukotojų sąrašas:

Po $20.00 aukojo: Jadvy
ga Satkaitė ir Ona Mikšiūtė.

Po $15.00: Jonas Jeskele- 
vičius ir Rozalija Eitavįčiū- 
tė.

Po $10.00: kun. F. Nor- 
butas, Anna Jakavonis, N. 
N., Feliksas Voveris.

Po $5.00: Vladas Gecevi- 
čius, Adomas Jarmalavičius, 
Eva Babulis, Petras Tūbe
lis, Mykolas Abračinskas* 
Mary Janauski, Julius Ba
ronas, Petras Miliauskas. 
Juozas Treinavičius, Anta
nas Norkus, Elzbieta Ma- 
zauskaitė, A. ir P. Peldžiai,

r^r

SENAS IR NAUJAS

Nac onaho Demokratų Komiteto susirinkime, New Yor
ke, pasitraukė iš pirmininkystės Frank Walter (kairėje). 
Nauju pirmininku išrinktas Robert C. Hannegan iš St. 
Louis, Ma (Acme-Draugas telephoto)

Sviskla, Burnauskienė, Al- kus, V. Chirokas, Kaz. Še- 
lan Ross, Ona Gelažinis, Ro- puta, Mary Buvidenas, Flo- 
zumienė, Proxeda Tautkus, 
Rita Tautkus, Povilas Be- 
linkevičius, P. Pileckienė, L. 
Skeivis, Agota Tamulevičiū
tė, Catherine Grigas, Mary 
Balbsris, Agnės Fabian, Ne
llie Albaugh, S. Sv'skla, A. 
Rabuli, Richard Jarmalavi
čius, J. Keriszo, Drevickie- 
nė, Petras Juškaitis, C. Poš-

rence Dombrosky, Edward 
Bakutis, Patricia Hughes, J. 
Kumpa, Mrs. Annie Rap- 
czinski, Mrs. P. Sykes, Kar- 
Plaskas, I. Staupienė, Jose- 
phine Zemait's, Kaz. Štau- 
pas, Joe Saurewicz, Bro. Da- 
milienė (30c) ir Lucy Ta- 
mašūnas (50c).

Kiti asmenys, nors auko-, * r r--. \ - - r - - J. \
* — * f

Mums

jo stambesnes aukas, tačiau^ 
jų pavardžių neteko paimti.

Vadovybė 
v—♦te*. 6806 ralmso A\e.

Tei. GROvrbiU 0017 
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KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINI 
DKVIDKNTŲ 
BATA..............

1751 W. 47th Street

WHOLESALE 
FURNITURE 

. BROKER
Everything ln the line of 

Furniture

ALEI
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repreaentettve.

, 8HQWROOMS 
MERCHANDISE MART

&

mARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - USD kilos.
SEKMADIENIAIS - nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo I 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk-1

tadieniais nno 7 Dd 8 v. v.►//> **■* ii , • V Į .-f * -t • ‘.-'’t
LGUCIO ofiso adresas: - r

6755 S. Westem Avė., Chicago, Ilk
Telefonas — GROvehiU 2242

Iena K'mtavičienė, D. Lon- 
cevičienė, Mrs. Grace Šan
kus, L. Zinkevičiėnė, Anta-4 z
nina šarkienė, Feliksas Dūk
štą, J. TamoševiČienė, Vera 
Keriszo, Agnės Kuliešis, Ro 
zalija Chirukiėhė, A. Kva- 
naciejienė, Frances Pribu- 
sauskienė, Albertas ir Leo
ną Guzev:čiai, Mrs. Adam

— ■ ■jjg'a.1

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.

TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik salima. Ir Jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS lą pa
darys jį kairi 
NAUJA savo' 
dirbtuvėj. Di
delis
kimas visokį^ 
spalvų apdaa r*fu-

• D •

IR
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEEtEy 8760

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J. P, VARKALA AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo* Raštinę į 
BRIGHTON PARKA

Su Ineome taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND StRGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.

Nedėliomis pagal sutarti , 
Offlee Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 ♦'

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS

G. SERNER
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

IS metų patyrimu
JpLi Yards 1829

Pritaiko Akinius.
* Kreivu Akis 

Utaiso.
Ofisu Ir Akinių Dirbtovl 
8491 SO. HALBTED ST.

Kampu Mth Street .▼aMu w* M W am I WI

Tel. YARds 2246

DR. C VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avesue 
arti 47th Street 

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

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

DABAR

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Hectar
BEERS

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflšies 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kataomlal 

Atvykite Į mttsų jardų Ir apRBrėldte ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kutink perstatymo namų.

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Ceriftdk Rd. Tel. Monroe 0808

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEKIAM AS DYKAI I 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

iki 5:f ‘Kitomis dienomis — nuo 7 vaL ryto :30 valandos popiet.

Būkit Malonūs 
jSAVO AKIMSI
Vlk viena perą aklų visam gyveni- 

L Saactfktt. Jaa leHtaml Ueg. 
linuotl Jaa n4ederallkUu«U 

k, karių r«*ajlme 
a telkti.

« M BODTAI PATTIUICO
■MUm aUUa. karta and i Ša vRųaSų »uipUų

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
», < opronamnuvrAi 
IMI So, Ashland Avenue 

Kampu l>-tea 
OAKAl* MU. (k 
JO VALaMDOSt 

•lis A m. Iki lt!* » aa. 
ts Rame »its a. m. 

iki f p. m.

V

1

Phone Vięginia 9493 Moterims Trečiadienį
SOUTH PAULINA

RUSSIAN TURKISH BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRT|
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Raibos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vantos duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininku

MrtSSACl

PASKOLOS DAROMO! AKI PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — RĖM0NTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

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

___  —\47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —
KklSTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 4118 Jon. M. Mozeris, Sec’y. • 3236 SO. HALSTED ST.

jc_ 0w .<
fe ***y

1 •" • 1‘" ‘•'Al FAnuiNC'

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenae 
Oflao vai.: 1—8 Ir 6—8:80 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
Res.: KENnood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos; 1—3- popiet ir 7—8 v, v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais .ofisas uždarytas. 
rEzidėnciJa

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868 /

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

18tf So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. T. A. SIMKUS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 V^est 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
rirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12. -

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo rankoj 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai;
Ofiso—HEMloek 5849 
Rezld.—HEMloek 2324

DR. PETtR I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.———
Ofiso Tel.

DR. AL.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečtnd.. ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais,.Trečiadieniais '

/ ir4 šeštadieniais 
Valandoa; 3—8 popiet.

DR. CHARlES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
. . (2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: Y ARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4t<6. Archer Avenue 
Ofiso Tel. L AFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDzie 2868

. į, VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brsmgi Dievo 
dovana amžinajame gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda > 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran-



Antradienis, vas. 1 d.,

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS" HEIjP WAlfTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. I)<**rt>oni Street 
TB*. RANdolpb MU-NH
SVARBUS PRANEŠIMAS

M*npower OommlMton nu
statyme! reikabuija kad datuot
inas darbininkų turi taikyti P»- 
Uitosavlmo įtaptų (Matemeat ot 
arallablllty ) nno dabartinės dar
bo fatalcoa — ar nuo War Man- 
nower Commlsslon — pirm pra
dedant dirbt! kitoje Įstaigoje. 
Persitlk rink it ar Jfls galit gauU 
fer ar Jums reikalinga paliuosa- 
trlmo raitas. Jfls sutaupysit sau 
fer darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA TUOJAVS

TROKAMS

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

Taipgi Mekąnikams Pagelbininkų.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHESAPEAKE 3883

Mutual .
’ * J

Trucking Co.
817 West 21at Street

VYRŲ

REIKIA
Prie gaminimo extract skonių 
(flavors) ir surišimu) siuntinių.

SVARUS, PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

THOMSON & TAYLOR DtV. 
536 W. Cermak Rd.

Darbininkų
Rankomis Trokerių 

ir Šlavėjų
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

S SIETUOSE

Illinois
Gear & Maehine 

Company
2108 N. NATCHEZ

(6500 West>

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.

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininku

Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 
Machinistams Pagelbininkų 

Moteriai Handlers 
Welderiams Pagelbininkų 

Hand Truckers

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

MERIT DIRBTUVE
Gabummų Įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos įsidirbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

_________ ______ _ pristato _
Jei dabar dirbat, prie karo darbų, būkite prie saro darbų.

Danly Maehine Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Ava. Cicero, III.

RELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KABO DARBAM

PLIENO WAREHOU8E 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT J

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

Central 

Steel 8c Wire Co.

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

Atsišaukit
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010
VYRO

Mekaniškai patyrusio kad Išmokti 
amatų kaipo Die Maker. Mes Išmo
kinsim. Pulki proga lr on karo dar
bas. Gera mokestis. Atsišaukite

GRAND SPECIALTIES CO. 
313R W. Grand Avė.

ARC WELDERIŲ
šešiasdešimts Valandų Darbaa

860.00 IKI $73.00
lr Bonai Sulig Įsldlrblmo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 na $95.00

Ir Bonai Sulig Įsldlrblmo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 KI $60.00 

Laipsniškas įsldlrblmaa

MAŠINISTO
$70.00 KI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O'LEARY 
STEEL VVORKS 
5757 WEST 65th STREET

Kasdien: S ryto iki t vakare

LANGU PLOVRJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atsišaukit 
Tlmekeeper’s ofisan. 

®DGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

FREIGHT
HANDLERS

77yac Į VALANDĄ 
VIRŠLAIKIS PO 8 VAL

PASTOVUS DARBAI 
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

DIENĄ IR NAKTĮ

SILVER FLEET 
MOTOR EXPRESS, INC.

3357 S. JUSTINE ST.

i PIRKITE KARO BONUS!

. Reikia Malioriams 
Pagelbininkų

Prie gramdymo ir valymo: 
darbas dirbtuvės viduje.

Cooper Carton Co.
4343 S. ASHLAND. 

(SOUTH ENTRANCE)

VYRŲ

VAIKINŲ
LENGVI SVARUS

DIRBTUVES DARBAI 
PROGA ĮSIDIRBIMO 

70c Į VAL. PRADEDANT 
ATSISAUKIT

Louis Milani Foods 

3825 W. Lake St.

RAKANDŲ

FINISHERS

CABINET . 

MAKERS

Geri Darbai 

Patyrusiem Vyram

MATYKIT MR. DROGAS
(Warebousėje)

WIEBOLDT'S
1000 N. Ogden

JAUNŲ VAIKINŲ
SA •• ’

16 iki 17 Metų Amž.
LENGVI DIRBTUVES DARBAI

TIK DIENINIAIS 8IPTAI8
GERA PRADINE RATA 
100% KARO DARBAI

PHILCO CORP. 

3345 W. 47th St.
Atsišauklt Employment Ofisan 

8:10 Iki 4:30 bile dienų.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTO

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

Uthnaalan Daily Newspsper

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEK—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

Skelbkitėa Dien. “Drauge”

oramrans draugas, ųjTioago,

HEI.F U'ANTEl) — VYRAI VYRAI IK MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

SVARBUS 
KARO DARBAI

DARBININKAMS 

Rankomis Trakėnams

šlavėjams
Vyrams senesnio amžiaus 
kurie dar stiprūs atlikti 

vyriškos rūšies darbus.

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

NAUJOS MODERNINES 
DIRBTUVES 

DARBAI VIDUJE

60 VAL. Į SAVAITĘ—
70 VAL. MOKESTIS

10% NAKTIMIS BONAI

I • '

Kreipkitės Employment Ofisan
8:30 ryto iki 5 pp.

5219 S. IVESTERN BLVD.

FOOTE BROS.
Gear & Maehine Corp.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

Štai tikra proga išmokti 
naudingą ir įdomų amatą su 

pokariniu pastovumu.
Mes Išmokinsim 
Ir Mokėsim Jums 
Laike Mokinimo.

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

4150 N. KNOX AVĖ.
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 417.50 J mšnea} 
Pilnam ar dalintam laikui 
Kreipkite, pri. Housekeeper.

EDOEYATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan .Rd.

REIKIA MOTERŲ 
Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL —
LEONARD CO.
333 W. 35th St

MERGINŲ IR MOTERŲ
Aukščiausia mokestis—lengvi dar
bai. Patyrimo nereikia. 48 vai. | 
savaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai.

SOMERMAN & SONS, INCT 
323 N. Carpenter

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koks JOsų amžius, (domus 
darbas laukia jus čionai.

PLASTIC BINDIMG OORP.
733 S. SHERMAN

REIKIA
OPERATORKŲ

Patyrusių ir nepatyrusių. 
Darbas prie gražių moterų 
Suknelių, daromų iš gražių 

vasarinių audeklų.
★

ŠVIESI ORINGA DIRBTUVE
★

Aukštos algos Ir bonnsai. 
Nuolat darbas ir po karo.

★
SPECIALUS dėmesls atkrei
piamas | tas, kurios dirbote 
karinėje pramonėje kur kon

traktai bdvo pildomi.
★

Jeigu jfls dirbate karint 
darbą, tai neataišauktte.

★
SMOLfR BROTHERS
2300 WABANSIA AVĖ.

PIRKITE KARO BONUS!

VYRŲ IR MOTERŲ 
REIKIA

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Atsišaukit
Central Pattern A Foundry Co. 

8737 S. Sacrammto

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno kr Dalinio Laiko

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

šventadienius.
Patyrimo Nekeikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

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

COLUMBIA CLEANERS 
Ą DYERS 

1129 W. 14tK St.

HELP WANTED — MOTERYS

Tomaičių

Valytojų
DIENOMIS IR NAKTIMIS

ATSISAUKIT 
PERSONNEL OFISAN

► ROO1T 348

MORRISON
HOTEL

Stiprių ir Sveikų
BE PATYRIMO 

MOTERŲ

Prie Paprastų Darbų Heat 
Treating Departamente.

Amž. 30 Iki 35 Metų
Laikas ir pusė virš 

40 valandų.
10% NAKTIMIS BONAI

Naują* modcMiiškoa Karo Dirbtuvė* 
Puikios Darbo SųlyRoe.

FOOTE BROS.
Gear & Maehine Coip.
5219 S. IVESTERN BLVD.

SKELBKITfiS “DRAUGE”

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

GERA VIETA DIRBTIi ■ -

MUMS REIKIA KELETO MOTERŲ 
PRIE LENGVO, MALONAUS DARBO.

REIKIA PRITAIKINTI VEIDRODŽIUS PRIE FONO.

Nuolat Darbas—Gera Mokestis
* i <
Gera Transportacija

Paimkite Madison, Halsted, Ogden, Milnraukee arba 
Division gatvėkarj; Lake SL “L” arba Washington 

Blvd. busą iki dirbtuvės.

HOOKER GLASS & PAINT MFG. CO.
659 WA8HINOTON BLVD.

KLAUSKITE MR. DILL.

PORTERIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ

LFJNGVI DARBAI 
. 100% KARO DARBAI
Dykai ligoninės ir gyvasties ap
drauda. Gera mokestis. Mažoa 

kainos Cafeterijoje. 

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 21st St.

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 šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp. 

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

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. Mth Avė, Cicero'

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai
VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

18th St. ft Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

PIRKITE KARO BONUS!

®r

Tremia lietuvius už 
duoklių neišpildymą

(LKFSB) Kaip praneša 
‘ ‘ Laisvės Kovoto jaa ’ iki 
pereitų metų vasario 15 d. 
Marijampolės apskrityje už 
duoklių nepriatatymą išvež
ta 131 ūkininkas. Ištremtie
siems paskelbta, kad veža
mi į priverčiamojo darbo 
stovyklą trims mėnesiams. 
Pažadėta paleisti anksčiau, 
jei ištremtojo šeima prista
tys duoklę greičiau, kaip 
per tris mėnesius. Jei ne — 
grąsinama jo ūkį perleisti 
pažangesniems ūkininkams.

(LKFSB) Žymus lietuvių 
dailininkas M. Dobužinskis, 
kuris gyvena New Yorke, Sr 
pie vasario mėn. vidurį ren 
gia savo kūrinių parodą 
Montrealyje, Kanadoje.

Tuo tarpu jis dirba prie 
Kongreso knygyno užsaky
mo,’ rinkdamas medžiagą 
vienam katalogui iš meno 
srities.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA.

• KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS

DIENĄ IR NAKTIĮ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
klt darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
5 pp. šeštad. Iki pietų. Atsineškite

S mimo rekordus ar pilietybės po- 
erus. e

2742 W. 36th PLACE

VYRŲ IR 
MOTERŲ 

Acme Steel Co.
Mums reikia abiejų — 
vyrų ir moterų prie 
feteel mill darbų ir prie 

paprastų darbų.
Gera pradinė mokestis 

ir proga įsidirbimo.
' ★

Illinois Central iki Riverdale 
stoties priveža jus prie pat 

dirbtuvės.
Atdara nuo 8:30 ryto iki 5 pp. 
kasdien įskaitant šeštadieniais

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NEATSISAUKlT JEI DABAR

ACME 
STEEL CO.
134th - Clark St. 

Chicago

UŽTIKRINKIT 
SAVO ATEITĮ

Dirbdami prie seniai įsteigtos 
kompanijos biznyje nuo 1914 m. 

Dabar užimta
100% KARO DARBAIS 

ir kuri turi pasiskyms tikrą 
po karo programų. 

REIKIA:
PATAISYMUI MAŠINISTŲ 

LAMINATION RINKĖJŲ 

FLOOR INSPEKTORIŲ

DIE SETTERS
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 

PRECISION GRINDERS 

SLITTER PAGELBININKŲ 

SHEAR PAGELBININKŲ 

MAŠINŲ ALTE JOTO JŲ 

RANKINIŲ TROKERIŲ 

PAPRAST. DARBININKŲ 

★ - ★
Employment Ofisas atdaras kas 
dien nuo 8 ryto iki 5 pp. Sekmad. 

uuo 10:30 ryto Iki 3:30 pp.

WEBSTER—
CHICAGO CORP.

5622 W. Bloomingdale
(>•00 Norta at Central Ava)
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DRAUGAS
* THE LITHUANIAN DAftY WIEND

2$S4 South O Uiley AV©. . Chicago, Mlnob
PubHshed Daily, except Sun&ays, 

hy the
LITHUANIAN CATHOtfc PRESS SOCfETY
A member of the Catholic Press Associatlon 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 “per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

* Advertising in ‘Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, Išskyras sekmadienius._ •___

Prenumeratos lotini Chtoįįk'lr
Metams *.....................................................'.......................... $7.00
Pusei metų .... ...................................................-................. 4.00
Trims mėnesiams ............ .....................................•••............. 2.00
Dviem mėnesiams ......................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ... .... ............................................... '.................. 75

Jungtinėse* Valstybėse, le Chfcagoje:
Ketams ............................................................    $6.00
Pusei metą ..............    3.50

* - Trims mėnesiams .......................................................... 1.75
Dviem mėnesiams .................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ....................................................  .75

Užsieniuose:
Metams ...............................-........................ $8.00
Pusei metų ................%.................................... 4.50
Trims menesiams *•••...••« • • • • •.. •. •. • • • , 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiuniiathnfe pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raStų negraži name. Jei nėp'raio- 
ma tai padkrytl fr neprisludčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę talžyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig skvo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti

Mizeroa flitierfo kalba
Hitlerio diktatūrai Vokietijoj suėjo vienuolika metų. 

Ta proga pasakė spyčių patsai diktatorius. Spauda tei
singai .pastebi, kad tas Hitlerio spyčius buvo trum
piausias ir mizerniausias iš visų jo pasakytų spyčių.

Didelių pažadų nacių lyderis jau nebedarė. Iš kalbos 
tono buvo galima suprasti, kad laimėti karą vilčių jis 
nebeturi. Anot jo, nei anglų nei amerikiečių karo pas
tangos Eurbpoje didelės reikšmės neturinčios. Eurąpą, 
esą, užvaldys arha naciai arba komunistai. Kitaip būti 
negalėsią. Dėl viško, jis, žinoma, negalėjo kitaip pna- 
našauti. Vis tik suminėjo, kad naciai užvaldys Euro
pos kontinentą.

Jo spėjimai, aišku, neišsipildys. z
BUrdpos po šid kkfo nevaldys nei naciai nei komu

nistai. Ją valdys visa eilė Valstybių, kurios persiorgia- 
nizttčB laikantis Atlanto Oarterio dėsnių. Jei Europą 
užvaldytų nacizmas ar komunizmas, reikštų, kad šis 
karas nepasiektų savo tikslo.

Rltleris jau turėtų žinoti, kad jo, ir jo pagoniškojo 
nacizmo dienos yra suSkaitytoe. Jo vietą užims teisė, 
teisėtumas ir demokratija pilna ta žodžio prasme. Tie 
izmai ar tos idėjos, nežadantieji Europos, kaip ir visų 
k:tų kaptihentų, tautoms ir žmonėms keturių laisvių, 
užbaigs savo dienias bu Amerikos ir jungtinių tautų 
pergalės Laimėjimu.

trumpai Ir afiklal (jei gąllmą, f-ąSomaje mašinėlei, paliekant didelius 
tarpus patalaymul. Ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Rasenusios 
koreepundencljos lalkraštln nededamos.

Entered 
Under the

i as seęond-Cla&& Matter March $1, 1016 at Chicago, 111. 
ė Act of March 3, 1879. APŽVALGA

CIVHLRJ TARNYBOJ

Ar seimas ar masinis milingas?
PATIEMS tautininkams neaišku

“Vienybės” redaktorius klausia šiuos žodžius rašan
čio, ką reiškia žodis “seimas”?

Seimas reiškia išrinktų Btstovų vienkartinį' suvažia
vimą arba net pastovų kūną. Mūsų nacionalinės (een- 
tralinės) organizacijos savo kuopų ar skyrių suvažia- 
visus paprastai vadina seimais. TiiOse kėdnUdSe kiek-* 
vienas htstovas turi turėti mandatą, kad įrodyti, jog 
jis yna teisėtai iš savo vieneto išrinktas. Kada atsto
vas įrodo, kad jo mandatas (įgaliojimas) yra teisėtas, 
tada jis gali kalbėti savo vieneto vardu. Valstybės sa
vo išrinktų žmonių atstovų kolektyvą taip pat vadina 
seimu. Tokiu vardu, buvo vadinamas ir Nepriklausomos 
Lietuvos parlamentas, į kurį atstovai buvo renkami į- 
vairiuose rajonuose nuo tam tikro balsuotojų — pilie
čių kiekio. I

Šis klausimas pakeliamas sąryšy su Karpiaus, P. 2ū- 
rio, dr. Venčiaus ir Olio šaukiamu “Amerikos lietuvių 
Beimti” New Yorke.
KOKIU VARDU VADINTI TAUTININKŲ “SEIMĄ”?

Šį virs minėtų asmenų šaukiamo suvažiavimo net pa
prastu seimu negalima vadinti. Kaip mes jau esame 
Durodę, jis nebus seimas, bet taip artu masinis susirin
kamas, kuriame pilnas teises turės ir paskiri asmenys 
nieko neatstovaują, jokio mandato beturį. Į tą jų su
važiavimą net artimiausi Karpiatte, Olio Ar kitų rėmė
jai negalėjo per savo draugijas pravesti nutarimų siųs
ti į “seimą” delegatus, nes tam voš tik keletą savaičių 
laiko teturėjo.

Tuo labiau negalima to paskirų asmenų šaukiamo su- 
važiavfmo vadinta “Amerikos 'Lietuvių Seimu”. 'Pavyz
džiui: taUtininkų suvažiavimas bus vasario 5 ir 6 dd., 
bet Amerikos Lietuvių Taryba, A. L. R. K. Fėdferacija 
ir k'tos cefltralihės organizacijos “formalų” kvietimą 
gavo tik sausio 28 d. Vadimo, savaitę prieš “seimą”. 
Taigi, “seimas” tnj(p buvo drgahiZuojrtšnas, kad didžiau
sios Amerikos lietuvių organizacijos fiziškai, ir norė
damos, negalėtų laiku apsvarstyti kvietimą ir padaryti 
iš jo vienokią ar kitokią išvadą.
KAIP VRA ŠAUKIAMI SfclMAI

Kad mūsų sąlygomis sukviesti Amerikos ’LičtuVių 
Seimą, reikia tam skirti bent ketvertą mėnesių. Reikia* 
kad visos patriotinės grupės ir visos didžiošios eentra- 
linės organizacijos sudarytų bendrą seimui šaūkti ko
mitetą, kuris nustatytų dienotvarkę, visoms draugijoms 
išsiuntinėtų pakvietimus bent pora mėnesių prieš sei
mą.

Tik taip dirbant galima sušaukti 8uvaž'wvimą, kurį 
būtų galima teisėtai vadinti Amerikos Lietuvių Seimu. 
Karpiaus and Co. suvažiavimo Ndw Y brite tdkiu vardu 
vadinti negalima, nes jis neprisitaikė prieš virš nuro
dytų aplinkybių.

Todėl, jei Karpius, TyBlžava ir kiti nori pasitarnauti 
Lietuvai, jie daug padarys, jei Savo mitingą pavadins 
t:kru vardu. Kitaip, jie prisidės dar prie didesnio mū
sų grupių susiskaldymo ir valdžios sferose Vašingtone 
pademonstruos savo užsispyrimą neieškoti 'organizuo- 
toj visuomenėj susitarimo, bet -pritarimo savo nerim
tiems darbams. Reikia neužmiršti, kad sekmas fašis
tiškų metodų demokratijų sostinėse nebuvo, nėra ir ne
bus populiarus dalykas.___________ /» , » ,_________

Lietuvos žmonės nori būti laisvi
Iš slapta leidžiamų laikraščių Lietuvoje sužinome, 

kad Lietuvos' žmonės yra nusistaitę ir prieš nacius Ir 
prieš bolševkus. Jie aiškiai siekia laisvos ir nepri
klausomus Lietuvos. Štai, “Nepr. Lietuva”, kaip mums 
praneša LKFSB, tarp kitko rašo:

“Atskilai minėti bolševikų ir vokiečių okupacijos nė
ra prasmės, nes jos savo siekimais Lietuvai panašios... 
Bent kiek lengviau galėjome atsikvėpti po bolševikų 
maro, ėdusiū mūs tautą tūkstančiais, bet tik tol, kol 
rudieji nesUdTganizavo savo aparato Lifetuvoje... Mies
tuose tos pačios naktinės žmonių medžioklės, tos pa
čios suimtųjų žudynės mirties koncentracijos lageriuo
se, kaip ’ir enkavėdZstų laikais... Vokiečiai "rado” mus 
brendusius “savarankiškai” valdytis, suteikė savival
dą... Vokiečiai už savivaldą stengiasi ir mums bent da- 
lįi savo nusikaltimų užkrauti, mus sukompromituoti už
sienyje, o viduj vienus su kitara lietuvius supiudyti... 
Vokiečiai, atsargumo dėiiai stengiasi panaudoti lietu
vių rankas Savo nešvariems darhams...; išvežamieji į 
Vokietiją darbams priverčiami pasirašyti*, kad “sava
rankiškai” vyksta; darbo ir transporto tarnybą Lietu
vos jaunimui įvedė tarėjas Paukštys, o vokiečiai jau 
tik jo 'potvarkį vykdo... Lietuvos kolonizacija eina pa
gal duotą tar. Petronio «r Narako pernai metais suti
kimą; lietuviai mobilizuojami pagal Kubiliūno patikė
tinių konferencijos nutarimu; suiminėjamos ir kali
namos nesiregistravusų karininkų šeimos ir naujokų 
tėvai Kubiliūno įsakymu. Visur vokiečiai stengiasi su
daryti įspūdį, kad tai pačių lietuvių darbas ir reikalas”. 

★

Meluoja ir nerausta
Juozo Tysliavos '*V-bė” Nr. 4-tAme užsimanė pasek

ti lietuvių bolševikų taktiką — pameluoti ir neparaus
ti. Tik įsivaizduokit sau, ką tas laikraštis rašo:

“Chicagos Draugą ir Brooklyno Ameriką kartais 
• užpuola pagunda.

Sakoma, kad, prezidentui Smetonai mirus, tuodu 
laikraščiai norėję paskelbti vieną “sensaciją”.

Bet tos sensacijos nei “Draugas” nei “Amerika” 
nedrįsę skelbti, nes manę nerasią faktų.

Vienok tą “sensaciją” paskelbusi bolševikų “Lais
vė”, kuri parašiusi, kad “Smetona nusižudęs”...

Kokias sensacijas skelbia bolševikų laikraščių redAk- 
tdrirti, tai ne mūsų reikalas. Bet kokį ryšį turi katali
kų laikraščiai su bolševikų spaudos melagystėmis, Tys- 
liava turės įrodyti. Jei jis to nepadarys, 'pelnys tikrai 
negarbingą vardą, kuris lyra duodamas tiems, kurie 
skelbia 'gandus, insinuacijas ir melagystes.

Mes nemanom, kad Tysliava tikėtų tam, ką jis rašo. 
-Jėi taip būtųs tai reikštų, kad jo galvon “sumas” yra 
įsimetęs. Gal taip blogai sti juo nėra. Todėl, reikia ma
nyti, kad skelbdamas melagystes jis turėjo tikslą įgnyb
ti katalikų laikraščiams Ir pasitarnauti “taškuojan
čių tautininkų” grupelei, prie kurios jis yra prisipla
kęs. Bet vargšas -nežino, kad ir tautininkams jis č ia 
meškiškai p^BltrtrttaUja. Nepasitarnauja jis nė a. a. 
Btoėtdnos 'Atminties pagerbimui. Priešingai — jis už
gauna* velionies garbę.

★
“-Pravdos”, Sovietų Rusijos oficialaus organo, prieš 

kiek laiko paskelbtos žinios apie anglų-vokiečių sepia- 
ratinės taikos derybas pasilieka melagystėmis, kurios 
tiksliai ir sąmoningai buvę paskelbtos.

Naujas Westminsterio 
(Anglijoj) arkivy s k u p a s 
Bernard Griffin yra taip pat 
labai aktyvus ir civilėj tar
nyboj. Čia jis nufotografuo
tas Londono Air Raid War- 
deno uniformoje. (NCWC- 
Draugas)

.« M
Raud. Kryžius siunčia 
Lietuvai vaistu 
už $10,000.00

(LKFSB) Iš Vašingtono 
mums praneša, kad Ameri
kos Raudonasis Kryžius pa
skyrė su virš 10,000 dolerių 
užpirkimui reikalingiausių 
medkamentų Lietuves civi
liniams gyventojams, netur
tingiems žmonėms. Visi lei
dimai iš Amerikos valdžios 
ir “Britišbi-tAmsrican Blo- 
cade in London” jau gauti 
ir šiomis dienomis tie vais
tai yra išsiunčiami per Ge- 
nev-os Tarptautinį Raudoną
jį Kryžių į Lietuvą. Raud. 
Kryžiaus įgaliotinis su tais 
vaistais iš Genevos vyks į 
Lietuvą ir per Savišalpos 
draugiją išdalins civiliniam 
gyventojams, gaudamas iš 
jų pakvitavimus. Kai šie 
transportas pasiseks per
siųsti sėkmingai, tuoj bus 
siunčiamas k'tas didelis 
vaistų tra n s p o r t a s apie 
$100,000 vertės. Pirmojo 
vaistų transporto išgavimui 
ir išsiuntimui į Lietuvą dau
giausiai pasidarbavo Amer. 
Lietuvių Kurigų Vienybės 
Pašalpos komisija, lietu
viams šelpti. Kunigų Pašal
pos komisijos pirmininkas 
kun. dr. J. B. Končius sau
sio 18 d, buvo Washingtone, 
D. C. ir jau padarė atatin
kamus žygius siuntimui* ki
to vaistų transporto į Lie
tuvą.

Kode! Lietuva turi tikti raprikteiBema
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)
Kai Lietuvon, Latvijon ir Estijon atėjo neprašyti so-^ 

vietiški “svečiai” — tai jie pirmiausia uždarė visas krikš
čionių mokyklas, visus jų laikraščius, visas jų organiza
cijas, visas jų labdarybės įstaigas ir per pirmus metus 
spėjo areštuoti ir Sibiran likvidacijai išgabenti dėšimtis 
tūkstančių jų šviesiausių ir geriausių piliečių. Mūsų kal
bose šie faktai nesivadina nei “autonomija”, nei “lais
ve”: mes tai vadiname kondensuotu ir sustiprintu Rytų 
despotizmu, kuriam negali pilnai prilygti nei vienas lai
kinas Vakarų despotizmas. Bet komunistinio totalitariz-> 
mo agentai fr "bendrakeleiviai vis dėlto tai vadins laisve, 
demokratija, autonomija. Apie šitokią laisvę seniau pa
čių rusų liberalai dainuodavo: “mloYtvym svoboda, živykh 
pod arest” (mintelėms laisvės, gyviesiems kalėjimas).

Naujosios Rusijos žodynas griežtai skiriasi nuo Euro
pos politinio žodyno. Kai kurie mūsų tarpe rusų kalbą 
mokame truputį geriau už Juozą Staliną, bet laisvę ir lais
vąsias institucijas mes visai kitaip suprantame. Vakarų 
krikščionybė sujungė mus kultūriškai su Prancūzija, st^> 
Šveicarija, su Italija, su Olandija*, Belgija, Švedija. Mūsų 
mokslo jaunimas yra tikrai įsimylėjęs j Vakarų Europą, 
užsikrėtęs jos laisvėmis, demokratybe, laisvomis institu
cijomis, pagarba žmogui, neapykahta kalėjimui ir kon
centracijos lageriui. Štai dėlko mes tuojau nervuojamės, 
kai kas nors mums pasiūlo pasirinkti rusišką ar naciš
ką vėliavą, t. y. koncentracijos stovyklą. Visokių yra mū
sų tarpe: katalikų, protestantų, liberalių, indifertntų, so
cialistų, konservatorių, bet visi mes Baltijos valstybėse 
žiūrime į Vakarus su kvelniu ilgesiu, labai gerbiam britų/ 
ir amerikiečių politinę išmintį ir jų laisvas institucijas, 
kurių jau daug ir pas save turime. Esam neturtingi, bet 
kultūroje aukštai iškilom, o vis dar randam reikalo ir 
toliau šio to mokytis pas daugelį Vakarų Europos ir 
Amerikos taūtų. Įvairių pažiūrų mes esame, bet Ska
laujame visoms mūsų religijoms pilnos laisvės su viso
kiomis jų laisvomis institucijomis, nes be galo mums pa
tinka laisvo saldžioji žinoma, ir “Rytuose yra įdomių da
lykų, daugelis mūs nuvažiuodavom Rusijon pasižiūrėti, 
bet Rytai mus nežavi, mes juos neblogai suprantam ir jų 
varguose užjaučiam, bet nenorim, kad už tą užuojautą 
mus kalėj iman uždarytų. Mes kai kada su Rytais nesu- 
sikalbam, nors jų kalbą, literatūrą fr jštdriją nėbldgai 
mokam. Gal būt R. Kipling teisingai byloja: East is East, 
and West is West; and never the twain šh&U ffleet.”

(Daugiau bus) Z
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*THIS MAN WANTS TO 00 SOMETHING THAT WIU_ RCLEASE Ą 
WAC FOR ACTIVE OUTY MTjTHE FRONT."

Cino vajus baigias
Pradžioj šio karo Ameri

kos vaistininkams iš val
džios buvo duotas griežtas 
įsakymas, kad, pfrdUodant 
dantų, barzdos ir kitas mos- 
tis (cream), reikalauti tuš
čių cino skardinių.

Kadangi šis cino vajus 
baigs’s su kovo pirma die
na, rtai, “Tin Srtlvagfe” In
stituto pranešimu, vaistinin 
kai nuo liepos 1942 iki šiol, 
yra surinkę daugiau kaip 
8,000,000 Bvarų ir, kol va
jus baigsis, manoma su
rinks dar vieną milijoną 
svarų cino. Vincukas.

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

JEI KAM REIKALINGI RlNlGAI
Duodam paskolas

Ant Pirmų Morcjioių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

—---
PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AMto
LOAN AS&OCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
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Antradienis, vas. 1 d. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PASIGAILĖKITE jfvyks antradienio vakare, 
vasario 1 d. 7:30 vai., para
pijos salėje. Visos rėmėjos 
prašęmos atsilankyti, nes 
reikia apsvarstyti svarbūs 
reikalai, liečiantieji vajaus 
vakarą, kuris įvyks kovo 5 
d., ir kiti. A. V.

Visi, kurie pagerbė mano 
mįrusį vyrą, mūsų tėvą, Ka-į 
zimierą Rugį, Žodžiu, raštu, 
apsilankymu, be', patarnavi-' 
mu, prašom priimti mūsų 
gilią padėką.

Meloma Rugienė i 
i Mykolas Ragi*

Aldona Bulotienė

VALANDOJENtiuobiMoIš apskrities 
sttširinkimo

ANTHONY B. PETKUS
4 Ph tvzpvftTf t ____ tyyfrvv^r.

mejų 8-tas skyrius surengė 
vakarą šv. Panelės Gimimo 
lietuvių parapijos salėje, 
Marųuette Park, Chicagoje.

Buvo perstatytas veikalas 
“Pajūrio auka”. Veikalo vai
dintojai buvo šie Chicagos 

■ėk' ‘ 'Ateitininkų Draugovės na
riais: Kazimieras Baliaus- 
kas, Bronė Bartuškaitė, So
fija Samaitė, Antanas Petro- 
kas, Bene Venčytė, Vincas 
aSznaška, Frances Baliaus- 
kaitė ir Petras Daužvardis, 
Jr. Visi lošėjai atliko gerai 
savo roles.

Ateitininkų šokėj ų grupė 
scenoje perstatė lietuvių 
tautinius šokius: suktinis, 
kalvelis, voveraitė ir kubi-

(LKFSB) Pereitų met$ 
vasario 16 d., prieš piet, vo
kiečių kareivis be1 jokios 
rimtos priežasties nušovė 
Vilniaus universiteto studeri 
tą Šakėną. Jis buvo palaido
tas vasario 17 d.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South* 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109 x

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiil 0t42

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

lianidkienė; iš 2 skyr.-. V. 
Gečienė, H. širviuskienė, S. 
Juocienė, E. Malinauskienė; 
iš 3 skyr.: A. Snarskienė, E. 
Gedvilienė, B. Cicienienė 

' 1 skyr. rengia vajaus va- 
katiehę vasario 13 d . šv. 
Jurgio parap. svetainėj

2 skyr. rengia bunco par- 
ty kovo mėn.

3 skyr. turėjo bunco par- 
ty Vaznių namuose sausio 
22 d.

Rašt. J. Pukeiienė perskai 
tė padėkos laiškus nuo se
selių iš Brazilijos už gau
sią auką.

Nutarta ruošti bunco par- 
ty. Komisijon įėjo H. Šir- 
vinskienė, S Juocenė ir E. 
Malinauskienė.

Kalbėta apie pavasarinį 
išvažiavimą. Išrinkta komi
sija: J. Pukelienė, A. Leš
činskienė ir R. Mazeliaus- 
kienė nužiūrėti dieną ,:r vie-

BĘghton Park. — Lietu
vos Vyčių 36 kuopos teisi 
rinkimas įvyks va»3rio 7 d. 
8 vai. vakare, parapijos mo
kyklos kambaryje. Visi na
riai kviečiami atsilankyti. 
Visi buvę nariai — sugrįžta 
atgal į kuopą. O nepriklau
santieji) prie šios veiklios 
jaunimo organizacijos — 
kviečiami įsirašyti.

Valdyba

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Tikėjimui Platinti Drau
gija praneša, kad Indijoj, 
kur siaučia badas, greita 
pagalba iš visur, iš kur tik 
galima, labai greitai reika
linga. Pranešamas kad virš 
milionas žmonių jau mirę 
nuo baldo, o šimtai tūkstan
čių laukia tokio pat likimo. 
Jie taip išbadėję, kad beli
ko tik kaulai oda aptraukti, 
kaip parodo nuotrauka šio 
vaikučio. (NCWC-Draugas)

Nuo 17 iki 65 metų ami. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WHITE CITY PROVISION CO.Cicero. — Svarbus susi

rinkimas ARD 9-to skyriaus □ST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)Tautinius šokius atvaizda

vo šie asmenys: Bronė Ski- 
rienė) Sofija Samaitė, Ber-| 
nadeta Samaitė, Teresė Sa
maitė, Antanas Petrokas, 
Vincas Samoška, Jonas Zai- 
kis ir Robertas Treonis.

Žmonėms patiko “Pajūrio 
auka” vaidinimas ir lietuvių 
tautiniai šokiai.

Šokiams akordijonu grojo 
Francis Bamblaubkas.

Buvo taip pat atvaizduota 
trumpa komedija, kurią su
lošė Bromus ir Kazimieras 
Vešotai.

MentSki, Vertingi 

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
PAULINA BAtCHUNAS
(po tėvais Pabetlinskailė)

Gyveno 7J49 S. Washtenaw 
Avė. Tel. Pros. 5927.

Mirė sausio 29, 1.944, 2 vai. 
ryte, sulaukite pusės atnž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Naujamiesčio 
pa r.. Gustonlų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra V/alter, dukterj Joha- 
nna, du sūnus Sgt. Walter Ir 
Cpl. Steve ir marčią Antoine- 
tte. seserį ir švog. Apolonija 
ir Antaną Kripus ir šeima, a 
sese ra vaikus Eduardą. Ešte- 
lle Ir Bruno Vešotus, brolienę 
Ona- Pabedinskienę ir jos šei- 
ma.pusbrolį Kazimierą Mar
cinkevičių. 3 švogerius Kaš- 
parą Vešotą, Boleslovą Bal- 
chuną ir Kazimierą Cingą Ir 
Jų šeimas Ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų Ir draugų.

Velionė priklausė prie šv. 
Petronėlės ir Maldos Apašta
lavimo Draugijų Ir šurum-Bu- 
rum Choro.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 6812 S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
vasario 2 (d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta į Gi
mimo Švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų, bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

* Nuliūdę: Vyrąs, Duktė, Sfi- 
noJ, Marti. Sesuo. švog«^ris. 
Sesers Vaikai, Pusbrolis, 8v«>- 
gertai. Ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika-E vanauskas, Tel. Yards 
1138-39.

visam šokiai prie geros mu
zikos.

Tikietų galima įsigyti nuo 
Keistučio klubo, Keistučio 
choro- narių arba komisijos.

Komisija susideda iš: Lu
cille S. Dagia, Kasto Za- 
romskio, Peter Petkūno, Ca- 
therine Poretnskio, Aldonos 
Mažeikis ir Frank Margeri- 
čius. “Mėlsvakiūtė”

JUOZAS SAUR1S
Pasitikėjimo

Gyveno: 4434 S. Lowe Avė, Mumis
Mirė sausio 29 d., 1944 

2:15 vai. popiet, sulaukęs 
metų amžiaus.Po susirinkimo šeiminin

kė ir apskr. pirmininkė A 
Snarskienė dalyvės pavaiši
no vakariene. Rėmėja

Gimęs Pittsburgh,

Paliko dideliame nu iūdime: 
moterį Sofiją (po t< vais La- 
purkaitėj; dūkti rį Genovaitę; 
sūnų Juozapą; seseris Marga
ret Vaišnoru., Elizabeth, Am 16 
ir Teresę; bro.luj Joną ir Wil- 
liam; ir daug kliu giminių, 
draugų ir pažįstamų. PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL GOBTI 

PARTlflUlAR PEOPLE PREFER PACHANKIB PRODCOTION8 
DI8TRIBUTORS OP THE PAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most BėautHUI—Mos* Endurlng—Stroogekt—Be* In Hm World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

. KREipkrrcs prie — ... u t

Kūnas pašarvotas Mclnerney 
koplyčioje, 4635 S. Wallace St.

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 1 skyr rengia 
vajaus vakarienę vasario 13 
d., Šv. Jurgio parap. sve
tainėj. Įžanga 73c .

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 2 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus ai lydėtas į St. 
Gabriel paiap. bažnyčią (45th 
St. Ir So. L4we Avė.), kurioj 
įvyks g.dujingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas' į Šv. KaUmiero ka
pines.

JOHN W. PACHANKISLUCIA JUZELIENIENfi
(l»o tėias člnl.ai ė)

Gyv.: 4129 S. Campbell Avė., 
tel. Virginia 3740.

Mirė sausio 31 d., 1944 m., 
7 v. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Ramygalos 
parap., Gudelių kaimo. Ame
rikoje Išgyveno 38 metus.

Paliko d.deliame nuliūdime: 
3 dukteris Barborą Zapollenę 
Ir žentą Jpną, Antaniną Adin- 
tienę ir žentą Joną, Marijoną 
Šimkienę ir Žentą Aleksu ndrą 
ir Jų šeimas; 2 sūnus Aleksan
drą ir marčią Adelę, Pranciš
kų ir marčią Angeline Ir Jų 
šeimas; sesers dukterį Marijo
ną Gabolienę ir Jos vyrą Alek
sandrą ir Jų šeimą; 2 sesers 
sūnus Antaną Valonį Ir Jo mo
terį Oną, Petrą Kraujai) Ir Jo 
moterį Barborą ir Jų š-imas; 
ir daug kitų giminių, draugų 
Ir pažįstamų. Lietuvoje pali
ko 2 seser.s Antanina Maču- 
llunienę Ir Elzbietą Valonienę 
Ir j Seimai!

Kūnas pašarvotas dukters 
namuose: 4225 S. Talman A- 
venue. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį. vasario 5 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Nekalto. Prasidėjimo švenčiau
sios Panelės parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios? la'dotuvėse 

Nuliūdę! Dukterys, liūnai. 
Žentai, Mare os. Sesers Duktė, 
Sesers sūnal ir Giminės.

Lald. direktorius J. Llulevl- 
teKi.hĄ'ĘMeite 3572, A

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

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sū
nus, Sesei ya, Broliai Ir Gimines.

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 tV. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 5645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštai. ir Sekm. 9-6 vaL

Budrlko Moderniška Krautuvš Labdarių Sąjungos 1 kuo
pa rengia kugelio vakarie
nę su grąžtą programa va
sario 20 d., Šv. Kryžiaus 
parap. svetainėj. Pirm. Ele
na Gedvilienė daug darbuo
jasi, kad vakaras pavyktų.

Pilnas didelis pasirinktinas na
mams rakandų, gerų Par)qr Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewęlry Krautuvė sykių 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos,

Laidotuvių direktorius 
Mclnerney, tel. BIOU. 0703

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GABI, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZlft PU NĖR AL HOME
Geriausias patarnavimas — Mote ris patarnauja. 

PBONE 9600 1U7 ROOSEVELT STREET

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir NakųTel. Calumet 7237-4591 NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Pasklido Chicagoj “On To 
Victory in 1944” tikietai. Tai 
programa vakaro, kurį ren
gia Keistučio klubas ir cho
ras balandžio 23 d., Dariaus- 
Girėno svetainėj, 4416 So. 
Westem Avė. Vakaro pel
nas skiriamas nariams, ku
rie tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėj.

Programa bus įva:ri. Po

Radio Programai leidžiami 
Budrlko Krautuvės per 14 metų:

WOFL 1000 k. Sekmadienio va
kare 0:S0 valandą.

WHFO 1400 t ketvirtadienio
Mes Tarime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse
SERIABSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

LAIDOTUVIV ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN A VE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
rUANICA AVĖ,Phone YA^PS 4905URŠULE

WAICIKAUSKIENfi 4605-07 S. Hermitage 
Avenue V

Yards 1741-2 J

J. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFOĖNIA AVĖ. Phohe LAFk 5575

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
kit Agentų komisą

(po tėvais Tovaiaitė)
Gyv.: 2358 S. Ix*avltt Str.
Mirė Rausto 31 d., 1944 m., 

9:30 vai. ryte, sulaukusi pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje.
Mažeikių apskričio, 
mtes(i l)o. Amerikoj 
29 metus.

Paliko dideliame, nuliūdime: 
Vyrą Antaną ir daug kitų gi
minių. draugų ir pažįstamų.

Kūnas i aftarvotas — Ia- 
chawlcz koplyčioje, 2314 W. 
23r«f Place.

I-aid otų vės įvyks penktadienį, 
va.aa.rCrt 4 d Iš koplyčios 8: tu 
vai. ryto bus atlydė) t į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurto/e 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veiiontes sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Giminės ir 
Drangai.

laidotuvių direktoriai — la- 
chawics ir Hūnai, tel. CANąl
2515.

P. J. RIDIKASKilo Iš
Viekšnių
išgyveno SUVIRS 200 PAMINKLU 

RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

į | Geriausio Materiolo fr Darbo.
# ' j I Mūsų MENO ŠEDEVRAI prt-

! Į i 1 K I davė daugeliui mūšų Lietuviam#
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:11^^ VENETIAN
MONUMENT cd.

MABiJONaMS
OftaM (r Dfrbtavė: 527 N. WEOTERN AVĖ. 

(Nštnlf Grand Ave.'į 
PHONE: SEELEY 6102

Telephone YARDS 14194330-34 S. Callfornia 
Avenue , 

Lafayette 0727 Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITtlANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—89Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse. lachAwicz ir sunai
2314 WEST 23rd PLACE 
10TW R. KtCHIGAN AVĖ.

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad, 
8 vai. vak.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5760 

PULLMAN 1270
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Namų fronto tragedija

Vaikas papasakojo kaip gaisre žuvo 
jo seserys ir broliai

TĖVAI BUVO DARBE, KAI KILO NAME UGNIS. VIE
NAS VAIKAS PASPRUKO 18 UGNIES, PENKI ŽU
VO LIEPSNOSE.

Devynių metų amžiaus 
vaikas papasakojo baisią 
gaisro istoriją pereitą šešta
dienį. Tas vaikas vadinasi 
Ronald Porter.

Gaisras kilo vieno aukšto 
mediniame name anksti pe
reitą šeštadienį, Stone Park. 
Ugnis sunaikino namą ir 
ir gaisro metu sudegė penki 
vaikai, — Ronald Porter 
broliai ir seserys.

įsai gelbėjęs iŠ ugnies Ro 
nald Porter ir jo žuvę bro
liai ir seserys gaisre yra Mr. 
ir Mrs. Lawrence ir Helen 
Porter vaikai. Vaikų tėvai 
buvo darbe, kai namuose ki
lo gaisras. Vaikai buvo vie
ni name.

Namas radosi 1728 N. 33 
avė., Stone Park, kuris yra 
penkios mylios vakaruose 
nuo Oak Park.

» » »
Gaisre žuvo Grace, 11 me

tų; Paul, 7 metų; David, 5 
metų; Seimą, 3 metų; ir 
Laura Jean, 5 mėnesių am
žiaus.

Jury komisija, kuri gavo 
paliudijimus pagal coroner 
A. L. Brodie nurodymus, iš 
nešė sprendimą, kad penkių 
vaikų mirtys įvyko dėl ne
laimingo gaisro įvykio, ir re
komendavo kaimo pareigū
nams, kad jie pradėtų rūpin
tis vaikų apsaugos centrais 
karo darbininkų vaikams, 
kad išvengus ateityje pana
šių tragedijų.

* » <

Ronald Porter, apsipylęs 
ašaromis, pareiškė, kad visi 
vaikai buvo nuėję gulti, kai 
jų motina išėjo dirbti į 
Buick karo fabriko kafete- 
riją. Vaikas toliau tęsė savo 
kalbą:

“Aš buvau užmigęs ir pa
budau, kai išgirdau Grace 
šauksmą. Aš pamačiau, kad 
ugnis visur siautė, ir aš bu-

NATURALĘ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DAJITŲ PUOTV

TAKTOJAMAI NAUJA* FLAlOTli IU 
TBBIOLAS NATUMALBH OUM 
■PALVO* DANTŲ

NAUJO* Velvatone UANT«
MAUTUS

$12.50
nu sssjm uz riekvi*n4

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

1TM S. AaKI»<1 tart VI. Mos. MSI

i m a. mm. ■*• • mj' a 
LLIA1MI UBTI VUSAI

r. Mth m. m n. u>«.
•O M. Dearborn Rm. MM. Mis. 
▼UarmlaaBte »*l •—«. Aatradiaal tr

katni-UAMKj aaa I IU I.

vau nusigandęs. Aš sušukau 
į kitus ir išbėgau į lauką-su 
naktiniais rūbais, ir nubė
gau į Mr. Curley’s namą, ir 
jis prasukę ugniagesius.”

Mr. Curley yra Patrick 
Curley, 1813 13th str., Stone 
Park.

Vaikų tėvas ir motina ne
paprastai liko sukrėsti bai
saus įvykio, ypač motina bu
vo paliesta didelio sukrėti
mo.

Tėvas ir motina dirbo ke
letą mėnesių, kad įsigyti 
daugiau pinigų naujam na
mui, kurį manė baigti staty
tu pavasarį.

“Aš dirbau viršlaikį”, — 
pasakė Porter, “ir netrukus 
po pirmos valandos gavau 
pašaukimą telefonu, kad na
mie įvyko n&aimė. Aš bė- 
gau taip greitai į namus, 
kaip galėjau, ir namas buvo 
liepsnose paskendęs.”

• • •
Tėvas grįžęs rado Ronald, 

bet nebuvo kitų vaikų. Tėvas 
labai persigando. Vaikai bu
vo liepsnose.

Ugnis taip greitai siautė, 
kad kai atvyko gelbėtojai, 
nebebuvo galimybės .vaikų 
išgelbėti.

* * *

Bertis Doyle, kaimo savar 
norių ugnegesių viršininkas, 
pareiškė, kad Grace, vyriau
sia mergaitė* buyo rasta ne
toli kūdikio lopšio. Mergaitė 
buvo rasta tokioje pozicijo
je, kuri rėdė, kad ji bandė 
herojiškai išgelbėti mažąjį 
kūdikį, pirm negu sukniubo 
dūmuose ir liepsnose.

Porter yra National Alu- 
minate Co. tarnautojas, ir 
normaliai dirbo nuo 4 vai. 
po pietų iki vidurnakčio. Jo 
žmona dirbo Buick fabrike 
nuo 11 valandos nakties iki 
7 vai. ryto.

JANUARY 14-31

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

Parduodama LaUtrodlhis, Lalk- 
rodSUua, Auksinius ir P rime a 
tinta* žiedus, Raitomas Plunks
na* ir kitus

ank- 
dalktua 

ui PRTFTNA- 
MIAU8IAB 
KAINAS.
Turime dideli 

oa ei r inklme
lfurikaUMtu Instrumir-ų, Ifuri- 
kaltfku Knygų. Stygų. Rekor
dų Ir totų

LaikradBus, Lalkro- 
dBtua. žiedu*. Rašoma* Plunk

ta Ifurikeliu*

JOHN A. KASS

421® ARCHER AVENUE

NEPAPRASTA ŽIEMA

Ši žiema Amerikoj t:krai nepaprasta, kokios nėra bu
vę nuo 1880 m. Kai kurią žiemą šiuo metu šaltis laiky
davo suspaudęs iki žemiau nulio, o šįmet farmeriai lau
kus aria. Nuotrauka padaryta vienoj farmoj šiaurėje n*uo 
Milwaukee, Wis. (Acme-Draugas telephoto)

Žuvę kareiviai karo 
frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 449 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje dvylika yra 
chicagiečių, vienuolika iš 
Illinais valstijos, keturiolika 
iš Indiana, dešimt iš Michi
gan ir vienuolika iš Wiscon- 
sin.

Illinois kareivis pirma
sis pasiekė krante

Kai' 5-tos Armijos jėgos 
nesenai netikėtai išlipo prie 
pietų Romos, pirmasis karei
vis, kuris pasiekė krantą, 
buvo pvt. Walter P? Krysz- 
tofiak, iš Summit. Apie tai 
buvo sužinota pereitą šešta
dienį.

Beveik kiekvienas viene
tas išlaipinimo mefu turi 
pirmąjį kareivį, kuris išlipa 
krantan, bet sakoma, kad 
pirmasis išlipo į krantą 
Krzyszotofiak.

Jis turėjo nupiauti vokie
čių užbarikaduotas vielas 
pakrantėje, netoli Auzio, po 
to kareiviai galėjo pulti 
miestą.

Sakoma, kad Krzysztofiak 
laivas pasiekė krantą dvi 
minutes prieš 2 valandą nak
tį — “V” valnadoe atakoje;

nRAUOI
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■ av T-Žinios is Teviį
Marijonu kapelionu
Kap. kun. Ant Švedas, MIC. 
Ištraukos iš laiško kap. 
kun. Antano švedo, MICm 
kur nors Pacifike

“Būtų gerai, kad atsiras
tų daugiau kunigų norinčių 
tapti kapelionais. Katalikų 
kapelionų čia labai trūksta. 
Darbas nėra lengvas, bet' 
mes savo katalikų kareivių 
negalime apleisti. AŠ nesi
skundžiu. Bet kiek daugf .

Kap. A. Švedas, M. I. C. 
lengviau būtų jei būtų dau
giau kapelionų! Aš tikrai 
nesigailiu, kad tapau kape
lionu. Galiu pasakyti, tas 
kapelionavimo pety rimas 
mane diena &š dienos daro 
geresniu kunigu.

“Mūsų darbas įvairus ir 
jdomus. Pavyzdžiui, perei
tame mėnesyje aplankiau 45 
ligonius; daviau 16 katechi- 
zacijos instrukcijų; turėjau 
95 pasikalbėjimus su 111 
kareivių sočiai'niais reika
lais, ir 18 tokių pasikalbė
jimų tikėjimo ir doros klau
simais; teko 20 kartų tar
tis su kariuomenės pareigū
nais religiniais klaus'maia 
rūpindamas kareivių gero
ve. Teko aprūpinti mirštan 
tį kareivį Paskutiniais Sa
kramentais. .Daviau vieną 
paskaitą, ir surengiau gra
žų paslinksminimo vakarą 
160 raupsuotiems. Dalyva
vau 4-riuose kapelionų* po
sėdžiuose”

Toks yra mūsų kapelionų 
gyvenimas karo frontuose.

Nepaprastas gyvenimo įvykis

Sūnelio lojimas išgelbėjo senelę ir dvi 
mergaites namui užsidegus

Šunelis pereitą penktadie-1 liepsnose. Graibaliodamoedos_  - I - - _nį (sausio 29 d.) smarkiai 
lojo ir davė įspėjimą, kad 
name gaisras kilo. šunies lo
jimas išgelbėjo senelę ir dvi 
jos anūkes iš gaisro. Jų na
mas Batavijoje sudegė iki 
pagrindų.

Mrs. Cora Ballard, 78 me
tų, ir dvi mergaitės Laurel,
16 metų, ir Jean, 17 metų,
Mr. ir Mrs. Frank W. Nel
son dukterys, 751 Whiple 
str. miegojo antrame aukšte,
Nelson name, pereito penk
tadienio ryte, 7 valandą, kai ..
jos buvo pažadintos šunelio I nUs 8 0Ve^°‘ 
lojimo, šunelis stovėjo prie 
mergaičių lovos ir lojo. Se
serys greitai nubėgo žemyn

Mr. ir Mrs. Nelson, karo 
darbininkai, buvo išvykę į 
darbą Batavijon prieš pus- 

ir rado, kad visas žemutinis valandį, kai gaisras buvo pa-
aukštas buvo paskendęs stebėtas.

Nušautas banditas, ku
ris pradėjo šaudyti 

laike vagystės
Pereitą penktadienį buvo 

nušautas banditas, tada ne
buvo žinoma kas jis toks. 
šeštadienį paaiškėjo, kad tai 
yra Michael Cerese, vienas 
iš trijų kalinių, kurie pabė
go iš Cook kauntės kalėjimo 
sausio 12 dieną.

Nušauto bandito asmuo 
buvo nustatytas pagal pirš
tų nuospaudas centralės po
licijos būstinėje, Chicagoje.

Cerese ir dar vienas vyras 
buvo įsilaužę į S. E. Whea- 
ton Co. ofisą. Tai pastebėjo 
Clark Scurrah, 26 metų am
žiaus, Glen Ellyn policinin
kas. Kai policininkas liepė 
jiems išeiti, vienas iš bandi
tų šovė eidamas. Jo šūvis 
palietė policininko ranką. 
Policininkas atsuko ugnį ir 
nušovė užpuolėją.

Už $400 rūbę pavogta
Mrs. Joseph Daggett, 3049 

N. Hackett avė., Milwaukee, 
nusiskundė policijai pereitą 
sekmadienį, kad iš jos buvo 
pavogta du čemodanai, ku
riuose buvo rūbų už $4000 
ir brangakmenių už $3000 
vertės. Tie daiktai buvo pa
vogti, kai ji buvo Dearborn 
gatvės stotyje. *

Gavo paaukštinimus
Karo departamentas pe

reitą pirmadienį pranešė, 
kad šešiasdešimt aštuoni 
Chicagos ir jos apylinkės 
oficieriai gavo paaukštini
mus. Sąraše yra pažymėta 
trys nauji leitenantai pulki
ninkai, septyni majorai ir 
penkiasdešimt aštuoni kapi
tonai.

Aukojo kraują 13-tą 
kartą

William Earl Mester, 36 
metų amžiaus, 2151 Ridge 
avė., Evanston, nuvyko į 
Raudonojo Kryžiaus būsti
nę, 5 N. Wabash, ir davė 
tryliktą kartą savo kraują, 
pereitą sekmadienį.

per ugnį ir dūmus, jos išėjo 
per užpakalines duris ir pa
šaukė kaimynus į pagalbą.

• • •
Senelė nulipo žemyn laip

tais ir įpuolė į ugnį. Kaimy
nai ją išnešė. Ji buvo nuga
benta į*St. Joseph Mercy li
goninę, Auroroje, ji sunkiai 
nudegė.

Ugniagesiai pasakė, kad 
gaisras matyt prasidėjo nuo 
eksplozijos virtuvės kampe, 
kur elektrikos refrigerato-

Dalyvavo Lietuvos 
konsulas advokatę

susirinkime
National Lawyers Guild 

yra sumaniusi įsteigt United 
Nations Bar Association. 
Pereitą ketvirtadienį tuo rei
kalu Chicagoje įvyko susi
rinkimas. Į susirinkusius 
kalbėjo organizacijos gene
ralinis sekretorius Martin 
Popper.

Susirinkime, be advokatų, 
dalyvavo Anglijos, Belgijos, 
Jugoslavijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Lietuvos ir Pieti
nių Amerikos Respublikų 
konsulai arba jų atstovai.

Paskendo vonioje
George Wills, 65 metų am

žiaus, karpenteris, buvo ras
tas pereitą sekmadienį pa
skendęs savo namų vonioje, 
110 So. Hoyne avė. Policija 
pareiškė, kad minimas žmo
gus greičiausia paskendo vo
nioje netikėtai (įvyko ne
laimė).

Netikėta mirtis
Jack son vi 11 e, UI. — Elmer 

Norman, 46 metų, iš Jack- 
aonville, buvo užmuštas pe
reito šeštadienio vakare ne
toli Alexander, kai jis buvo 
paliestas troko. Elmer Nor
mali buvo troko paliestas, 
kai jis keitė padangą.

Casper, Wyo. — Try# ofi
cieriai ir penki kareiviai Žu
vo pereito penktadienio va
kare, kai sunkus bombone
šis susidaužė netoli Casper. 
Žuvusiųjų skaičiuje yra chi
cagietis.

Bloomington. IU. — Perei
tą sekmadienį po pietų Su- 
gar upelyje paskendo ketu
rių metų amžiaus vaikas, 
kurių tėvai gyvena Normai.

Laivyno nuostoliai |
Laivyno departamentas 

pereitą pirmadienį pranešė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų sąrašą, kuria
me pažymėta, kad keturi jū
rininkai iš Chicagos mirė, 
keturi dingę ir trys buvo su
žeisti.

Antradienis, vas. ld., 1944

/ mus
X Pfc. Jonas Kulikauskas,

Jr., dienraščio “Draugo” in- 
tertaip’ninko sūnus pasižy
mėjo kovose prieš nacius I- 
talijoj. Chieago Sun vakar 
pranešė, kad jis yra taip 
vadinamo “pom-pom’’ dali
nio narys. Jo pareiga yra > 
šaudyti priešų lėktuvus ir 
jis tas pareigas puikiai at
lieka. Toliau pabrėžiami: 
“He is a member of one of 
tbe finest collection of brave 
young men in the U.S. Ar
my.”

X A. a. Jonas Linkus 
(Linkevičius) pašar v o t a s )r 
Lechavičiaus įstaigoje, tai 
yra toje kolonijoj, kurioj 
ilgiausiai gyveno ir veikė. 
Velionis buvo vienaa komi
teto narių, kurie išrinko vie
ta Aušros Vartų bažnyčiai, 
o vėliau padėjo kast; pama
tus. Pastarąjį dešimtį metų 
išgyveno savo puikijj rezi
dencijoj Brighton Parke. /

X S. D. Lachavičiiis, so 
niausiąs Chieago lietuvių 
tarpe laidotuvių direkt orius, 
išvežtas į ligoninę. Neseniai 
jis pergyveno didelę ir sun
kią operaciją ir pastaruoju 
laiku gerai jautėsi. Prieš 
trejetą dienų tačiau vėl li
gos parblokštas.

X A. a. J. Saurio palaikai 
bus laidojami iš šv. Gabri
eliaus bažnyčios, kurioje ve 
lionis ėjo vargonininko pa
reigas, Šv. Kazimiero kapuo
se, vasario 2 d. Kūnas pa
šarvotas koplyčioje adresu 
4635 So. Wallace Street. f

f
X Juliaus Šliogerio ir jo 

žmonos auksinio vedybinio 
gyvenimo jubiliejaus bankie
te dalyvavo gražus būrys 
Chieago lietuvių veikėjų. Ju 
biliatai susilaukė daug svei
kinimų ir dovanų.

X Veronika Panarauskle- 
nė, tapusi TT. Marijonų Ben 
dradarbių garbės narė, vie
šėjusi pas Bukantienę ir jos 
dukterį Oną, grįžta namo į 
Port Washington. Wis. Chi
eago jai labai patikę, nes 
aaug lietuvių tarpe gyvumo 
veikimo.

X Antanas Valūnas. U.
S. laivyne, perėjęs pagrindi
nį apmokymą Great Lakęs 
Navai Station. dabar ilsisi 
namie. Po atostogų tikisi 
toliau tęsti mokslą karo lai
vyne.

X S. Piliackas, išėjęs 
pensiją Chieago pohcūinkas J 
praeitą šeštadienį išvyko į 
Michigan City, kad aplan
kyti ten ir apylinkėj gyve
nančius pažįstamus lietu
vius.

X Pvt. Leonard Misiūną* 
roselandietis, Karo Departa 
mento pranešimu, sužeistas 
viename karo fronte. Jo tė 
vai gyvena adresu 10509 
Wallace Avė.

X Už a. a. J. Sanrio sielą 
Lietuvos Vyčių Chieago aps 
kritis užprašė gedulo šv. 
Mišias. Velionis per keletą 
metų buvo apskrities choro 
vedėjas.




