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from the earth.”

vokiečių vy- 
vaikų.’’
tuo reikalu 
De Gaulle,

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish
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3-JI ARMIJA STU
PO DVIEJŲ MINUČIŲ TIK GRIUVĖSIAI

LONDONAS, sausio 1. — 
Reichsfiureris Hitleris, kal
bėdamas į Vokietijos gyven
tojus, sakė ‘‘karas nesibaigs 
pirm 1946 metų, nebent Vo
kietijos laimėjimu, kadangi 
Vokietija niekuomet nepa
siduos.”

Kalba buvo 30 minučių 
ilgumo. Joje Hitleris grasi
no visiems vokiečiams atsi
skyrėliams, sakydamas “mes 
sunaikinsime kiekvieną, ku
ris nedalyvaus bendrose ka
ro pastangose” arba tar
naus priešui.

Naujų Metų įsakyme Vo
kietijos kariuomenei Hitle
ris sakė vokiečiai veda žūt
būtinę kovą, ir pareiškė 
kad kontrofensyva šiais me
tais sulaužys sąjungininkų 
jėgas.

Hitleris paminėjo sąjun
gininkų planą atiduoti ryti-

nes Vokietijos dalis Lenki
jai. sakydamas “Jis (Min. 
Pirm. Churchill) prašalino 
gyventojų problemas pareik 
šdamas viltį, kad jam gal 
nusiseks bombų teroru iš
žudyti kitus šešis’ ar dau
giau milijonus 
rų. moterų ir

Ryšium su
Hitleris 
“Stalino 
renburg’' 
nistras. 
thau,” 
tijos suskaldymą.

Tarpe kitko, Hitleris pa
minėjo pasikęsinimą prieš 
jo gyvybę liepos mėnesy ir 
sakė ta diena atnešė Vokie
tijos likimo pakrypimą, ka
dangi suokalbis nenusisekė 
ir jis galįs tvirtinti, jog tai 
buvęs paskutinis toks pasi- 
kęsinimas.

sakė
žydas, draugas Eh- 
ir ‘‘Amerikos mi- 
žydas Morgen-

visi planuoja Vokie-

i

Liublino Lenkai Sako Valdų Lenkiją
WASHINGTON, sausio 1.—Valstybės Sekr. Stettinius 

pareiškė, kad J.A. Valstybės, kaip iki šiol, taip ir ateity, 
pripažins Lenkijos vyriausybę Londone.

LONDONAS, gruod. 31.— met nepripažins jai uždėtos 
Maskvos sudarytas lenkų totalitarinės valdžios, ir ne- 
komitetas Liubline šiandien 
pasivadino laikinąja Lenki
jos vyriausybe.

Anot Liublino radijo, im
tasi to žygio po galutino 
nutraukimo ryšių su Lenki
jos vyriausybe Londone.

Lenkijos vyriausybė Lon
done tuoj užprotestavo tą pretenzijas. Kol kas nežino- 

saky- ma, kaip į šį žingsnį atsi- 
niekuo- lieps Anglija.

■ stos reikalavus tikros ne
priklausomybės Lenkijai.

Liublino komitetas pas
kyrė Edward Osubka-Mo- 
rawski premjeru ir užsienių 
sekretorium.

Manoma Rusija tuoj pri
pažins Liublino komiteto

Liublino lenkų žygį, 
dama lenkų tauta

Rusai Laimėjo 300 Budapešto Gatvių
LONDONAS, sausio 1. — 

Verždamiesi į Budapešto 
miesto centrą, rusai jau už
ėmė suvirš 300 blokų vaka
rinėj Vengrijos sostinės da
ly, ir baigė sunaikinti prie
šo dalinį šiaurvakariuose, 
pietiniam Dunojaus krante.

Kita rusų jėga išstūmė 
nacius iš šiaurrytinės Ven
grijos, į pietus nuo Losonc 
(Lucenec) susisiekimo cen
tro Čekoslovakijoje.

Pranešimai iš Maskvos 
sakė rusai smarkiau kauja- 
si. kad atkeršyti už dviejų 
rusų karininkų nužudymą, 
kuomet jie nešė pasidavimo 
sąlygas sugautam nacių gar
nizonui, o naciai juos 
vė.

Rusai sakė jeigu 
generolai ir jų štabai 
suimti, jie veikiausiai
pakarti už tokį nežmonišką 
žiaurumą.

nušo-

n3cių 
būsią 
būsią

Sustabdė Nacių Ofensyvą Italijoje
ROMA, gruod. 31.—Ame

rikos kariai atsiėmė Barga 
miestelį. Serchio upės klo
ny, ir įsiveržė į kalnus to
liau už miestelio.

Obzervatoriai sakė nacių 
ofensyvą matomai subyrėjo 
po mažu amerikiečių spau
dimu. Spėjama, kad jos tik
slas buvo tam, kad pasukti 
sąjungininkų jėgas.

(Nacių komunikatas sakė 
“silpna” sąjungininkų jėga 
bandžiusi išlipti Ligurijos 
pakrantėje į pietus nuoMas.sų pusių.

sa ir vakarus nuo Gallica- 
no, ir kad tas bandymas 
buvęs atmuštas.)

Centraliniam ir rytiniam 
fronto dalyse abiejų pusių 

; stipri patruliai vietom per
sikėlė per Italijos 
aštriai susirėmė.

Pravda, komunistų partijos 
laikraštis, naujų metų ap
žvalgoje rašė, kad “stovima 
išvakarėse lemiančios ofen- 
syvos prieš Vokietiją iš vi- 

n
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to, kaip 53 JAV lėktuvaiŠtai kas beliko iš Matford fabriko Strasbourge, Vokietijoje, po 
dviejų' manučių bėgyje numetė bombų ant jo. Ataka sustabdė 200—300 nacių lėktuvų motorų 
užbaigimą. (Acme-Draugas Telephoto.)

B-29 Lėktuvai Vėl
Virš Japonijos—Tokyo

WASHINGTON. gruod. 31. 
—Tokyo radio pranešimai 
sakė Amerikos B-29 lėktu
vai naujų metų išvakarėse 
vėl skraidė virš Tokyo, pa
vieniai ir būriuose. Orinės 
atakos signalas skambėjo 
Tokyo apylinkėje, kurion 
įeina Yokohama uostas ir 
Yokosuka laivyno bazė.

Anot pranešimo, atakos 
apėmė plotą nuo Tokyo iki 
Nagoya. 175 mylias į vaka
rus.

Lėktuvai Kasdieną
Puola lwo Jima Salą
PEARL HARBOR, sausio 

1.—Adm. Chester W. Nim- 
izt pranešė, kad JAV lėktu
vai ketvirtadieny ir penkta
dieny vėl atakavo japcnų 
aerodromus ir kitus įrengi
mus Iwo Jima saloje.

Anot pranešimo, nežiū
rint tų didelių atakų prie
šas smarkiai laikosi tos sa
los. iš kurios japonų lėktu
vai atakuoja amerikiečiu 
B-29 lėktuvų bazę Saipan 
saloje. 725 mylias į pietus.

Vidutinio dydžio lėktuvu 
atakavo japonų laivus tarpe 
Bonin ir Volcano salų, ir 
Kurile. Palau, Wake. Mar- 
shall ir Caroline salas.

I

Rusija Neįleidžia 
Alijantų į Murmanską
LONDONAS, gruod. 31.— 

Rusai atsisakė įleisti ameri
kiečius. britus ir norvegus 
karininkus į Norvegiją per 
Murmanską. Jie vyko į rusų 
okupuotą šiaurinį Norvegi
jos galą.

Žinoma tiek, kad du mė
nesius po nacių išbėgimo iš 
tos Norvegijos dalies, maž
daug 30,000 gyventojų tebe- 
kenčia badą ir skurdą. Są
jungininkų atstovai norėjo 
ten nuvykti pastudijuoti 
sušelpimo reikalą.

jy

Amerikiečiai Numušė
78 Naciu Lėktuvus

LONDONAS, sausio 1. — 
Daugiau negu 3,000 sąjun
gininkų lėktuvų vakar die
ną ir naktį atakavo nacius 
nuo Belgijos fronto iki Ber
lyno. Orinėse kovose virš' 
trijų nacių aliejaus centrų 
sąjungininkai numušė 78 
nacių lėktuvus.

Trisdešimts penki sąjun
gininkų bomberiai ir 10 nai
kintuvų negrįžo iš atakų.

Kitur pagal 
mušta kitas 11 
tuvų.

Nakties metu
quito lėktuvai puolė Berly
ną, o Lancaster lėktuvai 
atakavo Osterfeld. į rytus 
nuo Duisburgo.

I

1

frontą nu- 
priešo lėk-

britų Mos-

JAV-WARDS GINČAS
APRIMO ŠVENTĖMS

CHICAGO, sausio 1.—Su
Naujų Metų švente aprimo 
klausimas, kas valdo Mont 
gomery Ward & Co. įmone

upes ir Maj. Gen. Joseph W. Byron
ir Sewell L. Ivery abu sa^ 
jie valdo fabrikus ir krau
tuves.

Armijos štabas, tačia ’ 
dirba Ward Co. raštinėje. ' 
civiliai kompanijos virsim” 
kai nė nepasirodo krautu- 

į vėje.

Naciai Iš Naujo Puola Amerikiečių
Pozicijas; Patton Laiko Iniciatyvą

PARYŽIUS, sausio 1.—Amerikos 3-čioji armija pradė
jo didelę ofensyvą į vakarus ir šiaurryčius nuo Bastogne 
miesto Belgijoje, ir vietomis pasistūmėjo pirmyn net še
šias mylias, nežiūrint nacių kontratakų, kurių tikslas yra 
atkirsti amerikiečių Bastogne įsiveržimą.

Baigiantis 1944 metams, Amerikos armijos iš dviejų 
pusių puola 12 iki 14 mylių plotą vokiečių įsiveržimo, no
rėdamos atgauti likusius du trečdalius nacių užimto ploto.

Raportas iš fronto sakė Gen. Patton 3-čioji armija atė
mė iniciatyvą iš Feldmaršalo Von Rundstedto. ir kad na
cių komandierius dėlto galįs paleisti brangiai laimėtus 
plotus Belgijoje ir pradėti puolimus kitur.

Von Rundstedt, tačiau,
matomai skaito Bastogne 
visos savo kontrofensyvos 
raktu ir vartoja dideles jė
gas prieš amerikiečius toje 
srityje.

Į vakarus nuo Bastogne,
naciai taikė .tris kontrata
kas prieš 3-čios armijos li
nijas. bet buvo atmušti.

JAV 1-oji armija, kauda- 
dasi vakaruose, šeštadieny 
atsiėmė Rochefort. pačiam 
gale nacių įsiveržimo Bel- 
gijon. 25 mylias į vakarus 
nuo Bastogne.

Nacių patruliai veikia nuo 
Maas (Meuse) upės iki Rei
no. o Patton jėgos prasilau- 
žė dar kitoj vietoj, įsilauž- 
damos į Dreisbach, vakari
niam Saaro krante.

Jau penkios dienos, kaip 
naciai niekur nepasivarė pir 
myn. ir amerikiečių ofensv- 
va. pradėta šeštadieny, jau 
pasiekė nacių įsikastas po
zicijas punktuose, kur Von 
Rundstedt divizijos savaitę 
atgal žygiavo per Liuksem
burgą ir Belgiją.

Naciai persikėlė per Rrer link Rochefort ir Bastogne.)
50 Ašmeną Užmušta 

Traukinio Nelaimėje 
OGDEN. Utah, gruod. 31 

—Bent 50 asmenų žuvo ir 
labai daug buvo sužeista, 
kuomet dvi dalys Southern 
Pacific geležinkelio Pacific 
Limited 
pelkėse Great Salt 
pakrašty. 17 mylių į 
rus nuo šio miesto.

Kadangi daug aukų buvo 
sugauta apvirtusiuose ir su
grūstuose vagonuose, galu
tinas žuvusių ir sužeistų as
menų skaičius dar nežino
mas.

traukinio susikūlė 
ežero 
vaka-

KARO BIULETENIAI
—Nacių lėktuvai atakavo 

aerodromus Belgijoje, Liuk
semburge ir Olandijoje. 
Bent 225 nacių lėktuvai bu
vo sunaikinti.

—Apie 1.600 sąjunginin
kų lėktuvų iš Anglijos ata
kavo geležinkelius ir alie
jaus varyklas Vokietijoje.

—Gen. Patton armijos 
giliausias įsiveržimas yra • 
vakares nuo Bastogne. 
išmušta 94 nacių tankai.

—Gen. Charles De Gaul!” 
sakė “paskutinės karo die
nos” artėja.

—JAV lėktuvai 24-tą di 
ną iš eilės atakavo japonų j

Graikijos Primatas
Tapo Krašto Regento
ATĖNAI, gruodžio 31. — 

Arkivyskupas Damaskinos 
| šiandien buvo prisaikdintas 
kaipo Graikijos regentas, 
akivaizdoje 12 vyskupų, val
džios narių ir politinių va
dų.

Premjeras George Papan 
dreou ir 
vė savo 
duodami 
sudaryti
ir tuo padaryti tvarką Grai 
kijoje.

(Cairo radijo sakė Arki 
vyskupas Damaskinos 
neva sudaręs naują 
tą.)

Einant Graikijos 
tucija, Papandreou
tas valdys kraštą kol . bu--’ 
sudaryta nauja vyriausvl•*

jo kabinetas prida 
rezignacijas, tuo 
Primatui progos 

naują vyriausybe

jau
kabinę-

kon«t' 
kabi”

Iwo Jima salą.
—Sakoma Anglija pripa

žins T enki jos vyriausybę 
Londone, o ne Maskvos su
darytą lenku komitetą I.i’ih 
line. —

ORAS
Labai šalta.

upę, į šiaurę nuo Aachen. 
išbandyti Amerikos 7-tos 
armijos jėgas.

Vakar pastebėta didelis 
nacių judėjimas pagal Meu
se upę. Nėra jokia paslap
tis. kad greitu laiku gali 
įvykti naujos nacių atakos, 
kur nors nuo Meuse upės 
Olandijoje iki Reino, kad 
tuo būdu surišti sąjunginin
kų jėgas.

Anksti šeštadienio rytą 
naciai užėmė Tripsrath, dvi 
mylias į šiaurę nuo Geilen- 
kirchen, Koelno lauke. Bri
tai kariai atsipeikėjo, na
cius išvarė, ir atsilaikė prieš 
inlrą* nacių puolimą.

Apie 150 mylių į pietus, 
rytinėj Prancūzijoj,
veržėsi į amerikiečių linijas 
prie Maginot linijos Bitche 
miestelio, bet buvo atremti.

Nacių lėktuvai atakavo 
a.merikiečių pozicijas nuo 
Wissembourg iki Strasbour- 
go, 30 mylių pietuosna.

(Nacių komunikatas sakė^ 
grumtynės centruojąs! ap-

naciai

ELAS Atstovai Vėl Tariasi su Britais
LONDONAS, sausio 1.— 

Pranešta, jog ka i r i ų j ų 
ELAS jėgų atstovai ir vėl 
atvyko į britų štabą Atė
nuose, tartis dėl britų ko- 
mandieriaus iškeltų klausi
mų liečiančių britų pasiūly
tų sąlygų priėmimą.

Britas Lt. Gen. Scobie va- 
. Kar pranešė ELAS žmo

nėms. jog dar yra abejonių 
dėl dviejų sąlygų priėmimo. 
Tos sąlygos esančios ELAS 
pasitraukimas iš Atėnų ir

Piraeus ir jų jėgų nuginkla- 
; vimas.

Diplomatiniai sluoksniai 
Londone mano šis notų pa
sikeitimas galįs privesti 
prie galutino britų-graikų 
susitaikymo. Pabrėžiama, 
tačiau, kad sėkmingas dery
bų baigimas priklauso nuo 
regento sugebėjimo sudaryti 
vieningą Graikijos vyriau
sybę—kas gali būti daug 
sunkiau negu tikimasi.

Kovose Sunaikino 14 Japonų Lėktuvų
LEYTE SALA. Philippi- 

nuose, sausio 1.—Gen. Doug 
, las MacArthur pranešė, kad 
Leyte saloje suskaityta dar 
1,191 japono lavonas, tad 
iki šiol toje safoie priešo 
nuostoliai siekė 117,997 ka
rius.

Į šiaurę nuo Leyte. Min 
doro apylinkėje, sąjurginin- 
kų lėktuvai ir priešlėktuvi
nės patrankos numušė 14 iš

priešo lėktuvų, kurie i srity, 
atakavo konvojus, plaukian prekinis transportas 

, čius į amerikiečių pozicijas, nuskandintas.

32

:r pačias pozicijas Mindoro 
saloje

Atakoje ant japonų Silay 
uerodromo Negros saloje 
buvo sunaikinta dar penki 

• ’ėktuvai, ir padegtas gazo- 
' lino krovinys netolimam 
Talisay.

Amerikos lėktuvai tęsia 
atakas ant japonų aerodro
mų ir laivų Luzon salos 

Vienas 6.000 tonų 
buvo
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Antradienis, sausio 2, 1945

Nacional-bolševiziu<».s da
rosi ypatingai agresyvus.1 
Lietuviškai spausdinamuose 
sovietiniuose laikraščiuose i 
neseniai matėme rykšmingą 
straipsnį apie tai, kad Ben
dras Amerikos Lietuvių Foa 
das neturįs teisės Ameriko
je veikti be sovietinio ko
miteto leidimo, o tas komi
tetas būk esąs rusiško fon
do sekcija. Norėdami su
stabdyti nesovietiškų lietu
vių šelpimą, sovietų nacio 
nalistai pradžioje bandė pa
veikti Amerikos aukštas į- 
staigas. kad BALF būtų už
darytas ir jo iždas būtų pa
vestas bolševikams.

Šios jų pastangos rezul
tatų nedavė. Tuomet, tarsi, 
vikraus dirigento rankos 
pamoti, tavorščiai pradėjo 
giedoti gerai išmiklintu u- 
nisonu dviejuose savo laik
raščiuose ir savo grupės su
sirinkimuose, nurodydami 
priimti vienodas rezoliuci 
jas, reikalaujančias sulieti 
BALF su bolševikų komite
tu ir visus tremtinius bei 
pabėgėlius apšaukiančias fa 
šistais. Centriniai dirigen
tai pamoko, kam tas rezo
liucijas reikia siųsti ir pa
duoda 
staigų

Šia 
denti 
mus nacional-bolševikų mo
tyvus už “vienybę". Eida
mi jau senokais Kominterno 
parėdymais, sovietų šalinin
kai Centro Europos J taigi. 
Lietuvos, Lenkijos, Latvi
jos ir Estijos) įvairių spal
vų demokratines sroves ty
čią vadina fašistais ir hit
lerininkais, nors šitie “hit 
lęrininkai” visą laiko prie
šinosi Hitlerio veržimuisi ir 
planams Europoje. Jie prie
šinosi net ir tuo metu, kai 
pats Stalinas tokį priešini
mąsi laikė nerealiu ir pa
darė su Hitleriu krauju su
cementuotą draugiškumo 
sutartį.

Tik prisiminkime garsią 
Klaipėdos nacių bylą Lietu
vos teisme. Vokietijos mui
tų karą prieš Lietuvą 1933- 
36 m., vokiečių kalbos iš
stūmimą iš pirmos vietos 
Lietuvos mokyklose, gausy 
bę straipsnių Lietuvos laik
raščiuose prieš Vokietijos 
viešpatavimą Europoje, 
prieš jos pinkles Lietuvoje. 
Latvijos. Estijos ir Lenki
jos visuomenės 
nemažiau buvo 
vokiškai jėgos 
programai. Bet 
priešinimas hitlerizmui nie
ko bendra neturi su tolše- 

nacionalizmu. Ir 
bei drąsus pa- 
hitlerizmui ir 
juk negalėjo 
pasireikšti be

VIETOJSovietiniai nacionalistai apie lietuvių

Dabar matome to 
projekto pasekmes, 
gana sėkmingai vyk- 
bet apima ne vien

trijų svarbiausių į- 
adresus.
prcga įdomu pagvil- 
jaū bent kiek žino

sisakęs savo draugams, kad 
jis turėjęs paruošęs gana 
pilną sąrašą likvidaotinų 
Lietuvos inteligentų ir kad 
tas sąrašas apėmęs 3,000 
vardų. Be abejonės, tas mir- 
tin pasmerktųjų sąrašas vė
liau tapo keleriopai padi
dintas, 
seno 
Planas 
domas,
inteligentus, o gana plačias 
šviesių piliečių mases viso 
se Baltijos šalyse. Bet vio 
dėlto ateina iš Europos ži
nių, kad nuo šios likvidaci
jos išsprūdo iš Lietuvos gai 
apie 700.000. iš Latvijos a- 
pie 300.000 ir iš Estijos a- 
pie 140,000 žmonių. Uoliems 
nacional-bolševikams abie
juose Atlanto šonuose pa
sidarė labai pikta, kad vien 
iš trijų Baltijos respublikų 
išsprūdo nuo likvidacijos 
daugiau milijono laisvės ir 
demokratijos šalininkų. Jie 
bėga bet kur į Vakarus, kui 
jie tikisi greit sulaukti A- 
merikos ir Britanijos k_- 

. riuomenių ir jų teisingo el- 
■ gesio, netgi materialinės pa

galbos. žinoma, jų tarpe y- 
• ra labai daug jau anksčiau 
. prievarta išgabentų vergų 

darbams Vokietijos fabri-

Britų užsienio ministras A. Eden, Atėnų vyskupas Da- 
maskinos ir britų ministrų pirmininkas Churchill po pas
tarosios konferencijos Atėnuose. Nutarta kreiptis į ka
ralių, pabėgusį į Angliją, kad būtų paskirtas Graikijai 
regentas. Prie tokio sutarimo priėję graikai savo taikos 
konferencijoj. (Acme-Draugas telephoto)

Bolševikų programa visai 
priešinga: anot jų, visa pa
šalpa turi eiti per bolševi
kų rankas, o tos jau seniai 
ištreniruotos “buržujų” žu
dymu. Tris karves turįs 
menkutis lietuvis ūkininkas 
bolševikams jau buožė bui- 
žujus, inteligentas-proleta- 
ras. jei ne komunistas ir ne 
bendrakeleivis, taipgi bur
žujus. Vadinasi, laisvųjų lie 
tuvių ir surusėjusių bolše
vikų programos visai skir
tingos ir jokių jungtuvių ne
gali įvykti net ir prievarta 
BALF gauna paramos tik 
iš demokratiniii lietuvių ir 
taipgi demokratinių senij a- 
merikiečių. Jei demokratai

demokratus gelbsti, tai so
vietiniams nacionalistams 
neturėtų rūpėti, ypač kad ir 
jie čia nėra nuskriausti ir 
gauna net daugiau už kitus.

Norvegai, olandai ir len
kai jau treti metai renka 
rūbus, bet dar negali siųsti 
ir jų rūbai nesugenda. Lie
tuvių rūbai vos pradėti rink 
ti ir savu laiku, net gana 
greit, jie pasieks varginguo
sius lietuvius. Rimgaudas

Ankstybos jaunystės die
nos yra malonios ir b ra n 
gios, bet ne visiems naudin
gos, nes tuomet jos dažnai 
būna silpnumo įrankiu.

Kiekvienas žmogus pri
valo jausti ir budėti, nes ir 
valandėlę sustojęs budėti 
greitai klaikus snaudulys 
užliūliuoja.

PIRKITE KARO BONUS!

4

durnių 
auga.

Ypač 
ševikai 
šistiniu

skaičius nesparči: i

kuose.
Bolševistinės Europos plr 

nuotcjams labai svarbu da
bar nors atimti bet kurią 
demokratijų pagalbą silp
nesnių kraštų išbarstytiems 
demokratams. Ši pagalba 
Lietuvos demokratams ne
trūktų, jeigu bolševikams ir 
jų bendrakeleiviams pavyk
tų įkelti tvirtai savo koją į.. 
BALF. Tuo tikslu ir duotos 
instrukcijos priimti ko dau 
giausia rezoliucijų už ••su
liejimą” BALF su bolševi
kų komitetu. Tuo pačiu tiks
lu jie vikriai organizuoja 
daugelį skundų prieš BALK 
būk jis esąs fašistinis n 
neatstovaująs visiems lietu 
viams. O gi lietuviams ge
riausia atstovaująs' bolševi
kų gausus aparatas su gru
pe bendrakeleivių, ši tota
litarinė komanda gudriai 
apsimeta net liaudies drau
gais ir demokratais. Visa jų 
bėda, kad čia Amerikoje

nuostabu, kad bol- 
apšaukia BALF fa- 
ir reakciniu, c bet

gi pareiškia norą susijung
ti su šitais likviduotinais 
“fašistais!” Įdomu, kas da
vė bolševikams tokias keis
tas instrukcijas susijungti 
su “fašistais?” Ir kuriuo 
tikslu tai daroma: ar bo1- 
ševikams užėjo noras nusi
žudyti, pasiskandinti buržu
azinių demokratų jūroje, ar, 
gal daug tikriau, svetimi 
pinigai pakvipo tavorš- 
čiams?

Savu naru jungiasi tik
tai giminingos visuomeninės 
grupės, kurios turi gyveni
me kokį svarbų bendrą tiks
lą. Bolševikų tikslai seniai 
žinomi ir jų pačių uolia, 
garsinami: klausyti
žeisti diktatoriaus ir žiūrė
ti. kad ir kiti visi diktato
riui uoliai tarnautų. Jung
tis jie gali tiktai su raudo
nais nacionalistais, ką jie 
seniai ir padarė

Eilinio lietuvio tikslas y 
ra žiūrėti, kad Lietuva bū
tų lygiai laikoma su kito
mis nepriklausomomis tau
tomis. kad jos suverenumas 
nebūtų atimtas, kad ji lais
vai pati viena augintų savo 
kultūrą, gerovę ir religiją, 
kad Lietuvos ženklai ir sim
boliai (vėliava, herbas) ir j 
žmoniškos teisės būtų ly
giai statomos greta kitų 
tautų. Bolševikams laba,, 
niežti delnus, kad laisvieji 
lietuviai šiame kare labiau
siai nukentėtų ir žūtų, kao 
išliktų vien bolševikų sau
ja ir dar truputis tokių, ku
riuos tikimasi ateity bolše
vikais padaryti.

I

ir nei -

Pagal šio korespondento 
žinias, BALF stengiasi iš 
mirties išgelbėti visus Lie
tuvos piliečius, vis vien kur 
juos karo bangos nunešt.

J
I

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora 
mui. Saugokit 
zaminuoti j-.s 
metodą, kurią 
grali suteikti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie praS di

na visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smelana
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
n.tias: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
.iki _7:00 p. m.

m gyv.’ni- 
.... . .-darni iš'g-

mod -raiškiausia 
regėjimo mokslas

Tfcl. YARds <641

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPR AKTORIUS

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

ir spauda 
priešingos 

ir smurto 
šitas pasi- !

I
i 
i
i
= Parduodame Laikrodžius, Laik- ! 
Į rodėlius, Auksinius ir Deiman-1 
j ernius žiedus, Rašomas Plunks- į 
į naa ir įvairius 
i kitokius auk- 
! ainius daiktus 
Į už PRIEINA- 
IMAS JUMS 
| KAINAS!
I
| -----
į Turime didelį 
i ir gerą pasi-
I rinkimą Muzikališkų Instrumen 
? tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Į Rekordų ir įvairių kitų mūri- 
j kalių daiktų.
I Taipgi taisome Laikrodžius 
Į Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
j Plunksnas, ir Muzikalius In- 
| strumentua. Pasinaudokite!

i

Didžiausia lietuvių 
Jeweiry Krautuvė į

vikišku 
toks masinis 
sipriešinimas 
vokiškumui 
taip tvirtai
visuotinio gausios inteligen
tijos Baltijos respublikose 
pritarimo. Dabar dešimty., 
tūkstančių šių inteligentų 
ir šimtai tūkstančių ūkinin
kų bei darbininkų tapo už
klupti bolševikų planingai 
organizuoto teroro.

Jau prieš penkiolika me 
tų žymus Maskvos agentas 
Aleksa Anga rietis yra pa ,

2* metą praktikavimas 
Jnsą garantavhaaa 

Optometrieally Akią Speetaft-tM
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

Kreivos akys atitaisomos
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
rak. Seredomis nuo pietų, o Ne

degioj pagal sutartį.
Dantely at*itikimu akys atitaiyo- 
■ms be aJkmią. Kaišo* pigia* kai* 

4712 South Ashland Ar.
Fteaa TA1M 1X73

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie neprumami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvą neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

r

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS™PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,523

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 Vai. vak.

V -
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visu Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Ateikite

Telefonas SEELEY 8760

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI 
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

JOHN A. KASS 
fEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

%

šiandie l G

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT KOAD

Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasrfies nuo 2:00 M 8:00 vai
Yrečbwl. ir Sekm. tik susitariu*.

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Sės.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
156 Weat 35th Street

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehilI 0617
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

TeL CANal 6122

DR. BIEŽI.S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždaryta*, 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place - i
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 665!

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

I

♦

Trečiadienio Ir BeStadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytas

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. 
donąjį Kryžių.

Bau- <

paže-Nieks negali mus 
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

i

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

OR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

S155 So. Kedzie Avenue
BALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. ■’ 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. TeL: MIDway 2880 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais
\alandos 3 p. p. iki b vak.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054 
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare, 
i Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekttfadieniais pagal sutart).
—

1

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit 
klas. (Jablonskis)

t

c
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HELP VVANTF.D — MOTERYS
111'1111111111111111111111111111111111111111111111111
g, “DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIl

••DRArC.AS’ HELP VTANTED 
APVERTI SING DFPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9189

HELP 1VANTED — VYRAI

CORE MAKERS
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
castings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

8
8

PAPR. DARBINIKŲ
ŠLAVĖJŲ 

DŽENITORIŲ
Dirbtuvėje gaminanti 
produkcijos įrankius

PASTOVUS DARBAI 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

SCULLY-JONES & CO.
1901 S. Rockwell St.
SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA

Core Makers
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis 
naktimis. Patyrusių ar ne. 
prie Aluminum castings. 
mokama laike lavinimo, 
karo darbai. Atsišaukit
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

SIUVIMO 
MAŠINOMS 

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
Su ar be patyrimo.
Mes išmokinsime.

Gera po karo proga.

M. BORN & CO.

i

I

1060 W. ADAMS ST.
Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

—DĖL—
MOTERŲ

Valandoms: 
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI REIKIA
Atsišaukite

ILLINOIS

I

irNew York Centrai linijos keleiviniam traukiniui prie vieno kryžkelio tarp Toledo 
Detroit užlėkus ant automobilio, žuvo traukinio inžinierius ir pečkurys. Automobilio 
savininkas policijai pasakojo, kad dėl slidumo jis niekaip negalėjęs nuvažiuoti nuo 
kryžkelio bėgių. Pamatęs ateinantį traukinį jis įvairiais signalais norėjęs sulaikyti 
traukinį, bet veltui. (Acme-Draugas telephoto)

Trumpai apie Amerikos generolą

Kurio nacių vadas prašė kovų paliaubos

HT I 
dirbti 

Alera 
100^ 
darbo

UBAI IR MOTERYS

ELECTRO-MOTIVE

Division

GENERAL MOTOR.S
Corporation

Turi

Patyrusiems ir

Nepatyrusiems

KARO DARBŲ
ATSIŠAUKIT Į

EMPLOYMENT OFISĄ

55th Street ir Joliet Rd.

LA GRANGE

BELL TELEPHONE
COMPANY

Employment Ofison Moterims
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.
CHICAGO

į

pulkus Eu- 
Visuomenei 
nežinomas, 

gerai žino- 
Šiaurės Af-

SUMUŠA VOKIEČIUS

Tiesiog West Towns ir Bluehird 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

PATARNAVIMAI

TAISOME

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

CAFETERIA DARBINIKIŲ 
ASSEMBLERS 
DŽENITORKŲ 

OILERS 
SARGIŲ

Neapleiskime savo tarnyboje 
vaikinų dabar !! !

Dirbkit už gerą mokesti ir bo
nus. Uniformos duodama. Dy
kai busais patarnavimas.

Bradley vadovystėj gar
susis kalnas 609 buvo už
pultas ir priešas nustumtas 
ligi Bizerte. Vokiečių gene
rolas pagarsėjusio Afrika 
Korps paprašė kautynių pa
liaubos kad susitarti dėl 

’ i

sąlygų. Generolo Bradley 
atsakymas buvo “besąlygi
nis pasidavimas”. Daugiau 
negu 25,000 belaisvių buvo 
paimta, 
pulkais 
Bizerte

Leitenantas - Generolas
Omar Nelson Bradley Ei- 
senhowerio paskirtas vado
vauti Amerikos 
ropes invazijai, 
jo vardas buvo 
bet ypač buvo 
mas kareiviams,
rikoj, kurie jam tarnavo. 
Pasisekimai Afrikoj jam pa 
dėjo gauti šį paskyrimą. 
1943 m. Bradley buvo Gen. 
Eisenhower pagelbininkas 
Šiaurės Afrikoj. Kada Ame
rikos antrasis korpusas ko
vėsi Tunisijoj, jis buvo pa
skirtas prie gen. Patton, 
tankų eksperto. Frontai pa
sikeitė nuo lygumos į kai- pasiuntė gen. Bradley seka- 
nus. Patton buvo paskirtas mus žodžius — “Gerai at- 
į Siciliją.
_________________

Kartu su 6 britų 
amerikiečiai 
ir Tunisiją.

užėmė

Alexander,Gen.
kuris vadovavo tam

anglas, 
žygiui

likta. — Jūsų korpusas pui

Paaukštintas kare, ir buvusio katalikų vy
rų tarybos prezidento sūnus

i
DARBAS TIKTAI DIENOMIS

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 627“

CORE MAKERS
ir

TENDERS
Patyrimo Nereikia

CRANE CO.
EMPLOYMENT DEPT.
4000 S. KEDZIE AVĖ.

Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jis veda, ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame

Skalbiamas Mašinas. Refr> (Šv. Pranciškus)
geratorius. Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866.

DARBAS GARANTUOTAS

1A4A WoSt 47th St.
• <•> ■••y .-w

DttDFT RAMTTT PKTK ALINGA
DATTGTAU GINKLŲ’

★ ★

MIAMI, Fla. — Kapitonas 
Howard Hartwell James Ben-į 
son, 7-to laivyno distrikto 
štabo vadas, buvo pakeltas į 
U. S. laivyno 
laipsnį. Jis yra mirusio ad
mirolo 
Benson, laivyno veiksmų va
do pirmame pasauliniame

William

I
I

f

MUMS GI REIKIA DAUGIAU
KARO DARBININKŲ

TUOS GINKLUS PAGAMINTI’
aeaaBaocoaKiaKMBaaBaoeao • Skelbkitės “Drauge”. 1

KESSELRING MIRĖ
LONDONAS, gruod. 31.— 

Briuselio radijo pranešimas 
sakė Hitlerio lapkr. 27 die
nos įsakymas pranešęs, jog 
Feldmaršalas Kesselring. na 
cių komandierius Italijoje, 
mirė.

Raportas iš Berno. Švei
carijos, lapkr. 2 
Kesselring buvo 
sužeistas, kuomet 
ninku

i
džiais

lėktuvas 
apšaudė jo

d. sakė 
mirtinai 
s<jungi- 

kulkosvy- 
automobi-

Sakosi Nuskandinę 6
o

Alijanty Transportu:
LONDONAS, gruod. 31.— 

Nacių DNB agentūros lai 
vyno korespondentas saki 
nacių submarinai per pasta 
rąsias savaites nuskandinr 
šešis sąjungininkų transpo: 
tus netoli nuo Anglijos pa 
krantės.

V Bombos Vėl Krito
Pietinėje Anglijoje

LONDONAS, gruod. 29.— 
Po vienos nakties pertrau
kos, naciai vakar naktį vėl 
atsiuntė robotinių bombų i 
pietinę Angliją. Pranešta, 
kad bombos padarė šiek 
tiek nuostolių, bet nebuvo 
sužeistų asmenų.

tA
ONA RANDIS

(l><> tėvais Kreivenaitė)

Gyv.: 4604 S. Rocktvell St.

Mirė Gruodžio 30d.. 1944in., 
4:00 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
■Marijampolės apskr., A. Pa
nemunės parap., šlienevos km.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimų vyrą Motiejų: 2 sūnus 

Feliksą, ir Motiejų ir mar
čią: broli Antaną ir jo šeimą; 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas adr. 4604 
So. Rockwell st. Laidotuvės 
įvyks trečiad.. Sausio 3d.. 1945 
metais. Iš namu 9:00 vai. ry
to bus atlydėta į Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. par. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į šven
to Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras. Sūnai. Mar
ti. Brolis ir kitos Giminės.

Igiid. direkt.: I. J. Zolp.-tel. 
0781.

Generalissimo Chiang 
Paskyrė Pavaduotoją 
CHUNGKING, gruod. 29. 

—Gen. Chiang Kai-Shek, 
vyriausias Kinijos fronto 
komandierius, paskyrė Maj. 
Gen. Robert B. McClure, 48, 
iš Palo Alto. Calif.. savo

kiai pasirodė ir aš reiškiu 
padėką visiems jūsų kari
ninkams ir kareiviams.”

Kalbėdamas apie žygį, 
Bradley atsakė — “ginklai 
ir artilerija gali būti kuo 
geriausi, bet pėstininkai nu
statė kovos eigą. Pėstinin
kai sutinka priešą ir jį su
naikina."

Iš Šiaurės Afrikos ir ant
rojo U. S. Korpuso Gen. 
Bradley perkeltas į Siciliją. 
KILĘS IŠ MISSOURI

Gen. Bradley gimęs Mis- 
souri valstijoj. Jis dabar y- 
ra 51 metų. Jo tėvas mirė 
kada jis buvo tiktai 13 me
tų. Jis baigė West Point A- 
kadsmiją 1915 m. Būdamas 
tenai, jis pasižymėjo spor
te. Jam patinka golfas, me
džioklė ir žuvavimas. Kada 
jis pavargęs ir nori pamirš
ti darbą, jam patinka lošti 
kortoms ir išrišti matema
tikos problemas. Jis turi pui 
kią atmintį. Kada nutaria 
ką daryti, jis niekad nepa
keičia savo nusistatymo.

Bradley nerūko ir retai 
geria.

Jis niekad nesikarščiuoja. 
Savo karininkus atsargiai 
išrenka ir jiems duoda pil
ną valią. Jis britams irgi 
patinka. Jo vyrai jį vadina 
“Doughboys’ General."

L

Pirmas parkas
Dearborn parkas, Chica- 

gos pirmas parkas, buvo 
commodore įsteigtas tarybos 1839 me- 

i tais, buvo parinkta vieta

Shepherd

tais, buvo parinkta vieta 
prie Michigan avė., nuo Ran- 
dolph iki Washington gat
vių. kur dabar randasi vie
šas knygynas.

HELP WANTED — VYRAI

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO, ILL.

REIKALAUTA
ARC WELDERIŲ FLAME CUTTERS

PRODUCTTVE PAGELB. SNAG GRINDERS
RADIAL DRILL PRESS OPERATORIŲ 

MULTIPLE SPINDLE DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MILLING MACHINE OPERATORIŲ 

VERTICAL BORING MILL OPERATORIŲ 
TURRET LATHE OPERATORIŲ 

HYDRAULIC PRESS OPERATORIŲ 
HORIZONTAL BORING MILL OPERATORIŲ 

OPERATORIŲ
¥ *

Geros Darbo Sąlygos. WAR 
mokesčių ra tos ir mcrit rating

“BŪK ATSARGESNIS’

JIG BORE
★ ★

Modemiška Karo Dirbtuvė, 
LABOR BOARD užtikrintas 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti pirmyn taip greitai kaip 

išmokstate ar parodote savo gabumus.
EM PLOTMĖN T D EPĄ R T M E N T

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
2100 S. 52nd Avė Cicero 50, Ilk

IMKIT DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ i

Jo kareiviai pasakoja vie 
ną incidentą. Vieną dieną 
Sicilijoj jis kalbėjo su su
imtu vokiečių karininku, 
bandydamas iš priešo gauti 
kokių nors informacijų. Ne
tyčiomis vienų amerikiečio 
šautuvas ekspliodavo. Brad
ley atsisukęs į kareivį tarė: 
“Kitą kartą būk atsarges- 
nis.

Bradley pirmas paskyri 
mas buvo Washington vai 
stijoj, ir iš ten buvo per 
keltas į Arizona netoli Mek
sikos sienos. Išbuvo Arizo
noj 
žo 
jis

iki 1917 m., po to grį 
j Washington. 1918 m. 
buvo mijitaris profeso-
(Nukelta į 4 pusi.)

ANASTAZIJA 
SEBECKIENfc

(po pirmu vyrų Bagdonienė, o 
jx> tėvais Kašėiukaitė)

Gyveno 4628 S. Wood Street.

Mirė sausio 1 d. 1945. 2 vai. 
ryte, sulaukus pusės amžiaus.

Gimusi Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylima vyną Antaną: 3 dukte
ris: Stefaniją. Viktoriją ir Orią: 
2 sūnus: Joną ir Petrą: dešimt 
anūkų ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje. 4605-07 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės j- 
vyks ketvirtadienį, sausio 4 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta i šv. Kryžiaus para p. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: — Vyras. Dukterys. 
Sūnai, Aminai ir Vi-os Kitos 
Giminės.
Kaidot. direktorius J. F. Eti- 

deikis. Telef. Yards 1741-1742.

f

■į-
VERONIKA 

VABRINSKIENE 
(jx> tėvais Kalašinskaitė)

Gyv.: 6922 S. ''ampi,<11 Avė.
Mirė Gruodžio 30d-., 1944m., 

10:4o v. v., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Suvalkų apskr.. Punskių par., 
Ramonų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Bernardą: 3 dukteris — 
Constanee Young ir žentą 
Frank ir anūką Thomas. June 
Coughlin ir žentą Dennis, ir 
Bettv Martin; sūnų Alfred ir 
marčią Ella ir anūkę Jacųtie- 
line; ir daug kitų giminių ir 
<1 ra ūgli ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie 
tuviu Keistučio Kliūbo.

Kūnas pašarvotas namuose: 
6922 S. Campbell Avė. Laido
tuvės įvyks treėiad.. Sausio 3d.

Iš namų 10:00 vai. ryto bus 
atlydėta j Gimimo* Panelės šv. 
par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras. Dukterys ir 
Žentai. Sūnus ir Marti. Anū
kai ir visos kitos Giminės.

I^aid. direkt. L-iehavviez ir 
Sūnai. tel. CANal 2515.

Lie-

B Phone Virginia 9493

| SOUTH PAULINA
| RUSSIAN TURKISH BATHS
[įj ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
£ Naujai įrengtas rusiškas kambarys su
ųj akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl

Moterims Trečiadienį

pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią .kraujo cirku
liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

įjį 1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St. į
1 A. F. CZESNA, Savininkas

%

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams
GEO. BORCHERTAS

10546 S. Artesian, CED. 1739 ifkJ

Split by PDF Splitter



4 ★ ★ ★ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, sausio 2, 1945

DRAUGAS
♦7 , THE LITHUANIAN BAILY FR1END

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ..............................................................................  $7.00
Pusei metų ....................................................    4.00
Trims mėnesiams .............................................  2.00
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.50
Vienam mėnesiui ......................................................................... 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .................................................................................. $5.00
Pusei metų ........................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ..........................................................  1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ............................................ -.......................... 75

Užsieniuose:
Metams ..........................................   $8.00
Pusei metų ...................v................................ •..................  4.50
Trims mėnesiams ..............................   2.50
Pinigus reikią, siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklu. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpini i visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galimu, rašomąją mašinėle), paliekant dideliu* 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1S79.

Peržengus 1945 melų slenkstį
AR BAIGSIS KARAS ŠIAIS METAIS?

Tikrai nuoširdžiai džiaugtumėmės, jei, pradedant mu- 
juosius metus, jau nebreiktų nei rašyti nei kalbėti apie 
karą ir jo baisenybes. Buvo pranašavimų, kad bent 
Europoje karas baigsis 1944 metais. Bet tie pranaša
vimai neišsipildė. Ir ten karas tebeina. Tuo būdu šie 
metai jau septinti karo metai Europos kontinente.

Ar karas baigsis Europoje šiais metais, yra gano 
didelis klausimas. Dauguma komentatorių ir kolum- 
nistų mėgins pranašauti, kad karas baigsis 1945 m. 
Ir mes būtume linkę manyti, kad taip ir bus. Vokie
tija daug ilgiau nebegalės išlaikyti.

Karo laimėjimas, ypač šiais laikais, ne nuo vien 
karo fronto pareina. Jis labai daug pareina nuo nuo
taikos namų fronte ir nuo paramos, kokią namų fron
tas duoda karo frontui. Todėl, manome, kad kiekvie
nas sąmoningas amerikietis patriotas, pradėdamas nau
juosius metus, savo rezoliucijų skaičiun pirmoje vie
toje įtraukė pasižadėjimą dar stipriau remti Amerikos 
karo pastangas, daugiau dirbant, daugiau aukojantis, 
gausingiau perkant U. S. karo bonus.

TAIKOS BELAUKIANT
Kol karas nesibaigs, aišku, ir apie taiką kalbos būti 

negali. Tačiau šiais naujais metais labiau negu ligšiol 
bus rašoma ir kalbama apie pasaulio taikos reikalus. 
Ne vieną, bet kelis kartus didžiųjų valstybių vyrai rink
sis planuoti taiką. Amerikiečiams, kurių dėka skinami 
laimėjimai karo frontuose, teks akylai sekti taikos 
planavimo darbų eigą. Jei amerikiečiai nebudės, jei ne
bus apsukrus, demokratijų iškeltieji karo šūkiai, su
traukti į Atlanto Čarterį ir jungtinių tautų deklara
ciją, gali nueiti velniop.

Tokių pavojų yra. Jau pernai visai aiškiai išryškėjo, 
kad kai kurie sąjungininkai be Amerikos žinios ir 
pritarimo norėtų pertvarkyti pokarinę Europą. Ją no
rima padalinti į įtakų sferas ir atnaujinti jėgos poli
tiką. Ryškėja, kad aplenkiami Atlanto Čarterio dės
niai dėl to, kad norima pavergti visą eilę mažesnių 
tautų, prieš šį karą buvusių laisvomis ir nepriklauso
momis.

Visiems imperialistiškiems pasireiškimams Europoje 
Amerika turėtų padaryti galą, nes kitaip prasidėję 
lenktyniavimai ir įsigalinti jėgos politika priruoš dir
vą trečiam dar baisesniam pasaulio karui.

LIETUVOS IŠLAISVINIMU BESIRŪPINANT
Pernai Lietuva pateko trečion okupacijom Jos žmo

nių. trokštančių laisvo ir nepriklausomo gyvenimo, būk
lė yra baisi, traginga. Vienintelė jų išsigelbėjimo ir 
išsilaisvinimo viltis yra sudėta Amerikoje, kuri nepri
pažino ir nepripažįsta Lietuvos okupacijos ir Maskvos 
smurtiškų žygių.

Kad Amerika ir toliau stovėtų už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, mums, lietuviams, reikia daugiau ir 
vieningiau darbuotis. Ypač šiais metais turėsime aky
lai budėti ir stiprinti Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
jos įstaigų darbus bei žygius, kuriems reikės iš mūsų 
pusės daugiau medžiaginės ir moralinės paramos.

Patriotingieji Amerikos lietuviai tiki į laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos prisikėlimą, šiam tikslui jie 
dar stipriau urganuuusis ir visas savo jėgas sutelks,

sukoordinuos. Žinodami, kad Lietuvos žmonės nenori 
nei nacių nei bolševikų okupacijos, bet siekia būti lais
vi ir nepriklausomi; žinodami, kad lietuvių tauta, kaip 
ir visos kitos taiką mylinčios tautos, turi pilniausią 
teisę tvarkyti savo krašto reikalus taip, kaip jie nori, 
mūsų, amerikiečių yra šventa ir tautinė ir krikščio
niška pareiga padėti sudaryti galimumus atsteigti lais
vą, nepriklausomą ir demokratinę respubliką.

MŪSŲ VIENINGUMO REIKALAI
Lietuvių katalikų Amerikoje yra dauguma. Jie dau

giausia gali padėti (ir padeda) Amerikos karo pas
tangų rėmimo ir Lietuvos laisvinimo darbuose. Kad 
toji dauguma galėtų atlikti savo pareigas visa pilnu
ma, ji turi būti ir vieninga ir veikli. Tad, yra būtinas 
reikalas stiprinti ir mūsų parapijas, ir A. L. R. K. Fe
deraciją. ir L. R. K. Susivienymą, ir Moterų Sąjungą 
ir kitas organizacijas. Naujieji metai tebūnie organi
zavimosi ir stiprinimosi metai.

Mūsų, lietuvių, mokyklos vaidina nepaprastai svar
bų vaidmenį. Remkime jas ir leiskime į jas savo sūnus 
ir dukteris.

Spauda visais laikais svarbiausią rolę vaidino lietu
vių tautos gyvenime. Jos rolė šiais laikais dar yra 
reikšmingesnė ir didesnė. Todėl metų pradžioje visi 
lietuviai katalikai padarykime svarbų nutarimą — per 
visus metus prenumeruokime ir skaitykime bent vieną 
lietuvišką, katalikišką laikraštį.

Tad. ir šiais metais turėsime daug rūpesčių ir dar
bų. Bet jei būsime vieningi ir veiklūs, bus lengviau 
dirbti ir daugiau nudirbsime.

*

Skaudžios žinios
f

Per Angliją gautomis žiniomis, naujieji okupantai 
bolševikai “laisvina” Lietuvos žmones nuo visokių ge
rovių. Plėšia kaip tik beįmanydami. Daugiau žinių pa
skelbsime kitoje dienraščio vietoje.

Pažymėtina, kad okupantai vis dar surašinėja gy
ventojas. Kiekvieno reikalauja pasakyti, kiek vokiečių 
yra nužudęs. Paskiau klausinėja, ką veikė kaimynai 
okupacijos metu. Atrodo, kad bolševikai nori įtraukti 
visus gyventojus į šnipinėjimo ir skundimo pinkles. 
Bet lietuviai esą atsargūs ir kaimynų neišduoda.

Bendras vaizdas esąs labai sunkus. Nematoma švie
sesnės ateities, bet daug vargo.

Šios žinios ragina mus bendromis jėgomis darbuo
tis, kad, kiek sąlygos leidžia, palengvinti Lietuvos žmo
nių vargus ir padėti jiems greičiau išsilaisvinti iš skau
džios okupantų vergijos.
*

Pranašaujama dvasinė kova
Westminster (Londono) arkivyskupas Bernard Grif- 

fin neseniai paskelbtame ganytojiškame laiške sako, 
kad katalikai vargu galės išvengti dvasinės kovos. Kad 
atlaikyti dabar daromus puolimus prieš šeimyninio gy
venimo šventumą ir dorovingumą, iš katalikų bus pa
reikalauta net didesnio heroiškumo laipsnio, negu jie 
parodė mūšių laukuose.

Tame pačiame laiške arkiv. Griffin dideliu susirūpi
nimu kalba apie teisingos ir pastovios taikos atstei- 
gimą.

Arkivyskupo reiškiamos mintys ir vienu ir kitu klau
simu yra ir teisingos ir giliai įsidėmėtinos. Garbinga
sis Ganytojas mato, kad tautų valdovai nebesiskaito su 
savo pažadais, duotais karo pradžioje, kad jie jau nu
krypsta nuo to kelio, kuris pasaulį veda į pastovią pa
saulio taiką. Todėl jo padaryti perspėjimai yra vietoje.
*

Harry Hopkins

Vyčių vajus

Lietuvos Vyčių organiza
cija, šio karo laiku pergy
vena sunkią krizę, nes kaip 
jaunimo organizacija, pusę 
savo narių išleidusi karo 
tarnybai ir, jau nemažas 
skaičius paaukojo savo gy
vybes už Amerikos. Lietu
vos ir kitų tautų laisvę.

Nariai vyčiai, kurie buvo 
paliesti karinės tarnybos ir 
išėjo kautis su priešu, my
lėjo savo organizaciją ir, 
dabar ja labai domisi, bet 
aktyviai dirbti negali. Todėl 
mums lieka daugiau rūpin
tis ir dirbti, kad jie grįžę 
rastų organizaciją gražiai 
gyvuojančią — veikiančią. 
Aišku, kad karas palietė ne 
tik vyčių organizaciją, bet 
ir visą lietuvių jaunimą ir 
lietuviško jaunimo eiles la
bai praretino, bet dar labai 
daug jaunimo yra likusio 
nuo karo tarnybos ir labai 
daug dar neorganizuoto.

Lietuvos Vyčių centro vai 
dyba. tai matydama, skel
bia bendrą, naujų narių ir 
“Vyties” vajų, kuris prasi
dės su naujais metais ir tę
sis tris mėnesius.

Kad šis Vyčių vajus bū
tų sėkmingas, reikalinga, vi
sų nuoširdi, vieninga pagal
ba, todėl čia drįstu kreiptis 
į Jus. gerbiami skaitytojai 
ir kviečiu visus į talką vy
čiams pagelbėti, atsiekti 
jiems užsibriežtą tikslą. Y- 
ra visokių būdų vyčiams 
padėti. Gerbiami kunigai ga 
Ii paraginti iš sakyklos, tė- 
veliai-motinėlės. gali para
ginti savo ar kitų sūnus ir 
dukreles prisirašyti prie vy
čių organizacijos ar, patys 
užsirašyti vyčių žurnalą 
“Vytį”. Jaunimas gi, gali 
prisirašyti ir pasidarbavę 
kitus prirašyti. Kur dar nė
ra vyčių kuopos ten labai 
prašau suorganizuoti ’

Tikiu, kad maloni lietuvių 
visuomenė nuoširdžiai at
kreips dėmesį į jaunimo 
svarbų darbą ir vieningai 
su vyčiais dirbs.

Šia proga, lai būna man 
leista Lietuvos Vyčių orga
nizacijos ir savo vardu vi
sus mūsų draugus, priete- 
lius ir rėmėjus nuoširdžiai 
sveikinti ir linkėti laimin
gų 1945 metų.

Pr. Razvadauskas,
L. Vyčių centro pirm.

Pasak lietuviškų balšavi- 
kų, Lietuva dabar “laisvi-

Naują metą pasitikus

Dingo metai jau Seni, 
Ir užstojo vėl Nauji.
Mes gi džiaugsme ir viltimi 
žaidžiame jo -ateitimi.

narna” raudonosios armijos 
Balšavikai džiaugiasi susi 
rietę. Bet už juos dar dau
giau džiaugiasi kai kurie sa- 
liūninkai.

Vašingtono politinėse sferose esą kalbama, kad Harry 
Hopkins, vienas iš artimiausių Prezidento patarėjų 
netrukus vyksiąs į Londoną ir Maskvą tartis dėl iš
laisvintųjų tautų ateities klausimo. Jei tai būtų tiesa, 
tai reiktų pripažinti, kad tokiai svarbiai misijai siųsti 
vieną asmenį yra rizikinga. Vienos ar kitos tautos 
reikalus svarstant jis gali pasirodyti esąs vienpusiš
kas.
★

Santykiai su neutralėmis valstybėmis
Jungtinės Valstybės žymiai paaštrino santykius su 

neutralėmis valstybėmis Europoje. Kaip toli tai eis, 
sunku yra pasakyti.

Gali būti taip, kad bus einama prie pastovios tarp
tautinio legalaus būvio revizijos tautoms, kurios karo 
metu laikosi nuošaliai.
★

Apie Amerikos 
Generolą

(Atkelta iš 3 pusi.) 

rius South Dakota Statė 
Gollege. Sekamus keturis 
metus profesoriavo West 
Point. Vėliau pats mokėsi 
Infantry School Fort Ben- 
ning. Georgia. Jo pirmas už- 
jūrinis paskyrimas buvo 
Hawaii salose. 1927 m bu
vo viršininkas Nationai 
Guard and Reserve.

Grįžęs į Suv. Valstijas. 
Bradley įstojo į Command 
and General Staff School.

Didžioji Britanija, gautomis žiniomis. Meksikoje ple
čia savo propagandą ir kultūrinę veiklą. Kaip žinoma, 
Meksikoje stipriai veikia komunistų propagandistai. Jie 
ten turi didelį centrą, iš kurio komunistų nuodai plin
ta po visą kontinentą. Anglai, matyt, nenori užsileisti 
rusiškąjam komunizmui.

Fort Leavenworth.’ Kansas. 
Jis domėjosi taktika. Tipo 
galva Generalinio štabo War 
Departamente. Po trijų me
tų buvo komendantas Fort 
Benmng Infantry School.

Veltui džiaugsmas ir sapnai, 
Lauktcs laimės nematai.
Krauju permirkyta žemė, 
Diktatoriai tik sau lemia.

Pas valdovais meilės nėr’ 
Jie tik lauk savo eilės: 
Silpnesniuosius kad paverg

ti.
Jų kraštus sau prisikergti. 

Pažadai liek pažadais.
Sutartis paverč' niekais; 
Meilės nebepripažįsta.
Bet jie mano, jog neklysta.

Veidmainybė kai gyvuoj’. 
Tai ugnis pasaulį šluoj'. 
Gi teisybė badą kenčia.
Liūdnai Naujus Metus šven

čia.

Dingę metai jau Seni, 
Kraujo bangas nešini,
Kad nors Naujas neštų tiesą 
Ir užžiebtų laisvei šviesą.

Laisvę Lietuvai brangiai. 
Ir žmonijai pavergtai.
Aušros žvaigždė užtekėtų. 
Pavergėjai subyrėtų.

Gauskit, gauskite varpai, 
Būkit lyg kad pranašai.
Kad tie kraugeriai atbustų. 
Žmoniškumą kiek pajustų.

O. A.

J

Bruklyno balšavikų gazie- 
ta praneša, kad vienas lais- 
vietis iš džiaugsmo, jog Lie
tuva baigiama išlaisvinti, nu 
ėjęs į saliūną ir pragėręs 
S25.

Gaila, kad jis iš to džiaugs 
mo sprando nenusisuko. Lie
tuva būtų iš to pasidžiau
gus.

Jonas Kamašius šiandie 
atsiuntė man padėkos gro 
matą. Dėkoja už išgydymą. 
Mat, nuo kai' kurio laiko jis 
pradėjo naktimis miegoda
mas vaikščioti. Ėjo pas vie
ną daktarą — nemačijo; ėjo 
pas kitą — nemačijo. Paga
lios savo triubeliu man pa
siskundė. Daviau jam tokį 
patarimą:

Nusipirk, sakau, dėžutę 
vinukių plačiom galvom 
(thomb tieks) ir prieš gul 
damas pabarstyk prie lovos.

Taip ir padarė. Dabar, 
kaip tik miegodamas atsike
lia, išlipa iš lovos, taip ir 
nubunda.

Tuo mano receptu gali ne 
mokamai naudotis ir visi 
kurie serga vaikščiojime 
miegant liga.

t

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLLNDS. “CASH AND CAJRRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West 47 th Street — arti VVood Street

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL : — nuo 9 ryto iki 5:10 p.p. etvlr. iki 9. šeštad 9 Iki 12.

----------------- 6J
WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Fumlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Factorv Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment call —

REPUBLIC 6051

f

I

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
pigemj — b.

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
WA W. CERMAK RD. .......... TeL OANW 8M1

BEN J. KAZANAUSKAR, RaMtatnkne
4

1
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ATVYKSTA SVEČIAS

i

k

Ka- 
pra 
sa-

So. Chicaoo žinutės
• i

KALĖDŲ ATGARSIAI
Šv. Juozapo parapija 

ledų šventę pavyzdingai 
leido. Kūčių vidurnaktį
vo bažnytėlę užpildė; daug 
buvo matyt ir svetimtaučių, 
kurie kas sekmadienį atsi
lanko į pamaldas. Šv. Mi
šias laikė “Draugo” adm. 
kun. P. Cinikas, MIC., o pa
mokslą pasakė kun. V. Čer
nauskas, MIC.

Choras varg. L. Sabonie- 
nės vedamas įspūdingai gie
dojo kalėdines giesmes ir 
mišias.

Kleb. kun. V. černauskas 
sveikino visus parapijomis 
Šv. Kalėdų proga ir dėkojo 
Tėvams Marijonams už dva
sinę pagalbą. Parapijonai 
sudėjo aukų bažnyčiai apie 
$1,000.

Mūsų bažnyčioje sausio 
14 d. dalyvaus svečias kun. 
J. V. Skripkus, seserų Pran- 
ciškiečių kapehanas. Atsi
lankymo tikslas — atsikrei
pti į tikinčiuosius, prašant 
aukų seserų Pranciškiečlų 
koplyčios statybai. Plates
nių informacijų suteiks pats 
kapelionas ir mūsų klebo
nas kun. V. Černauskas, ku
ris pirmas iš Chicago kle
bonų priėmė statybos fon
dą.

SODALICIJOS, VEIKLA

I

Visos 
7 vai. 
parap. 
sausio

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

AA.AA DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

LIUDVIKAS 
VARANAUSKAS

Gyv.; 4606 S. Paulina Str.
Mirė Gruodžio 31d., 1944m„ 

12:00 vai. dieną, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

I’aliko dideliame 
sūnų Kazimierą ir 
giminių, draugų ir

Priklausė prie Lietuvių Keis
tučio Pašalpos Kliūbo ir prie 
šv. Antan-o Draugijos.

Kūnas pašarvotas Sint. M. 
Skudo koplyčioje, 718 VV. isth 
Street. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį. Sausio 4d.. 1945 m. 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas į Dievo Apveizdos 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus Kazimieras, 
ir visos kitos Gimines.

Laid. direkt Ant. M. Phil
lips. tel. YARds 4908.

LIUDVIKA MIK U UI C Z 
(|K> tėvais Spatkes iėaitv)

■Mirė Gruod. 29. 1944. 2:
vai. po pietų, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimusi Lietuvoje. 
Panevėžio apskr., ir 
žio miesto.

Ąmerikoje išgyveno
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Mykolą, sūnų Juozapą ir 
jo moterį Kotryną. dukterį 
Eleną Povilonis ir jos vyrą 
Klemensą. 4 anūkus: Klemen
są. Eduardą. Lorettą ir Ron- 
nie, švogerius: Jom? ir Anta
ną Mikuliczius. pusseserę Oną 
Shimkus. pusbrolį Petrą Čer
nauskas ir jų šeimas. Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko 2 se
seris: Oną ir Veroniką ir jų 
šeimos. Priklausė prie Maldos 
Apaštalavimo Draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
7018 So. Artesian Avė. Chica
go 29. III.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį. Sausio 3d.. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
mo švč. Panelės parap. baž
nyčią, kurioje vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę; Vyras. Sūnus, Duk
tė. Seserys ir visos kitos Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius An- 
thony B. Petkus. Tel. GROve- 
hill 0142.

Kvietimas iš ARD 
9-to skyriaus

Brangios rėmėjos! 
prašomos susirinkti 
vakare į Šv. Antano 
svetainę, antradienį,
2 d. Įvyks metinis susirin
kimas ir “sočia!” po susv 
rinkimo. Prašomos užsimo
kėti mokestį $1.00 už 1945’ 
m. Parodykime tuo būdu, 
kad vertiname seselių pas: 
šventimą parapijos reika
luose ir akademijos darbuo 
se.

Per šį susirinkimą bus 
renkama valdyba 1945 m.

Kviečia valdyba ir rengi
mo komisija. — A. V.

Kilo iš 
Panevė-

23 m.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION
nuliūdime: 
daug kitų 
pažįstamų. STANDARD 

FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTTN MACKTEWICH, Pree. and Mgr.

Šv. Teresės Sodalicijos 
svarbus sus-mas įvyks sau 
šio 8 d., 8 vai. vak. parapi
jos svet. Bus aptarta šių 
metų veikimas, rinkimas vai 
dybos ir kiti reikalai. Soda- 
lietės daug triūsė parapijos 
veikime ir visuomet parė
mė parapijos bėgamuosi”? 
reikalus. Štai, per Kalėdas 
aukojo parapijai $50.00.

Numato Japonijos
Laivyno Sumušim?

i

t

SERGA

japonų laivyno da-
SVEiKINUt

I

GARNIO DOVANA

t

i

NETIKĖTA MIRTIS

I

kai

E

Chester W. Nimitz 
apie antrą japonų

salos per tris dienas, ir apie 
kitą amerikiečių ataką ant 
Iwo Jima, Volcano salos, iš 
kurios priešo lėktuvai skrer. 
oa į Saipan

Nežinai nei dienos, nei 
valandos, kada mirsi; visa
dos reikia būt pasiruošus.

Gruodžio 24 d. ryto 
letskiui. atvykus 8 vai. 
to į bažnyčią išklausyti 
Mišių, visai netikėtai mir
ties angelas apgaubė ir iš
traukė iš gyvųjų tarpo. Gy
veno Calumet City.

MAŽEIKA

3241 S. Halsted St!

I
Phone YARds 4908

Tel. LAF. 3572

L T. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

> - 7 _____

i 
i 

i
■
I
1

I 
I
1

I

Duosnus ir ilgametis pa- 
rapijonas D. Gudaitis per
gyveno sunkią operaciją. Da 
bar nors jaučiasi geriau, bet 
silpna sveikata laiko pagul
dytą patale. Randasi namuc 
se. Linkim Domininkui greit 
greit sustiprėti ir netrukus 
vėl grįžti į savo užsiėmimą

Mūsų klebono sesutė E 
milija Cimello nuo garnit 
gavo Kalėdom?, dovanų — 
sūnų. Dabar randasi namuo 
se, 6434 S. May St. Sveiki 
name šeimą Comello, Čer 
nauskus ir mūsų kleboną, 
kuris antru kartu tapc 
uncle.

1945 m. proga Raporte 
ris sveikina Kleboną. dr-ja< 
varg. L. Sabonienę, sesutes 
mokytojas, parapijenus ir 
pažįstamus, draugus-es. Vi
siems laimingų metų. Rap.
—

Doras ir pavyzdingas žmc 
gaus gyvenimas yra neišse
miamas šaltinis, kuris gai 
vina dvasios jėgas ir tol! 
miausių žmonių kartų.

PEARL HARBOR, gruod. 
29.—Vice Adm. Mare A. 
Mitscher pranašauja, kad 
ateinančiais metais Ameri
kos laivynas baigs išmušti 
likusius 
linius.

Adm. 
pranešė
lėktuvų ataką ant Saipan

ROSELANDE
Laidotuvių Direktorius

B. A. L A C H A W I C Z
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

Dviejų Metų Mirties 
Sukakta vės

A A
CORPORAL

JONAS T. DEKSNIS
negailestinga mirtis atsky-Jau sukako dvieji metai,

rė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį — Cpl. Joną T. Deksnį.
Netekome savo mylimo Sausio 3d., 1943m. Jis krito to

limosios GuadalcanaI salos mūšiose.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už jo 
sielą, Sausio 3d., 1945m., Gimimo šv. Panelės Marijos parap. 
bažnyčioje, Marąuette Parke, — visos kartu 7:30 vai., ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Cpl. Jono sielą. Po pamaldų kviečiame į namus, 
po adresu: 6931 So. Artesian Avenue. .

Nuliūdę lieką:— Tėveliai, Broliai, Seserys ir visos kitos 
mūsų Giminės.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja.
PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “Drauge.“

PETER TROOST MONOMtNTS

Meniski, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m 
Tos Pačios šeimos 

Rankose !

PEKSONALIZED MEMORIALS AT NO ADD1TIONAL COST! 
PARTTCLLAR PEOPLE PREFER TROOST I’RODLCTIONS 
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MON’TELLO GRANITE 

Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—R*-st In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girenas American Legion Post No. 271.

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vai.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

CHICAGO, 8, ILL.
Tel. CALumet 7237

-------- ★
Užlaikome didelę krau- į 

j tuvę Rakandų, Jewelry, j 
I Rekordų ir Radio Setų mū-1 
I sų baltame name. Visi de- Į 
į partmentai po vienu stogu. I 
I Čia rasite didelį ir įvai-1 
j rų pasirinkimą viršnuro- I 
I dytų dalykų — už priei- I 
| namas kainas.
i !
I REIKALE PASINA (IK)KIT 1j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'------------------------------------------------------------
I BIDRIKO RADIO VALANDOS:

WCFL, IO<X) K., Nedėlios 
vakare — «:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

Kil agentu komisą. 
KRE1PKITE8 PRIE MUM 
TIESIOG IR 8UTAUPY-
SUVIKfi 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKEMUL

Geriausio MatcrioJo ir Darbo.

Mūšy MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klieni pilną patenkinimu.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETLAN
— 9i -ii

i
i
9

MONUMENT CO.Štai vienas iš mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisu ir Dirbtavė. 527 N. WESTEBN AVĖ.
(Netoli Grand Avė )

PHONE: SEELEY S1A8

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

K NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos i i!

U
1 ‘

• 1

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IB SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 
COMmodore 

PULlman

2515
5765
1270

L BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVĖ. Tel. PLLIman 9661

ANTANAS NL PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.

J. MULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

Split by PDF Splitter
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Barškina pieno kenus, bet negeria

Netikėjimas gimsta iš nuodėmėsi

PROTAS RODO, KAD YRA DIEVAS, BET KAI KAS 
NEIGIA DIEVO BUVIMĄ TODĖL, JOG NORI ELG
TIS TAIP KAIP JIEMS PATINKA.

NEW YORK.
mas (bedieviškumas), devy
nis kartus iš dešimties, gim
sta iš blogos sąžinės. Neti
kėjimas gimsta iš nuodėmės, 
ne iš proto”. — kunigas Ful- 
ton J. Sheen, Amerikos ka
talikų universiteto profeso
rius, pareiškė katalikų radio 
valandos programoje, gruo
džio 10 dieną, kai jis prašė, 
kad žmonės mylėtų Dievą.

* * «

“Ateiz-
-

mą galite įrodyti protu, bet 
valia jus nuveda prie arti
miausio Jo pažinimo.”

Kas Girdėt?

Chicagoje ♦

Ištraukė

ŠIS PASAKĘS NACIAMS
‘ NUTS ’

Iš teismo sales I Išvyko Pacifikan

ATRODĖ RAIŠAS, VAR-

Šokiai atėmė laisve...
IŠĖJĘS IŠ TEISMO SALĖS PRADĖJO KORIDORIUJE 

ŠOKINĖTI, O PIRMIAU 
TOJO NET KRIUKIUS.

Viena iš priežasčių, kad 
daugelis pasaulinių įstaigų 
profesorių neturi religijos 
(tikybos), prelatas Sheen 
pasakė, yra ta. kad jie “ži
no apie Dievą, bet jie nepa
žįsta Dievo. Dievas tiems 
proefšoriams yra teorija, ari 
jų galvojimo tvarkantis dės- 
nys ar žmogiškų troškimų 
tikslas, bet nedaugiau. Ir 
todėl jie nemyli tai, ką žino, 
todėl negyvena pagal tikėji
mo. ir tą trupinėlį jie neten
ka. Jie barškina 
(indus), bet jie 
geria pieno”.

*

Mrs. Florence Hutch pra
nešė policijai, kad koks tai 
vyras iš jos ištraukė ranki
nuką. kuriame buvo $41.

* # *

Už $6,800 pavogė

pieno kenus 
niekada ne-

už

Chestnut st.
*

Sales kom-
*

Daugelis žmonių, kurie 
neigia Dievą, — jis pasakė, 
taip elgiasi ne dėlto, kad 
protas jiems sako, jog nėra 
Dievo, bet todėl, kad jie taip 
nori galvoti. Tie žmonės ma
no. kad jie bus laimingesni, 
jei Dievo nebus, nes jie nori 
taip elgtis kaip jiems pa
tinka.

Prelatas Sheen pareiškė, 
kad vyras be tikėjimo (reli
gijos) yra kaip tas vyras, 
kuris yra nemokša (ignoran- 
tas) ; abu yra netobuli, vie
nas ryšiumi su- savo protu, 
kitas ryšiumi su viskuo ir 
savo laime.

* * *
‘‘Dievas jus sutvėrė, 

būtumėte laimingi”.
Sheen pareiškė. “Dievas jus 
sutvėrė jūsų laimei, ne Jo 
laimei. Dievui nereikalinga 
jūsų meilės dėl Jo gyveni
mo... Jei jūs norite pažinti 
Dievą, ten yra vienas kelias 
tai padaryti, reikią atsi
klaupti. Jūs galite tyrinėji
mu sužinoti, kad yra Dievas, 
bet Jo meilę galite laimėti 
tik meile Argumentai sako, 
kad Dievas yra, Dievo buvi-

Trys kailio paltai. 
85,800 vertės, brangakme
nių už $1,000 vertės ir kele
tas butelių likerio buvo pa
vogta iš Mrs. Schwab apar
tamente. 222 E.

* s

Iš garažo •••
Iš Automatic

panijos garažo, 2021 Carroll 
avė., buvo pavogta šešiasde
šimt trys dėžės cigariečių, 
už $4.000 vertės.

* * Mc

Rado paliktą •••
Dešimt dienų amžiaus 

mergytė buvo palikta kori
doriuje, 5321 Giddings str. 
Ji buvo rasta Chester Mylin. 
Tai įvyko anos savaitės pa
baigoje.

* * *

100 metu

j
kad

Magdalena Redlinger, ma
noma. kad tai seniausia mo
teris Lake kauntėje. šventė 
100 metų amžiaus sukaktį 
Naujuose Metuose.

* * *

Mirtis kelyje
John C. Humphrey, 50 me

tų. karo darbininkas, ir ke
turių vaikų tėvas, buvo už
muštas, kai jo automobilis 
liko sudaužytas į rytus ei
nančio Chicago North Shore 
ir Mihvaukee geležinkelio 
elektrinio traukinio, prie Le- 
banon avė., skerskelyje Zion.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

■
i

Brigados generolas A. t?. 
McAuliffe. iš Washington, 
D. C., kuris sykiu su savo 
101 divizija pastarame na
cių kontrofensyve buvo ap
suptas Bastogne rajone. 
Kuomet naciai pareikalavo, 
kad pasiduotų, generolas 
jiems atsakęs: “Nuts“. Ap
suptieji amerikiečiai didvy
riškai laikėsi tol, kol atėjo 
pagalba ir pagalios išlais
vinimas. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Griffin Jordan, 24 metų, 
3621 So. Statė str.. nesuval
dė aną dieną savo jausmų, 
nu. ir vėl buvo grąžintas į 
teismo kambarį.

Jordan buvo atgabentas į 
Chicagos miesto teismą. Jis 
buvo areštuotas prie Ran- 
dilph ir Statė gatvių, kai su
silenkęs, su kriukiais pasi
remdamas, išmaldos prašė iš 
praeinančių žmonių.

Tesėjas Schiller pažiūrėjo 
į jį. kai jis stovėjo prie 
mo stalo su kriukiais 
domis) pasirėmęs.

“Dabar yra švenčių
tas”. — pasakė teisėjas 
Schiller, “ir tu esi vargšas 
raišas žmogus. Aš tave pa
leisiu laisvą, jei negrįši ir 
daugiau neprašysi išmaldos 
mieste.”

Įvcdrlo* ~ Įdomios 
.... ŽINIOS

Kas dešimtas...
Sakoma, kad Sovietų Ru

sijoje visą laiką kas dešim
tas žmogus turi šiokių tokių 
ryšių su Ogpu — Sovietų 
slaptosios policijos organi
zacija.

teis-
(laz-

me-

Lietuvis gydytojas Ryty 
Indijoje

Capt. Anthony C. Guzaus- 
kas. 901 Oliver, Aurora. III. 
yra gydvtoju su kilnojamos 
ligonines vienetu, Olandijos 
Rytų Indijoje.

Širdies ataka
66

avė.,
Mrs. Elžbieta Bogel. 

metų, 8140 Princeton 
buvo pagauta širdies atakos 
gatvėkaryje, prie 79-tos gat
vės ir Lowe avė. Ji mirė vė
liau Šv. Jurgio ligininėje.

|
Mirties bausmė

WAYNESBORO. Miss. — 
Gruodžio 29 dieną. 1944 m., 
mirė elektros kedėje du jau
ni vyrukai, turį po 19 metų 
amžiaus. Jiems buvo paskir
ta mirties bausmė už nužu
dymą Thomas S. Bokin. bu
vusį šerifą, 1943 m., lapkri
čio 13 dieną.

Baisus įvykis

Kada riebesnės
Kiautvarlės (Oysters) 

vena vandenyje, bet lietin
gais metais būna riebesnės, 
negu sausrų metais.

Ilgiausias

gy-

Sgt. Victor Mickūnas, sū
nus Viktoro ir Sofijos Mic
kūnų. 4716 So. Marshfield. 
išvyko į Pacifiką. Jis yra 
marinas, ir pasižymėjęs pho- 
togrometrijos ir inžinerijos 
darbuose.

Sgt. Victor Mickūnas bu
vo veiklus Šv. Kryžiaus lie- 
tuųiv parapijis jaunimo 
draugijose.

Patenkintas Jordan išėjo 
iš teismo. Jis buvo taip 
džiaugsmo apimtas, kad tuč
tuojau numetė kriukius ir 
ėjo šokinėdamas koridorių. 
Bailiffas Harry Hirsch pa
stebėjo šią demonstraciją ir 
jį nuvedė vėl atgal į teismą.

“Nubaudžiu S25 ir išlai
das padengti”, — pasakė tei- 

I sėjas Schiller. “Atidirbk tai 
pataisos name.”

Tunelis Simplon, 
randasi tarp Šveicarijos ir 
Italijos, yra daugiau kaip 
12 mylių ilgio. Tai ilgiausias 
tunelis (urvas) pasualyje.

kuris

Daugelis mano...
Daugelis mano, kad visi 

' indėnai visuomet galvas 
puošia plunksnomis. Taip 
nėra. Plunksnomis puošėsi 
tik Sioux ir Crown genties 
indėnai, ir tai tik ceremoni-% 
jų proga ir karo laiku.

i

Kiek gavo?
WASHINGTON, D. C. —i 

Amerikos sąjungininkai ga
vo pagal lend-lease maisto 
ir kitų ūkio produktų laike 
lapkričio mėnesio viso 467.- 
500,000 svarų.

Karo maisto administra
cija pranešė gruodžio 28 die
ną, kad paskirstymas buvo 
toks: Jungtinė karalystė ir 
britų posesijos 52 procen
tus; Rusija 41 procentą, ir 
kiti. įskaitant Graikiją. Af
riką, Olandiją, Lenkiją, Ju-1 
gcslaviją ir Prancūziją, 7 
procentus.

STASYS LITWINAS SAKO:
5 P J p Tai Geriausias Laikas Pirkti 

VISOKIOS RŪŠIES namams 
REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Štormo Langą 
— Kombinacijos Durą — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotą Plytą Išvaizdos Šy- 
dings — Langą — Durą — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vamišio — Enamelio — Geležinią Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutą 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!

STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

Pašovė
Paul Kare, gemblinimo 

caras, buvo pašautas ir sun
kiai sužeistas gatvėje, kai 
ėjo iš restorano, Halsted st. 
ir Jackson blvd.. Chicagoje.

Mirė
Emory E. Peter, 70 metų, 

įsteigėjas ir buvęs Chicago 
Tube ir Iron Co. prezidentas, 
mirė šiomis dienomis Sara- 
sota, Fla.

DĖS MOINES, Ia. — Di- 
vorsuota žmona gruodžio 29 
dieną mirtinai pašovė savo 
buvusį vyrą ir jo žmoną, po 
24 valandų 
jaunavedžių 
paskui

Mirę 
metų; 
Woods
jo buvusi žmona Cecil Cas
key, 45 metų.

Dvi moterys mirė tuojau 
ir Caskey mirė keletą valan
dų vėliau Dės Moines ligo
ninėje.

jų apsivedimo, 
apartamente, ir 
nusižudė.
Guy Caskey. 53 
žmona Elaine

pati 
yra: 
jo 
Caskey, 32 metų, ir

♦.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas — POKTSMOLTH 9022
STOKLR COAL, Aukštos rūšies, g y 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP...................gĮĮ 25

■ PETROLELM COKE (Course) §12*50 
PETROLEUM COKE (Pilė Kun) §1Q*Q5
W. VIRO. LUMP — Sijoti........ ,gQ OQ

40 mėty prie durų
Frank Glorney, 66 metų. 

7938 Maryland. jau 40 metų 
kai tarnauja Orchestra Hali. 
Chicago, kaipo durininkas. 
Dar ir šiandien jis ten dir
ba. atidaro salės duris, kai 
esti koncertai. Kai nėra dar
bo prie salės durų,tada 
Frank Glorney tarnauja kai
po žanitorius (namo prižiū
rėtojas).

Apie tai teko sužinoti pra
eitą ketvirtadienį.

Sulaikė...
NEW YORK. — Michael 

Slavik. 25 metų, armijos ve
teranas, kuris laimėjo Silver 
Star ir Purple Heart kaipo 
parašiutistas Pacifike, buvo 
sulaikytas gruodžio 29 die
ną dėl apiplėšimo.

Tardytojo padėjėjas Her- 
bert Lippman pareiškė, kad 
Slavik turi vieną iš geriau
sių rekordų, bet pastaruoju 
laiku nusikalto.

[BAPGUTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - U58 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienlais nuo 7 Iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Gavo žvaigždę
MALDEN, Mass. — Kuni

gas Edvvard S. Galvin. armi
jos kapelionas, buvo apdo
vanotas bronzine žvaigžde 
už pasižymėjimą karo lauke. 
Belgijoje.

Daug pagelbėjo...
KODIAK, Alaska. — Ko- 

diake. Alaskoje, yra įsteig
ta katalikų parapija. Prie 
šios parapijos įsteigimo 
daug prisidėjo Bing Crosby. 
žymus dainininkas ir artis
tas. kuris yra pavyzdingas 
katalikas.

Skclbkitės “Drauge”

X Kpt. P. Labanauskas, 
General Electric Co. inži
nierius. šiomis dienomis iš 
Schenectady, N. Y., perkel
tas į Philadelphia. Pa. At
vykęs į Ameriką prieš pus
ketvirtų metų jis baigė Ca- 
lifornia Technology Insti
tute elektro-inžinerijos mok 
slų magistro laipsniu ir a- 
pie metus praktikavo to in
stituto 2 milijonų voltų ty
rimo laboratorijoj.

X Komp. A. Pocius deda 
daug pastangų būsimo kon
certo “Muzikos Žinių’’ su
kakčiai paminėti. Programą 
išpildys pianistas V. Bacevi
čius. Jam asistuos Sasnaus
ko vyrų choras. Koncertas 
bus sausio 21 d.. Kimball 
Hali.

X Elzbieta Lankauskienė, 
savininkė puošnios “linge- 
rie“ krautuvės adresu 1904 
S. Cicero Avė., per buvusį 
Labd. Sąjungos seimą pali
ko tos sąjungos amžinu na
riu įmokėdama $100. Gra
žus pavyzdys visiems biznie
riams.

X St. Rita High School 
Motini; klubas mokyklos 
naudai ruošia bingo žaidi
mą sausio 26 d., 1945 m., 
klūbruimyje. Kadangi toj 
mokykloj nemažai mokosi 
ir 'lietuvių, dėlto ir klubui 
priklauso lietuvių studentų 
motinų. Klubo susirinkimas 
bus sausio 8 d., 8 vai. va
kare, klūbruimyje. mokyk
loj.%

X Petras Tumasonis, bu
vęs vienas “Draugo” redak 
torių, dabar gyvenąs ūkyje, 
New Lisbon, Wis., rašo, kad 
šiuo metu daug fazanų su
skrenda apie trobesius mais 
to ieškoti. Lengva būtų ga
lima pasirūpinti jų pietums, 
deja, šaudyti šiuo metu 
Wisconsino vai. uždrausta.

X M. Šleinis, 4129 Euclid 
Avė., East Chicago, Ind., 
tikrai pavyzdingai paminė
jo savo žmonos gimtadienį 
užprenumeruodamas jai me
tams “Draugą“. Kiekvienas 
“Draugo” numeris primins 
jai jos gimtadienį ir pavyz
dingą vyrą.

X Pranas ir Julia Pum
pučiai, žinomi Brighton Pk. 
veikėjai, ir mūs organiza
cijų bei spaudos rėmėjai, 
“Draugą“ Kalėdų dovanų 
užprenumeravo savo broliui 
Mykolui Pumpučiui, gyve
nančiam Grand Rapids, Mi- 
chigan.

X Peoples Restaurant, 
1628 West 47 St., yra nau
jos savininkės; daugelis vai 
gių irgi pagamintų pagal 
naujus “recipe”. Stella šer- 
petaitė ir kitos grakščios 
mergaitės su šypsena pa
tarnauja.

X Skaityk ir platink dnr. 
“Draugą” yra pareiga kiek
vieno lietuvio-kataliko dėl
to. kad jis yra katalikiškas 
laikraštis.
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