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NACIAI PRADEDA
Maskvos Rėmimas Liublino Komiteto;'■ T ‘ ‘ '*• '

r ' ■ ‘

Padeda Lenkijos Valdžiai Londone
LONDONAS, sausio 2.— 

Maskvos sudarytam lenkų 
komitetui Liubline pasiskel
bus save ‘‘laikinąja Lenki
jos vyriausybe.” tikrosios 
vyriausybės Londone pozi
cija tuoj sustiprėjo.

Washingtonas ir 
nas aiškiai pasakė, 
ir toliau pripažįsta
Arciszewski kabinetą, ir vi
siškai ignoruoja Liublino 
komitetą.

Obzervatoriai spėja, kad 
Maskva dėlto neduos Liub
lino komitetui daugiau negu 
de facto pripažinimą pirm 
negu įvyks Prez. Roosevel-

to, Min. Pirm. Churchillo ir 
Marš. Stalino suėjimas.

i
Londo- 
kad jie 
Tomasz

Lenkijos liaudininkų par
tija, kuriai vadovauja Sta
nislava Mikolajczyk. vis dar 
kritikuoja teisėtos vyriau
sybės nusistatymą, bet drau 
ge su Arciszewski vyriau- 

' sybe smerkia Liublino 
mitetą kaipo Maskvos 
darą.

Jeigu Maskva manė, 
Liublino komiteto žygis 
pritarimo Londone, ji nusi
vylė, kadangi tam žygiui 
pritaria vien tik šimtapro
centiniai komunistai.

ko- 
pa-

ras
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TEBEIEŠKO TRAUKINIŲ SUSIKCLIMO AUKŲ
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SAAR KLONY

Lėktuvai Iš Mindoro Atakuoja Luzon
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose . sausio 
2.—Amerikos lėktuvai iš 
Mindoro salos pradėjo ata
kuoti invazijos gręsiamą 
Luzon salą.

Vienam tokiam puolime, 
150 mylių virš Manilos, jie 
nuskandino tris japonų ka
ro laivus ir penkis prekinius 
laivus. Matosi ženklų, ta
čiau. kad japonai ruošiasi 
kontrofensyvai prieš ameri
kiečius Mindoro je.

Tą pačią dieną, šeštadie
ny. suvirš 50 marinų CLr-

Darbininkai dirba, kad išimti vieną iš 50 lavonų iš sudužusių Southern Pacific traukinių, ku
rie susikūlė netoli Great Salt ežero, i vakarus nuo Ogden, Utah. Naujų Metų išvakarėse. Ge
ležinkelių žmonės sakė tai buvo baisiausia trauknių nelaimė vakarinėse valstybėse.

(Acme-Draugas Telephoto.)

sair lėktuvų išsprogdino iš
tisą amunicijos traukinį, 
tris kitus apšaudė ir 20 ki- 

1 tų užpuolė Batangas apylin
kėje.

Japonai šeštadieny siuntė 
15 lėktuvų atakuoti ameri
kiečių pozicijas prie San 
Jose Mindoro saloje. Ameri
kiečiai lakūnai ir priešlėk
tuvinės patrankos tris 
numušė.

Leyte saloje užmušta 
995 japonai, tad iki 
priešas prarado 119,982 
rius toje saloje.

I
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dar 
šiol 
ka-

ROMA, sausio 2.—Penk
tos armijos patruliai išban
dė priešo pozicijas Serchio 
klonies srity Italijoje, kur 
nacių smarki bet trumpa 
ofensyva jau baigėsi.

Sąjungininkai vis dar 
spaudžia priešo linijas to
liau vakaruose. Tirenijos 
pakrančio srity. Raportai

Komunistas Kritikuoja 
JAV-Anglijos Tikslus 

LONDONAS, sausio 2 — 
Ilya Enrenburg straipsnis 
komunistų organe Pravdi 
sakė Rusija nenuginkluoja 
partizanų jos išlaisvintuose 
kraštuose, kadangi ‘‘Raudo 
noji Armija esanti išlaisvin 
toja, o ne slaugė.” Mano
ma jis tuo būdu kritikavo 
Anglijos-Amerikos politiką 
išlaisvintuose kraštuose.

Meluodamas per akis. 
Ehrenburg rašė, kad rusai 
nesikiša į vidaus reikalus jų 
išlaisvintuose kraštuose ir 
duoda pilną laisvę 
tų kraštų partijoms, 
užmiršdamas, kad
okupavus Lietuvą, Latviją 
ir Estiją jie tuoj įbruko 
savo kvislingų režimus ir 

likviduoti visus
“anti-sovietinius” elemen
tus, kas reiškia tuos patri- 
jotus, kurie trokšta laisvės 
ir nepriklausomybės 
tautai ir kraštui.

t

visoms 
visai 

rusams
Išbando Vokiečių Linijas Italijoje

sakė naciai ten koncentruo
ji kariuomenę ir reikmenis.

Didžiausi veiksmai vakar 
įvyko Po klony, 8-tos armi
jos linijos dešiniąjam ga'e. , pradėjo 
Būrys nacių persikėlė per 
Senio upę į pietvakarius nuo 
Fusignano. Kanadiečiai ta
čiau atmušė jų puolimą ir 
suėmė kelis belaisvius.

savo

ALIJANTU LAIVYNO
VIRŠININKAS ŽUVO

PARYŽIUS, sausio 2. — 
Admirolas Sir Bertram Ram 
sey. sąjungininkų laivynų 
viršininkas, žuvo lėktuvo 
nelaimėje šiandien.

Ramsey suorganizavo Dun- 
kirko evakuaciją ir vėliau 
buvo priskirtas prie Gen. 
Eisenhower vyriausiojo šta
bo.

Iš Kelių Šimtų Nacių 
Lėktuvų Numušė 219
LONDONAS, sausio 2. — .

Amerikos didieji lėktuvai 
šiandien atakavo taikinius 
vakarinėj Vokietijoj, pasi
ruošę susikibti su pasikar
tojimu nacių 
pasirodymo 
dieną.

Vėliausios

lėktuvų jėgos 
Naujų

Nimitz Sake Džiaugtųsi KARO BIULETENIAI 
Rusijos Prisidėjimu

PEARL HARBOR. sausio
2.—Senai nepaliestas klau
simas apie galimybę Rusi
jai prisidėti prie karo prieš 
Japoniją iškilo viešumon, 
kuomet Adm. Chester W 
Nimitz sakė jis džiaugtųsi, 
jei tai įvyktų.

(Tas trumpas komentaras 
skaitomas reikšmingu dėl
to, kad Rusijos spauda pra
dėjo vis stačiau rašyti apie 
Japonijos militarinę padė
tį.)

Nimitz. grįžęs iš priešaki
nių pozicijų, pranešė kores
pondentams. kad išlipimas 
Kinijos krante vis dar yra 
svarbus objektas. Jis pabrė
žė, tačiau, kad dėl japonu ' bombų, 
ištvermingumo reikia galvo 
ti apie invaziją pačioj Japo
nijoj.

—Tokyo radijo sakė‘‘api'> 
10” B-29 lėktuvų šeštadieny 
atakavo pietinę dalį Minda- 
nao salos.

—Adm. Nimitz pranešė, 
kad JAV’ lėktuvai 26-tą die
ną iš eilės atakavo japonų 
I\vo Jima salą.

—Sąjungininkų lėktuvai
numetė 3,000 tonų bomb 
ant nacių taikinių; 65 lėk
tuvai negrįžo iš atakų.

—Naciai puola JAV’ 7-tos 
armijos linijas tarpe Bitche 
ir Saarbruckeno.

—Rusijos komanda sakė 
nacių garnizonas, kuris gi
na Budapeštą, bus išmuštas 
iki paskutinio kario.

—Britų lėktuvai nakties 
metu atakavo tris naciu 
centrus su dideliu skaičium

ORAS
Sniegas. Ne taip šalta.

Trečia Armija Vis Veržiasi Pirmyn;
Naciai Traukia Jėgas Iš Belgijos

PARYŽIUS, sausio 2.—Amerikos 3-čioji armija pasi
stūmėjo dar dvi mylias į pietinę pusę nacių įsiveržimo 
Belgijoje, ir jau matosi žymių, kad naciai ištraukia tiek 
savo šarvuočių kiek gali iš tos srities.

Naciai vis dar atakuoja įvairiose vietose vakariniam 
fronte, matomai tam, kad pasinaudoti silpnybėmis alijan
tų linijose ten, kur jos buvo nusilpnintos, kad atmušti na
cius Belgijoje.

Priešas neturi didelio pasisekimo, bet yra aišku, kad 
Von Rundstedt dar nemetė

Raportai sakė smarkus 
puolimas JAV 7-tos armijos 
linijos buvęs sustabdytas 
visur išskiriant Bannstein 
apylinkės miškuose, šešias 
mylias į pietryčius nuo Bit
che. Iki pirmadienio popie
čio naciai buvo įsiveržę pus
antros mylios gilumon ame
rikiečių linijose. Nepranešta 
ar nacių puolimas tebetęsia 

' mas.
Šiandien pranešta jog na

ciai pradėjo kitą tankų ir 
pėstininkų puolimą netoli 
Volkingen. 
Saarlande.
mijos pozicijos aplink Saar- 
brucken buvo atstumtos.

JAV lėktuvų dalinys ata- 
Metų kavo vieną nacių dalinį žy

giuojantį rytuosna St. Vith
skaitlinės ro- srity, ir* apie 100 vežimų, jų 

du, kad iš kelių šimtų nacių 
lėktuvų, kurie atakavo ame
rikiečių pozicijas ir aero
dromus Olandijoje, Belgijo- 
joje ir Prancūzijoje. Ameri
kos lėktuvai ir priešlėktu
vinės patrankos numušė 
bent 219.

Berlynas sakė 427 sąjun
gininkų lėktuvai buvo su
naikinti vakar, kuomet 300 
žemai skrendančių vokiečiu 
lėktuvų anksti rytą ataka
vo amerikiečių ir britų avi
acijos bazes.

visokiausius bandymus.

champs srities, kur 
nacių pasitraukimui 
susiaurintas iki 11 
Bent šeši miestelin 
mai buvo užimti.

kelias 
buvo 

mylių, 
ir kai-

Vakarinėj Olandijoj 
jantų artilerija atmušė 
cių patrankas, kurias prie
šas nakties metu perkėlė 
per Meuse upę. Šis frontas 
buvo gan ramus per praei
tas šešias savaites.

ali- 
na-

plieno centro
Kitos 3-čios ar-

Naciai vis dar stiprina 
savo įsiveržimą Belgijoje, 
tvirtina liniją prie St. Hu- 
bert-Wiltz. ir nuolat kontra
takuoja aplink Bastogne. Jie 
nori perkirsti Bastogne-Ar- 
lo& <elią, kuriuo Amerikos 
šarvuočiai ir kariai važiuo
ja į Bastogne.

Schouwen saloje, netolitarpe tankus ir kitus šar
vuočius netoli Ambleve. pen Olandijos kranto, buvo ma- 
kias mylias šiaurryčiuose.

Lt. Gen. Patton didžiau-
! sias puolimas buvo į šiaurę
nuo Bastogne iš Long-

f

tyta nacių tankai. Sąjungi
ninkų patrankos iš Olandi
jos tuoj pradėjo į juos šau
dyti.

Von Rundsledtui Vėl 
'Suskaudėjo Pilvas'

LONDONAS, sausio 2. — 
Neoficialūs sluoksniai, ku
rie sako turi susisiekimą su 
Vokietijos požemiu. sakė 

Jie gavo raportą, kad Feld
maršalas Von Rundstedt 
laikinai pasitraukęs iš ofen- 
syvos dėl rimto vidurių li
gos atsinaujinimo.

Kuomet Von Rundstedt 
buvo ištrauktas iš koman
dos po sąjungininkų invazi
jos vakarouse, priežastis 
taipgi buvo ‘‘pilvo skaudė
jimas.”

i

BRITAI 72 MYLIOS 
NUO MANDALAJAUS

KANDY. Ceilonas sausio
I ’

2.—Britai kariai veržiasi 
pirmyn ir randasi tik 72 
mylias nuo Mandalajaus. 
Raportai sako matoma žen
klų, kad japonai gal bus 
nutarę visiškai apleisti Bur- 
mą.

Kiti britų daliniai, nesu
tikę japonų pasipriešinimo, 
užėmė Rathedaung, ryti
niam Miyu upės krante, 25 
mylias į šiaurę nuo Akyab.

Organizuota japonų opo
zicija rodoma vien tik Nam-įleidę armijos karininkų i 
hkam srity. į pietryčius nuo raštinę.
Bhamo, šiaurinėje Burmoje.

t

i
Armija Imasi Griežtų 
Priemonių Ward Ginče

CHICAGO. sausio 2.—Ei
lėje greitų veiksmų valdžia 
pribaigia likusią 
armijos perėmimui 
mery Ward & Co. 
čia ir aštuoniuose 
miestuose.

Vienas firmos pareigūnas 
ir du sargybiniai buvo pa
šaukti prieš federaiinę džiū- 
rę po to, kaip jie neva ne’-

opozicija
Montg:- 

įmonės 
kituose

Roosevelt Sakė 'Trys
Didieji' Greit Sueis

WASHINGTON, salsio 2. 
—Prez. Rooseveltas suėjo 
su Šen. Truman, Vice Prezz 
Wallace. Šen. Barkley ir 
Rayburn bei Kongr. McCor- 
mack ir pranešė jiems, k?d 
jis greitu laiku sueis su 
Min. Pirm. Churchill ir 
Prem Stalinu.

Prezidentas nenurodė suė
jimo vietos, nei laiko.

i

Britai Atmetė ELAS Taikos Pasiūlymą
ATENAI. sausio 2.—Bri

tų jėgoms sudaužant jų po
zicijas, kairieji ELAS ka
riai padarė taikos pasiūly
mą. pagristą bendru jėgų 
suliejimu ir perorganizavi
mu Graikijos naminių armi
jų-

Britų komandierius. Lt. 
Gen. R. W. Scobie ir Regen
tas Arkivyskupas Damaski- 
nos, kiekvienas savo ke’iu, 
pareiškė, kad Scobie koman

CHUNGKING, sausio 2 — 
Amerikos lakūnai Kinijoje 
atakavo japonų laivus ir po
zicijas Yangtze upėje ir 
Hainan saloje, nuskandinda
mi tris prekinius laivus ir galės būti imami kariuome- 
padegdami ketvirtą.

Maj. Gen. 
ron, kuris 
Avery vietą 
viršininkas,
tie darbininkai, 
priešinimosi turės 
leisti iš einamų

Joseph W. Bv- 
užima Sewep 
kaipo Ward«* 
pranešė, ksd 

kurie dė1 
būti at- 
pareiev

nėn.

35tas JAV Submarinas, 
Trys Kiti Laivai Žuvo 
WASHINGTON, sausio 2.

—Laivynas pranešė, kad" 
1,525 tonų submarinas Har- 
der senai negrįžo iš patru
liavimo ir skaitomas dingu
siu. Tai 35-tas Amerikos 
submarinas dingęs arba žu
vęs karo metu.

Karių išlaipdinimo laivas 
318 ir PT 300 buvo prarasti 
iš priežasties priešo veiks
mų Philippinuose, o PT 311 
žuvo Viduržemio srity.

i
I

Budapešto Miestas
Paskendęs Liepsnose
MASKVA, sausio 2.—Ru

sai kariai kovėsi su naciai” 
Budapešto gatvėse ir užėmė 

Į dar 200 blokų toje sostinėje.
Vė'iausi raportai sako 

Vengrijos sostinės užėmi
mas yra tik laiko reikalas 
jei ne valandų, tai tik kelio 
dienų.

Raportas iš fronto sakė 
naciai padega namus Buda
pešte, bandydami kaip nors 
sulaikyti rusų veržimąsi, ir 
kad visas miestas atrodo 
paskendęs liepsnose.

i

dos jėgų disponavimas pri
klauso nuo Premjero Papan 
dreou įpėdinio paskyrimo ir 
naujo kabineto sudarymo.

Damaskinos nepriėmė 
ELAS atstovų, bet pranešė 
jiems, kad jis laukiąs civi
lio karo baigimo. Gen. Sco
bie vėl pareiškė, kad britai 
kalbės apie taiką kuomet 
kairieji pasiduos, atiduos 
savo ginklus, ir apleis pie
tinę Attica.

t

Sugavo 2 Submarino 
Iškeltus Nacių Šnipus 
NEW YORKAS, sausio 2.

—FBI šiandien pranešė, kad 
du naciai šnipai buvo suim
ti nepilnai mėnesį po išlipi
mo iš submarino Maine pa
krantėje.

Vienas jų, William Curtis 
Colepaugh, 26, yra Ameri
kos pilietis, o antras buvo 
Erich Gimpel, 33. iš Merse- 
bergo, Vokietijos.

i

SAIPAN. sausio 2.—JAV 
lakūnai sakė mažytė Ala- 
magan sala, šiauriniam gale 
Marianas salyno, dega nuo 
ugniakalnio užsiliepsnojimo.

Jie buvo atsivežę $60,000 
pinigais ir visokių klastuo- 
tų dokumentų, bet vos spė
jo pasiekti New Yorką, kuo 
met buvo suimti. Abu prisi
pažino, kad jie buvo iškelti 
sabotažui ir šnipinėjimui, ir 
kad buvę tam lavinti nacių 
šnipų mokykloje.
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vietinis berniukas, 
čia visiems vardu

(kurio

ĮDOMIOS žinios is phila., pa 
Prezidento 
sveikinimas

Gale praeito 1944 meto į- 
stabus 
žinomas
Teddy Kuligowski 
motina yra gimus Žemaiti
joje ir puikiai lietuviškai 
kalba) minėjo 12 metų am
žiaus gimtadienį. Tarp dau
gelio linkėjimų jam atsiųs
tų proga tos jo sukakties, 
randasi taipgi linkėjimai 
nuo prezidento Roosevelto, 
ir jo žmonos, Eleonoros 
Rooseveltienės. T. Kuligow- 
ski gyvena adresu 527 Ty- 
san Avė., Philadelphia, Pa.

rbeliams Stalino, užsigeidė 
ir patsai patapti amžinuo
ju “apiekūnu” Abisinijos, 
kurią neva anksčiau malo
nėjo paliuosuoti nuo Mus
solinio fašistiško jungo, kad 
vėliau sau užgrobus.

APIE LAIŠKĄ 
LOZORAITIENĖS

ATZYMĖJIMAS U. S.
KARIO K. VIDIKAUSKO

Kaip paskiausiu laiku pra 
nešta, vietinio veikėjo, seno 
Kazio Vidikausko sūnus, 
vardu irgi Kazys, tarnau
jąs dabar Amerikos armijo
je Europos sausžemy aptu
rėjo atžymėjimo ženklą — 
žvaigždę už kaip anglai sa
ko: gallantry — narsą, drą
są. Tai jau yra antras j j 
asmens atžymėjimo pažyma 
jimas. Pranešėjas

Lenkų laikrašty “Amery- 
ka-Echo”, laidas 24-to gruo 
džio ir ukrainiečių dienraš
ty *‘Svoboda”, laidos 27-to 
gruodžio tilpo Vincentos Lo
zoraitienės iš Rymo rašytas 
Juozui Tysliavai ilgas laiš
kas, kuriame ji vaizduoja 
neišpasakomas kančias ko
kias dabar prisieina kentė
ti Lietuvos gyventojams 
kaip antru kartu į ją įsi- 
briovė gaujos beširdžių, lau 
kinių raudonųjų Maskvos 
pavergėjų.

Tame pačiame laikrašty, 
tik jau laidoje 31-mo gruo
džio, telpa pranešimas ant 
pirmo puslapio, kad Angli
jos parlamente paskiausiuo- 

į j u laiku buvo rimtai kalba
ma apie Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos po'itiškus, val
stybinius reikalus. Paaiškė
jo ir tas, kad parlamento 
nariai yra labai nepatenkin
ti dabartinės 
vyriausybės 
raudoniesiems
mažai tesirūpinimu 
trijų Pabaltijos valstybių.

O lenkų katalikiškam sa 
vaitrašty “ Przewodnik Ka- 
tolicki”, straipsny “Keturi 
Amžiai Kovos Prūsų ir Len
kijos”, ne tik kad yra daug 
kartų minimas vardas Lie
tuvos ir lietuvių, bet pasa
kyta, kad ir senprūsiai bu 
vo padermė giminingi lietu 
viams ir latviams.

Phiiadelphijoje išleistam^, 
ukrainiečių kalendoriuje —- 
almanake 1945 metams yra 
patilpus trumputėlė Ameri
kos lietuvių istorija antgal- 
viu ‘ ‘Amerikos Lietuviai ’ ’.

SULAIKYTI SABOTAŽNINKAI

ki-VVilliam Curtis Colepaugh, buvęs U. S. jūrininkas, 
lęs iš Connecticut valstybės, ir Erich Gimpel (dešinėj). 
Vokietijos pilietis, šiomis dienomis sulaikyti FBI. Jie 
keletą metų dirbo Vokietijos naudai Peru valstybėje. Pie
tų Amerikoj. Pastaruoju laiku vokiečių povandeniniu lai
vu buvo atplaukę į Š. Ameriką ir išlipę Maine valstybėje. 
Čia juos ir sučiupo federalės valdžios atstovai. (Acme-, 
Draugas telephoto)

MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILL. 
Rockfordo lietuvių 
pareiškimas

Rockfordo Lietuvių Tary- j 
bos skyrius susidedantis iš 
7 organizacijų padarė šiokį 
pareiškimą.

Kadangi mūsų alijanto 
Winston Churchill pasaky
ta kalba House of Commons 
gruodžio 15 d. yra pragaiš
tinga mažoms tautoms, ka
me suteikė palaiminimą Ru
sijos imperialistiškiems gro 
bimo norams, atiduodant 
rytinę dalį Lenkijos ir Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Rock 
fordo lietuviai nutarė per
duoti šį pareiškimą vietom

amerikonų spaudai ir lietu
vių spaudai, kame norima 
atkreipti dėmesį visų Rock-, 
fordo gyventojų, kad įgyti 
simpatiją mažoms tautoms 
ir didesnį susirūpinimą 
Churchillio 
ka.

Kadangi 
viai remia 
ti visomis

vedama politi

Rockfordo lietu- 
ir pasiryžę rem- 
išgalėmis mūsų]

, šalies valdžią ir jos pada
rytus ryšius su alijantais, 
kad laimėti pergalę prieš 
barbarus nacius ir japonus 
ir kartu budi — seka kiek
vieną žingsnį mūsų alijantų 
Churchillio ir Stalino, kurie 
dar neužbaigę karo, o jau 
grobiu dalinas-; sykiu ap
gailestaujame, kad tas gali 
pailginti karo laimėjimą.

Tarybos skyriaus atstovas
Juozas Bacevičius

Lietuvis apdova
notas medaliu

kū

do-
ne-
ra-

Žmogus nors ir būtų 
riausias, bet be religijos 
gali turėti tikrojo sielos 
mumo, nes jis tuomet priiyg ; 
sta gėlei, turinčiai užtekti- j 
nai šviesos ir šilimos, bet į 
negaunanuiai drėgnumo ir 
vystančiai.

ios F SUDRIK I
INC.

3241 S. Halsted St |
s
I
i
i
i
i

CHICAGO, 8. ILL.
Tel. CALumet 7237

ki- 
y- 
ir 

šio

Churchillio 
pataikavimu 
maskoliams; 

bisve

So. Boston, Mass. — A- 
py linkę j e gerai žinomas lie
tuvis Įeit. V. Pastelis, bu
vęs orkestros vedėjas,
rio tėveliai, brolis ir sesuo 
gyv. W. Broadway, dabar 
yra Prancūzijoj. Jis už pa
sižymėjimus karo veiksmui, 
se gavo bronzinį žvaigždės 
medalį.

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie 1945 metams užsisa
kytu dienraštį “Draugą”.

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS-^
pKOGRAMA

-> Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Larsvintojai ir 
užkariautojai

Sąjungininkai, arba, 
taip tarus," olijantai, tai 
ra. amerikonai, anglai 
maskoliai, dabar, laike
karo, mėgsta save vadinti 
vien tik liberatoriais, tai y- 
ra, išlaisvintojais pavergtų
jų tautų. Bet ar tas atitin
ka tikrenybei ? Anaiptol! Iš 
tų trijų bendrų, kaip laik
raštininkas George E. So 
kolsky straipsny: Libera- 
tors and Conąuerors tilpu
siam anglų dienrašty “The 
Philadelphia Inąuirer”, lai
dos 27-to gruodžio rašo, tai 
tik vos vien amerikonams 
iki šio laiko dar atitinka tas 
kilnusis vardas liberatorių 
— išlaisvintojų. Bet masko
liams, anot jo, tai pritinka 
vien tik vardas užkariauto
jų, pavergėjų — conąuerors. 
Kad tas yra tiesa, kaip kad 
jis sako, tai tarp kitų mas
koliais pavergtųjų valsty
bių, anot jo. geriausiai tą 
žino ir Lietuva; kad mas
koliai yra vien tik pavergė
jais. bet anaiptol neišlais- 
vintojais.

O apie anglus, tai jis tą 
dalyką nagrinėdamas, nuty
li; matyt, neb’r.orėdamas er 
zinti John'ą Bull’ą tąja pas
taba, kad pastarasis prisi
žiūrėjęs “ apekūniškiems da-

Straipsnį puošia dar ir at
vaizdas a. a. Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos i: : 
Juozo ir Marijonos Bačiūnų

Peržvalg&jas įvairios 
spaudos

Žinok gerai, kad didžiau
sias laisvojo ir susipratusio 
žmogaus priešas yra bolše
vizmas ir nacizmas.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

m gyvūni
ja. i i-.Jarui iš< g- 

nio<J rniškiausia 
regėjimo mokslą?

Tik viena pora 
mtii. Saugokit 
zaminuoti jas 
metodą, kurią, 
gali suteikti.

30 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praski

na visą akių (tempimą.

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

OPTOMET RISTA I
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
T< I< iena-: CANAL 0523, Ciilcago 

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

Trečiad. ir Šeštad. 9:30 a. m.
.iki 7:00 p. m.

Tek YARds 4641

I. RIMDZUS, D. C
UHIROPR AKTORIUS

19 Metų Patyrimo 
4649 So. Ashland Avė.

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

I I
j cuvę Rakandų,
j Rekordų ir Radio Setų mū- Į 
į sų baltame name. Visi de- į 
į partmentai po vienu stogu Į 
j Čia rasite didelį ir įvai- Į 
Į rų pasirinkimą viršnuro Į 
į dytų dalykų — už priei- | 
į namas kainas
i _________________ !
I REIKALE PASINAUDOKIT! 
I_________-__ _____ !
!-------------------- 1
I BUDRIKO RADIO VALANDOS: ! 
' WCFL, 1000 K., Nedėlios 

vakari' — 9:30 P. M.
WHFC. 1450 K., Ketvego 
vakare — 7 :OO F. M..

---------★
Užlaikome ai dėlę krau- Į 

Jewelry. į
DR. STRIKOL'IS

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedeliomis pagal sutartį 
Offiee TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

■ I ■

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Offiee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

tei.

I 
i

į ®

i Didžiausia Lietuviu
i Jewelry Krautuvė i 
! Parduodame Laikrodžius, Laik- -- 
Į rodėlius, Anksinina ir Deiman-1 
Į linius Žiedus, Rašomas Plunka- j 
į nas ir įvairius 
j kitokius auk-
I kinius daiktus 
Į ui PRIEINA- 
tMAS JUMS 
j KAINAS!
I
9

į -------
į Turime dideli 
j ir gerą pasi- 
? rinkimą MiiTilrij rinkimą Muzikališkų Instrumen- i 

tų, Muzikališkų Knygų, Stygų.
! Rekordų ir įvairių kitų muzi- I 
Į kalių daiktų.

! Taipgi taisome Laikrodžius I 
Laikrodėlius, Žiedus. Rašomai I 

j Plunksnas, ir Muzikalius In- j 
. strumentus. Pasinaudokite!

[ JOHNAKASS I
i
i

I ė

I

%
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visu Pries-karę Padirbtu Daiktų!

Ateikite

Telefonas SEELEY 8760

Mūsų pačių padirbti grasūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrosas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

šiandie! I

fEWELRY — WATCHMAKEB 1 
— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE’
Pbone: LAFAYETTE 8617

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

,2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

I
L

ITlAPGlJTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

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

6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

4*
Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien noo 2:00 fld 8:00 nL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartas.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Tr^čiadienisia 

ir šeštadieniai* 
Valandos; 3 p. p. iki & xak.

YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRgtaia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 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 JO
Wert S5th street

Trečiadienio Ir Settadlenlo Takarala 
Ofisas yra uidanta*.

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

Bau-

paže-Nieks negali mus 
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANaI 6123

W DR. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v* 
Sekmai!, Trečiad. ir Šeštadieniu 

vakarais ofisas uždaryta*, 
REZIDENCIJA f 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

4
TeL CANal 0257

Rez. TeL: PROspect 665J

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave> 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3p.> 

6 iki 9 vaL vakare.

»

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirham* savo rankry 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS: 
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.

f

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Ree. TeL REPublic 6054 
Jeigu neatsiliepia — 
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Jr nuo 6 Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pnnrit 
LLas. (Jablonskis^

i
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'HELP W A N T E D
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S“ D R A U G O ”
DARBŲ SKYRIUS gg

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIi  
“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DKPARTMKNT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-»48»

HF.LP WANTED — MOTERYS SVEIKATA...

HELP \VANTED — VYRAI

SIUVIMO 
MAŠINOMS 

OPERATORIŲ
—1K—•

BRANGUS TURTAS
Bale DR, RACKU8 
4204 Archer Avenue, Chicago

Keistas ir įdomus įvykis!

Žmonės gatvėje sumetė 912
DU KAREIVIAI NUMETĖ NIKELĮ GATVĖJE DĖL 

JUOKO. — O KITI ŽMONĖS SUMETĖ $712. — PI
NIGAI PAAUKOTI RAUDONAJAM KRYŽIUI.

CORE MAKERS
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum Į 
eastings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo. 

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

KRAUJO LIGOS

CHICAGOJE
Prisiekė

PAPR. DARBINIKŲ 
ŠLAVĖJŲ 

DŽENITORIŲ

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

taip: Raudonųjų celių (ery- 
throcytes) randasi nuo 5 
milijonų iki 7 milijonų kiek
viename kubiškame milime
tre (c.mm.); baltųjų celių 
(leucocytes) nuo 5000 iki 
9000 kiekviename kubiška
me milimetre; hemoglobino 
nuo 95 iki 100 nuošimčio: 
ore esantis kraujo pirmas 
lašas privalo 
2 minutes, o 
per 1 minutę, 
šas per pusę

Jei raudonųjų celių ran
dasi mažiau nei 5,000,000 
viename kubiškame milime
tre, tai reiškia kad žmogus 
yra anemiškas, kad jo krau- 

~ jas yra perblėdnas ir silp
nas. Yra įvairių laipsnių a- 
nemijos. 
kraujas, 
žmogus, 
pavojų.

Kitą sykį patieksiu žinių 
apie anemiją.

—DĖL—

Dirbtuvėje gaminanti 
produkcijos įrankius

PASTOVUS DARBAI 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

MOTERŲ
Valandoms:

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

5:30 vak. iki 12 naktį
KARO PRAMONĖJE

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA

Core Makers

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

TAIPGI REIKIA
Atsišaukite

Molderių
Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar ne, 
prie Aluminum eastings. 
mokama laike lavinimo.
•karo darbai. Atsišaukit 
dienomis nuo 8 ryto iki „ rt.. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

dirbti : 
Alsa i 

100<* ; 
darbo ■ 
5 pp. i

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

VIDUI PIENINĖJE 
DARBININKŲ 
GERA MOKESTIS

Apmokamos atostogos po vienų 
metų tarnystės. Grupės apdrau- 

dos ir ligoninės pienas.

SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATORIŲ 

CAFETERIA DARBINIKIŲ 
ASSEMBLERS 
DŽENITORKŲ 

OILERS 
SARGIŲ

Supažindinęs skaitytojus 
su įvairiomis širdies ligo
mis, dabar pakalbėsiu apie 
kraujo ligas.

Kraujo ligų yra įvairių 
įvairiausių; o priežasčių, 
kurios sugadina kraują, tai 
yra daugiau nei girioje me
džių. Taigi čia nebus įma
noma viską išsamiai išdis- 
kusuoti, o tik pačius būti
niausius ir dažniau pasitai
kančius klausimus apie 
kraujo ligas paliesti.

Be kraujo nėr gyvybės. 
Nubėgs kraujas, mirsi.

Blogas kraujas, silpnas 
kraujas, reiškia kūnui ligą.

Kraujas neturįs savyje at 
sparumo, neturi jėgų nuga
lėti mikrobus, negali sėk
mingai kovoti su infekci
nėmis ligomis.

Modemiškame amžiuje, su 
mikroskopo pagalba, su 
moksliškomis priemonėmis 
nesunku yra pažinti- kraujo Daktaro atsakymai į 
nenormalumus. Senovės ga- klausimus 
dynėje nebuvo galimybės 
tiksliai kraują išanalizuoti. 
Medicina progresuoja.

Normalaus kraujo vaiz
das. — Sveikame subrendu- 
siame žmoguje, kurs turi 
tarpe 20 iki 40 metų am- litus ne. Bet žmogus turin-
žiaus, kraujas atrodo ši- tis Diabetes Mellitus gali
___________________________  ilgai bei naudingai pagy- 
SUPAŽINDTNKTTE KITUS__venti jei tik pildys

SU DIENR “DRAUGU’’

sukrekėti per 
sekantis lašas 
o trečiasis la- 
minutės.

Juo 
juo 
juo

blėdesnis yra | 
silpnesnis yra 
daugiau yra

Atsakymas N. W.: — Y- 
ra dvejopos rūšies cukrinės 
ligos: viena rūšis vadinasi 
‘‘diabetes mellitus”. Diabe- 
tes Insipidus yra lengvai 
pagydoma, o Diabetes Mel-

Vieną sekmadienį po pie
tų moteriškė laukė savo 
draugės prie Toledo teatro, i 
kuris buvo arti ŪSO centro. 

Į Moteriškė išgirdo kalbant 
du kareivius. Numetė nikelį 
šaligatvėje ir vienas karei
vis pasakė: “Kai kas nors 
sustos ir bandys paimti ni
kelį, mes pasakysime: “ne
valia imti, nevalia imti”. Ka
reiviai žiūrėjo į nikelį.

Pagaliau praeivis pastebė
jo pinigą, paskui pažiūrėjo 
į du stovinčius kareivius. Jis 
nusšypsojo ir numetė kvo- 
terį šalia nikelio, ir nuėjo. 
Moteris, kuri pastebėjo, kad 
vyras numetė pinigą, ir ji 
numetė pinigą šaligatvėje, 
šalia kitų pinigų. Kiti ei
nantieji tą pat padarė, ir pi
nigų krūva didėjo, kur du 
kareiviai stovėjo. Moteriškės 
draugė atėjo ir jos nuėjo į 
teatrą.

Kai dvi moteriškės išėjo 
iš teatro po trijų valandų, 
jos pastebėjo didelę žmonių 
minią gatvėje, kur žmonės 
buvo apsupę pinigų krūvą. 
Po penkių valandų demonst
racija buvo sulaikyta, nes 
žmonių būriai trukdė gatvė
je susisiekimą. Kareiviai su
rinko pinigus ir juos suskai
tė. Didelis nustebimas, buvo 
sumesta gatvėje $712, kų-1 
riuos kareiviai padovanojo 
Raudonajam Kryžiui.

Paraginkite

Paraginkite savo pažįsta
mus, draugus ir kaimynus, 
kad jie užsisakytų 1945 me
tams dienraštį “Draugą”. 
Tikrai įdomus laikraštis.

Nigel Campbell >priėmė 
priesaiką kaipo Chicagos 
kolektorius internal revenue. 
Jis priesaiką davė praeitą 
pirmadienį. Jis užima Carter 
Harrison vietą. Campbell 
yra pirmame Illinois distrik- 
te kolektorius.

Kitur iškeliavo
šio karo metu Oaklaho- 

mos valstija neteko 300,000 
gyventojų. Tie žmonės iške
liavo į kitas valstijas dirbti 
karo pramonėse.

Platinkite dienraštį “Drau
gą”. Tai įdomiausias laikraš
tis.

Pametė žiedą
Gus Lipman, 5001 Drexel 

blvd., pranešė policijai pra
eito pirmadienio vakare, kad 
jis pametė safiro žiedą, už 
S300 vertės, arti savo namų.

Nesurado
Mokslininkai dar nesura

do būdo, kad padarius tokį 
metalą, kuris būtų kietesnis 
už deimantą.

I

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

NATHAN 
KANTER 

“LietuviAkaa 
žydukas”

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St

3

įsakymus, įnimant 
vartojimą daktaro 
roję.

daktaro 
Insulino 
priežiū-

BOWMAN DAIRY CO
140 W. Ontario, 
4195
7524

■
Mr. Schvvabe 

Mr. ®/«hnltz 
R’ver Forest,

4149

N- Kostner. 
Centrai Avė.

Mr. Blaine
S. Statė St., Mr. Mathews

Neapleiskime savo tarnyboje 
vaikinų dabar ! !!

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

n®DEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

★ ★

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKU 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI’

PATARNAVIMAI

VYRAI IR MOTERYS
DARBAS TIKTAI DIENOMIS TAISOME

ELECTRO-MOTIVE
JOHNSON & JOHNSON

GAS MASK DIVISION 
4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277

Skalbiamas Mašinas, Refr> 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
TeL YARDS 1866.

DIVISION CORE MAKERS

GENERAL MOTOR.S
CORPORATION

ir
TENDERS

Patyrimo Nereikia

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

Atsakymas O. S. — 
jūsų minima “dietišen 
ra jokia daktarka, o tiktai 
paprasta humbukierka; y- 
patingai humbukiškas yra 
jos pasakymas, būk “alu- 
mininiai indai sužadina vė
žį”. Tamsta netikėk, būk 
rami, nes nuo aliumininių 
puodų niekas vėžio negauna.

Atsakymas V. A. — Aiš
ku. kad miegoti kuomet ra
dijo groja, yra nesveika 
nervams. Tinkamiausia žmo 
gus gali išmiegoti ir pasil
sėti tamsoje ir tylumoje.

HELP WANTED — VYRAI

Turi
CRANE CO.

Patyrusiems ir EMPLOYMENT DEPT.

Nepatyrusiems
4000 S. KEDZIE AVĖ.

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

(Šv. Pranciškus)

LA GRANGE

ATSIŠAUKIT Į

EMPLOYMENT OFISĄ
55th Street ir Joliet Rd.

Skelbkitės “Drauge”.

Tiesiog AVest Towns ir Bluebrrd 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.
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Kiek neteko?
LONDONAS.—Viso 3.648,- 

000 darbo valandų buvo pra
rasta Britanijoje 2.041 strei
ke, laike pirmųjų vienuoli
kos mėnesių 1944 metų, dar
bo ministerija pranešė sau
sio 1 d., 1945 m. Tai buvo 
didžiausias nuostolis laike 
dvylikos metų, ir pažymima, 
kad 1943 metais buvo pra
rasta 1.810,000 dienų.

Phone: YARDS 6054

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO, ILL.

REIKALAUJA
ARC WELDERIŲ FLAME CUTTERS
PRODUCTIVE 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 
JIG BORE OPERATORIŲ

★ ★ ¥ ¥
Moderniška Karo Dirbtuvė, Geros Darbo Sąlygos. WAR 
LABOR BOARD užtikrintas mokesčhj ratos ir merit rating 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti pirmyn taip greitai kaip 

išmokstate ar parodote savo gabumus.
EMPLOYMENT DEPARTMENT

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

IMKIT DOUGLAS PARK “L” IKI DURU

Kaip ilgai?
Vidutinis musės amžius 

yra 10—15 dienų. Tik reta 
musė išgyvena du mėnesius.

Atsakymas M M. — Sau
lės spinduliai per lango stik 
lūs įeina į kambarį neturi 
gydomos vertės, mat, vio 
lėtiniai saulės spinduliai per 
paprastą stiklą nepereina, o 
tik violetiniai spinduliai 
sveikatai yra naudingi.

S.

nes vieti-

Atsakymas P. N.
Patarčiau pildyti savo dak
taro patarimus, 
niai daktarai geriau žino
vietinias gyvenimo sąlygas, 
geriau pažįsta vietinias tro 
pikti ligas. Laiškas seka, jei 
tik karo cenzūra pra’eis... 
gaila, aš ispaniškai nemo
ku, o tamsta gal angliškai 
mažai moki, tad nelengva 
man sveikatos reikalais tam 
štai ką nors patarti. Mane 
geriausi linkėjimai visiems 
Kolombijos lietuviams, jei 
apart tamstos jų daugiau 
randasi.

Kančia 
mokykla.

t a i didvyrių
Maironis.
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
STOKEB COAL, Aukštos rūšies, gy 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP.................................g5
PETROLEUM COKE (Course).. Jyg 
PETROLEUM COKE (Pilė Kun)
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........gg

STASYS LITWINAS SAKO
K "R R 12 Tai Geriausias Laikas Pirkti 

UnDnn — visokios rūšies namams
REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik- 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard 
menų (Harduare) — Pleisterio — 
Vamzdžių ir tL

— Plaster Board— 
Cemento — Srutų

TEIKIA DYKAI!APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ

STASYS LITWINAS, Vedėjas. į
CARR MOODY LUMBER CO. !

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

10546 S. Artesian, CED. 1739
%

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

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

P
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DRAUGAS •
•T THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

X334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

...- by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY

r : •< .* . • * ” . - - ’ » ' f • . - $

A member of the Catholic Press Association
$6 .00.per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c percopy.

Advertžsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ............................................................  $7.00
Pusei metų .................... . .......................................’... 4.0Q
Trims mėnesiams .............    2.00
Dviem mėnesiams . ...............................................   1.50

, Vienam mėnesiui ..........................................................................75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ..........................    ;............. $6.00
Pusei metų ..........................................................   3-50
Trims mėnesiams .................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .............. ......................... .. •.........................75

Užsieniuose:
Metams .......................   $8.00
Pusei metų -..................................................... •..................  4.50
Trims mėnesiams .............................'................................. '. 2.50
Pinigus reikįi 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 ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ‘ ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, 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, 1879.

Amerika prieš Maskvos suktus planus
Persiorganizavo Lenkijos Laisvinimo Komitetas Liu

bline ir pasivadino save laikinąja Lenkijos vyriausybe. 
Kadangi tasai komitetas buvo sudarytas ir užlaiko
mas tam tikslui, kad aklai tarnauti Maskvos imperia- 
listiškiems tikslams, todėl ir iš Liublino ‘‘vyriausy
bės” nieko kito negalima bus laukti. Ji bus tokia Sta- 
lino-Molotovo pastumdėlė, kokia Lietuvoje yra Palec
kio “vyriausybė”.

Šią Liublino “vyriausybę” Maskva, žinoma, pripa
žins, nes tai yra jos pagimdytas kūdikis. Ją pripažins 
Čekoslovakijos ir Jugoslavijos vyriausybės, nes ir joms 
visą politinę liniją nustato Maskva. Didžioji Britanija, 
nors jos premjeras Churchill ir pasisakė už Maskvos 
pretenzijas į rytų Lenkiją, tuo tarpu vargu pripažins 
Liublino valdžią, nes dar nėra atšaukusi savo pripaži
nimo Londono vyriausybei.

Svarbu, kaip pasielgs Jungtinės Valstybės. Užsienių 
reikalų sekretorius Ed. Stettinius gana aiškiai pareiš
kė, kad Liublino vyriausybės nepripažins. Jungtinės 
Valstybės teisėta Lenkijos vyriausybe laiko Londone 
veikiančiąja.

Kitaip ir negali būti.
Londoniškė vyriausybė yra prieškarinės Lenkijos val

džios tęsinys. Ji įeina į jungtinių tautų sąstatą. Ji turi 
ryšių su Lenkijos pogrindžio sąjūdžiu, kurio vadai tik 
ją tepripažįsta teisėta lenkų tautos atstovybe. Ji turi 
savo kariuomenę, kuri gauna stiprią Amerikos ir An
glijos paramą ir kurios daliniai kariauja keliuose fron
tuose šalia sąjungininkų armijų. Amerikos lenkai (jų 
čia yra apie penki milijonai) taip jau remia Londone 
veikiančią Lenkijos vyriausybę. Prieš Maskvos žaidi
mą su Liublino komitetu jie griežtai protestuoja.

Liublino komitetas, aišku, lenkų tautos neatstovau
ja. Tai yra nedidelė Maskvos bolševikams parsidavusi 
lenkų grupė. Jos politika, tai Maskvos politika, jos 
tikslas — Maskvos imperialistinių ir komunistinių sie
kimų tikslas. Jei tos grupės vyriausybė būtų pripa
žinta, Lenkija būtų sovietinė-komunistinė ir ji nebega
lėtų atsisteigti kaipo laisva ir nepriklausoma valstybė.

Vis tik labai gera, kad Jungtinės Valstybės nepri
pažįsta smurtiškų Maskvos žygių. Tai yra gana ryš
kus ženklas, kad mūsų vyriausybė laikysis Atlanto 
Čarterio principų ir stengsis paveikti ir į Maskvą ir į 
Londoną, kad sustotų lenktyniavę dėl įtakos sferų ir 
varinėję jėgos politiką, kuri visai galėtų suardyti pas
tovios taikos atsteigimo planus.
★

Kongresui susirinkus
Šiandien renkasi naujasis (79-tasis) Jungtinių Ame

rikos Valstybių kongresas. Jo atstovai susirenka la
bai svarbiu momentu. Susirinkę tuoj turės rišti nepa
prastai svarbias problemas ir užsienių politikoj ir vie
tos reikalais.

Užsienių politikoj padėtis yra gerokai susikompli
kavusi. Maskvos ir net Londono paskutinieji žygiai 
buvo tokie, dėl kurių Amerikos visuomenė nerimauja 
ir kurie kongrese turi būti išaiškinti.

Greičiausiai rytoj kongrese kalbės Prezidentas Roose
veltas. Jo kalba, aišku, lies ir užsienių politiką ir na
mų vidaus reikalus. Jo nurodymai turės palengvinti 
kongresu atstovų darbą.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
- —.............. — - ............ - 

Prez. Roosevelto kalba visuose pasaulio kraštuose 
yra laukiama.

Stalino žygiai Lenkijoj, Baltijos kraštuose, Balka
nuose, Churchillio paskutinioji kalba anglų parlamen
te, paties p. Roosevelto neaiškus pareiškimas apie At
lanto Čarterį į jungtinių tautų tarpą įnešė lyg ir dis
harmoniją. Daug kas suabejojo apie jungtinių tautų 
vadų nuoširdumą. Daugeliui susidarė įspūdis, kad ka
riaujama ne be už teisingos ir pastovios taikos atste'i- 
gimą, bet likvidavimą mažųjų tautų ir rusų bei britų 
imperijų sustiprinimą. Todėl Prezidento Roosevelto kal
ba turės tas abejones išblaškyti, aiškiai ir detaliai 
Jungtinių Valstybių tarptautinės politikos tikslus iš
dėstyti.

Reikia manyti, kad naujasis kongresas ir Preziden
to Roosevelto administracija vieningai darbuosis, kad 
pagreitinti pergalės laimėjimą ir kad įgyvendinti de
mokratijų paskelbtus karo tikslus — atstatyti pasto
vią ir teisingą pasaulio taiką.
★

Reikšmingas admirolo pareiškimas
Spaudos atstovai kalbėjosi (Naujų Metų dieną) su 

admirolu Nimitz (Pacifike). Jis jiems pareiškė svar
bių dalykų. Pirmoje vietoje jis pareiškė noro, kad So
vietų Rusija įstotų į karą prieš Japoniją. Anot jo, tai 
pagreitintų Japonijos karo mašinos sutriuškinimą.

Bet, kaip visi gerai žinome, Sovietų Rusija, tiek 
daug gavusi visokios paramos iš Amerikos, ne tik 
kad nekariauja prieš japonus, bet priešingai — ge
riausius santykius su jais palaiko ir biznį daro.

Admirolas Nimitz mano, kad taikos nebus galima 
atstatyti tol, kol Japonija nebus nugalėta. Ją nuga
lėti bus galima tiktai tuomet, kuomet bus įsiveržta i 
jos teritoriją. ‘‘Aš pranašauju nelinksmus 1945 me
tus Japonijai” — pasakė adm. Nimitz. Tai reiškia, kad 
dar šiemet galima laukti invazijos Japonijon.

Į japonų nugalėjimą adm. Nimitz žiūri visai opti
mistiškai. Ir, be abejonės, jis žino ką kalba. Jo vado
vaujamas karo laivynas pasiekė nepaprastai didelių 
laimėjimų ir mūšiuose jūrose ir darant invaziją į įvai
rias Pacifiko salas, kurių visa eilė jau paimta ir iš 
kurių daromi tolimesni žygiai, besiartinant prie Ja
ponijos.
★

Amerikos Raudonasis Kryžius
Amerikos Raudonasis Kryžius jau rengiasi prie me

tinio vajaus, kuris netrukus bus paskelbtas.
Šiemet karo frontas yra žymiai padidėjęs. Visur 

eina dideli ir kruvini mūšiai. Suprantama, kad daugiau 
yra sužeistųjų, daugiau reikalingų greitos pagalbos. 
Todėl Raudonojo Kryžiaus darbai ir reikalai šiemet 
yra žymiai didesni. Visuomenė turės būti jautresnė 
ir duosnesnė. nes didesnes pinigų sumas turės sudėti.

Reikia turėti galvoj ir tą, kad Amerikos Raudonasis 
Kryžius turi reikalą ne tik karo frontuose, bet visur. 
Kiekviename nelaimingame atsitikime, nepaisant ku
riam pasaulio krašte jis įvyktų, Amerikos Raudonasis 
Kryžius greitai eina į pagalbą.

Ir mes būkime prisirengę prie svarbaus AR? vajaus
★

L. D. S. seimas
Sausio 13 ir 14 d. Lietuvių R. K. Darbininkų Są

junga laikys savo seimą. Seimas bus Nekalt > Prasi
dėjimo lietuvių parap. salėj, Cambridge, Mass. Tiks
las — pasvarstyti darbininkų reikalus, sustiprinti or
ganizaciją ir išrinkti valdybą. L. D. S. leidžia laikraštį 
“Darbininką.”

Šie laikai seimams nėra patogūs. Į L. D. S. seimą 
iš tolimesnių kolonijų nedaug kas tenuvažiuoja. Užtat 
kas turi gerų sumanymų, pasiūlymų, laiškais juos ga
li pasiųsti.

Šūktelėjimas prieš galą
Naujų Metų išvakarėse kalbėjęs Hitleris. Ar ištik 

rųjų kalbėjo pats Hitleris, ar kas kitas jo vardu, nieks 
tikrai pasakyti negali.

Bet visvien. kas ten nebūtų kalbėjęs, toji kalba at 
rodė paskutiniu nacių pasispardymu. Kalbėtojas šau
kė, kad vokiečiai kariausią iš visų savo jėgų ir “karą 
laimėsianti 1946 metais.” Kas iš vokiečių nekariaus, 
tam gręsia mirties bausmė.

Tai buvo ne kalba, bet histeriškas šūktelėjimas pr ieš 
galą.
★
Manoma, kad Turkijos vyriausybė netrukus atida

rys Dardanelius jungtinių tautų siuntiniams gabenti į 
Sovietų Rusiją. Tai būtų svarbus įvykis sąjungininkų 
karo eigoje.
★

Gauta žinių, kad švedai organizuoja savanorių vie
netus, kurie kariaus Norvegijoj, kai sąjungininkai ten 
pradės karo operacijas jai išlaisvinti. Tai yra gana 
reikšminga

pripažinti šį principą reiš
kia, kad neužlaikymas pri
gimtų žmogaus teisių nelie
čia pasaulinę taiką.”

“Šiame momente, įvyk- 
dinti pasaulinę taiką, mūsų 
tauta stengiasi sunaikinti 
kai kurias ideologijas, ku
rios nepripažįsta žmogaus 
teisių šalyse kurias mes iš
laisviname. Mes laikome, 
kad dėl tikros ir pastovios 
taikos kad kiekviena tauta 
kuri prisidės prie šios pa
saulinės organizacijos turės 
gvarantuoti prigimtas tei
ses žmogaus, šeimos ir ma
žumų grupių savo civiliame 
ir tikybiniame gyvenime. 
Mes žinome kad tiranija už
kerta kelią pasaulio taikai.”

“Tauta, kuri nepripažįsta 
savo žmonių prigimtų tei
sių, nekooperuos palaiky
mui taikos, laisve pagrįs
tos. Tokia tauta seks savo 
tarptautinę politiką.”

Žydų konferencija Atlan
tic City priėmė rezoliuciją 
remiant naują demokratinę 
tvarką, kuri įgyvendins At
lanto Čarterį be jokių re
zervų, pagal sekamų prin
cipu

Trečiadienis, sausio 3,- 1945

Mažųjų teisės po 
karo

Dvi svarbios konferenci
jos, viena katalikų, kita žy
dų, neseniai svarstė tauti
nes, rasines ir tikybos ma
žumų teises pokariniame pa 
šaulyje. Abi konferencijos 
ragino, kad tos teisės pri
valo būti tarptautinės or
ganizacijos apsaugojamos.

A. J. Valstijų katalikų 
vyskupai, kuriuos atstova
vo National Catholic Wel- 
fare Conference Adminis- 
tratyvė Taryba, pasiremda
mi katalikų tikėjimo moks
lu, priėmė ir paskelbė savo 
nusistatymą apie ateities 
taiką. Svarbi žydų konfe
rencija dviems savaitėms 
vėliau Atlantic City, New 
Jersey, nors svarstydama, 
pirmoj vietoj, baisų likimą 
žydų tautos žmonių ašies 
okupuotose šalyse pareiškė 
savo nusistatymą kaslink 
taikos ir mažumų teisių 
laisvame demokratiniame 
pokariniame pasaulyje.

Katalikų vyskupai savo 
pranešime tiki į sunaikini
mą ideologijų, kurios nepri
pažįsta žmogaus teisių a- 
šies šalyse, ir į laisvą žmo
niją ir laisvas tautas. Tas 
pranešimas dešimt svarbiau 
šių Katalikų Bažnyčios pre
latų pasirašytas pabrėžia, 
kad kiekvienas Amerikos 
pilietis turi pripažinti savo 
atsakomybę kaslink įsteigi
mo ir užlaikymo taikos. Jie 
rekomenduoja tautų organi
zaciją, kuri būtų Pasaulio 
Teismu, ir turėtų tikrai ju
ridinę teisę.

Kalbėdamas apie “žmo
gaus teises” pranešimas pa
reiškia, kad net “pačioje 
valstijoje tautinis suvere
numas pripažįsta žmogaus 
ir šeimos prigimtas teises. 
Kadangi civilė vyriausybė 
neteikia šias Dievo duotas 
teises, tad ji negali nei at
imti jas.

Pranešimas tęsia-. “Tau
tos ideologija vidujiniame 
gyvenime yra rūpestis tarp
tautinės bendruomenės. Ne-

Iš PACIFIKO FRONTO

Nuotrauka iš amerikiečių invazijos Mindoro salon. Ka
riuomenės daliniams besiartinant prie krašto, didelė ug
nis atidaryta iš karo laivų, kad sudaužius japonų pakraš
čių įsistiprinimus. (Aęme-Draugas telephoto)

1. Įsteigti tarptautinį tei
sių bylių, kuris apsaugotų 
gyvybę ir laisvę visų gy
ventojų visų šalių, neišski
riant kilmės, tautos, r? sės, 
tikybos, arba kalbos. '

2. Lygias teises v4 ' ms 
piliečiams kiekvienoje šaly 
je.

3. Pareikšti, kad anti-se- 
mitizmas ir panašūs žygiai, 
kurie ugdo rasinę arba ti
kybinę neapykantą, yra per
žengimai visos politikos ir 
įstatymo.

4. Ugdytojai religinės ir 
rasinės neapykantos perse
kiojo ir katalikus ir žydus. 
Jų sekėjai ir giminės gyve
na beveik visose pasaulio 
šalyse.

Panašumas nusistatymų 
šių konferencijų yra įdo
mus ir užinteresuos visus, 
kurie tiki rytojaus geresnį 
pasaulį.

Tik sužalotos

PARYŽIUS. — Praneša
ma. kad Strasbourgo ir Metz 
katedros nebuvo sugriautos, 
bet tik sužalotos, kai Alzasą 
išlaisvino garsi prancūzų di
vizija, vadovaujant genero
lui Leclerc’ui. Katedros bus 
galima pataisyti.

12 metų mergaitė...
FORT WAYNE, Ind. — 

Sausio 1 d., 1945 m. negrė 
mergaitė, 12 metų amžiaus, 
pagimdė dukrelę, kuri sve
ria 5 svarus ir 9 uncijas. Kū
dikis gimė ligoninėje

Užsidaro
Šaltųjų kraštų meškos žie

mos miegui neužsidaro. O 
meškos gyvenančios mūsų 
klimate tai daro — žiemos 
miegui jos užsidaro.

JKREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN^
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

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

VAL : — nuo 9 ryto iki 5:10 p.p. etvlr. iki 9. Šežtad 9 iki 12
AJ %

WHOLESALE 

FURNITURE
BROKER

Everything In the fine of 
Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative 

SHOWBOOMS IN
MERCHANDISE MART
For appolntment call —

BEPUBLIC 6651
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Trečiadienis, sausio 3, 1945 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOiS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vargdienių Seserų 
Gildos pramoga 
pavyko

Cicero. — Gruodžio 31

visoms kitoms už prisidėji
mą, gausų atsilankymą ir 
didelę paramą ir su nekant
rumu lauksime kitos p-nios 
Lankauskienės namuose.

\

d. 
praeitais metais, Vargdie
nių Seserų Gildos narės tu
rėjo “bunco party” pramo
gą Elenos Motekaitienės na
me; labai gražiai pasisekė, 
dalyvavo daug žaidėjų, kaip 
vietinių taip ir svečių iš ki
tų kolonijų, kurie turėjo pro 
gos arčiau susipažinti su 
Vargdienių Seserų Gildą, 
kas per viena ir koksai jo
sios tikslas. Gildos valdyba 
sudėjo nuoširdžius linkėji
mus ir išaiškino Gildos tiks
lą.

‘•9
Ačiū šeimininkėms ir ren

gėjoms už vaišes ir visas 
kitas gėrybes.

Pramoga dave- gražaus 
pelno; daugelis pasižadėjo 
palikti per seimą, kuris į- 
vyks balandžio 29 d., amži
nais nariais.

Sveikiname Cicero Gildos 
nares ir veikėjas ir iš anks
to spėju, kad ciceriečiai sei
me šiais metais ims viršų. 
Užtat kitos kolonijos nenu 
stokime vilties ir pradėkime 
dirbti ir rengtis. J. K. j

I a

Bridgeport. — ARD 2-ro 
skyriaus susirinkimas 
sausio 5 d., tuojau po 
maldų, parapijos salėje, 
rėš prašomos atsinešti 
vanėlę 25c vertės ruošiamai 
“grab bag”. Be to, bus už
kandžiai ir “door prize”. 
Nariai ir narės prašomi 
skaitlingai atsilankyti.

Valdyba

bus 
pa-
Na-r 
do-

Bridgeport. — Kat. Fede
racijos 26 skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks Šv. Jur
gio parap. mokyklos kam
bary, sausio 3 d., 7:30 v. v. 
Yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. Malonėkite daly-i 
vauti. J. Šliogeris

Tovvn of Lake. — šv. Mo-

nikos Našlių draugija ren
gia vakarą sausio 14 d., pa
rapijos salėj. Draugijos va
karai pasižymi įvairumu ir 
smagumu. Visi kviečiami 
smagiai laiką praleisti.
•d«a

į visi išsivystytų į žuvis, tai 
per penkis metus užpildytų 
visą Atlantiko vandenyną. 
Tačiau gamta turi savo nor
mą — išsivysto labai nedi
delis codfish žuvų skaičius.

Skelbkitės “Drauge”

Parengime dalyvavo biz- 
nerkos — Balčiūnienė ir Elz 
bieta Lankauskienė. Pasta
roji, .E. Lankauskienė pra
tarė keletą žodžių ir pakvie
tė Vargdienių Seserų Gildos 
nares Ciceroje kitą paren
gimą turėti jos namuose 
E. Lankauskienė gyvena ad
resu 1904 S. Cicero Avenue. 
kur veda savo gražų biznj. 
Dalyviai entuziastiškai suti
ko E. Lankauskienės kvieti
mą, pasižadėjo visi dalyvau
ti.

Elzbieta Lankauskienė y- 
ra žymi rėmėja visų kata
likiškų ir tautinių reikalų; 
taip pat ir dienraščio “Drau
go”.

Programai vadovavo žy
mi veikėja Valerija Moze- 
rienė, jai gelbėjo jos drau
gė ir žymi veikėja Brazaus
kienė, pramogos ir namų 
šeimininkė E. Motekaitienė, 
Gildos finansų sekr. S. Bal
sis ir kitos.

i

A
MYKOLAS

T.
BUČKIS
vai. vak.. sulaukęs 57m. amž. 

Klovainių parap., 
Amerikoje išgyveno 36 metus.

moterį Domicėlę (po tėvais Do-

Vargdienių Seserų Gildos 
centras nuoširdžiai dėkoja 
Elenai Motekaitienei už lei
dimą savo namų pramogai, 
rengimo komisijai už pasi
darbavimą, biznierkai Elz
bietai Lankauskienei už su
teiktas dovanas pramogai ir

ROSELANDE
Laidotuvių Direktorius

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

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

1 1
ANASTAZIJA 
SEBECKIENE 

(po pirmu vyra HaKdoait-uė. o 
|x> tėvais Kaščiukaitč)

Gyveno 4628 S. VVood Street. 

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

Gimusi Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylima vyra Antaną: 3 dukte
ris: Stefaniją, Viktoriją ir Oną; 
2 sūnus: Joną ir Petrą: dešimt 
anūką ir daug kitą giminią, 
draugą ir pažįstamą

Kūnas pašarvotas J. K. Eu- 
deikio koplyčioje. 4605-07 So. 
Hermitage Avė. laidotuvės j- 
vyks kctvirtadiettj, sausio 4 d. 
lH koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią- kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Vi ras. Dukterys. 
Kūnai. A nūnai ir Visos Kitos 
Gimines.
I-aidot. direktorius J. 4'. Eu- 

deikis. Telef. Yards 1741 -1742.

I

X

M

Mirė Gruod. 31d., 1944m.. 11:15
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr.. 

Išbalsiu kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vidauskaitė); 4 sūnus — Aleksandrą ir marčią Annette; Sgt. My
kolą (U. S. Army), Alfonsą (Merchant Marines) ir marčią 
Agnės, i 
anūkus: 
tosę ir jų šeimą; 3 švogerius Simoną ir jo moterį Sofiją, Joną 
ir jo moterį Domicėlę, Kazimierą ir jo moterį Antosę Dovidaus- 
kus; švogerką Moniką Dovidauskienę ir jos šeimą; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Kazimierą, 
seserį Salomėją ir ją šeimas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje. 1410 So. 
50th Avė.. Cicero, III. Laidotuvės įvyks penktadienį. Sausio 6d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano par. baž
nyčią. kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus "nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Moteris, Sūnai, Duktė, Marčios, žentas. Anūkai, Bro
lis. Dėde, švogeriai, švogerką, ir visos kitos Giminės.

Laid. direktorius — Antanas B. Petkus. Tel. Cicėno 2109.

(V. S. Army), Alfonsą (Merchant Marines) ir
ir Juozapą; dukterį Phyllis Michelic ir žentą George; 6 

brolį James; dėdę Juozapą Juozaitį ir jo žmoną An-

_T_
TaA

VVALTER S. ŽILEVIČIUS (ZYLCH)
Gyveno adresu 3321 West Adams Street, Chicago.
Mirė Sausio ld., 1945m., 10 vai. ryte, sulaukęs 

62 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Telšių 

par., Rubižaičįų kaimo. Amerikoj išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Mario; duk

terį Charlotte Smith ir jos vyrą Carl, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. O’Brien koplyčioj, 3159 W. 
Jackson Blvd. Laidotuvės įvyks ketvirtad., Sausio 
4d., 1945m. Iš koplyčios 9.30 vai. ryto bus atlydė
tas į Our Lady of Sorrows parapijos bažnyčią, 
adresu 3121 West Jackson Boulevard, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Holy Sepulcher kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Žentas ir kitos Giminės.
Laid. Direkt.: J. O’Brien, tel. KEDzie 1617.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

•sjįšf;
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Kli AGENTŲ KOMISĄ I 
KRE1PKITES PRIE MUS j 
TIESIOG IK 8UTAUPY- Į
SUVIRS 200 PAMINKLU | 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ | 
PASIKINKĖM UL
GeriMsio Materiote ir Darbo. j

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- ' 
davė daugeliui mūsų Lietuviams į 
klientam* pilną patenki urmą.

<

Didyste Ofisas ir DtrbtavB: 

VENETIAN 

MONUMENT CO.8tal vienas ii mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofiaaa Ir DtrMnvS: 527 N. WESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEKLEY 6198
.♦.

* * * 5

A

Str.

Phil-

S0UAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
i

nuliūdime: 
daug kitų 
pažįstamų.

4192 Archer Avė.
JUSITN MACKIEWICH.

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Paulina 
31d., 1944m., 
sulaukęs pu-

Kilo iš

PATARNAVIMAS GREITAS IR TETSTUGAS

UNDEB U. S. GOVEBNMENT SUPEEVISION

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIdINO
Reikalauja 4-F Vyrų

Karmiems Darbams
WASHINGTON, sausio 2. 

—Karo Mobilizatoriaus Byr- 
nes pasiūlymas paimti visus 
4-F vyrus kariniems dar
bams iššaukė spaudimą ant 
kongreso bendram darbinin
kų mobilizacijos įstatymo 
pravedimui.

Byrnes reikalavo 4-F vy
rų draftavimo, kaipo prie
monę gauti 300,000 darbi
ninkų reikalingiems karo 
fabrikams, ir įspėjo, kr 
karinės jėgos ateityje turės 
imti dar didesnius skaičius 
vyrų.

Daug padeda...
I Taip vadinama Codfish 
žuvis sudeda daugiau milijo
no kiaušinėlių per metus. Jei

X

V

S
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LIUDVIKAS 
VABANAUSKAS

Gyv.; 4606 S’.
Mirė Gruodžio 

12:00 vai. dieną, 
sės amžiaus.

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

Paliko dideliame 
sūnų Kazimierą ir 
giminių, draugą ir

Priklausė prie Lietuvių Keis
tučio Pašalpos Kliūbo ir prie 
Šv. Antano Draugijos.

Kūnas pašarvotas Sim. M. 
Skudo koplyčioje, 718 W. 18th 
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. 
lips, tel. YARds 4908.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141
Pras. and Mgr.

St. Casimir Monument

I

9

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkites į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109 '

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinam

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 
COMmodore 

PULlman

2515
5765
1270

L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILUPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAE. 3572

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

Telephone YARds 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781
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Šiurpus laiškas iš Londono

Lietuva kenčia nuo bolševiku okupan
tu; badas žvelgia j akis...

BOLŠEVIKAI ATIMA IŠ LIETUVIŲ BATUS. — BLO
GAI SU MAISTU. — BIČIŲ AVILIUS RUDENĮ IŠ
KRAUSTĖ. — JAUNI VYRAI SU GINKLAIS Į MIŠ
KUS PABĖGO

Lietuviai daug nukentėjo nuo nacių, dabar kenčia nuo 
bolševikų. Lietuviai yra vieningi ir jie nenori nei nacių, 
nei bolševikų. Lietuva kovoja už laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Lietuviai verčiau bevelija mirti, negu vergauti 
naciams ar bolševikams.

Nesenai iš Londono gavo
me laišką, kurį rašo “‘Drau
go” specialus koresponden
tas. Mūsų korespondentas 
gavo žinių iš Lietuvos. Jis 
žinias iš Lietuvos gavo ap
linkiniais keliais. Anot tų 
žinių, 1944 metų spalių mė
nesio viduryje Lietuvoje ne
buvo rusų okupantų kariuo
menėje vidutinio amžiaus 
vyrų, bet buvo vien 16—18 
metų vyrukai ir per 45 m. 
suaugę vyrukai. Iš viso at
rodę, jog rusai jaunesnes jė
gas yra pasiuntę į kitus 
frontus ir jie nemanė 
skverbtis į Prūsus. Buvo pa
siruošę žygiuoti, bet ten su
laukę stipresnį pasipriešini
mą. — atsitraukė.

* * *
OT TAU IR “ROJUS”

Naujieji okupantai “lais
vina” Lietuvos žmones nuo 
visų gerovių. Pirmiausia at
ima batus. Jie Rusijoje kaš
tuoja beveik trijų ar keturių 
mėnesių sunkaus darbo, o 
Lietuvoje beveik visi nešio
davo batus. Dabar vaikščio
ja basi, kaip ir “rojaus” pi
liečiai. Antroje eilėje eina 
rūbai. Dabartinių rusų ka
reivių Lietuvoje uniforma 
esanti kepurėje. Kas žemiau 
jos, tai iš įvairiausių gaba
lų sudaryti rūbai. Daug kas 
jų dėvi vokiškus rūbus, kiti 
civilius, treti net lietuviškas 
valdininkų uniformas. Blo
giau esą su maistu. Kariuo
menei pristatoma vien ame
rikoniški konservai. Visa ki
ta kariuomenė turi rasti vie
toje. pas gyventojus. Supra
site. kad kareiviai yra žmo
nės ir turi valgyti. Kai jų 
vyriausybė jiems nepristato 
maisto, jie kitos išeities ne
turi, bet plėšia visus, kur tik 
randa maisto. Okupantij 
kariuomenės dauguma esan
ti geltonvt idžiai mongolai. 
Rudenyje jie rimtai tuštinę 
ūkiuose bičių avilius. Bi
tėms medaus nei kiek nepa
likdami. plėšė medų su ko
riais ir čia pat godžiai rijo. 
Pavasaryje Lietuvoje bičių 
nebus.

Žmonės bauginasi atslen
kančiu badu. Kas bus pava
saryje, galima įsivaizduoti. 
Visos atsargos nuodugniai 
išieškomos ir atimamos. Jau
nųjų vyrų da’is pasitraukė j 
miškus su ginklais, nes jiems 
nėra išeities: ar taip ar ki
taip jiems reiks mirti.

♦ • ♦

LABAI MĖGSTA 
LAIKRODĖLIUS

Juokngai atrodo dabarti
niai okupantai. Didžiausia 
jiems brangenybė — tai laik
rodėlis Kai kurie nešioja 
laikroėlius ant retežių virš 
uniformos. Pranešėjas ma
tęs vieną rusą kareivį su ke
turiais atimtais Lietuvoje 

laikrodėliais apsikabinusį.
Ape Palangą eina gyven

tojų surašinėjimas. Nori vi
sus gyventojus įtraukti į 
šnipinėjimo ir skundimo 
pinkles. Lietuviai esą labai 
atsargūs ir kaimynų neįduo- 
da.

Mūsų korespondentas iš 
Londono rašo, kad Lietuvos 
padėtis sunki.

Laiškas rašytas gruodžio 
14 d., 1944 m.

•»

I
Kas Girdit?

Chicagoje ♦
___________

Serga
Teresė Kikienė. 644 W. 

18ht str., pargabenta iš Šv. 
Kryžiaus .ligoninės. Dabar 
gydoma namie.

Liudvika Abromaitienė. 
2019 So. Union avė., parga
benta iš Šv. Kryžiaus ligo
ninės. dabar gydoma namie.

* * *

Renkami rūbai
Dievo Apveizdos lietuvių 

parapijos knygyno kakmba- 
ryje kas antradienis, nuo 7 
vai. vakaro iki 9 vai. vakaro, 
priimami rūbai Lietuvos 
žmonėms.

* * *

Pagerbė
Dievo Apveizdos lietuvių 

parapijos choristai švenčių 
proga pagerbė savo vargo- 
ninką — muziką Gaubį. jam 
buvo įteikta dovana nuo 
choro ir klebono kun. A. 
Martinkaus. Buvo užkan
džiai muzikos kambaryje. 
Buvo gražu ir linksma!

* * *

25 metai...
Šiais metais kun. A. Mar- 

tinkui, Dievo Apveizdos lie
tuvių parapijos klebonui su
eina 25 metai, kai priėmė 
kunigystės šventimus. Va
dinasi, bus jo sidabrinis ku
nigystės jubiliejus!

* * *

Įsigijo
Aštuonliktiečiai įsigijo 

1945 metų “Draugo” kalen
dorių.

♦ * *

Nauji Metai
Dievo Apveizdos lietuvių 

parapijos daugelis žmonių 
1945 metus sutiko bažnyčio
je. Buvo gražios pamaldos. 
Dievui padėkota už senus 
metus ir paprašyta malonių 
1945 metams.

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva vėl atgautų lais
vę ir nepriklausomybę.

i
Į

i«

Outstanding events and personali- 
ties in the Catholic world during 
1944 were: Pope Pius XII (1) in 
fifth year of his Pontificate con- 
tinued his solicitude for refugees 
and prisoners of war; Archbishop 
Amleto G. Cicognani (2), Apos- 
tolic Delegate to the Ū. S., who 
officiated at consecrations of new 
American bishops and visited 
Prisoner of War camps in the U. 
S.; Archbishop Edward Mooney 
(3) of Detroit, re-eleeted chairman 
of Administrative Board, National 
Catholic Welfare Conference 
which observed its 25th anniver- 
sary; Cardinal Dougherty (4), 
Archbishop of Philadelphia. only

NELAIMĖS
Mirtis gatvėje

Richard Cleary. 50 metų, 
1020 So. Cicero avė., sargas, 
buvo rastas miręs praeitą 
pirmadienį gatvelėje, 4000 
bloke, Roosevelt rd. Miręs 
sargas prieš tai buvo palies
tas automobilio, kurio vai
ruotojas su automobiliu pa
bėgo.

Cleary 10 metų dirbo 
Blackhawk Oil kompanijoje.

Pašovė teatre

Buvo pašautas William 
Howard. 60 metų, negras, 
5504 Michigan avė., kai sė
dėjo Michigan teatre, 110 E. 
Garfield blvd. Jis buvo pa
šautas per duris, kurios tar
nauja išėjimui nuo gaisro. 
Nelaimė įvyko Naujuose 
Metuose.

Rasta negyva

Mrs. Frances Douglass. 
50 metų, Augustana ligoni
nės pharmacista, buvo ras
ta negyva praeito pirmadie
nio vakare jos apartamento 
vonioje. 500 Fullerton pkwy.

Platinkite “Draugą”. 

surviving American Cardinal; 
Archbishop Griffin (5) enthroned 
as Archbishop of Westminster; 
Msgr. William R. Arnold (6), 
Chief of Army Chaplains, pro- 
moted to Major General; Francis 
P. Matthews (7), Chairman of 
NCCS, visited war fronts and sur- 
veyed European relief needs; 
President Osmena (8) retumed 
with General MacArthur to the 
Philippines; Mrs. Robert Angelo 
(9), president N. d. C W., award- 
ed Cross Pro Ecclesia; Msgr. 
Howard J. Carroll (10) named 
General Secretary, N. C W. C; 
Archbishop Francis Spellman. 
Military Vicar, visited Rome and 
army posts overseas (11); War

Sužeisti lietuviai karo 
lauke

PVT. JOHN KLIKNA
* * *

Karo departamentas pra
nešė gruodžio- 31 d.. 1944 
m., kad pvt. John Klikna bu
vo sužeistas Europos karo 
apylinkėje. Jo tėvai ir žmo
na gyvena Rockforde, III. 
Yra “Draugo” skaitytojai.

Jonas Klikna išvyko į Dė
dės Šamo kariuomenę sausio 
19 d.. 1944 m.

* * *
Taip pat karo departa

mentas pranešė, kad karo 
lauke tapo sužeistas Tech. 
Sgt. Joseph Sungaila. jo mo
tina gyvena 6824 27th avė. 
Kenosha, Wisc.

Kiek reikia?
Reikia apie 10 kvortų pie

no. kad gavus vieną svarą 
sviesto.

i Relief Services-N. C. W. C. 
: shipped thousands of tons of 
Į ciothes and medicines to war-tom 

populations of Europe (12); Anne
| O’Hare McCorrnick (13) award- 
j ed Laetare Medai; Mrs. Augus

tine B Kelley (14) named "Cath- 
: olic Mother of 1944”; Archbishop 
| Glennon (15) of St. Louis, age 82. 
I observed the 60th anniversary of 
i his ordination; Msgr. Michael J. 
1 Ready, former General Secretary, 
Į N. C. W. C., consecrated Bishop 

of Columbus (16); Burke Walsh
1 (17), assistant director, N. C. W. 
i C News Service. served as war 

correspondent in Europe; St. Mar- 
I garet of Hungary (18) proclaimed 
; a saint; famed Abbey of Monte
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Didelis vėjas
NEW YORK. — Siautė 

didelis vėjas sausio 1 dieną, 
1945 m. Vėjas siautė 100 
mylių greitumu per valandą. 
Smarkus vėjas palietė New 
Yorko, New Jersey ir Long 
Island dalį.

Perdaug
Mrs. Edith Alberta Huff. 

37 metų. 1039 Adams, mirė 
nuo didelio kiekio paėmimo 
miegui vaistų.

Didelė audra
CAIRO. — Sausio 2 dieną 

Cairo apylinkę palietė dide
lė lietaus audra, kuri suža
lojo kaimus ir nutraukė su
sisiekimą.

Sužeistas lietuvis karys 
chicagietis

Karo departamentas sau
sio 2 dieną pranešė Jungti
nių Amerikos Valstybių su
žeistųjų kareivių pavardes. 
Sužeistųjų karo lauke skai
čiuje yra pfc. VVilliam C. Ku
likauskas, jo motina Mrs. 
Anna Kulikauskas gyvena 
4344 So. Fairfield, Chicago.

Cassino, Italy (19), in ruins, vie
tini of "military necessity”; Rome 
liberated by American troops, re- 
reived by Holy Father (20) and 
Margaret Lynch (21), retiring ex- 
eeutive secretary, N. C. C. W., 
avvarded Cross Pro Ecclesia; Rev. 
Patrick O’Connor (22), editor 
“Far East," named president of 
Catholic Press Association; Car
dinal O'Connell (23) of Boston. 
died at 84; Cardinal Maglione 
(24), Papai Secretary of Statė, 
died; Alfred E. Smith (25) for
mer governor of New York, out
standing Catholic layman, died; 
Msgr. George Johnson (26), noted 
Catholic educator, died suddenly.

(N.C.VV.C.)

VAGYSTĖS
Apvogė narna

Henry Koch, karo fabriko 
tarnautojas, pranešė polici
jai praeitą pirmadienį, kad 
vagys įėjo į jo namą. 7240 
Odeli avė., ir pavogė už 
$2,700 karo bonų, dar kaili
nius, rūbų, du radijus ir du 
akordijonus už $2.000.

Už $300

Mary E. Gallagher, 4736 
Rače str.. pranešė policijai, 
kad jos paltas, už $300 ver
tės, buvo pavogtas iš Boule- 
vard kambario, Stevens vieš
butyje.

Nepamatė $500, pinigu 
rinkinio

George J. Minor, aparta
mentų viešbučio vedėjas, 
6235 Kenwood avė., prane
šė policijai, kad vagys įėjo į 
jo apartamentą, ir paėmė 
tris žiedus, už $200 vertės. 
.22 caliber revolverį ir $10. 
Bet vagys nepastebėjo pini
gų rinkinio $500 sumoje. Jis 
tuos pinigus rinko per 38 
metus kaipo prekybinio lai
vo jūrininkas.

X Kalėdų ir Naujų Metų 
proga pas savo tėvelius ir 
mylimuosius pa r v a ž i a v o 
trys jaunuolės, būtent: Ona 
Jasiūnaitė, Irena Varnaitė 
ir Genovaitė Stulgaitikė. Jos 
yra mokinės Šv. Pranciš
kaus akademijoj, Mt. Pro- 
vidence, Pittsburgh, Pa.

X Loreta Brazartytė, mu
ziko J. Brazaičio duktė, di
delę pažangą daro lavinime 
savo balso. Ją dažnai ten
ka girdėti giedant solo Auš
ros Vartų bažnyčioje per 
Mišias šv. 12-tą valandą. 
Beje, ji lanko šv. Kazimie
ro Akademiją.

X Šiomis dienomis dia
konas Petras Grabauskas a- 
tostogauja savo tėviškėje, 
viešėdamas pas motinėlę. Už 
kelių dienų sugrįš į šv. 
Pranciškaus seminariją, MII 
waukee, Wis. Kunigystės 
šventimus priims penktadie
nį. vasario 2 d.. 1945 m., 
Šv. Jono katedroj, Milwau- 
kee, Wis.

X A. Snarskienė. žinoma 
So. Chicago veikėja ir nuo
latinė mūs korespondentė iš 
tos kolonijos, šiuo metu su- 
negalėjus. Linkime jai greit 
pasveikti. Taip pat serga 
Brihton Park biznierka, vei 
kėja ir duosni gerų darbų 
rėmėja M. Janušauskienė.

X Jonas ir Agnės Stašai
čiai, žinomi Cicero veikėjai 
ir ilgamečiai “Draugo” skai 
tytojai, kupini džiaugsmo: 
jų duktė Olga ir žentas Jo
nas Usarek susilaukė duk
ters. Vadinas, Stašaičiai da
bar bus ‘“granma” ir “gran- 
pa”.

X Mykolo ir Onos Vaz- 
nių namuose, Town of Lake, 
šventės buvo tikrai links
imos: dvi jų dukterys buvo 
parvykusios namo paviešė
ti. Cecilė tarnauja kariuo
menėj — Coast Guard, o 
Stella gyvena N. Y. valsty
bėje ir ten turi gerą darbą. 
Du Vaznių sūnūs — Charles 
ir Bruno taipgi randasi ka
riuomenėj ir šiuo metu pa 
čiame karo fronte.

, X Steponas Vilkas yra 
1945 m. pirmininkas švento 
Vardo draugijos Šv. Anta
no parap.. Cicero. Sausio 7 
d., parapijos salėj rengia 
vadinamą “smoking sočiai”. 
Šioje pramogoje dalyvaus ir 
“Draugo’’ atstovas ir prii
minės dienraščio prenume
ratas.

X Kun. M. Jodka. MIC,
Aušros Vartų parapijos kle 
bonas. sekmadienį prieš Nau 
jus Metus savo pamoksle 
labai vaizdžiai išaiškino 
žmonėms ištisų metų reikš
mę Katalikų Bažnyčios at
žvilgiu: metų pradžią, jo 
padalinimus ir to padalini
mo reikšmę, metų ketvir
čius, kilnoiamas ir nekilno- 

į jamas šventes ir t.t. Tema, 
rodos, paprasta, bet taip ji 
buvo naudinga klausyto
jams.
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