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Mano vokiečiai evakuos savo armijas 
iš Pabalčio per Baltijos jūrą

STOKHOLMAS, vas. 2.— 
Yra galimybės, jog naciai 
bandys evakuoti savo ka
riuomenes iš Pabalčio val
stybių. laivais per Raitijos 
jūrą, ypatingai rusų kariuo
menėms skubiai ir smarkiai 
puolant nacius Estijoje ir 
Kronstadfr laivynui laukiant 
progos išsiveržti iš Suom> 
jos įlankos.

Vokiečiai ruošia sau tokį 
pabėgimo kelią savais ir iš 
danų atimtais laivais. Ke
turi Danijos pasaž'eriniai 
laivai jau paruošti evakuo
ti vokiečius kareivius iš 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos. Sakoma naciai ruošia 
dar tris tokius laivus Bom- 
holm saloje, Danijoj.

Jeigu rusai ir toliau va- 
rysis kaip iki šiol, naciams 
gali pasidaryti striuka ir 
jie turės desperatiškai sku
bėti.

Žinios iš šios pasaulio 
dalies per ateinančias ke
lias savaites turės lemian
čios reikšmės visam Euro
pos karui. Suomijos prieši
nimasis Rusijai tęsis kaip 
iki šiol, kadangi suomiai 
skaito savo karų su Rusija 
privačiu dalyku. Vienas di
džiausių klausimų yra tas, 
ką Gen. Edward Dietl mano 
daryti su savo vokiečių ka
riuomene šiaurinėj Suomi
joj, jeigu rusų laivynui pa
siseks perkirsti nacių susi
siekimo linijas per Raitijos 
jūrą.

PIRMOJI EISENHOWER INVAZIJOS ŠTABO NUOTRAUKA Iš viso padaryta dešimts išlipdinimiį
30,000 amerikiečių laiko pozicijas

PEARL HARBOR, vas. 
2.—Amerikiečiai kariai bai
gė okupuoti Roi salą.. Japo
nų opozicija ten nebuvo la
bai didelė.

Toje saloje randasi ge
riausias aerodromas visam 
Marshall salyne.

Amerikiečių pozicijos Kwa 
jelein atoly tvirtai įsteig
tos.

Iki šiol neprarasta nė vie-/ 
nas Amerikos laivas.

Vichy policija pradėjo Mosquito lėktuvai 
veikti prieš partizanus puolė apmirusį Berlyną

BBRNAS, vas. 2.—Joseph 
Darnand, naujas Vichy po
licijos viršininkas, tuoj po 
paskyrimo pradėjo vartoti 
geštapo taktiką prieš Pran
cūzijos partizanas. Pagal 
čia gaunamų raportų, nuo 
šio ryto uždrausta įėjimas 
į Haute Savoie apylinkę, 
kuri randasi prie pat Švei
carijos sienos. Visi), išski
riant nuolatinius gyvento
jus, įspėti išsikraustyti 
pirm nakties.

Pradedant šiandien, tele
foninis susisiekimas tarpe 
tos apylinkės apskričių nu
traukiamas. Apylinkės poli
cija pastiprinta specialiais 
daliniai iš Vichy, kuriems 
vadovauja Darnando speci
alus padėjėjas, Le Conte, 
kuriam duota įgaliojimas 
vartoti kokias tik nori prie
mones prieš prancūzus par
tizanus.

Manoma Darnando gešta
po agentai padarys tokias 
dideles maisto rekviz;cijas, 
kad patriotams nebus iš ko 
pristatyti maisto partiza
nams ir todėl turės pasiduot.

Štai pirmoji nuotrauka visų Gen. Eisenhower invazijos štabo narių. Sėdi: aviacijos 
viršininkas Marshalas Sir Arthur Teder; Invazijos Viršininkas Gen. Dwight D. Eisen- 
hower; Gen. Bernard Montgomery. Stovi: Lt. Gen. Omar N. Bradley; Admirolas Sir 
Bertram Ramsay; aviacijos viršininkas Maršalas Sir Trafford Leigh Mallory; ir Lt. 
Gen. Waltan Bedali Smith. (Acme-Draugas teiephoto.)

SAKO TARIAMASI DEI 
ROMOS MIESTO

LONDONAS, vas. 2. — 
kar naktį ir vėl puolė iš- Budapešto radio pnaneši-
griautą Berlyną. Tai buvo mas sakė šventojo Tėvo

LONDONAS, vas. 2. — 
Britų Mosųuito lėktuvai va-

ketvirta ištaka ant tos sos
tinės per šešias naktis. Kiti 
lėktuvų daliniai tuo pat me-

sekretorius iš Vatikano lai
kęs ilgus pasikalbėjimus su 
kariaujančių kraštų atsto

tu atakavo kitus taikinius! vais pasitarimui dėl priemo 
vakarinėj Vokietijoje Vie-' nių ir būdų išsaugoti Ro-
nas lėktuvas negrįžo.

Oro ministerija pranešė,
kad sausio mėnesy britų 
lėktuvai numetę 16.500 to
nų bombų ant Vokietijos, 
tuo padarydami naują re
kordą atakoms ant Re:cho. 

Raportai iš Stdkholmo

mos miestą, krikščioniškam 
pasauliui.

karo kriminalu teismo
LONDONAS, vas. 2. — 

sakė iš Berlyno atvykę ke- Užsienių reikalų sekretorius 
leiviai pasakoję, kad Berly-j Eden pranešė Parliament- 
nas jau esąs “miręs mies- fui* kiad Anglija šiuo laiku 
tas.” ir kad dar 10 didelių! tariasi au Jungtinėm Ame-
latakų jį visiškai pribaigs.

PIRKITE KARO BONUS!

Aliantai pralaužė Gustav liniją
Į pietus nuo Romos vyksta aštrios kovos

,SĄJUNGININŲ ŠTABAS
Alžyre, vas. 2.—Šios dienos 
pranešimas sakė amerikie
čiai ir prancūzai kareiviai 
kelių myl'.ų plote pralaužė 
nacių Gustav liniją Cassino 
fronte. Amerikiečių pasistū 
mėjimas į šiaurę nuo Cassi- 
no privedė juos iki mylios 
nuo Terelle miestelio, kuris

.... * ...... J-l truputį daugiau ne-
JAV-Angllja tariasi dėl gu penkias mylias į šiaur

vakarius nuo Cassino.
Tuo pat laiku sąjunginin-

kų komunikatas sakė į pie
tus nuo Romos šiuo laiku 
vyksta aštrūs susirėmimą?. 
Naciai partraukia kariuo
menės iš šiaurinės Italijos

ir naudoja ją prieš išlipu
sius sąjungininkus karei
vius. Britai ir amerikiečiai 
kareiviai pasivarė pirmyn 
kituose Anzio sektoriuose.

Prancūzai kareiviai, (pra
laužę Gustav liniją Cassino 
fronte, suėmė 100 nacių be
laisvių.

K'toj pusiausalio pusėj, 
aštuntos armijos patrolės 
veikia visu Adrijatikos fron 
tu.

Aviacijos biuletenis sakė 
sąjungininkų naktiniai bom 
bėriai atakavo Albano susi-

rikos Valstybėm dėl pokari 
nio teismo japonams ir vo
kiečiams karo kriminalams.

RUSAI SKUBA PER ESTIJOS SIENA
Artinasi prie svarbaus Narva miesto

randasi ant Roi salos, kuri 
jung'ama su reikmenų kro
viniais ir kitais įrengimais 
Namur saloje siaurais smė
lio keliais.

Pietiniam atolio gale ran
dasi: japonų karo laivų ba
zė. Raportai sakė marinai 
ir kariai pasiruošę vartoti 
visokių rūšių ginklus prieš 
japonus tose salose.

Adm. Nimitz vakardienos 
pranešimas, kad invazijos

----------- objektas esąs viso salyno
PEARL HARBOR, vas 2. užėmimas davė pagrindo 

—Raportai iš frontų šian- spėjimams apie kitus išlip- 
dien sakė daugiau negu 30,- dinimus.
000 marinų ir armijos karių Kwajalein užėmimas duo- 
padarė 10 išlipdinimų Mar- tų Amerikai karo laivų ba- 
shall salose iri tuoj pradėjo zę, kurioje būtų galima ap- 
smarkius puolimus ant svar rūpinti didelį skaičių laivų, 
biųjų Kwiajalein, Roi ir Na- ir oro bazes iš kurių būtų 
mar salų. - galima bombuoti Truk, ja-

Išlipę po mūsų karo laivų ponų “Pearl Harbor.“ Anot 
kanuolių didelio šaudymo, laivyno ekspertų, karas 
apsauga, kariai tuoj įste’gė; prieš japonus būtų pagrei- 

šešiais mėne-savo pozicijas Kwaj.alein 
atoly pirmadieny, prieš ma
žą arba jokią opoziciją.

Tokyo radio transliavo 
japonų komunikatą, kuriuo 
sakoma japonai kareiviai 
kontratakavę ir “dabar vyk 
sta aštrūs susirėmimai.“

Daug didelių patrankų, 
pdistlafyltų išlipdinimo vie
tose, prisidėjo prie karo,
laivų kanuolių apšaudymui' ~23

tintas bent 
siais.

Atakoj ant Rabaulo 
sužalota keturi laivai

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS
N. Gvinėjoj, vas. 2.—šios 
dienos pranešimas sakė są
jungininkų lakūnai dar kur
tą atakavo Rabaulą, iriata-

japonų pozicijų tose salose, 
virš kurių skraido dideli 
skaičiai Amerikos lėktuvų.

Aštuoniolika japonų lėk
tuvų, kurie bandė pasiprie
šinti invazijos jėgoms, buvo 
numušta, ir 51 buvo sunai-

siekimų centrą. Prastas kintis ant žemės.
oras sula'ko didesnę lėktu
vų veiklą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS j Mano U.S. nereikalaus
18 ALŽYRO—Voki«čiwns

EVAKUOJA KYOTO IR
YOKOSUKA MIESTUS
NEW YORKAS, vas. 2 — 

Japonų radio Bita vi joj sa
kė įsakyta dalinai evakuoti 
Kyoto ir Yokosuka miestus, 
apsisaugijomui nuo orinių 
atakų.

KALENDORIUS
Vasario 3 d.: šv. Blažie- 

jus: senovės: Radvylis ir 
Asta. <

Vasario 4 d.: Sv. Andrius 
Corsini ir Šv. Veronika: 
senovės: Karigalis ir Laida.

• ORAS 
Dalinai ūkanota. šilčiau.

LONDONAS, vas. 2. — 
Gen. Govorovo Leningrado 
fronto armija žengia per 
Estijos sieną ir jau užėmė 
Keikino miestą, 7 mylias į 
šiaurryčius nuo Narva, svar 
baus uosto ir pramonės mie 
sto prie Narova upės, Esti
joj. Govorovo armija varosi 
j vakarus 50 mylių platumo 
frontu nuo Suomijos įlan
kos į pietus iki Samro eže
ro, kur rusai vakar okupa
vo Valovo miestą, nepilnai 
28 mylios nuo Estijos.

Maskvoje, komunistas Dr. 
Johannes Varės, rusų pas
kirtas “sovietinės Estijos 
respublikos prezid e n t a s,“ 

I pranešė vyriausią jam so
vietui, kad Govorovo armija 
jau pasiekusi Estiją.

Kiti rusų kariuomenės da
liniai užėmė Osmino, 33 
mylias į šiaurvakarius nup 
Luga, tuo susiaurindami 
spragą tarpe jų ir Gen. Me- 
retskovo kariuomenės, kuri 
skuba į Luga iš pietryčių. 
Pastarosios armijos dali
niai užėmė daugiau negu 40 
kaimų varydamiesi j Toro- 
šino miestelį, 3 mylias nuo 
Batetskaja.
'N

Meretskovo kariuomenė, 
apvalydama plotus tarpe 
Leningrado-Vitebsko ir Le
ningrado-Varšuvos geležiu 
kelių, pribaigia izoliuotus 
vokiečių dalinius ir suima 
didelius kiekius karo reik
menų, kuriuos bėgdami vo
kiečiai turėjo palikti.

ir sąjungininkams sutrau
kus savo kariuomenes ir 
tankus prie Romos fronto, 
manoma greit? laiku turės 
įvykti didieji mūšiai už Ro
mą.

Sąjungininkams pra 1 a n- 
žus nacių Cassino linijas, 
manoma greitu laiku suby
rės visas jų gyrimasis tame 
fronte.

IŠ MASKVOS _ Vokie
čiai galų gale siunčia savo 
aviaciją pradėti pėstinin
kams šiauriniam Rusijos 
fronte. Rusai lakūnai nu
mušė 64 nacių lėktuvus.

Rusai varosi vis arčiau 
Narva miesto, Estijoje. Na
ciai pripažįsta rusų laimė
jimus Dniepro užlenkime.

IŠ WA8HINGTONO. — 
Karo darbo taryba perėmė 
jurisdikciją dėl ginčų tarpe 
500 plieno fabrikų ir CIO

rysius su ašimi
MADRIDAS, vas. 2.—Iš 

patikimų šalllinių praneša
ma, jog Amerikos Amhasa- 
dor'us Carlton J. H. Hayes 
informavęs užsienių minis
trą Count Francisco Gomez 
Jordano, jog sąjungininkai 
nereikalauja, kad Ispanija

Svarbiausia japonų lėktu
vui bazė Kwajalein atoly

Vis dar ginčijasi kariu 
balsavimo reikalu

WASHINGTON, vas. 2. 
—Senatas šiandien atmetė 
tris pasiūlijimus pridėti tam 
t;krus priedus prie svarsto
mo karių balsavimo by- 
liaus. Tuo nors kada ir ad
ministracija šiek tiek laimė 
jo šios bylos reikalu.

Administracijos remiamo

japonų lėktuvus ir numetė 
bombas ant keturių japonų 
laivų,, jų tarpe vieno naikin 
tuvo.

Raportai iš Guadalcanalo 
sakė amerikiečiai kariai, 
sudėtiniam pėstininkų ir 
tankų puolime ant japonų J 
rytus nuo Torokino upės 
žiočių, Bougainville saloje, 
praplėtė savo poziciją, ku
rią marinai lapkr. 1 d. įstei 
gė Empress Augusta įlan
koje. Amerikiečiai išmušė 
20 japonų kulkosvaidžių Hz 
dų, užmušė 80 japonų, pasi
varė pirmyn, ir dabar kon
soliduoja naujai užimtas po 
zicijas.

Gen.- MacArthur praneši
mas minėjo tris naujas ata
kas ant Rabaulo ir sakė są
jungininkų kariuomenės ran

nutrauktų diplomatinius san;byliaus pmnaSaTO ,dasi 150 myliu nuo Papuos

Sakoma Amerikos amba
sadorius pasakęs Jordaną’i, 
kad sąjungninkai būsią pa
tenkinti išpildymu specifi
nių sąjungininkų prašymų, 
kurie, kiek žinoma, neliestų 
Ispanijos neutraliteto.

sirašytų bylių, kurs paves
tų karių balsavimo reikalą 
atskiroms valstybėms. At
stovų buto demokratų va
das McCormack sakė jis 
nežinąs, ką Prezidentas da- 
sysiąs.

Haifon atvežė iš Euro
JERUZALE, vas. 2—Por 

tugalijos laivas Nyassa at
plaukė Haifon iš Lisabono 

i su 900 žydų pabėgėlių iš

pos pabėgusius žydus
centrinės Europos. Tai buvo 
pirmas neutralus laivas per 
plaukti Viduržemio jūrą be 
jokios apsaugos.

liečiai kareiviai atmušė ja
ponų ataką prie Eilanden 
unės, pietvakariniam olandų 
Naudos Gvinėjos krante.

Aštuoni japonų kareivi
niai laivai atakavo tą por
cija sekmadieny, bet keturi 
jų buvo sunaikinti ir 60 
priešo kareivių užmušta.

Ramu klony, N. Gvinėjoj, 
australiečiai kariai puolė 
priešo linijos dešinįjį galą 
ir užėmė Orgorum Asake 
Kiša, prie Bonu upės žiočių.

f
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Užsibrėžta suma 
sukelta

Detroito lietuvių bendra 
darbucte U. S. War Bonds 
pardavinėjime su didiiausiu 
pasisekimu varoma. Kvbta 
išparduota ui $110,000. Di
delė garbė lietuviams už rė
mimų veikiančios komisijos 
ir kėlimo lietuviui vardo. 
Plačiai išgarsinta lietuvių 
vardas tarpe Šios šai’es aukš 
tų valdžioj asmenų. Biznie
riai pirkdami U. 3. War 
Bonds rėmė valdžią, kad 
greičiau karą laimėjus ir 
tuo pačiu lietuvių vardą iš
garsinus.

Vasario 13 d., minnt Lie
tuvos Nepriklausomybės 26 
metų sukaktį, Lietuvių sar 
Įėję, 4:30 ipopiet, Detroito ir 
apylinkės lietuviai dalyvaus 
savo tautos šventės iškilmė
se. Programa bus žingeidi. 
Kalbės miesto majoras Ed- 
ward J ef f ries, U. S. valdžios 
atstovas Frahk Isbey, Chef 
Ass. Prosecuting Julius Mc- 
Intosh, Ass. Prosecuting A- 
lex Conrad, M. Vaidyla, A. 
L. Tarybos ižd. ir “Sanda
ros’1 red. iš Chicago.

Dainuos gražiabalsė solis
tė Marijona Galinienė, Dai
lės choro kvartetas, Regina

Budrike Modemiška Krautuve

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams"'rakandų, gerų Patlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
ftn Rakandų Krautuve po vienu 
stogu, Taipgi Rekordai, Gaidos.

los. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumet 1237—4591

MardoŠaitė, valdžios mokyk 
loj muzikos i'r pano moky- 

i tąja, išpildys pianu žymių 
muzikos veikalą. Bus vi
siems smagu, kuomet akyse 
valdžios atstovų bus įteikta 
U. S. valdžiai sukelta lietu
vių kvota nupirkimui am- 
bulance-plane. O jei bus pa
kankamai bonų išparduota 
tai — nupirkimui bomberio. 
Ant to lėktuvo bus išrošy- 
tas Detroito lietuvių vardas. 
Tuo lėktuvu, gal, skraidys 
ne vienas Amerikos lietu
vis. Vieningai dirbant daug 
kas galima atsiekt'L K'lrie 
gdflte, dar pirkite bonų ir 
dalyvaukite Lietuvių Dieno
je. Po programos bus šokiai' 
prie Jurgio Spurgio gero or
kestro.

Helen Rauby, bonų par
davimo komisijos pirm., di
deliu rūpestingumu darbuo
jasi tvarkydama parduotų
jų sąrašą. Ji veda visą at
skaitą. Pirkėjai galės sąra
šą patys matyti ir jis pasi
liks dokumentu ateičiai.

Teisėjas J. P. Uvickas, 
komiteto garbes įpirm., su 
Helen Rauby atliko vieną 
svarbų darbą su U. S. val
džios ofisu reikale War 
Bonds pardavinėjimo, kas 
rišasi su Washingtonu ir 
Karo Departamentu, kad 
lietuvių vardas pačioj aukš
čiausioj valdžioj užtvirtin
tas. Tai vis vieningos dar
buotės vaisiai.

Žemiau seka vardai pir 
kuaiųjų War Bonds:

Mrs. Marie V. Blaskie- 
vitz Už $1,000.00.

John Danielewski Už $1, 
000.00.

DAINUOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
PAMlNfeJIJKE

Jau nauji metai. Jei kie
no baigės prenumeratą — 
atnaujinkim.
.r*. <>S0* So. ralman Are.
•len r«L GROvehiU 0617 
•»rtce Tel HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
it* M t TOJ AB IK CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—4 Ir 7—B vakare 
trečiad. Ir Nedėliomis susitarus 
5428 West Marųuette Road

Marijona Galinienė, pagarsėjusi Scranton ir apylinkėje 
solistė, kuriai prieš pora metų Federacijas 4 skyrius bu
vo suruošęs koncertą Detroit Institute. Koncertas kuo 
puikiausiai pavyko. Ruošiamoj Lietuvių Dienoj, vasario 
13 d., Lietuvos Nepriklausomybės 28 metų sukaktuvėms 
paminėti ji dalyvaus programoj.
son, L. Stuart Miners, Edw
Victor, Clayton Covert, Ed. 
Jankowski, Margaret ‘Con- 
wiay, Frank Joneck, Wm, 
McCluskey, Roonna Mellon, 
Ciara Reuter, Willard Web- 
ster, Edw. Herh3treith.

Už $50.00: Martin Povi
laitis, Anthony Rogers, Ri
chard E. Medinis, Edw.n 
Jonech, Joseph D. Medinis, 
Bernice Lewis, T. P. Dyki, 
Joseph Dyki, Max E. Beh- 
rendt, Peter Geisz,

DR. VAITUSH, OPT.
LiriTVTg

Mano 20 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optomeirically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparęgystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egsaminavimas da- 

Genia romas su elektra parodančia ma-

Radlb Programai lėldtlaml 
Budriko Krautuvė* per 14 metų:

WOFL 1000 k Sekmadienio va
kare 8:30 Vi

WHFO 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare T valanda.

Geraldine Balnis už $650.
Rsbert Balnis už $650.00.
Už $500.00: Mrs. Valeria 

KreUchunas, Frahk Sh-iipis, 
Df. J. J. Sims, M. Cybulskis, 
Harry Šhear, George Har- 
ris, John T. Lee.

Už $200.00: Aghes Ab- 
shal, Wm. Levin.

Už $150.00: Frank Shap- 
ko, Mildred Cruikshank.

John E. Ch&sser už $125.
Už $100.00: Anna Waran- 

ski, Helen Milshi, Joe Dc- 
Clark, Ona Aksomaitis, Wm. 
Scharun, Kenneth J. Jack-

J i žiausias klaidas. Specialė atyda at-
Gcod, Charles Wrn. Shaw, krelDiama j mokyklos vaikus. 
Harry Evans, Peter Maso- kreivos akys ATITAISOMOS 
nis, Donua Platt, John Tufą, j valandos: nuo io ryto iki 8 v.
Stanfby Kryanski, Peter 
Stonea, S. Lieberman.

Už $25.00: Hervey Ful- 
lum, Frank Kindulas, Patri- 
cia Ann Eredon, John R.

vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 
dėiioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos piglaa kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Photte YARDS 1371

Jaunuoliai, kurie nepriimami j9-Jttkus, Louise M. Luxon, . jaunuoliai, kūne nepriimami į 
. karo aviacijos skynus iš priezas-

Margaret .Karvelis, Julia ties spalvų neregėjimo — (eolor 
Masonis, Donna Platt, Eu-:^J^>^^kit& maa«8- 

(Nukelta į 6 pusi.)
------------------

DABAR

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Metų Kalendorių
SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 

SAVO GIMINĖMS!
— ★ —

SKLEISK1TE KATALIKIŠKA DVASIĄ 
KALENDORIAIS!

DRAUGAS’’ TURI GRAŽIAUSIUS 
LIETUVIŠKUS KATALIKtSRUS

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!
— ★ —

KAINA — TIKTAI 25 CENTAI

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

Atvykite f mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SŲ MOSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITVVINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 80. 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.

"Siųskite jOsųi užsakymus Šiuo adresu —

"DRAUGAS"
2334 S* Oakley Avė. Chicago 8, III.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KREIPKITfiS PRIE MCSŲ

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the Une «»f 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment 'call — 

REPUBLIC 6051
—

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 
RATA............ 4%
1751 W. 47th Street

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARK£

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viriminėtu
■. 

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas
TeLj Yards 1829 *

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akie 

Ištaiso.
Ofise lr Akinių Dlrbtuvl 
8401 BO. HALSTED ST. 

Kampas 84th Street
16 Qd 4; auo I fid 8

46*

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSIr

nk viena perą aklų visam gyveni
mui. Saugokite Ja* letedaml lleg- 
Samtnuotl Jaą moderoUklausl* 
metodą, kurią regėjimo molui*. 
gaU mitelktL

M aurrai Pirranio :
■a vtoą aklų

Dr. John J. Smetana 

Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI 

1801 So. Ashland Avenua 
Kampas tl-toe 

OAMAL eeia, Ohlcafo 
OFISO TAUtNDOSi 

tiM a. m. Iki Stte p m. 
. Ir SeStad. eile a m. 
tkl Tite a aa.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS

i •'•'Ai fanNiHr/

NUOŠIMČIO RATOMS

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

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo!

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUMET 4118 Jos. M. Moteris, Sec’y. 3238 SO. HALSTED ST.

ISŠ ■9OO99OO0QC3C399OOęęOO0<z__

HlARGUTiy
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - H50 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — uuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOLIS •
PHYSICIAN AND SUROEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFĮ3Q VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį , 
Offlee Tel. YARda 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 ' ,

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avonue 
arti 47th Street 

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

Ofiao Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—8 Ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARda 5921
Res.: KEN’.vood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 6122

• DR. BIEŽIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos* 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Piaee 
Tel. REPubllc 7868 /

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROapect 665^

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 0:30-8:30

Čventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
*

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Rer.id.—HEMlock 2324

DR. PETER 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...........VIRginla 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

420$ Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

A'

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 '

✓ ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0354
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 7880 

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 Y. KRUKAS
GY-DYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

M VALANDOS:
Pirm., Antr., Kctvir. 6 iki 9 vak.;
s/Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.

Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

z

Tikėjimas yra btangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran-^ 
gino.
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CLASSIFIED ADS HELP VARTEI! — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

“DRAUGO** 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP wanted 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street
Tet. RANdolpfa

SVARBUS FRANEAIMAS
War Manpower OommlMkm na

rtą 17 mai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
Huosavlmo Rašt* (atatement af 
avallablUty) nuo dabartinės dar
bo jstalgoa — ar nuo War Man- 
power Conunlarton — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltikrinkit ar JOa galit gauti 
lr ar junta reikalinga pai i uoga
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA TUOJAUS

TROKAMS

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

Taipgi Mekanikams Pagelbininkų.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHESAPEAKE 8883

Mutual 

Trucking Co.
817 VVest 21st Street

VYRŲ , ' 

REIKIA
Prte gaminimo extract skonių 
(flavors) ir surišimui siuntinių.

SVARUS, PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

THOMSON & TAYLOR DIV. 
536 W. Cermak Rd.

Darbininkų
Rankomis Trokerių 

ir Šlavėjų
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

S SIETUOSE

Illinois
Gear & Machine

k

Company.
2108 N. NATCHEZ

(6500 U’est)

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

VVAREHOUSE VYRŲ
Rhlpnlng kambary!* vyn'otl Ir na 
kunti masinom* dalia Tnlpgl d*p. 
blnlnku prie shlnplng |r kitu abelnų 
warehou*o d«-bu. klauskit Mr. An- 
deraon. STATE 814R.ft
NATIONAL ENGINEERING CO. 

549 W. Washington Blvd.

VYRAI
fttal Jnmi
PROGA
Uždirbti

DIDELIUS PINIGUS 
MES STTUZIM .TTTMR 

ĮDOMU DARBA 
APMOKAMAS ATOSTOGAS 

REGULIARĮ PAKfiLIMĄ 
DARBAI NAKTIMIS

SPIEGEL’, INC.
1088 W. 8Rtb KT. * 

Employment Ofisas Atdara.
8 ryto Iki R pp.

VYRO
Mekanlftkal patyrualo kad Umokti 
am ata kaipo Dle Maker. Me. Umo- 
klnalm. Pulki proga Ir po karo dar
bai. Geri rrjokestls. AtsIAauklte

GRAND SPECIALTIES CO.
8IMA W. Grand Are.

LANGŲ PLOVftJŲ 
Patyrimo nereikli.

Gera mokestis. AtsIAauklt 
Tlmekeeper’s ofisan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
8849 Sherldan Rd.

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT I

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

CentralN . •
Steel 8č Wire Co.

VYRŲ
Patyrimo Nereikia

Abelniems Dirbtuves 
Darbams

SVARBI MAISTO PRAMONE

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

Standard Brands, Ine.
1015 S. Independence Blvd. 

(3800 VVest, 1000 South)

ARC WELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbai

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai '8ullg Įsldtrbtmo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įstdirbtmo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

LaipsniAkas Įaldk-blmai

MAŠINISTO
$70.00 KI $87.50

Dienomis ar Naktimi. 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL' WORKS 
5757 VVEST 65th STREET

Kasdien: 8 ryto Iki 8 vakare

Reikia
VYRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

70c i Vai. Pradedant.
Išmokinsim jus prie pastovių 
darbų. Už darbą naktimis 
mokame 75 centus į valandą. 
Kas savaitę 14 vai. viršlaikio. 

Mokestis už laiką ir pusę. 
Atsišaukit |

Thomas Moulding

Floor Co.
4528 W. 51«t St

RAKANDŲ
FINISHERS

CABINET

MAKERS

Geri Darbai 

Patyrusiem Vyram

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICE 

(4th Floor)

WIEBOLDT'S
Ashland & Monroe

Platinkite įdomiausią dien* 
rait| “Draudą”.

HELP VAISTEI) — VYRAI

Reikia Malioriams 
Pagelbininkų

9
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

.ENGINE IR TURRET 
LATHE OPERATORIŲ

BENCH HANDS 
IR MASINISTŲ

100% KARO DARBAI 
Patogi transportacija, 

gera mokestis.

CHICAGO GEAR MFG. CO. 
2823 W. Fnlton St.

HELP VVANTED — MOTERYS

MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 
DIENA IR NAKTĮ ŠIFTAI 
48 VAL. SAVAITĖJE
GERAS UŽDARBIS

ATSISAUKIT

4533 W. Harrison St.
Reikia

Patyrusių
MOTERŲ

Skirstyti Skudurius 

Atsišaukit 

1408 W. Armitage

* Have vou
■OUSHTVeUR
^StBONDS

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

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

Lithnanian Daily Nevvspaper 
— E8TABLMHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktj.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANYr '
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą diena: Penktad. 
8:30 ryto iki S*pp.

MERGINŲ
PAKAVIMO DEPARTMENTE 

50 iki 55c į Valandą 
Laikas ir Pusė 

už Viršlaikį. 
GERBER fc CO.

648 W. Randolph St.

MERGINŲ
MOTERŲ

Štai tikra proga išmokti 
naudingą ir įdomų amatą su

pokariniu pastovumu.»
Mes Išmokinsim 

Ir Mokėsim Jums 
Laike Mokinimo.

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

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, $87.80 j mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
KrelpkltSs prie Houaekeeper.

KDOEWATER BEACH HOTEL 
&S4S Sherldan ,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. į 
savaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai.

SOMERMAN & SONS, INC. 
823 N. Carpenter

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koks; Jūsų amžius, {domus 
darbas laukia Jus čionai.

PLA8TIO BINDING CORP.
7S2 8. SHERMAN

REIKIA
OPERATORKŲ

Patyrusių Ir nepatyrusių. 
Darbas prie gražių moterų 
suknelių, daromų Iš gražių 

vasarinių audeklų.
★

SVIESI ORINGA DIRBTUVE

Ankštos algos lr tonusai. 
Nnolat darbas Ir po karo. 

★
SPECIALUS dėmėsią atkrei
piamas | tas, kurios dirbote 
karinėje pramonėje lrar kon

traktai buvo pildomi.
★

Jeigu jūs dirbate karinį 
darbų, tai neatsišanktte.

★
SMOLER BROTHERS

2300 WABANSIA AVĖ.

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

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA.

KARO PRAMONĖJE S 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atslftau- 
klt darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
I pp. šeitad. Iki pietų. Atslneftklte 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. t

2742 W. 36th PLACE

PORTERIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ

Dykt
dra

LENGVI DARBAI 
1OO% KARO DARBAI

kai ligoninės ir gyvasties ap- 
uda. Gera'mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje.

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 21st St.

DŽENITORIŲ-KŲ
Reikia vyrų ir moterų prie abelnų 
valymo darbų, naktimis ir dieno
mis Ofiso name. Pastovūs darbai. 

MATYKIT MR. SMIDT. 
CONTINENTAL CO. BLDG. 

810 S. MICHIGAN

PIRKITE KARO BONUS!

HEI.P VVANTEI) — MOTERYS

PULLMAN 
AIRCRAFT ,

—Reikia—

★ Moteriai Handlers
★ Metai Cleaners
★ Janitresses
★ Sweepers
★ Paint Helpers

GERA MOKESTIS 
6 Dienos i Savaitę

100% Karo Darbai
Patogios darbo sąlygos. 

Puiki transportacija.
(I. C. Suburban, Cottage Grove gat-
vėkariala, 103rd St. busų linija).

Jei dabar neinate uilnitOH mu karo
darbais

MATYKIT MRS. DRAKE
Employment Oflaaa atdaras valan

domis tarp 8 ryto Ir 4 pp.

Pullman 

Standard Car
r

Mfg. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd SL

Tarnaičių

Valytojų
DIENOMIS IR NAKTIMIS

ATSISAUKIT 
PERSONNEL OFISAN 

ROOM 348

MORRISON
HOTEL

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

GERA VIETA DIRBTI
MUMS REIKIA KELETO MOTERŲ 
PRIE LENGVO, MALONAUS DARBO.

REIKIA PRITAIKINTI VEIDRODŽIUS PRIE FONO.H
Nuolat Darbas—Gera Mokestis 

Gera Transportacija
Paimkite Madison, Halsted, Ogden, Milwaukee arba 
Division gatvėkarį; Lake St. "L” arba Washington 

___  Blvd. busą iki dirbtuvės.

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

KLAUSKITE MR. DILL.

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

PARDAVIMUI

PAR8IDTTODA M ALK08 — malkos 
kOrul — kepykloms malkų — Ilgi 
galai. PaAaukit po 6 vai. vakare. 
WM. DRZEIVVICKI. 3164 8. Mlllard 
Avė.—CRAwford 2887.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKŲ 

★
VYRŲ:

PAŲR. 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. 

Matyklt Mr. Danlcek pasitarimui. 
DOUGLAS PARK “L" IKI DURŲ

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

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai*

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

18th St. & VVentvvorth Avė.

SANTA FE RY.

PIRKITE KARO BONUS!

Nacių radijo vir
šininkas Pabaltyj

VVashington, I). C. (OWI) 
—Revaler Zeitung, vokiečių 
laikraštis Estijai, neseniai 
pranešė, kad dr. Herbert 
Schdoeder, vokiečių federa
linės radijo stoties žinių tar 
nybos viršininkas, lankosi 
Taline (Rėvai) tikslu susi
tarti su vietiniais radijo di
rektoriais ateities radijo 
“Europa šiandien” kampa
nijai. šioji kampanija buvo 
varoma per visus vokiečių 
radijo siųstuvus per visą 
Europą sausio mėn. Per a- 
šies ir neutralių Europos ša
lių radijus bus transliuoja
ma viso 24 programos. 
Schroederis taip pat lanky
sis Latvijoje ir Lietuvoje.

Estijos pabėgėliai 
pasiekė Švedija

VVashington, D. C. (OVVI) 
— Švedų laikraščio Dagens 
Nyheter sausio 5 d. prane
šimais, septyniolika estų pa
bėgėlių, kurių šešiolika bu
vo vyrui, atvyko j Gis3ligoe 
švedų salą Baltijos jūroje. 
Pirmiausia jie atbėgo į Suo
miją, kur pasisamdė laivą 
ir per penkias dienas persi
kėlė per Baltijos jūrą.

SKELBKITES “DRAUGE”

VYRAI IR MOTERYS

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja7 rt-

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 

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

SANTA FE RY.

VYRU 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 priveža Jus prie pat

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

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NEATSIftAUKIT JEI DABAR

★
ACME 

STEEL CO.
1341h - Clark St. 

Chicago
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Lietuva nepriklauso Sovietu Rusijai
NAUJAS MASKVOS SKVMAS

Maskvos komisarai sugalvojo naują skymą. Jie ga
lutinai nusprendė užbėgti už akių Jungtinių Valstybių 
ir Didžiosios Britanijos planams atstatyti pokarinį pa
saulį laikantis Atlanto Ckrterio dėsnių, t. y. suteikiant 
v/soms tautoms, ar jos didelės ar mažos, pilną laisvę 
ir nepriklausomybę.

Associated Press žiniomis, vasario 1 d. Sovietų Rusi
jos užsienių reikalų komisaras V. Molotovas pasiūlė 
“ aukščiausiam Rusijos parlamentui ” duoti platesnes 
autonomijos teises šešiolikai “sovietinių respublikų”. 
Tą pasiūlymą “vyriausias parlamentas” vienbalsiai pri
ėmė. .

Molotovo pasiūlymas įima: duoti teisę kiekvienai iš 
16-kos “sovietinių respublikų” turėti nuosavus krašto 
apsaugos ir užsienių reikalų komisariatus. Tuo būdu 
kiekviena respublika turėtų teisę laikyti savo kariuo
menę ir tiesioginiai palaikyti santykius su užsieniais. 
Taip pat, pačios “respublikos” išsprendžia “karo ir tai
kos” klausimus. * •%

šiam “naujam” planui pritaręs ir komunistų partijos 
centralinis komitetas, kuris, suprantama, ynai vyriau
sias visų Rusijos reikalų “bosas”.
SAVINASI TAI, KAS JIEMS NEPRIKLAUSO

Molotovas prie sovietinių respublikų priskaito ir Bal
tijos valstybes, kurios jokiu būdu Sovietų Rusijai ne
priklauso ir nenori priklausyti, kaip Lietuva, taip Es
tija ir Latvija, siekia atsistatyti laisvomis ir nepriklau
somomis respublikomis ir Maskvos “autonominių ma
lonių” neprašo.

Visas civilizuotasis pasaulis ž’no, kokiomis priemo
nėmis Baltijos valstybės buvo “(prijungtos” prie Ru
sijos. Tam buvo panaudotos karo jėgos, teroras ir pa
sauly negirdėtos apgavystės ir biauriausias smurtas.

Kad tas “prijungimas” įvyko prieš milžiniškos gy
ventojų daugumos valią, įjrodė didysis Lietuvos žmo
nių sukilimas prieš raudonųjų okupaciją. Tas Lietu
vos gyventojų nusistatymas ii* dabar dar nėęa. Išsi
keitęs (ir nepasikeis!), nes slaptoji veikla prieš nacius 
okupantus yra suorganizuota nusikratymui ne vien tik 
nacių vergijos, bet užbėgimui kelia naujai okupacijai 
iš Rytų. būtent bolševikų. Slapta ir drdelė kova Lietu
voje eina ne tam, kad vieno okupanto nusikračius, ki
to susilaukti, ne dėl apgaulingų Maskvos siūlymų ar 
pažadų, bet dėl atsteigimo laisvos ir nepriklausomos 
respublikos.
KĄ KITI APIE TAI MANO

Apie ši naują Maskvos skymą Vašingtone Sr Londo
ne įvairiai komentuojama. Londone kai kas mano, kad 
Stalinas užsimojo Sovietų Sąjungą perorganižuoti taip, 
kaip yra suorganizuota Britanijos imperijai. Vašingtone 
manoma, kad tuo savo planu Stalinas mėgina “išspręs
ti” keblias teritorines problemas. Bet labiausiai Stalino 
tikslus atspėjai tie, kurie aiškiai sako, kad Rusijos 
“vyriausio parlamento” priimtas planas yrA gana gud
riai sugalvotas skymas liaimėti tarptautinėms konfe
rencijoms ir pokariniam planavimui šešioliką balsų. 
Reikia sau įsivaizduoti tokį dalyką — Jungtinės Ame
rikos Valstybės trikos konferencijoj turėtų vieną at
stovą prieš Rasi jos šešoliką atstovų. Tuo būdu Ame
rikos ir net Didžiosios Britanijos balsai negalėtų at
sverti “ sovietinių respublikų” baisų. a

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVOS ŽMONIV VALIA — LAISVE IR 
NEPRIKLAUSOMYBE Baisūs naciy 

siautėjimaiLietuvių tauta, be jokios abejonės, atmes bet kokį 
ir bet kurio aavo kaimyno autonomijos pasiūlymą. Tai 
turi būti aišku visiems. Todėl, nors Maskva ir rimtai 
siūlytų Lietuvai autonomiją, kad ji būtų ir plačiausia, praneša, kad pereitą vasarą 
jos žmonės au tuo nesutiktų Bet tie Maskvos planai birž. 7 d. vokiečiai siautė 
nėra verti tos popieros, ant kurios jie yra surašyti. Jie Prienuose. Rinko ne tik šau 
yra nenuoširdūs, apgaulingi. Stalinas yra daug pažadų kramojo amžiaus jaunimą, 
daręs, daug sutarčių pasirašęs, bet jis sulaužė savo bet ir iš suvažiavusių ūki- 
pažadus ir sutartis. Reikia, tad, manyti, kad rr Vašing- ninku Ir vietinių gyventojų 
tonas ir Londonas aiškiai supras, kur link veda Mask- —turtą ir net pinigus. Yra 
vos skymavimai. Jais siekiama pažeisti Atlanto Čarterį, nušautų. Ariogaloje vokie- 
arba padaryti jį visai beverč'u, diktuoti pasauliui taiką čiai plėšė birž. 10 d. šaudė 
ir palikti atvirą kelią rusiško bolševizmo imperializmui net į žmones per Dubysą 
plisti.

(LKFSB) Slaptasis Lie
tuvos laikraštis “Į Laisvę”

Mus nesuvilios jokie Maskvos skymai. Mes ka’p lai
kėmės, taip ir toliau laikysimės Lietuvos žmonių nu
sistatymo, kuris yra aiškus, griežtas ir neatmainomas 
— laisva, nepriklausoma ir demokratrnė Lietuva su 
sostine Vilnium. Milžiniška Amerikos lietuvių daugu
ma ir toliau darbuosis, kad padėti Lietuvos žmonėms 
išsilaisvinti ir savo šventas teises apginti.

Maskva puola Vatikano
Sovietų Rusijos oficioze “Izvestija” akiplėšiškai yta 

puolamas Jo Šventenybė Popiežius Pijus XH. Tas ko
munistiškas šlamštas įtaria Popiežių esant pro-fašistu tė, Visockas. Suėmė už tai, 
ir net pro-macin. Mat, Vatikanas palaikė diplomatinius kad mokslą baigdami irgrįž 
santykius ir su Hitlerio ir su Mussolinio rėžimais.

Bet, “l2vestijos” mandrūs “argumentai” pačiai Mask
vai puikiausiai tinka.

Kam nėra žinoma, kad Sovietų Rusija ne tik palaikė 
diplomatinius santykius su Vokietija', bet ir labai spe- 
cialę draugingumo sutartį su Hitleriu buvo pasirašiusi.
Kokiu vardu reikia vadinti Staliną, kuris savo sutarti
mis padėjo ir Hitleriui ir Musaoliniui ir savo žmones 
smaugti ir savo kaimynus pulti ir pavergti?
PREL SHEEN ŽODIS

Prelatas Fulton Sheen, plačai žinomas mokslininkas, 
kalbėtojas ir rašytojas, atsakydamas į “Izvestijos” už
sipuolimus ant Šventojo Tėvo, pažymėjo, kad čia nieko 
nėra stebėtino. Anot jo, Maskvos šmeižtai yra sklei
džiami tam tikslui, kad dar labiau sudrumsti Europos 
politinįi gyvenimą, kad geriau galėtų žuvauti Jis pri
mena dar ir tai, kad nuo dabar esą galima Laukti, jog 
Sovietų Rusijos politika bus vedama dviem kryptim — 
“mes galime tikėtis sepanatinės taikos su Vokietijos 
armija, Hitlerį nuvertus” ir “sąjungos tarp komuniz
mo ir nacizmo Europos sukomunistinimui”. Toliau prel. 
Sheen sako:

“Per paskutiniuosius šeš:s mėnesius naciai Vati
kaną apšaukė, komunistišku, komunistai — nacišku, 
fašistai — anti-fašistu. Ir tai visa reiškia Vieną da
lyką, būtent, kad Vatikanas yra priešingas visoms 
priešreligiškoms ideologijoms’ ’.

Čia daug teisybės pasakyta, šventasis Tėvas visu 
griežtumu yra pasmerkęs visas diktatūros, visus izmus 
— fašizmą, nacizmą ir taiįp pat komunizmą.

He juokais išsijudino
Didysis Jungtinių Valstybių laivynas ne juokais iš

sijudino. Tokio karo laivų Judėjimo vandenynuose, koks 
dabar eina prie Marshail salų, istorijoj dar nėra buvę. 
Jie sėkmingai nugabeno ir išlaipino dvejose jajonų sa
lose stiprias amerikiečių vyrų jėgas. Mūšiai salų pa
kraščiuose eina visu smarkumu. Yra užsibrėžta žūt būt 
Marshail salas paimti, nes jos yra reikalingos tolimes
niems Amerikos karo žygiams prieš Japoniją.

šiais karo žyginis Amerikos visuomenė yra labai pa
tenkinta, nes mato, kad karo vadovybė puikiai atsako 
japonų žiauriems elgesiams su amerikiečiais belaisviais.

Darbininku gerovė
Būenos Aires pavyskupis, kalbėdamas slaugių fede

racijai, pabrėžė, kad, jei “demokratija nori ršsigelbėti, 
ji turi sukrikščionėti.’ ’ Be to, jis pasakė ir tai, kad pro
fesinis žmonių sųmorganizavimas yra Vienintelis ke
lias teisingumui įgyvendinti. Vyskupas liberalizmą pas
merkė, kaipo unijų trukdytoją, o komunizmą, kaipo jų 
griovėją. Anot jo, katalrkybė legalizuoja darbininkų u- 
nijas ir gina. jų laisvę.

Taip ir yra. Katalikų Bažnyčia visada rūpinosi dar
bininkų gerove, kuri tėra pasiekiama geru susiorgani
zavimu ir ršmintingu unijų vadovavimu.
♦
Šio karo eiga iš mūsų reikalauja, ne tik intensyvaus 

darbo, bet ir to, kad mes savo uždarbį skolintumėm 
Dėdei Šamui, kad jis nepritrūktų lėšų finansuoti mūsų 
karo vyrams reikalingiems pabūklams ir amunicijai 
gaminti. Pirkime U. S. Ketvirtosios Paskolos bonų bent 
uš šimtą doleriu kiekvienas.

♦)
Ketvirtadienis, vas. 3, 1044.

plaukianč ius. Šančiuose birž.
9 d. nušovė 1 žmogų. Birž.
10 d.—du jaunuoliu. Tą pat 
dieną, betikrindami doku
mentus, kai kurie žandarai 
buvo girti ir vakare iš se
namiesčio tempė žmones iki 
Įgulos į nuovadą, kad do
kumentus patikrintų. Bir
želio 5 d. Kupiškyje suim
tas gimnazijos direktorius 
Jočys ir mokytojai: Karto- 
čius, Kriptavičienė, Giedrai
tis, Kriščiūnas, Mušinskai-

darni iš bažnyčios mokiniai 
uždainavo. Tada Panevėžio 
komisaro Neum įsakymu, 
kai visi, mokiniai buvo susi
rinkę {( gimnaziją baigiama
jam aktui, gimnazija buvo 
apsupta ir tikrinti dokumen 
tai. Nė vieno šaukiamojo 
amžiaus nerado. Direktorius 
ir mokytojai buvo apkaltin
ti sabotažu, kad mokiniai 
nesiregistravę. Suimtuosius 
išvežė.į Panevėžio kalėjimą. 
Suėmime uoliai vokiečams 
talkinęs policijos vadas V. 
Giedraitis. Rokiškio apskr. 
vyrai gaudomi padedant bt 
vių policijai. Du broliai dir
bo lauke. Pamatę rudmarš- 
kinius norėjo pasprukti. 
Vieną jų nušovė, antrą su
žeidė ir išgabeno. Krekena
vos valsčiuje, nepagavę sū
nų, išsivedė iš namų abu 
tėvus ir iš užpakalio į galvą 
nušovė.

Tokios žinios iš Lietuvos. 
Rodos, sunku joms ir įtikė
ti, bet jas rašo slaptuose 
laikraščiuose tie, kurie rizi
kuoja savo galva,..

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)

Prieš 1914 m. Europoje tik Rusija ir Turkija turėjo x 
pasportų sistemą Ir gerokai suvaržytas keliones į užsie
nius. Bet po 1917 m. revoliucijos tie suvaržymai pasiekė 
niekur negirdėtų proporcijų. 1934 m. buvo SSSR išleis
tas įstatymas, leidžiąs bausti net mirtimi už pastangas 

'nelegaliai pereiti sieną, nors dažniau buvo baudžiama 12 
metų katorgos. Carų laikais už tą pačią kaltę skirdavo 
keletą dienų kalėjimo. Carų laikafs nesunku būdavo 
slapta pereiti Rusijos sieną: taip padarė ne tik šių žo
džių autorius, bet ir šimtai tūkstančių lietuvių, žydų ir 
lenkų tuo būdu pradėdavo savo kelionę Amerikon. Dabar 
vvsai kas kita. Lygiai kaip senų laikų Kinija ir Tibetas, 
Rusija pasidarė uždara, izoliuota šalis, šiais laibais vie
nintelė visame pasauly, kuri aukšta vielų tvora atsitverė 
nuo Vakarų Europos, nepaprastai padidino sargybą, pa
pildė ją specialiai išmokintais šunimis, pastatė sargybų 
bokštus. O kam tas visas nepaprastas ir nuostabus iš
mistas? Rusijon niekas labai nesiveržia. Jon bijo važiuoti 
net vidutiniškas Europos kotrfunistae. Rusija turistus kai jr 
kada gana noriai įsileisdavo. Bet šitos spigliuotos vielos 
ir sustiprinta sargyba yra taikoma tik Rusijos piliečiams, 
kiad jie iš rojaus nepabėgtų. Europos valstybių pasienių 
gyventojai (pasieniais vadinama zona dažnai turi iki 20 
km. arba 12 mylrų platumo) turi teisę ir permanentinius 
leidimus nors kasdien į kaimyninę valstybę nuvykti. Tai 
panašu į pasienio susisiekimą tarp U. S. A. ir Kanados 
bei Meksikos. Bet Sovietų pilietis negali ir svajoti) apie 
panašias teises. O šito ypatingai svarbaus fakto Ameri
kos redaktoriai, rašytojai ir komentatoriai dažnai nežir y 
no, todėl jie nuolat kartoja nieku nepagrįstą melą, būk 
ne Rusija, o Baltijos valstybės buvusios “cordon sani- 
taire”.

Kad palyginti Rusijos “self-imposed” izoliaciją su Lie
tuvos plačia kolabortacija, prisiminkime, kad Lietuva 1937 
m. turėjo tik apie 2,500,000 gyv. Iš to skaičiaus 1937 m. 
artiman užsienin lankėsi: Į Vokietiją 339,100; į Latviją 
— 271,285.

Vadinasi 610,385 Lietuvos piliečių arba ketvirta dalis 
visų jos gyventojų 1937 m. buvojo Latvijoj ar Vokieti
joj, kaipo artimose šalyse. Kai kurie, žinoma, pakartojo 
savo apsilankymus bent keletą kartų per metus. Bet vis 
vien minėti skaičiai yra impozantiški ir nerodo, kad Lie
tuva nuo kaimynų izoliuotusi.

Tais pačiais metais Lietuvą aplankė 37,093 latviai ir 
427,759 vokiečiai. Vokietijos svečių beveik visuomet bū
davo apie pūsė milijono kas metai: jie Lietuvon trumpus . 
vizitus darydavo kad čia, pavalgyti puikias vakarienes, ' 
kokių Vokietijoj jie negaudavo. Lietuviai vykdavo Lat
vijon ir Vokietijon, kad nusipirkti pigesnių pramonės 
gaminių. ,

Į tolimas užsienių keliones 1937 m. išvyko 23,646 Lie
tuvos piliečiai, o sugrįžo — 22,543. Taigi šitie tolimi ke- 
liaunininkai sudaro kas metai apie 2 nucš. visų Lietuvos 
gyventojų. Tai labai prieštarauja izoliacijai, ir rodo kaip 
greit ir pigiai lietuviai gauna pasportus ir vizas.

Dabar pažiūrėkime, kurių šalių piliečiai 1937 m. važi
nėjo Lietuvon ar per Lietuvą, čia tik trumpai sustodami: 

(Daugiau bus)
ūkininkus naciai 
nušovė

(LKFSB) Pereitų metų 
kovo mėn. pradžioje vokie
čiai dviem šūviais į vidu
rius sužeidė Marijampolės 
apskrities, Gudelių kaimo - 
ūkininką Antaną Stankevi
čių, 27 m. amžiaus. Atvež
tas į vieną Kauno ligoninę 
Stankevičius mirė. Vlniujs 
per paskutinius vokiečių 
teroro veiksmus tarp dau
gelio kitų buvo sušaudyta 
šie ūkininkai: ■ Riiikevičus 
Mečys, Kadziškių kaimo, 
2arenka Jonas, Naujasėdžių 
kaimo, Apoleviėius iš Kry- 

.žiokų, Chmielf auskas Gab
rielius iš Karnėnų kaimo, 
Tumas Stasys iš Pakalniš
kės, Masiulionis Adomas fš 
Maišiogalos.

(LKFSB) Slaptieji Lietu
vos laikraščiai pranešė, kad 
gegužės 23 d. kainų centrą- 
lėa vyr. inspektorius vokie
tis Juozapas Bekas važiavo 
iš Vilniaus; netoli nuo Auk
štadvario kelyje jis buvo 
nušautas. Laikraštis pride
da, kad tai buvęs senas Vo* 
kietijot šnipas.

VOŽNA TREVOGA
Nora aš pats turiu gero

kai razumo, bet šį klausimą 
samčiu prof. Kampininkui, 
kad padėtum ant savo mac- 
naus delno ir ištlumočytum.
Man, krip ir daugeliui kitų, 
jis daro didelį ermyderj.
Klausimas toks: Kodėl lie
tuviai katalikai ir kiti pat
riotai nekenčia balšavkų?

Dzūkelis

- Atsakymas. Tavorščiau 
dzūkeli, tikiu esi matęs, 
kaip arklfyB Vuairos metu 
turi plūgą traukti ir su uo
dega nuo musių gintis, nes 
jos jam neduoda ramybės.
Taip ir visi patriotai sun
kiai dirbdami Lietuvos gel- ------------------
bėjimo darbe dar turi gin- GARSINKITSS “DRAUGE”

tis piktų vabalų — balšavi
kų, kurie nuolatos puola ir 
kandžioja. Taip esant, kas 
gali pakęsti tokį bradą? 
Bet, dzūkeli, palauk: pasi
baigs vaina, svietas susi
tvarkys, ir balšavikai, kaip 
rudenį musės, išnyks.

Kitas klausimas: Balša
vikai sako, kad po šios vai
nos Stalinas patiksiąs bal- 
tas viso svieto karalius. Ar 
teisybė?

Atsakymas. Ne, tavorš
čiau dzūkeli. Balšavikai ne
turi užtektinai balto pento, 
kad raudoną Staliną galėtų 
numalevoti baltai.
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SODALIECIŲ GYVENIMAS IR VEIKLA• •

Kas yra toji Sodalicija? i Iš sodaliečių darbuotės
SODALICIJOS PRADŽIA

Rašo DALE VAIKUTIS.
Stebėtinas dalykas yra. kį Bažnyčios paniekinimą, 

tas, kad lietuvių tarpe yra sumanė ypatingu būdu ra-
didelis nuošimtis katalikų, 
kurie nesupranta, arba neį
vertina, Sodalicijos. Pažvel
gus., 4 žodyną, “sodalicija” 
turi gilią re'kšmę; užtat, ši 
graži katalikų draugija yra 
sumaningai užvardinta.

Įdomu bus daugeliui ži
noti, kad Sodalici j a nėra 
tik lietuvių “išmislas.” Kur

ginti savo studentus • tapti 
pavyzdingais katalikais. Jis 
norėjo, kad jie mylėtų mal
dą; kad skaitytų katalik š- 
kus laikraščius ir knygas; 
kad ištvermingai studijuo
tų ir kad nuoširdžiai pagel
bėtų eavo artimui. Jis pa
skyrė Šv. Motiną Mariją 
naujos draugijos globėja.

Tur būt, visi žinote ir 
esate pasirengę vykti pas 
Cicero sodalietes ateinantį 
sekmadenį, kad pažiūrėti 
ir pasigerėti jų rengiamu, 
muzikaliu vakaru pavadintu 
“It Happened Yesterday.” 
Sodalietes gerai pasirengu
sios visus patenkinti ir gir 
rantuoja, kad beoij.ucikdam’. 
užmiršite dienos trūkumus 
ir karo sunkumus. Nepa
mirškite dienos: vasario 
6-ta. Pradžia 8 vai. Vakaras 
bus parapijos salėje, 15th 
ir 49th Court.

SODALIECIŲ VADAS

B

tik yra būrel'e katalikų, ne- Ji buvo pažadėta paties
žiūrrnt jų tautos bei spal
vos, ten ir Sodalici j a plečia
si. Ji nėra vietinė nei tau
tinė draugija; ji gyvuoja 
visose pasaulio dalyse. Pas
taruoju laiku visam pasau
ly yra apie 68,000 Sodailic’- 
jų. Kur tik Kristaus žodis 
yra skleidžiamas, nuo Alas- 
kos iki Afrikos; Kinijoje, 
Japonijoje, Philippin u o s e, 
Egipte, Australijoje—žodžiu 
sakant, visur, išskyrus Ru
siją, kur Sodalicija, kartu 
su bažnyčiomis, tapo iš
tremtos.

Sodalicija yra Panelės 
Švenčiausios draugija. Ji

D'evo, kaipo toji, kuri su- Tą pačią dieną Irena Jan-
triuškins žalčio galvą, kada kauska8) Marąuette Parko 
tas taikys smogti teisybei sodalietė( priims moterys-
ir geradaringiumui. • ! sakramenta. jos drau-

Sodalicija yra bažnytinė g& 8odalietės, atsisveikino 
organizacija, kuri stengiasi aa ja 8UruoSdamos “hand- 
jskiepyti savo nariuose d- kerchief 8hower... IreM yra 
dėsnio pamaldumo, pagar- tavJJg valdyboje lr nekartą 
bos ir tikros meilės Sv. Ma- pa8irodžįusi scenoj,
rijai, kad per žj. pamaldumą ! Nor3 nesenai pri8irašė pre 
ir per Jos užtarymą padą. | Sodalicijo8> buv0 ištiki-
ryti gerais katalikais tuos, ma ,r palika gražių at
kurie po Jos vardu yra su
sijungę; kurie trokšta savo 
sielos išganymo; taipgi pa- 
d'dinti dievotumą pagal sa
vo išgalę, idant patys steng
tus ir kitus ragintų apaau-

Kun. J. Stankevičius, Ku
nigų, Vienybės paskirtas, 
eina. apskrities dvasina va
do pareigas. Jis taipgi eina 
tas jpačias pareigas Nekalto 
Prasidėj imo Panelės Šv. pa
rapijos (Brighton 
Sodalicijoje.

SODALIECIŲ CENTRAS

įsteigta 1563 metais Romo3'goti Kristaus Bažnyčią nuo 
kolegijoje jauno jėzuito Jo priešų.

Pirmoji Sodalicija (Ro
moj) įsteigta ir ypatingai

no Leunis.
Yra svarbu mums atsi

minti Sodalicijos steigimo

siminimų savo bičiulėms. 
Centro narės, kartu su Mar
ąuette Parko sodal'etėmis, 
linki Irenši ir jos sužiedo 
tiniui, Edvardui Giedraičiui, 
šauniam Brighton Parko 
jaunikiui, daug laimės ir 
pasisekimo moterystės luo
me.

pašvęsta Šv. Motinai Apsi-'
metus, nes tai įvyko 16- reiškimo. Konstitucija tavo
tame amžiuje, kada Bažny
čia pergyveno baisiausius 
persekiojimus. Tuo laiku 
protestonų antizmas išėjo 
prieš Bažnyčią ir Popiežių. 
Martinas L/uther, ir jo se
kėjai, atmesdami Bažnyčios 
įsakymus, skleidė melagys
tes ir steigė savotiškus ti
kėjimus.

Jaunas ir dievotas kuni
gas Leunis, matydamas to-

sudaryta ir Popiežiaus Gre- 
gory XIII priimto į Constį- 
tutio Omnipotentis Dei, 
gruodžio 5 d., 1584 metais. 
Tuo laiku buvo leista Ro
mos Kolegijos Sodalicijtat’i 
išrašyti viršun koplytėlės 
durų šiuos žodžius; “Moti
na ir galva viso pasaulio 
Sodaliečių.” Šie žodžiai ir 
š'andien tebėra.

(Bus daugiau).

PENKIOS SODALICIJOS PASIŽADĖJO 
IŠTIKIMAI VEIKTI CENTRE

Tamsus kzmbarys. De- šv. Antano (Cicero), Šv. 
gančių žvakučių liepsnos Jurgio (Br'dgeport) ir Visų 
rodė kambario priešakyje Šventųjų (Roseland). 
Panelės Švenčiausios stovy- šiame susirinkime buvo
lą. Čia stovėjo penkių para
pijų pirmininkės, kurios 
kiekviena, vardan savo So
dalicijos, prisiekė priklau
syti naujai sutvertam aps- 

į kričiui ir to apskrities nuo- 
1 status pildyti.

Per šias įspūdingas pri-

pranešta, kad x kunigas J. 
Stankevičius Kunigų Vieny
bės paskirtas apskrities dvi 
si:3 vadu.

Komisijų raportai buVo 
išduot/; Dalės Vaikutis (Skel 
bimo), Emelie Prose (Eu
charistinės Panelės Šv.) ir

imtuves, kiekviena naujai Florence Kaminskas (Pasi- 
prisiekdinta Sodalicija pa-j linksminimų), 
re'škė noro nuoširdžiai dirb
ti, kad sodaliečių centras
stiprėtų ir kad sustiprėjus, 
galėtų viešai iparodyti lietu
vių pasauliui, jog šio kraš
to lietuvaitės įvertina savo 

Park) tikėjimą ir jų tėvelių pa- 
j mokinimus; jog jos, kaipo 
sodialietės, yra pasiryžusios

Kunigas J. Grinius pr?ne 
šė, kad apskritis kviečiama 
dalyvauti trijų dienų reko
lekcijose, kurios bus laiko
mis W.arrenville, III,, kovo 
10, 11, ir 12 d.d.

Gili užuojauta pareikšta,dal,ečių “ntr“ P“™* Plr- 
Gimimo Panelės šv. parapi- i brinkimas
jos sodalietėms mirus jų šioms Pigoms buvo tikraitą lietuvių-katalikų dvasią, 

su Marijos pagalba, plėsti 
Chicagos lietuvių parapi- pagal išgalės.

jų Sodaliečių centras įtapo, gįoa gražios priimtuvės 
įsteigtas rugp. 14-tą dieną, įvyko per apskrities susirin Prieš susirinkimą įvyko 
1943 metais, Nekalto Prasi-> kįmą( sausio 20-tą dieną,
dėjimo parapijos salėje 
(Brghton Park). Tos para-

SODALIEČIŲ PUSLAPIO 
REDAKCIJA

Sodaliečių centro puslapis 
suredaguotas centro skelbi
mo komisijos pastangomis. 
Dalei Vaikutis, komisijos 
vedėjai, šiam puslapiui me
džiagos patiekė:
Beraioe Aleksafinas, Cicero.
Bea Draugelis, Roseland.
Irene Pakeitis, Brighton 

Park.
Phyllis Pechukas, 

Marąuette Park.

SUSIPAŽINKITE!!!
CENTRO PIRMININKE, 
DARATA FAIZA

Darata Faiza, darbšti j au 
nimo veikėja Šv. Antano 
parapijoje (Cicero), yraso

gerb. klebonui 'kun. A. Bal
tučiui. Malda sukialbėta ui 
velione sielą.

dar kitos apeigos—valdybos 
priėmimas. Šios ceremonijos 
įvyko prie Marijos altoriaus

vykęs, nes būdama ilgame
tė sodalietė, gerai susipaži
nusi su Sodalicijos veikimu 
ir įvertina Sodalicijos reikš
mę.

S3C. “Darata yra gimus ir au
gus Ciceroje. Lankė Šv. An
tano parapijos pradžios mo
kyklą, šv. Patriko Akade-

Visų Šventų parapijoje. Se
kančių parapijų Sodalicijos

pijos sodalietes sušaukė tapo priimtos į centrą; Gi-! bažnyčioje. Sodalietėms at
pirmą susirinkimą, ypatin- mimo Panelės Sv. (Mar- giedojus savo himną, “Mo 
gai veikė ir rūpinosi, kad quette park) Nekalto Pra-' ther Beloved,” kun. J. Stan- miJ*’ ' ®r ° °°
centras būtų įsteigtas. aidėjimo (Brighton Park)/ kev'čius išaiškino moteries an s esnę mo y ą’ on

Penkių parapijų atstovės reikšmę pasaulyje ir kaip
dalyvavo pirmame sua'rin-Į vadės, kartu su centro vai- sodalietes • gali geru pavyz- 
kime ir vienbalsiai nutarė dyba, sudaro centro direk-. džiu tobulinti savo artimą.

Junior College ir Austin 
vakarinę mokyklą. Ji yra 
ypatingai pasižymėjusi sce
nos, chemijos ir žumalizmoI i T» c 2 1 .y. ... nuo, VUCIUIJUO II £UI Il<* II ZiUlU

steigti Sodaliečių apskritį, i torių grupę, kurios išdėsto Kun- Stankevičius priėmė ... Sodaliečiu vakare
hliifav+a auoirlnlrimno loib-vr GUzb-otoAin gj lai finlri mm ! VHldvbOS D&reiŠkimUS dirbti ’

Bridgeporto scdia 1 i e t ė s 
rengia Valentine šokių va
karą, vasario 12 d., parapi-1 Sodalicijų centras veikia 
jos salėje.- Šokiams grieš komisijos planu, kaip ir pa- 
Mickey Prindl orkestras, rapijų Sodalicijos. Per šias 
Šios parapijos sodai ečių komisijas, sodialietės geriau 
šokiai yra visur pagarsėję susipažįsta su kitų Sodali-

Nutarta susirinkimus laiky 
ti kas treč'ą . ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio. Į mai būtų įdomūs ir pamoki

nantieji.

sekančio susirinkimą planus 1 valdybos pareiškimus dirbti naraDiios sve-
Ir rūpinasi, kad susirinki- uoliai r širdingai sodaliečių

apskrities gerovei. Kun. J.

ir žinome, kiad ir šis paren
gimas neapvils atsilankiu
sių Važiuokime v'ei!

APSKRITAi\

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

ciųj veikimu ir perduoda 
naujesnių ir įdomesnių su
manymų savo grupėms. Cen

Centro valdybą sudaro: 
Darata Faiza (Cicero), pir
mininkė ; Sonia Bartkus 
(Marąuette Para) vice-pir- 
mininkė; Mary Misilvage 
(Cicero) raštininkė; Mary

tre veikia Skelbimo, Eucha- raštininkė; ir Irena Pakeitis 
rištinė Panelės Šv. ir Pas’/ (Brighton Park), iždo glo- 
linksminimų Komisijos. Jų bėja.

Grinis suteikė Sv. Sskra-,ta J°5 »7«*iausią rolę. 
mento palaiminimą. Valdy- . Nat ‘*k S^alicijoje, bet 
bos priimtuvės baigėsi i* Sv.Ksaim.ero Akademi-

Christ The B'ng” himnu. >os.Rsmj™ J^mečių sky 
nuje ir Lietuvos Vyčių 14- 
toj kuopoje, Darata yra

Susirinkimas sekė mokyk
los kambaryje.

Po susirinkimo namiškėm
Balkus (Roseland), finansų sodalietes pavaisino visas ir 

perstatė trumpą ir juokin
gą programuką.

GIESMĖ FRANZ VFERFEL 
Harold Foster Iliustracijos

Visi Subirų kaimynai atėjo atsisveikinti Staiga Antanas pribėgo prie vežimo —Sudiev, ponas Antanai—

Neversų Vyskupas išklausinėjęs Bernadetą melsdavosi, dabar ji persižegnojo, pastovėjo va-; “Darbininkas” išleidžia Vyskupo Bučio kny-
patarė jai apleisti pasaulį ir stoti į Neversiškių 
Seserų vienuolyną. Pats Vyskupas visa sutvar
kė kas tik buvo reikalinga. Kada atėjo išvažia

landėlę ir vėl įlipo į vežimą. Už miesto vežikas gą: — ŠVČ. PANELES MARIJOS APSIREIŠ- 
vėl turėjo sustoti. Antanas Nikolis pribėgo ir KIMAS LIURbE, — kurią turėtų kiekvienas 
padavė Bernadetai baltųjų rožių. katalikas įsigyti. Liurdas yra taip plačiai pa

sauly žinomas, kad katalikai turėtų gerai ži
noti visus jame įvykius. Kadangi knygos išlei-

Sekantis sus'rinkimas į- 
vyks vasario 17-tą, šv. An
tano parapijoje, Cicero.

Slapta spauda
(LKFSB) Laikraštis 

Lcisvę,” kurį patrijotai slap 
ta leidžia Lietuvoje, nusi-

‘l

daug veikusi.
Jos malonus būdas, suma

numas buvo greit pažintas 
sodaliečių tarpe ir dėlto ta
po išrinkta Sodalicijos raš- 
t ninke, o vėliau pirmininke. 
Šiuo laiku ji eina iždo glo
bėjos pareigas.

Pereituose metuose, kuo
met Darata pirmininkavo 
(parapijos Sodalicijoje, na
rių skaičius gerokai užau
go. Sodalietės taipgi ėmėsi

skundžia, kad nacių teroras parapijos darbų ir toliau 
karta * prašoka net raudo- Vykdo užsibrėžtą veikimą, 
nąjį: vyrai, moterys net vai-Į Da„ta Faiza yra uoli 
kai medžiojami teatruose, veikėja. Joa paa'ryžimas 
gatvėse, ištisuose kvarta- vykdinti Sodalicijos darbuo 

tę, jos bičiulių įvertinamas, 
ir, be abėjčnės, centras, ga
vęs tokią gražią pradžią, 
gyvuos ir skleis liėtuv ų 
dvasią jaunimo tarpe.

vimo diena, visi Subirų kaimynai atėjo atsisvei-i _ Ak, pona8 Antanai( jo8 tokio8 
kinti su Bernadeta. Kaimynams išėjus jos mo- I n • kelion6je 8Uvy8, _ 8akž Bernadeta. Po 
tina liūdnai tarė: — Bernadeta, gal mes dau- tylo8 Antanas tarė: — Zinai, Ber-
giau nebesimatysim čia žemėje. — Bet mama. 
tamstos galėsite atvažiuoti mane aplankyti. — 
Ir taip Bernadeta visą laiką buvo linksma. Dvi 
vienuolės palydėjo ją į vienuolyną. Vežikui bu
vo įsakyta sustoti prie Liurdo urvo. Bernade
tą Išlipus iš vežimo priėjo prie urvo, bet net&ip, 
kaip pirma Atėjus tuojau puldavo ant kelių ir

nadeta, mano motina jau ne jauna. Mes taip 
gražiai sugyvenome. Taigi aš nutariau nesi
tuokti, bet pasilikti prie motinos. Tau, Berna
deta, aš linkiu laimingos kelionės. — .

Bernadeta padavė jam vieną baltą rožę ir ta
rė: — Sudiev, ponas Antanai. —

dimas šiais laikais brangiai kainuoja, tai “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass. prašo visų prisidėti prie tos naudingos 
knygos išleidimo. Kas prisius bent $5.00, gaus 
tą knygą ir bus įrašytas į rėmėjų skaičių. Pri- 
siųskite savo užsakymą šiandien.

Dr»wia,^ copTrtabt. i*«*. br Kia* r*tarM «r»<Ucat* tea T«tt ooprrt*j»t. UU by tba SU* Froą IMMrlbaUd by Kia* rtatorM Byadioat* ta wlth tb« *oak-ot-tb»-tfoatb Club, tas.

l”os?, net bažnyčiose — at
imant jiems laisvę, gyvybę, 
apiplėšiant jų turtus ir pa
sidalinant tarp savęs. Laik
raštis ragina užrašyti v’raus 
tuos neteisėtus veiksmus ir 
pasižymėti liūdininkus. Bai
giami- žodžiais: “Ponui Ku- 
beliūnii. Žukai, Gausai, Mi
liniai ir tolygūs jų talkinin
kai težino, kad jie vieni pir
mųjų bus įrašyti į rudojo 
teroro lapus Lietuvos isto
rijoje, - o nepriklausoma L’e- 
tuva vistiek bus ir tas lai
kas artėja.”

FRONT PAGE 
EARS
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side

Sausio 28 d. pasimirė 37 
metų amžiaus moteris Ag
nės Kress (Kraenickienė). 
Paliko liūdintį jauną vyrą 
Juozą ir du mažus dar pra
džios mokyklą tebelankan- 
čius sūnelius. Velionė turė
jo daug gerų draugų, kurie 
jos nepamiršo ir jos karstą 
papuošė dvasingais vaini
kais, šv. Mišių aukomis. Eu 
vo gana daug ir greitai vys
tančių gėlių.

Šiandieną jos gražiai žy
di, rytoj jau su purvais mai
šomos. Nepastovumo ženk
las. Iš akių ir iš atminties 
Kitos gėlės pavasarį sužy
dės, kitomis džiaugsimės ii 
gerėsimės. Dvasinės gėleles 
gi byloja apie amžinąjį gy 
venimą, apie bendravimą 
ryšį su mirusiais mylimais: 
asmenimis. Sausio 31 d. ve 
lionė tapo palaidota iš Dan
gun Įžengimo bažnyčios šv. 
Kazimiero kapuose. Reiškiu 
užuojautą vyrui, vaikučiams 
ir gim'nėms. Kaip bažny
čioj, taip ir karpuose daly
vavo daug žmonių.

parengimo. Be to, reikės pa
sikalbėti kitais reikalais.

Valdyba

Bridgeville
Maža mūsų kolonija, ma

ža ir staigmenų tepasitaiko. 
Gyvenimas srovenu iš lėto. 
siaura vaga, nesukeldamas 
kunkuliuojančių verpetų, ne- 
iškrypdamas iš įprastos or
bitos. Dalinai tam yra kai 
tas ir kuras. Šiais takais 
visi įkinkyti į darbą. Sun
kiai per dieną dirbęs, žmo 
Tus reikalauja poilsio. Pra
mogos ir šiaip parengima’ 
nebevilioja fiziškai nusilpu
si. Ne kokis ir ūpas pas 
žmones. Vaikai kariuomenė 
i e. Kada mylimas asmuo su 
kinėjasi mirties šešėliuose 
ne laikas džiūgauti, ne lai
kas linksmintis.

B DETROIT <r

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4567 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Šlrvinskas. finansų rašti
ninkas. . ,

(Atkeltai iš 2 pusi.) 
gene C. Schemansk, Thos 
G. Abiahear, Evelyn Kor- 
nak, Samuel Mclntyre, Syl- 
via D. Strezeszewski, Gex 
Klopp, Mrs. Anne Mucy, He- 
ien M. Jaugia, Samuel Sher,
Victoria Dawson, Geo. Fil-, ....
bin, Anna Malik, Angelą ( Labdariu centro 
Guest, Amy Ludwig, Emily 
Paulis, Bessie Stille, Edw.
Jankowski, Kat ink a Ross,
Harry Wenderski, Hattie 
Mennis, Jos. G. Wolber, Jr.,

vakares
Lietuvių R. K. Labdarių 

Są-gos centras rengia įvai
rų vakarą senelių prieglau- 

Jos. Sniras, Richard Novak, j dos naudai. Vakaras įvyks 
James Kulesus, Sharon Ku- kovo 19 d. (šv. Juozapo die-
lesus, Anthony Lew's, Vir
ginia Baker, Jo3eph Baker.

Fin. rašt

Sausio 30 d. pakrikštytos 
dvi gražios amerikoniukės. 
mišrių moterysčių dukrelės: 
Catherine-Anna, Prano Sha- 
blauako ir Dorothy Farrell 
atsiveda į lietuvių bažny- 
ir Marian Matoniūtės. Pir
majai kūmais buvo Vaclo
vas Shablauskas su Anna 
Korn, antrajai — Stanley 
Nemchauškis su Frances 
Kunca. Abiejų mergaičių tė
vai yra kareiviai. Telaimina 
D'evas mergaites ir jųjų tė
velius.

Pas mus gan dažnai pa- 
s'taiko < mišrios vedybos: 
jaunikis lietuvis, nuotaka 
svetimtautė, arba. atvirkš
čiai. Kiai berniukas veda ne

f

savo tautos • mergaitę, pa
prastai, yra žlugęs ir tau
tai ir aavo parapijai. Bet, 
kai lietuvaitė ršteka už sve
timtaučio, dažniausiai ji pa
silieka lietuvė ir savo vyrą 
atsiveda į lietuvių bažnb- 
čią. Mat, sprandas galinges
nis ui galvą. Kur sprandas 
sukas, tenai fir galva kryps
ta.

Praeitą sekmadienį mūsų 
kleboną atlankė tėvas Jus
tinas Vaškys ir keturios

Sunkiai tebeserga Ignas 
Valkauskas ir Viktoras Kun 
ca. Pavojingai buvo susir
gęs Antanas Lukumas. Nu
vežtas į Municipal Hospital 
greitai eina sveikyn. Liga 
tapo sulaikyta.

Šiomis dienoms mūsų 
kleboną atlankė kun. Jur
gutis, Vasiliauskas, Karu- 
žiškia(/ Wiethom, Huber ir 
tėvas Justinas. Pastari:sai 
tikisi greitai važiuoti į 
Maine valstiją, kur jo pas
tangomis įsikuria pastoviai 
Pranciškonų namas.

Gėrėjomės aprašymu
“The Detroit Times” pa

talpino savo korespondento 
labai gražų ir ilgą straips
nį aipie L’etuvos kovas dėl 
nepriklausomybės.

Per 30 metų gyvendama Par- salėj. 
Detroite dar aš niekad nesu 
mačius ir skaičius tokio gra 
žaus aprašymo anglų laik
raštyje apie Lietuvą ir jos 
vargus.

Man atrodo, kad tas ko
respondentas yra visas ži
nias ėmęs iš “The Lithuani
an Bulletin”.

seselės Pranciškietės. Apie; 
pavasarį Tėvai Pranciško
nai kraustosi į Maine val
stiją. Gaila kad negalėjo 
Pittaburghe įsikurti. Jie bu
vo č's reikalingi ir naudin
gi-

Vasario 5 d. išvažiuoja į 
Georgia valstiją Zofija Kas
putytė, į savo brolio sūnaus 
graduation commencement. 
Jaunas Vilimukąs šienais 
dienomis baigia Aviacijos 
mokslą ir gauna “w'ngs”.

ną) St. Agnės gražioj audi
torijoj, 3916 Archer Ave. 
Programą išpildys “Margu
čio” faktorių grupė. Visi 
yra prašom,'. į tą gražų ir 
naudingą parengimą atvyk
ti.

Šis vakarap rengti buvo 
nutarta praėjusį labdarių

Labdariu seimo 
dalyviai ir aukos

Lietuvių R. K. Labdarių 
Są-gos 24-tasis se'mas įvyko 
1943 m. lapkričio 28 d. švč. 
Panelės Nekalto Prasidėji
mo par. salėj, Chicago j. A- 
pie seimo eigą, valdybą ir 
komisijas jau buvo rašyta 
tuoj po seimą Buvo pas
kelbtos ir seimo rezoliuci
jos. Tuo būdu čia paskelb
sime tik se'mo dalyvius ir 
aukotojų vardus.
Apskričių atstovai ir aukos

Moterų Są-gos Chicagos 
centro susirinkimą, buvusį apskrities: A. Poškienė. Au- 
sausio 26 d., Šv. Kryžiaus1 $3.00. TT. Marijonų Ben

dradarbių — C. Druktenis,I

Ogintas, Sriubas, Misius, K. 
Sriubienė, Palubinskas. Ona 
Bartašienė įrengia kambarį 
už $500.00 atminčiai žuvu
sios dukrelės Stefanijos au
tomobilio nelaimėj; Marijo
na ir Juozas Karpiai $100, 
Marijona Pugžlienė $100.00, 
Matas Dambrauskas $100, 
Teodora Rekašienė $25.00, 
Brusokas $25.00, Šv. Vardo 
dr-jos auka $10.00, atstovas 
Adolfas Salukaa, ALRK Mo
terų Są-gos 2 kp. $3.00, at
stovės B. Daunienė, B. Par 
lubinskienė; Dr-ja Visų Šv. 
$5.00, atstovai M. Dambrau
skas, V. Grigaliūnas; dr-ja 
Apaštalystės Maldos $5.00, 
atst. Ona Reikauskienė, O. 

, Skirmontienė, Karolina Le- 
ketienė; Federacijos 12 sk. 
$5.00, atst. A. Valančius, M. 
Dambrauskas, A. Stulg'ns- 
kas; dr-stė Šv. Pranciškaus 
Tretininkų $5.00, atst. Ju
lija Milkienė, Rozalija Va- 
lančienė, Ona Mockienė, A- 
gota Daujotienė.

(Bus daugiau)

Bazooka Berkshire

LOS ANGELES, CALIF. — No 
Arkansas Razor-back is this grand 
Champion at the Pacific National 
Berkshire show purchased by Bob 
Burns, motion picture and radio 
comedian, at $1050 for his Rancho 
Bazooka. Burna, who is famous 
for his wild tales of Arkansas hill 
folk, and the guttural rumblingsof 
his gas pipe Bazooka, is an ardent 
admirer of fine livestock and 
spends much time at his ranch

AUKOKITE KRAUJĄ 
PER A. R. KRYŽIŲ SU
ŽEISTŲJŲ KAREIVIŲ REI
KALAMS.

Aš aa.vo v/sas perskaity
tas kopijas “Lithuania Bul
letin” pasiunčiau Detroito 
anglų laikraštininkams.

Jei Amerikos lietuvių va
dai ir Lietuvos pareigūnai 
užsienyje i;r toliau taip ko
vos dėl Lietuvos nepriklau
somybės, mes, lietuviai, kiek
įmanydami, privalome padė
ti jiems tame darbe. Rem
kime medžiaginiai “Lithuia- 
nian Bulletin”.

Ona Aksomalf.enė

West End
Šv. Vincento parapijos 

metinė atskaita rodo, kad 
naujas klebonas kun. P. 
Lunskis per 11 mėnesių šioj 
mažoj parapijoj sugebėjo 
atmokėti skolos $9,000 irAtsilankė pa-? mūs klebo

ną ir seserų Pranciškiečių 
»yresnioji motina Dovyd1. P^ymam8 iSlei9ta aPie
ir sesuo Pranciška. Seaelii) ,2 00° Jei Dievaa užlaikys 

sveiką, tai per 11 metų bus 
skota išmokėta ir naujavyresniosios nūs' skundė, 

kad šiais suirutės laikais 
labai sumažėjo pašaukimai. 
Sesuo be pašaukimo, žino
ma, yra nei šis, nei tas. Nu
siminti visgi nėra ko. Ge
riau turėti mažiau seserų, 
bet au tikru [pašaukimu ir 
su tikru prisirengimu. Rei
kia melstis, kad daugiau at
sirastų pašaukimų; kitos 
priemonės vargiai ką gel
bės. žinoma, gražus pavyz
dys yra beveik lygus maldai

bažnyčia iki debesų bokš
tais pastatyta. Taip jis pats 
išsire'škė. Pirmi metai bu
vo geri, o kiti, gal, dar bus 
geresni. Skola tirpsta, kaip 
pavasarį sniegas. Tiktai dan 
giau, parapijonai, darbuoki- 
tės, prisidėkit pagal išga
lės. Palengvės našta, kur bu
vo uždėta ant mūsų pečių.

Parapijomis J. S.

Domisi lietuviais
Detroit Public Library 

siunčiamas “Lithuanian Bul 
letin”, kurį amerikonai gau
dyte gaudo. Kiti net nori 
neštis namo, bet knygyno 
vadovybė neduoda.

Kiek teko patirti, niekais 
nėra ti ek susiintęresavęs ir 
žingeidauja, žinių apie lie
tuvius ir jų kilmę, kaip Mias 
Edla Laurson, Chief Foreign 
Language Dept. Kai ji gavo 
knygelę iš Pittsburgh, Pa., 
apie lietuviui kambarį rr mian 
inarodė, jokiu būdu aš negai
lėjau išvilioti, kad galėčiau 
pasiskaityti.

Miss Edla Laurson, atsi
lygindama lietuviams už tai 
pirko nuo Onos Aksomai- 
t'enės U. S. Wiar Bond, nes 
lietuvių parduoti bonai eina 
Detroito Lietuvių Draugijų 
Centro kreditan. Už sukeltą 
bonaie sumą bus lietuvių 
vardu nupirktas lėktuvas — 
ombulansas.

Ona Aksomaitienė

Cicero. — Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 21 skyriaus 
svarbus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 3 d., 
7:30 vai. popiet, p«rapiioe 
mokyklos kambaryje. Visi 
nariai ir rėmėjai prašomi 
atsilankyti, nes įdomu bus 
išgirsti raportas iš buvusio

IJ11 na

auka $5.00. Federacijos aps
krities — V. Balanda, auka 
$5.00. Šv. Kazimiero Rėmė
jų centras — Ona Reikaus- 
kfenė. L. Vyžų apskrities 
— J. Vilkišius.

Paskirų asmenų aukos: 
Mr. ir Mrs. P. širvaitis, 
Richmond, Mich., $10.00; O- 
na Balčienė, Hartford, Cann. 
$5.00; Antanas ir Kotrina 
Maneikiai iš Labdarių ūkio 
$10.00; adv. J. J. Grsh $25J 
Kuopos ir draugijos ,

1 kuopa, Town of Lakei 
sveikino seimą su $35.00 au-i 

Visos narės labai gražiai: ^a- Atstovai — P. Turskie-* 
pasidarbavo pardavinėjime

Pasikalbėjimai 
apie labdarybę

Pradedant šį penktadienį 
per Margučio radijo valan
dą vakarais bus pasikalbė
jimai apie Lietuv/ų R. K. 
Labdarių Sąjungą ir jos nu
veiktus darbus. Labdariai 
prašomi patys pasiklausyti 
ir kitiems upie tuos pasi
kalbėjimus pranešti. Tie pa
sikalbėjimai bus kiekvieno 
penktadienio* vakarą.

tikėtų ir kiekviena paėmė 
sau ipo knygutę. Todėl toks 
gražus sutartinas visų na
rių darbas ir atjautimas 
priduoda jėgų ir energijos 
valdybai ir ant toliau dar
buotis.

Draugija Lietuvių Dukte
rų yra pirkusi už $1,500.00 
War Bonds. Aukojusi Ame
rikos Raudonam Kryž'ui 
$130.00. Lietuvos reikalams 
$50.00. Delegato kelionei į 
Pittsburgh $10.00. šv. Jur
gio parapijai $25.00. šie vi
si dalykai yra padaryti tik 
šiais praeitais 1943 metais. 
Tas ašku, kad vienybėje y- 
ra galybė. P. B.

Pirkite Karo Bonus

Geresnė Pasaulio Ateitis Planuojama,
Anot Pareiškimų Žymių Asmenų

BUVO PAGERBTAS VENEZUELOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS IŠKILMINGOJE VAKARIENĖJE

NEW YORK: — Geresnis pada
linimas tarto lr didesnė ekonomi
nė apsauga visuomenei be panai
kinimo privatinio iniciatyvo ka- 
raktarizuos pokarini laikotarpį, 
taip Gen. Isaias Medina Anga- 
rlta, Venezueios prezidentas, pa
reiškė pereitą savaitę per vaka
rienę surengtą jo pagerbimui per 
Thomas J. Watson, Internation
al Business Machines korporacijos 
pirmininką. Vakarienė įvyko Uni
on klifibe. Jis išgyrė progas pra
monių vystymuose Venezueloje lr 
užtikrino “nepeikiamos lygy
bės elgesį” tiems kurie investuos

nė K Plekaitia O Poeaitži savo kapitaln lr iniciatyvą tone, n.. rieKaiUS, U. rocaite, kkune nramonlavlme. Jis kalbėjo 
Z. Mickūnienė, P. Dorša, U-1 ispaną kalboje.
nity Club ($16.00) — N.i įį T™ R"ksti P¥elk8tl 

T A. X , « taisykles, kurias ekonominis vei-KostklellS, J. Motevic, P. Pi- kimas seks pokariniame laikotar- 
pyje, bet neabėjotinai nėvienas

čių ir kalbėtoją dalyvavo sekan
tieji: Mayoras La Guardia, James 
W. Gerard, buvusis ambasadorius 
Vokietijai, Henry Kaiser, Dr. 
James Rouland Angell, Maj. Gen. 
Pollett Bradley, S. Bayard Col
gate, Lieut. Gen. Hugh A. Drum, 
James A. Farley, Ralph Gallagher 
lr daug kitą. Venezueios preziden
tą perstatė Thomas J. Watson, 
International Business Machines 
korporacijos pirmininkas.

IVOI K STLUIO
1945 Wesl 35*** Street

Padėka
Draugijos Lietuvos Duk

terų parengimas labai gra
žiai pavyko. Atsilankė daug 
Žmonių. Draugijai liks gra
žaus pelno.

Valdyba ir komisija taria 
lietuvišką ač'ū visiems už 
atsilankymą. Taipgi darbi
ninkams ir darbininkėms, 
kurie darbavosi tame vaka- 

Ire.

litauskas, S. Valskis, Jus
tinas Kurpė.

Šv. Pranciškos Rym'etės 
$5.00 — Joana Jesulaitienė, 
Sophie Kanaipeckienė. Viso 
aukų $56.00, 3 dr-jos, 12 at
stovui.

Roseland, Visų šventųjų 
parapija, 2 kuopa $100.00, 
atstovai 3, vardai nepriduo
ti. Kun. Paškauakaa $5.00; 
SLRKA 33 kuopa. $5.00, at
stovai — J. Drazdauskas, 
P. Gedvilas, J. Lenkšienė, K. 
Draugelis, K. Rubinas. Viso 
aukų $110.00, 3 dr-jos, 9 
atstovai.

Cicero, šv. Antano parap. 
3 kuopa $850.00, atstovai

teisingai negali tikėtis sugrįžimo 
neapribotos laisvės ar pabaigą pri
vatinei iniciatyvai. Sistemos ir 
prasmės įvyks, kurios nepanaiki
nant privatinį iniciatyvą užtikrins 
geresnį padalinimą torto ir dides
nę ekonominę apsaugą visuome
nei. Po Šiom naujom sąlygom, ku
rios turės būti teisingos kad pa
laikius nuolatini ir naudingą pro
gresą, až esu tikras kad rolę ka
rią biznieriai suloš bus kosvar- 
biausla; tai yra, rolė t»j kurie turi 
supratimą ir energiją reikalinga 
surasti bfidus suvienijimui kapi
talo ir darbo sritis ant pastovaus 
ir tvirto pamato, taip, kad iž ją 
lygaus bendradarMlnrimo bfitų 
apturėta didžiausia nauda kuodi- 
džiausiam skaičiui žmonių”, jis 
sakė anot oficialios jo kalbos ver
timo.

Toliaus jis savo kalboje pareiš
kė, kad jo žalis, Venezuela, da
bartiniu laiku yra pirmoje eilėje 
eksportavime aliejaus, kurtos re
zervai yra labai dideli, duodant 
progą toje pramonėje išsivysty
mui. Šalis turinti didelius depozi
tus geležies, neapsakomai didelę

Ahv W l.b PHOTIM.K U’HY 
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EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

▼ardas lr 
•d ra

GleturUkaažydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIUDRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
M29 8o Halsted 8t

TAROS SOM

Mums Valdžia SAKO?
TAUPYK1T VISOKIUS DAIKTU8, ką tik rallma. Ir jąs savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS lr pa
darys Jį kair 
NAUJĄ aavo 
dirbtuvėj. Di 
dėtis pažirtu
kimas visokią 
spalvą apdan< 
galą.• • • e

2-jų 5 
ŠMOTŲ 
Kainos ‘

Telefonas SEELEY 8760

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

M10 WE8T ROOSEVELT ROAD

lėlę 
di-

tinkamus 
galviją auginimui ir žemdirbystei, 
nepaprastai ger*s sąlygas mežke- 
riavimo pramonei ir taipgi aukso, 
deimantą ir kitą mineralą kasyk
las. šalis yra dar tik pradžioje 
pramonės išsivystyme. Jis kvietė 
pašalinius investuoti savo kapitalą 
lr iniciatyvą, kad pagelbėjus jo 
valstybei pramonią Išsivystyme. 
Specialią privilegiją ir per aukšto 
pelno niekam nebus suteikta, bet 
*ulyK lygybės sąlygą ir gerbiant 
savo šalies žmonią interesus ke
lias yra atdaras visiems. Toliaus 
savo kalboje jis pareiškė pasiti
kėjimą, kad pokariniame laikotar
pyje bus įsteigti praktiški Ir tei
singi bfidal kooperacijos tarp vi
są Amerikos šaltą.

Gerb. Kan. Robert I. Gannon, 
B. J., Fordham universiteto prezi
dentas, atidarė vakarienę su mal
da 1 Dr. Paul A. Wolf, Presbyte- 
rijoną tikybos, suteikė palaimini
mą. Apart daugumos žymią sve-

hydrauiikinėft energijos jėgą, di
džiausius žemės plotus

Nelaimė gatvėje
Richard Merrifield, 15 me

tų amžiaus, 1829 N. Fran- 
cisco ave., paslydo ir parkri
to, kai bėgo skersai gatvės. 
Jis buvo nutrenktas automo
bilio ir sužeistas.

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė
Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius, Auksinius lr Deiman 
tinlus žiedus. Rašomas Plunks
nas fa* kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U 8 I A8 
KAINAS
Turime didelį 

o a’ s i r 'nklma 
Muzikališkų Instrumim}. Muzl- 
kališką Knygų. Stygų. Rekor
dų lr kitą visokiu muzikalių

Rašomas Plunks

raišom Laikrodžius laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk

ti“ MwJbailus Inatrumen-

1OHN A. KASS
neąneLRY — watchmaker 

— MŪRIO

4216 ARCHER AVENUE 
imam: LAFAYMITM M17
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Lithuanian Nite

Darius-Girėnas Posto 271, 
Amerikos Legijono, vakaras 
buvo surengtas Chlcsgb Ser 
vice Men Center Na 1, 17® 
W. Washington Boulevard, 
sausio 2® d. Per visą tą die
ną buVo duodami užkandžiai 
Šimtams kareivių, o vakaro 
išpildyta programa.

Valgiai buvo daugiausiai 
dešros, kopūstai, juoda duo
na — viskas pagadinta — 
“Lithuanian dish”. Be to, 
duota kava, pyragaičiai.

Visur, ant k'ekvieno aukš
to, buvo pažymėta- iškaba, 
kad ši dienia yra suruošta 
Darius-Girėnas Posto 271 
— dovana kareiviams.

Vakare programą pradė
jo Vivian Martin. Ji padai-

džią padėką /ravi aa Chica
go lietuviams, n....rie c.isilan- 
kė j Naujų vikarą,
tuo būdu pru.ih' iaiiti | rie 
galimybės su ruoš M Aį vaka
rą.

Darius-Girė .u p<js:as rė
mė visus kitam Amerikos 
lietuvių reikalus praeityje, 
rems juos tr bes
n ato, jog Ctv lietuvių
visuomenė remta postą.

V. M. jenas.
Jr. v'f .' c “.miif.’cr

Seminarijos aktai
Sausio 27 d. Tėvų Mari

jonų Seminarijoje iškilmin
gai {paminėta a. a. arkivys
kupo Jurgio Matulevičiaus 
17 metų mirties sukaktis. 9

PRIE ESTONUOS SIENOS Du katėjumn
Sausio mėnesi, 1944 me

tų, | Saugumo teismą buvo 
patekę trys šimtai keturias
dešimt vienas motoristas, du 
buvo pasiųsti į kalėjimą, de
šimčiai buvo suspenduota 
vairavimo leidimai ir šimtas 
devyniolika gavo bausmes. 
Tai pranešė pereitą antra
dienį chief justice Edward 
S. Scheffer.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ 
m . A TTMKTTF nn A T re A

NULIODIMO O VALANDOJE

vai. ryto iškilmingas šv. Mi
navo keletą dainų angliškai.““ u,ž „a?ivy8^*!>®J.JUr?1.0 
Po jos sekė Florence Slapi-
loas ir Pauline Balnalt’s pi- 
jano accordion lietuviškų 
J’/inkinys. Iššauktos keletą 
sykių pakartoti.

Al. Vaitls, teisėjo John T. 
Zūris bailifas vykusiai iš-

sielą laikė seminarijos na* 
mo viršininkas, kun. J. Ma
čiulionis, MIC. Asistą suda
rė seminarijos rek-toriuš, 
kun. A. Jagtejnas, MIC., ir 
kun. M. Urbonavičius, MIC. 
Klierikų choras giedojo “Mi- 

\ ssa de Uequie”. Po Mišių

žemėlapis rodo, kad raudonoji armija jau grąšo Nar 
vai. Cla p»t slenkstis į Estonigą, 6 iš ten į Latviją Sf?. 
į Letuvą. Galima Įsivaizduoti, kokią baimę gyvena t’a 
bilčio gyventojai. Vienas okupantas traukdamasis viską 
naikins, kitas — jo pėdomis užtels. Ir vokiečiai ir rusui 
mums yra svetimi, dėlto, kaipo tokie, nerodo jokio pa
sigailėjimo.

pildė keletą dalykėly bub-[ prle kat<feiio atgiedota “Li- 
nu. Pas jj yra artistinių gs- bėra” pp' atlaikytos pamal- 
bumų, todėl butų gerai, kad do8 klUrioa baigėsi absoliu- 
jis dažniau pasirodytų lie
tuvių publikai.

Ateitininkų šokėjų grupė 
labai gražiai išpildė keletą 
šok’ių ir nuo kareivių, ftuiu’A- 
kė gausių aplodismentų.

Vėliau teisėjo John T. Zū- 
rio užprašytas advokatas- 
magikas Bernstein prijuoki 
no publiką aiva įvairiais 
monais. Jo užhipnotizuoti 

^kareiviai jp civilia^jščja-ukė 
daug juoko.

-Darius-Girėnas postą -:z- 
me vakare atstovavo: kom. 
John A. Mason, teisėjas J. 
T, Zūris su žmona, J. A. 
Mickeliūnas, A. H. Kasper, 
B. R. Pietkiewicz su žmona, 
F. T. Pumputis, V. Stul
pinas ir keletas kitų.

šis kareivių palinksmini
mas Darius Girėnas postui 
kainavo virš penkh šimtus 
dolerių. Tai buvo likęs pel
nas iš 1944 metų sutiktu
vių vakaro.

Naujų Metų vsfcAto su- 
iengimui daugiausiai paai-

cija.
^Vakare visi susirinko gra

žiai išpuoštoje seminarijos 
salėje pasigerėti arkivysku- 

atminčiai suruošta prog- 
rima?'’ Meninę dalį išpildė 
klierikų choras, kuriam va
dovavo patB seminarijos rėk 
torius. Vakarą suman:ai ve
dė kun. Albinas Gurklys, 
MIC., kuris pakvietė semi
narijos profesorių, kuri. My
kolą Urbonavičių, MIC., pa
kalbėti apie arkivyskupą
Matulevičių.

Gerbiamas prelegentas gy 
vai ir vaizdžiai patiekė su
sirinkusiems keletą bruoažų 
iš a. a. arkivyskupo Matu
levičiaus jaunystės dienų 
nuo įstojimo į Kelčių semi
nariją iki Marijonų vienuo
lyno atnaujinimo. Daug kalr 
bėjo apie kun. Jurgio Matu
levičiaus vedamus sociali
nius vakarus Varšuvoj. Tai 
buvo (pirmieji jaunojo kuni
go darbai. Savo kalbos me

kad tik po nuodugnaus tyri
nėjimo asmuo yra Bažny
čias paskelbtas šventuoju. 
Nurodė kaip dabar Amerika 
susilaukė pirmos BavO šven
tosios — Motinos Cabrini. 
Pareiškė vilties, kad ir lie
tuviai ateityje susilauks pa
našios Dievc^ malonės. Va
karas baigtas Marijonų him
nu. j

NAIURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NADJAS PLA8T10 MA- 
TRHIULAS MATOKAUM UUM 
SPALVOS DANTŲ PLKITOHS.

darbavo posto komitetas išl tu prelegentas išreiškė vil-
sekančių nariu: V. M. Stul 
p;no, F. T. Pumpučio B. R. 
Pietkiewicz, J. A. Miokeliū- 
to ir J. A. K’.bvt.

Komitetas reiškia nuošir-

tį, kad ateityje mes lietu
viai susilauksime savo šven
tąjį — arkivyskupą Jurgį 
Matulevičių.

Po prelegento kalbos se
minarijos namo viršininkas 
kun. J. Mačiulionis, MIC., 
trumpai prabilo į susirin
kusius, nušviesdamas Baž
nyčios vedamą kanonizaci
jos procesą. Jis aiškino,

JANUARY 14-31

Sūrio reikalai
Wa»hington, Dd. C. — Ka

ro maisto administracija va
sario 2 dieną pasakė, kad 
galima laukti, kad pagal 
galvas civiliai gyventojai 
1944 metais gaus apie sva
rą sūrio mažiau, negu 1943 
metais. ‘ fl

Jie aukojasi už mus
Aukokite savo kraują per 

Raudonąjį Kryžių sužeis
tiems kareiviams. Jie auko
jasi už mus karo frontuose 
— mes aukokimės namų 
fronte.

NAUJOS
KŲS1B8 Velvatone DANTŲ

PIRITUS

$12.50
IKI $39.50 Už KIEKVIENA

N^t.lduoda, Be akODlo. N.taral*. «p*l- 
»m Neblunka.. Vleej MI, tinome* d.ntų 
pl.ito. Permatome, eryetal cleor pleltoa

Plnnk.no. auuknrao, Mnltnrtm, Paten- 
(tinimą, camtitnote.. Matertolii. labai pa- ‘

| aamtlat. VieMa dleae. totoriau 
ivlmu. ApHkalčIarimai

Darome p elus (spaustas ir Į 
gautas ttk iš laianluotų dentistų Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

1724 S. Ashland 2fld Fl Mon. >251

Atdara ase • Iki A teMaJ. na. • Itd 4.
KALBAMU mtTUVISKAI

3946 W 2«th St. 2nd Fl. Lnw. 2»0# 
SO N. Dearborn Rm. SOS, Mia. »94»
Vldurmluflj vai. 

k.t vtrtadl.nl
Aatradleol Ir 
I IU T.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 Iki 65 metę amž.
- KUtaAinftM atrinkti to- daužyti

PATVRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI l60% KARO DARBAI

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. S9th St. 
WHITE CITY PROVISION CO.

MIDDLE-AGED 
‘ PEOPLE ‘

offendersare KI II II I

If yotk’re past 40, the chances are 
that your breath will be oiTensive 
oftemer than that e^sryoung person. 
Fermentation of tiny food particlea 
caught by partial platės and den- 
turea f requently cause this condition 
which you youraelf may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic amployed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Baforo Any Data U ta z
LISTERINE ANTISEPTIC

To Moko Y o trr Braath Swootor *

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Gerienetse paMtfMvdmM — Moteris patarnauja.
1117 ROOSEVEL1PHONE 9000 STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

’ Kreipkitės l -

ANTHONY B. PETKUS
to_

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

61 Firma Viri 60 Metų
Toa PaČIoa fteimoa

it

PBR8ONAL1ZRD MKMORIALfl AT NO ADDITlONAJL COBT! 
P.RTimjtR FEOPLiE PRiSFER PACHANKIS FRODŲOTIOKS 

DIBTRIBUTORS OP THBI PAMOU8 MONTEUDO GRANITE 
Moet Beeattful—Moet Btodurtag—Stroogart—Bent la The World. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 8645 TeL REPabUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-6 v. vak.; Sefitad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčia* 

Visose Miesto
Dalyse

WA1C1KAUSKIENE
t po tėvais Tevalalič)

Oyv..- 2858 H. Leavitt Wr.
Mirė sausio 31 d., 1944 m., 

9:80 vai. ryte, sulaukusi pūsis 
amžiaus.

OlihuS Lietuvoj*. \ kilo IS 
Mažeikių apskričio, VlekSnlų 
miešti lio. Amerikoj išgyveno 
29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą, Antanų, pusbroli Pranų 
Vaičekauską ir daug kitų gl- 
minlų, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas — įa- 
chawlcs koplyčioje, 2314 W.
23rd Place.

lAldotuvČs (vyks penktadieni, 
vasario 4 d. IS koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėta J A,ižena 
Vartų parap. bažnyčią, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta ) 8v. Kasimiero ke
pinę*.

NuoSIrdSMl kviečiam* v tau s 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šimte laldotuvčae.

Nuliūdę: VynM, Giminės Ir 
Draugai.

lAldolUVltj direktoriai — 1A- 
’ — ■ tel.cha'Aiea Ir Sūnai 

2616.
CANaI

....

KKElPfclTfiS PRIE MfcS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRft 200 PAMINKLŲ 
randasi pas MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geidauto Materiolo Ir Darbo.

MQeų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui nafigų Lietuviam, 
klientams pilną patenkinimą 

Didyste Ofisas Ir Dftbtaetf

VENETIAN

Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 
TtVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas b Dirbtuvė: 927 N. MESTEBN AVĖ. 
(Netoli Gmad Ava)

PHONE: SEELEY 6108

tfvOC ? c 4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Ysrds 1741-2

■ 4330-34 S. California 
I Avenue 
P Lafayette 0727

I Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse •

Radio Programai W0BS 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. t vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J* UULEVICIUS
<848 SO. CALIFORNIA AVB. Phone LAF. 8972

Pe Je RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_________________ Telephone YARDS 1419________________

L J. ZOLP
164® WEST 46th ST. Phone YARD8 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phoae YARDS 1188—88

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
107M s. mcmoAN AVĖ.

Phones: CANAL 2519 
COMMODORE 9769 

PULLMAN 1370

Plnnk.no
vtrtadl.nl


ŠI DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, vas. 3, 1944

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

Žuvo chicagietis lietuvis Italijos fronte
Adolfas Martinonis, gyve

nęs adresu 2740 VVest 39th 
Place, Chicagoj, ir tarnavo 
Dėdės Šamo kariuomenėje 
nuo kovo 13, 1942, žuvo ka
ro fronte gruodžio 15 dieną, 
1943 m., bekovodamas už 
Amerikos laisvę ir pavergtų
jų tautų išlaisvinimą.

Adolfas Martinonis, 21 
metų amžiaus, tarnavo Afri
koj o pastaruoju laiku buvo 
išvežtas į Italiją. Iš ten jo 
motina Ona gavo žinią, kad 
sūnus žuvo karo lauke.

Adolfas Martinonis
* * *

Jaunuolis kareivis buvo 
linksmaus būdo. Jaunas bū
damas nešiojo laikraščius, 
prigulėjo prie dramos sky
riaus mokykloj, Davis Ele- 
mentary ir Kelly High 
School. Dirbo Continental 
Can Company, Spiegel’s ir 
Chicago Mail Order kom
panijose; pašauktas į ka
riuomenę pateko Infantry 
skyriuje. Septynis mėnesius 
buvo Combat Duty.

Ašies nelaisvėje
Washingt>»n, D. C. -— Lai

vyno departamentas pereitą 
antradienį pranešė 63-ių 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių laivyno asmenų pavar
des, kurie yra karo belais
viais. šešiasdešimt du laivy
no asmenys yra japonų ne
laisvėje ir vienas vokiečių 
nelaisvėje, jų skaičiuje šeši 
yra oifcieriai ir 67 karei
viai.

Belaisvių sąraše pažymė
ta aštuoni vyrai iš Illinois 
valstijos, keturi iš Indiana, 
keturi iš Michigan, ir du iš 
Wisconsin.

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

IJNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

i STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

S AMO
LOAN ASSOCIATION AoflC 

OF CHICAGO

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

(JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Adolfas Martinonis prigu
lėjo prie Keistučio choro. 
Buvo tik ką naujai įstojęs į 
chorą prieš išvykdamas į ka
riuomenę, bet paliko daug 
pažįstamų ir draugų, per tą 
trumpą laiką susipažinęs.

Adolfas Martinonis paliko 
nuliūdime motiną Oną ir 
brolį Juozapą. Brolis Juoza
pas irgi randasi karo tarny
boj, laivyno oro skyriuje, ir 
dar tebėra Great Lakęs sto
tyje. i

Sunku buvo motinėlei, 
broliui, draugams ir choris
tams išgirsti ši žinia, ir bus 
dar sunkiau jį pamiršti.

Naujas vedėjas valsti
jos likeriu boarde
Charles J. Fleck, Chica

gos advokatSs, buvo paskir
tas gubernatoriaus Green 
Illinois Liąuor Control Com- 
mision vedėju, pereitą ant
radienį. Jis užima Arthur S. 
Smith vietą, kuris atsisakė 
tų pareigų. Fleck yra repub- 
lioknas. Smith buvo demo
kratas, kuris buvo paskirtas 
mirusio gub. Horner.

Vedamas tardymas 
dėl šūvio

Mrs. Williams, diplomato 
žmona, buvo pašauta sausio 
19 dieną, Drake viešbutyje, 1103 žuvo 
aštunto aukšto kambaryje. 

iĮ jos dukterį Mrs. Patricia 
Goodbody irgi šūvis buvo 
paleistas, bet nepataikė.

Mrs. Williams sekančią 
dieną mirė nuo kulkos sužei
dimo. ,.

i . Tuo reikalu vis dar veda
mas tardymas. Pereitą ant
radienį ir trečiadienį dėl 
Mrs. Williams nušovimo bu
vo tardoma viena moteris 
ir vįena panelė, kurios bu
vo suimtos pereitą pirma
dienį vakare.

Mrs. Williams buvo tur
tinga moteris.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

WACS SU KARO NAŠLAIČIAIS

Amerikietės WACS Italijoj, San Lucia mieste, vietos seserims padeda maistu ap^ 
rūpinti vaikučius, likusius be tėvų ir namų.Tokių nelaimingų vaikų Italijoje jau yra 
tūkstančiai, o kiek tūkstančių dar bus. (NC WC-Draugas)

NELAIMINGI ĮVYKIAI

Mirtį gali visur 
sutikti

\ t
Pereito antradienio vaka

re Šv. Elžbietos ligoninėje 
mirė Miss Elsie M. Clark, 50 
metų, 411 Fullerton pkwy, 
kuri buvo sužeista sausio 
26 dieną, kai ją jeep sutren
kė Michigan avė. ir Madison 
str. Tai pirma mieste mirtis, 
kuri įvyko nuo kariškos ma
šinos.

Ankara Turkija. — šim
tas trys asmenys žuvo ir de
vyniasdešimt buvo sužeistų 
Ankaroje, kai įvyko žemės 
drebėjimas, kuris sunaikino 
Gerede miestą, 180 mailių 
nuo Instanbul. Apie tai bu
vo sužinota pereitą trečia
dienį.

Žuvo moteris

Holand, Mich. — Mrs. 
John Belder, 45 metų am
žiaus, iš Virginia Park, bu
vo užmušta pereitą antra
dienį, kai automobilis, kuria
me ji važiavo su sūnumi 
Floyd, susidaužė su troku. 
Sūnus buvo lengvai sužeis
tas.

Žuvo ugnegesys
East St. Louis, III.— Mur

ray H. Crain, 48 metų, pie
tinio geležinkelio ugnegesys 
buvo užmuštas pereitą ant
radienį, kai jis buvo su
trenktas taxicab.

Mirtis keliaujant
Percival Cole, 56 metų am

žiaus, 1402 Glen Flora avė., 
iWaukegan, buvo užmuštas 
pereitą antradienį, kai buvo 
sutrenktas North Shore 
traukinio, jam einant palei 
bėgius, netoli Glen Flora 
avenue stoties.

Įdomus atsitikimas

Kaip beždžionė išgelbėjo penkiolikos 
kareivių gyvybe;

San Pedro, Calif. — Armi
jos private Floyd Steward 
yra namie su beždžione. Jis 
sako, kad beždžionė išgelbė
jo tris kartus jo gyvybę, ir 
viena proga išgelbėjo kitų 
keturiolikos vyrų gyvybes, 
kurie yra dabar sveiki.

Kareivis ir beždžionė su
sitiko, kai vokiečiai bombar
davo ir atakavo Kasserine 
pass, Afrikoje, lapkričio mė
nesį, 1942 metų, Stevvard pa
pasakojo laikraštininkams.
Jis įkrito į šovinių išraustą 
vandens duobę ir tik tik ne
paskandino bezdžioniukę, iki 
jinai neužsikabino už jo ran
kovės.

♦ • •

Bezdžioniukė pasidarė jo
kompanijonė, ji įlysdavo į jo Park rd ir at8tatė revolve- 
jacketą. Daugel kartų ji da-!rį j tikietų pardavėją Mrs. 
lyvavo parašiutų misijose ir Sophia Kryza 37 metų 4923 
pagelbėdavo išrinkti sveikūs N Menard aVe. Banditas pa-
vaisius ir uoga9.

' Vieną kartą, Steward pa
reiškė, bezdžioniukė sukėlė 
didelį triukšmą prie van
dens duobės, kur jis ir ketu
riolika kitų vyrų norėjo at
sigerti vandens. Vanduo bu
vo užnuodytas. Bezdžioniu- 
kės triukšmas išgelbėjo ka
reivių gyvybes.

Kai jis buvo paklydęs Af
rikoje, beždžionė surado vy
nuogių ir uogų. tie dalykai 
palaikė jo gyvybę.

Bet labiausia jog herojiš-

Bus daugiau batu
Washtagton, D. C.— Siais 

metais kūdikiams, vaikams 
ir mažamečiams vyrukams 
ir mergaitėms bus dvidešimt 
procentų daugiau batų. Tai 
užtikrino pereitą antradienį 
karo produkcijos boardas.

Dingę karo lauke
Karo departamentas pe

reitą šeštadienį paskelbė 
penkiolikos Chicagos ir jos
apylinkės kareivių pavardes, pastatytą automobilį ir nu- 
kurie yra dingę karo lauke. | važiavo savo keliu prieš ke-

kūmas pasireiškė, kai Sicili
joje eksplodavo priešo pa
trankos šovinys. Steward ir 
beždžionė buvo užpilti griu
vėsių, ji išlipo į viršų ir ėmė 
smarkiai rėkti. Jos šauks
mas pakvietė išgelbėtojus.

Apie šį įvykį teko patirti 
vasario 1 dieną, 1944 metų.

Trijose vietose

Banditas atsilankė
Pereito antradienio vaka

re šiaurės vakarų Chicagoje 
siautė ginkluotas vyras. Jis 
atsilankė į du teatrus ir 
vaistinę ir pabėgo su $96.

Jis pirmiausia pasirodė 
Patio teatre, 6008 Irving

reikalavo, kad ji sudėtų pi
nigus į maišelį ir jam pa
duotų, bet jis pabėgo, kai 
žmogus priėjo pirkti tikietą. 
NUVYKO Į VAISTINĘ

Netrukus vėliau jis nuvy
ko į Charles W. Petranek
vaistinę, 4746 Milwaukee1
avė., ir pavogė $46 iš Anton 
Pavlik, vaistinės klerko, ku
ris tada buvo vienas vaisti
nėje.
ČIA PAVOGĖ $50.

Paskui jis pasirodė Bel- 
park teatre, 3231 N. Cicero 
avė., ir atstatė ginklą į Miss 
Lola Van Galder, 18 metų 
amžiaus, 3443 N. Kildare 
avė., tikietų pardavėją. Kai 
ji dėjo pinigus į maišelį, mo
teris ir vyras nusipirko ti
kietus ir įėjo į teatrą. Pa
slėpęs ginklą, vagis stovėjo 
šone. Miss Van Galder ati
davė jam $50.
PABĖGO AUTOMOBILIU

Vagis bėgo pusę bloko į

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kas girdėti 
Chicagoje?

Prie ligoninės
IŠ Dr. R. Merrill Jacobs, 

7309 N. Ashland avė., auto
mobilio buvo paimta perei
tą antradienį už $985 daik
tų. Jo automobilis buvo pa
statytas Edgewater ligoni
nės priešakyje, 5700 N. Ash
land avė. Jis pranešė apie 
tai policijai.

, » ♦ ♦ 
Apdegė

Harold E. Reed, Ridge- 
moor country klube, 6601 
Gunnison str., Norwood 
Park tovvnship, apdegė pe
reitą trečiadienį, kai jis ne
šė įrankius iš klubo kilus 
gaisrui.

* * • 
Retežiai

Keturi dvidešimties pėdų 
retežiai ir įrankių dėžė buvo 
pavogta pereitą antradienį 
iš troko, kuris buvo pastaty
tas 18-toje ir Wabash avė. 
Savininkas Robert George, 
iš Detroit, Mich., pranešė po-Xlicijai.

» ♦ ♦
$35.000

Daugiau kaip $35,000 ga
vo pereitą antradienį Na
tional Foundation for In- 
fantile Paralysis Cook kaun
tės skyrius. Tai buvo di
džiausia suma gauta vieną 
ną dieną, kai vyksta vajus 
sukėlimui pinigų kovai su
paralyžiaus liga.

• • «
Neteko $400

William Schayer buvo su
laikytas dviejų vyrų pereito 
antradienio vak. jo likerių, 
krautuvėje, 3424 Sheffield 
avė., ir iš jo pavogė $400. 
Jis pranešė policijai.

-M / mus

Kaip ilgai gali 
gyventi

111 metu amžiaus
Augusta, Me.— Joe Voice, 

Iroąuois indijonas, sakoma 
turi šimtą vienuoliką metų 
amžiaus. Jam vasario 1 die
ną Augusta ligoninėje buvo 
padaryta operacija.

1 113 metu amžiaus
Mrs. Sarah Jane Swanson, 

kuri gyvena su dukterimi 
Mrs. John Schlossman, 9855 
Exchange avė., pereitą ant
radienį sulaukė šimtą tryli- 
ką metų. Ji prieš porą savai
čių susirgo.

Pavogė degtinės už 
$1,326 ‘

Vagys pereito antradienio 
vakare paėmė iš Winter 
Liąuor krautuvės, 3429 W. 
63rd str., degtinės už $1,326 
ir $104 grynais pinigais.

lėtą sekundžių, kai atvyko 
Albany Park policija, kuri 
buvo liūdininkų pašaukta. 
Liūdininkai padavė numerį 
automobilio, kuris buvo pa
vogtas prieš dvi dienas.

X Motiejus Adominas, dė 
dia Juozo Adomino (tėvo 
kun. J. Adomino, Sv. Kry
žiaus parapijos vikaro), šio
mis dienomis sutiko nelai
mę. Vienoj karo dirbtuvėj 
j:s ėjo sargo pareigas. Par
puolus revolveris iššovė ir 
^iip jsunkiai sužeidė, kad > 
nuvežtas ligoninėn mirė. Ve
lionis buvo 67 m. amžiaus.
Bus laidojamas šiandie, va
sario 3 d., iš Sv. Kryžiaus 
bažnyčios.

X Eleonora Ručinskienė,
2231 W. Cermak Rd., jau 
grįžo iš ligoninės. Ligoje ją 
slaugo sesuo Adelė Milkin- Z 
t’enė. E. Ručinskienės duk
tė Irene, iš profesijos ad
vokatė, yra liuosnoriiai įsto
jus į karinę tarnybą ir šiuo 
metu randasi Washingtone 
skirtose jai pareigose.

X A. a. Uršulė Vaicekaus 
kienė rytoj laidojama iš 
Aušros Vartų bažnyčios. Ve 
lionė buvo nuolatinė “Drau
go” ir “Laivo” skaitytoja 
ir Tėvų Marijonų Bendra
darbių draugijos barė. Velio 
nės vyras Antanas yra ži
nomas parapijos darbuoto
jas, per daugelį metų ėjęs 
parapijos komiteto nario pa
reigas.

X Sgt. Albertui Malkui 
(Malcos) iš Bridgeport sau
sio 24 d. suėjo 23 metai ir 
tą dieną tėvai gavo žinią 
iš Karo Departamento, kad 
jis yra dingęs. Albertas bu
vo bombardierius didelio lėk 
tuvo Europos karo lauke.
Jis yra giminaitis dain. Jad- t 

vygo® Gricaitės (Harriet 
Gricius).

X A. G. Kumskis, Chica
go Park District represen
tative, išrinktas Lietuvių 
Prekybos Buto (Lithuanian 
Chamber of Commeree) pre
zidentu šiems metams. Į ki- 
tas vietas įėjo: dr. V. S. 
Nares, — vice prez., dr. K. 
Drangelis — sekr., J. P. 
Varkala — iždininku, ir tei
sėjas J. T. Zūris — garbės 
prezidentu.

X Marąuette Park lietu
viai žingeidauja ir kasdien 
laukia žnioe, kas bus jų f/ 
nauju klebonu. Toji žinia, 
gal, dar negreit ateiti, nes 
arkivyskupas šiuo metu yra 
išvykęs ir grįš tiktai apie 
pradžią kovo mėnesio. -

X Ignas Kryževičius, se
nas Aušros Vartų parapijos 
ir draugijų veikėjas, vėl sir
guliuoja. Pastaruoju laiku “ 
jis padėdavo dnr. “Draugo” 
spaustuvėje — iš matricų 
nuliedavo klišes (eute).

X Feliksas Ir Jozefą Ja
sinskiu, 2050 W. Coulter St., 
mėnesį viešėjo pas sūnų An
taną Detroite, Mich. Felik
sas yra geras meistras, tad 
viešėdamas padėjo sūnui pa
sitaisyti namus.

X Barbora Globienė, 2505 
West 69 St., šiuo metu sun- , 
kiai serga. Pažįstamieji pra 
šomi ligonę aplankyti.
PIRKITE KARO BONUS!




