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Japonai Pripažįsta Nuostolius po B-29 
lėktuvų Atakos ant Trijų Miestų 

WASHINGTON. sausio 3. lėktuvai atakavo pramonės 
centrus Honshu saloje, bet 
japonų pranešimas 
•‘apie 90’’ tų lėktuvų 
šė ataką. *

— Pradėdami 1945 metų 
ofensyvą prieš Japoniją, 
Amerikos B-29 lėktuvai iš 
Saipan salos numetė šimtus 
tonų bombų ant Nagoya. 
Osaka ir Hamamatsu įmo
nių centrų Japonijoje.

Japonų komunikatas ne
tiesioginiai pripažino, kad 
gaisrai padarė nuostolius 
4 «,

sakė 
išne-

Priešo komunikatas
17 Amerikos lėktuvų 
numušta ir 25 buvo sužalo
ti.

sakė 
buvo

Raportas iš Pearl Harbor 
svarbiuose fabrikuose” Na sakė B-24 Liberator lėktu- 

goya ir Hamamatsu srity- vai 25-tą dieną iš eilės 
se.

Karo Departamento pra- acijos bazę pusiaukely 
nešimas sakė tik, kad B-29 pe Saipan ir Tokyo.

Padegė Penkis Japonų 
Laivus Prie Formose 
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, sausio 
3.—Gen. Douglas MacAr
thur pranešė, kad Libera
tor lėktuvai, skrisdami • iš 
bazių Philippinuose, pirmą 
kartą atakavo japonus jų 
valdomuose vandenyse į ry
tus nuo Formosa, 250 
lių į šiaurvakarius nuo 
zon salos.

Lėktuvai sekmadieny
degė penkis japonų laivus 
ir numušė keturis lėktuvus 
Formosa apylinkėje.

Japonai Luzon saloje vis 
labiau jaučia didėjantį A- 
merikos lėktuvų spaudimą.

my- 
Lu-

pa-

Eisenhower Numato
Pergalę 1945 Metais

LONDONAS, sausio 3. — 
Gen. Eisenhower, apsikeis- 
damas Naujų Metų sveikini
mais su Maršalu Montgo- 
mery, pareiškė savo tvirtą 
įsitikinimą, jog 1945 bus 
pergalės metai ir atneš tai
ką.

Maršalas Montgomery yra 
minim3s kaipo kandidatas 
Eisenhower pavad u o t o j o 
vietai.

t

Berlynas Praneša Apie Didelę Amerikiečių Ataką!
LONDONAS,

divizijos pradėjo bandymą apsupti nacių pozicijas į rytus, pietryčius ir vakarus nuo 
Bastogne. Anot pranešimo “priešas tik tru pūtį tepasivarė pirmyn,” ir vis dar tebe
vyksta “sunkios ir pasikeičiančios grumty nės.
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sausio 3.—Nacių komun ikatas šiandien sakė astuonios Amerikos

kavo Iwo salą, japonų
ata- 
avi- 
tar-

LONDONAS, sausio 3. — 
Nacių šarvuočių ir pėsti
ninkų divizijos pradėjo kon 
tratakuoti rusų kariuomenę 
į šiaurvakarius nuo Buda
pešto, norėdamos išgelbėti 
apie 80,000 nacių kariuome- į 
nės, kuri yra -sugauta Ven- 
gnjos sostinėje.

Didžiausias nacių puoli
mas įvyko siauram fronto 
rajone. . matomai To varos
apylinkėje, 11 mylių į piet- Berlynas pripažino, 
ryčius nuo Komarno. Pir- rusai toliau suspaudžia 
mam puolime kiti vokiečių cių jėgas Budapešte.

šarvuočiai prasilaužė per 
rusų linijas, bet Maskvos 
komunikatas sakė artilerija 
juos tuoj sunaikino.

Rusų raportai sakė nacių 
jėgos Budapešte sukoncen
travo savo likusią artileriją 
aplink Budapešto Universi
tetą, kurio pastatai dabar 

į virto paskutine nacių tvir
tove sostinės gynimui.

kad
na-

Veržiasi i Nacių Pozicijas Italijoje
-Būriai
patru-
nacių

vietose
fronte.

Liepia Imti Jaunus
Ūkininkus Armijon

WASHINGTON. sausio 3. 
• —Prezidentūra šiandien įsa
kė Selective Service biurui 
imti tiek nuo 18 iki 25 me
tų amžiaus jaunuolių, kurie 
buvo nepaimti kariuomenėn 
dėl ūkininkavimo, “kiek ga
lima pagal esančius įstaty
mus.’’

Karo Mobilizatorius Byr- 
nes atsišaukė į Selective 
Service Direktorių Lewis B. 
Hershey, ragindamas semti 
karius iš to didžiausio lie
kamo vyrų rezervo.

Anot Bymes. senesnieji 
žmonės galės atlikti darbą 
ūkiuose, panašiai kaip karo 
fabrikuose.

(

įvairiose 
armijos

ROMA, sausio 3- 
Amerikos karių ir 
liai įsilaužė giliai į 
pozicijas 
penktos
Bent dvi didelės nacių ata
kos buvo‘atmuštos.

Centriniam sektory, že
miau Bolonijos, 5-tos armi
jos daliniai kontratakavo ir 
atsiėmė poziciją, kurią vo
kiečių patrulis buvo užėmęs 
pirmadienio naktį. Prie Ca-

valloro kalno sąjungininkai Suėjo 79as Kongresas, 
atrėmė stiprų priešo patru
lį-

Aštuntos armijos fronte 
kanadiečiai pėstininkai ir 
šarvuočiai vis dar išmuša 
priešo pozicijas tarpe Lamo 
ne upės ir Fosso Vechio ka
nalo į rytus nuo Alfonsine. 
Toliau pietuose. į rytus nuo 
Senio upės, priešo pozicija 
išlėto naikinama.

Priėmė Naujus Narius
WASHINGTON. sausio 3. 

—Šiandien sušauktas 79-ta- 
sis Kongresas.

Galerija buvo kupina, ka
dangi daugelis žmonių lau
kė net prieš atidarymą, kad 
gauti vietas ir stebėti nau
jų narių priėmimą.

Ryšius su Japonija
CAIRO, sausio 3.—Turki

jos parlamentas ir vyriau- ■ 
sybė šiandien nutarė nu
traukti diplomatinius ir ekcu 
nominius ryšius su 

j ja. Turkai sako tas 
pildant Anglijos ir 
kos prašymą.

Japoni- 
daroma
Ameri-

i

Naciai Sako Alijanlai
Neteko 50,000 Karių
LONDONAS, sausio 3.— 

Nacių komandos komunika
tas teigė, kad sąjungininkų 
nuostoliai didžiojoj 
vakariniam fronte
daugiau negu 50,000 karių.

Vokiečių skaitlinėmis, są
jungininkai neteko 400 pat
rankų, 1,230 tankų ir šar
vuočių ir suvirš 24,000 be
laisvių.

kovoj 
siekia
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Vyriausias sąj-kų štabas pranešė, kad nacių jėgos 
įsiveržė pusantros mylios gilumon Bitche srity, Prancū
zijoje. Gen. Patton trečios armijos jėgos tuo pat metu 
veržiasi gilyn į pietinį šoną nacių įsiveržimo šiaurėje, ry
tuose įr vakaruose nuo Bastogne, atmušdamos stiprias na- belaisvių, 
cių atakas. (Acme-Draugas Telephoto.)

pranešimas davė
110.000 ar

Nacių 
suprasti, kad 
daugiau amerikiečių karių 
puola nacių pozicijas 
tik aplink Bastogne. 
sakė jie išmušė 100 
atakuojančių tankų 
dienos kautynėse.

Nacių komunikatas sakė 
kovos Saar ir rytinėj Lota
ringijoje aina nacių naudai. 
Saar pozicija į šiaurvaka
rius nuo Forbach buvusi 
praplėsta ir įtvirtinta, ir 
amerikiečiai neva buvę pa
varyti iš apylinkės šiaurry
čiuose nuo Sarreguemines. 
Naciai saiė jų atakos že
mutiniuose Vosges kalnuose 
įaipgi da.o gera progresą

Berlyno skaitlinės dėl a- 
merikiečių nuostolių buvo 
sušvelnintos. Kur anksčiau 
sakyta, kad naciai suėmė 
‘ suvirš 40,000 amerikiečių 

” dabar sakyta tas 
skaičius siekiąs 24.000.

vien 
Naciai 
iš 300 
vakar

Nori Sudaryti Naują Graikijos Valdžią
ATĖNAI, sausio 3.—Gen.

Nicholas Plastiras, vetera
nas Graikijos karininkas ir 
politikierius, šiandien apsi
ėmė užduotį sudaryti naują 
visų partijų vyriausybę ir 
tuo baigti dabar vykstantį 
civilį karą Graikijoje.

Plastiras buvo kviesta 
tam darbui Arkivyskupe 
Damaskinos, kurį Karalių-’ 
Jurgis II penktadieny pas
kyrė Graikijos regentu.

Atėiruose vis dar girdisi 
britų ir ELAS jėgų artileri
jos šaudymas. Iki šiol kai
rieji graikai atsisakė daly
vauti vyriausybėje po buvu 
siu premjeru Papandrecu.

Plastiras, 61 metų am
žiaus, nesenai grįžo iš iš
trėmimo Prancūzijoje.

vadovavo 1922 metų pe-ver
smui. ir buvo narys revolin- i 
cionierių komiteto, kuris 
tam tikrą laiką valdė kraš
tą.

.s

12-tą Dieną Atakavo 
Geležinkeliu Centrus

LONDONAS, sausio 3. — 
Šeši šimtai naikintuvų lydė
jo 1,100 Amerikos bombe
rių į Vokietiją, kur jie ata
kavo geležinkelių ir vieške
lių centrus vakarinėj Vo
kietijoj 12-tą dieną iš eilės, 
kas yra naujas rekordas 
žiemos metui.

Britų lėktuvai vakar nak
tį ir anksti šiandien vėl 
puolė Vokietijos pramonės

Jis centrus ir geležinkelius.

—

Sako Reiche Jaučiama
Didelė Stoka Maisto
BERNAS, sausio 3.—Čia 

gaunami raportai nurodo, 
kad Vokietijoje jaučiamas 
didelis maisto trūkumas 
Pradedant sausio 1 d. gy
ventojai nebegaus septynis 
svarus baltos duonos mėne
siui. kaip iki šiol gaudavo.

Sakoma taipgi, jog vokie
čiai labai nusivylę Hitlerio 
pasakyta kalba, kurioje lis 
iš naujo panagrinėjo visus 
senuosius reikalus.

r

Armija Kontroliuoja
Ward Co. Finansus

CHICAGO, sausio 3.—Po 
to, kaip atleido Lloyd Foo- 
the, genei alinį Montgomery 
vVard A- Co vedėją dėlto, 
kad jis atsisakė dirbti po 
armijos autoritetu, armijos 
oficialai pranešė kad jie 
įau perėmė ‘•pilną fizinę” 
kontrolę visos įmones.

Armijos karininkai tuoj 
užvaldė didžiąją spintą 
krautuvės trečią j am aukšte, i 

pamainė kombinacijas, pas
kyrė naują banką firmos 
pinigų deponavimui, ir sa
kė nuo šio laiko valdys algų 
mokėjimą.

Federalinė dziūrė šiuo 
laiku veda investigaciją iš
tyrimui ar Ward pareigūnų 
atsisakymas kooperuoti su 
armija yra karo ginčų įsta- l 
tymo laužymas.

Patton Kariai Pasivarė 11 Mylių;
Naciai Belgijoje Traukiasi Į Rytus

VAKARINIAM FRONTE, sausio 3. — Naciai neteko 
beveik 20,000 karių, kurie buvo suimti nelaisvėn per pir
mas 16 dienų žieminės ofensyvos. Nuo gruodžio 16 iki 31 
dd. sunaikinta keturi šimtai nacių tankų.

PARYŽIUS, sausio 3.—Amerikos šarvuočiai pasistū
mėjo pusšeštos mylios j šiaurryčius nuo Bastogne šian
dien. pagal geležinkelį einantį į St. Vith, ir nežiūrint di
delės nacių opozicijos laužiasi į Michamps pakraščius ir 
į Maister miškus.

Raportai iš fronto sako Amerikos kariuomenės šiuo 
metu bando sunaikinti nacių įsiveržimą Belgijoje, sujung
damos savo šiaurines ir pietines jėgas pagal Arlon-Liege 
vieškelį. Anot pranešimų, didelės grumtynės tebevyksta 
aplink Bastogne, kur amerikiečiai yra pasivarę net iki 11 
mylių į įvairias puses.

Pastebėta didelis
judėjimas, daugiausiai į ry
tų pusę, iš ko daroma išva
dų, kad naciai gal bando iš
traukti savo jėgas iš Belgi
jos.

Nacių armijos, tačiau, ata 
kuoja keliose
mylių frontu nuo Saaro iki 
Heino, 
rikiečius iš jų pozicijų 
kietijoje į šiaurryčius 
Sarreguemines.

Iki šiol amerikiečiai 
duoda naciams giliai
veržti. Naciai jau įsteigė 
poziciją anapus Blies upės, 
į rytus nuo Sarreguemines.

Sniegas vėl krenta Be’gi- 
jos fronte, o toliau pietuo
se lija. Bent ryte, prastas 
oras sulaikė lėktuvų veiklą.

Patruliai įsiveržė į St. 
Hubert, bet buvo išvaryti 
iš to Belgijos kelių centro.

nacių

Mindoro

armijos 
iki 17

KARO BIULETENIAI
—Gen. MacArthur prane

šimu, JAV lakūnai pirma
dieny nuskandino ar sužalo
jo 25 japonų laivus į vaka
rus nuo Luzon.

—Daugiau amerikiečių ka 
rių buvo iškelta 
saloje pirmadieny.

—Gen. Patton 
frontas praplėstas 
mylių.

—Neoficialūs spėjimai nu 
stato nacių nuostolius ofen- 
svvos metu kaipo 60,000 ka
rių.

—Kiniečiai kariai užėmė, 
svarbu Wantan miestą.

—Y’ra ženklų, kad Belgi
joje abi pusės ruošiasi la
bai aršioms kautynėms.

—Amerikos 7-toji armiia 
pasitrauk? atgal iki Voltai- 
re upės pozicijų.

Kaip Vakarinis Frontas Atrodo Dabar
KANADOS l-OJI, BRITŲ 2-OJI ARMIJOS: Nepranešta 

apie jokias atmainas.
AMERIKOS 9-TOJI ARMIJA: Nepranešta apie jokias 

atmainas.
AMERIKOS 1-OJI ARMIJA: Štabas sakė kraštas nacių 

įsiveržimo pasidarė palyginamai pastovus.
AMERIKOS 3-ČIOJI ARMIJA: Pasiekė punktą keturias 

mylias į šiaurryčius nuo Bastogne, Michamps srity. 
Bastogne koridory pasistūmėjo į rytus ir pietus nuo 
Letrebois, ir sutiko gausų šaudymą Honville, pie
tuose. Pastebėta nacių persigrupavimas naujiems žy
giams. Priešas 
įsiveržimo.

AMERIKOS 7-TOJI
tose prie 7-tos
bruckeno iki Reino; puolimai atmušti arba sulaikyti. 
Amerikiečiai pasitraukė pietryčiuose nuo Bitche ir 
iš apylinkės į pietus nuo Obergailbach. Naciai persi- kuriam gręsia Gen. Patton 
kėlė per Blies upę neišvardintam punkte.

PRANCŪZŲ 7-OJI ARMIJA: Neįvyko jokių pasikeitimų, tų.

bando atitraukti dalį savo jėgos iš

ARMIJA: Naciai atakavo keliose vie- 
ir 3-čios armijų pozicijų nuo Saar-

I

ORAS
į šalta. Apsiniaukus.

vietose 70

ir jau išstūmė ame-
Vo-
nuo

ne- 
įsi-

jėgos, žygiuojančios iš pie-

abiejose pusėse

Trečios armijos komuni
katas sakė •'stipri vokiečių 
opozicija 
Bastogne įsiveržimo sulaikė
tolimesnį veržimąsi.”

Stumdamiesi į šiaurę iš 
Bastogne St. Hubert link, 
amerikiečiai apvalė De Va- 
lets mišką, penkias mylias 
į vakarus nuo Bastogne.

Nakties metu 3-ios armi
jos šarvuočiai atmušė smar
kias kontratakas Michamps 
srity ir netoli Harzy.

Neleidžia Paskelbti
Vienų Atviru Miestu

LONDONAS, sausio 3.— 
Paryžiaus radijo sakė Hit
leris atmetė Vienos oficialų 
prašymą paskelbti Vieną 
atviru miestu, kad jis nesu
lauktų to paties likimo kaip 
Budapeštas. Anot praneši
mo. Hitleris įsakė iškelti 
civilius gyventojus iš Aus
trijos sostinės.
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MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILl.
Rockfordiečiai buvo susi

rinkę gruodžio 31 d. para
pijos salėn palydėti seną 
metą. Tiek daug susirinko, 
kad salė buvo per maža. Si 
statyta šonais rezervuoti 
stalai, apdėti valgiu ir gė
rimu. Vidury salės šokta 
prie gero orkestro.

Sulaukę naujo meto visi 
sveikinos ir vaišinos.

Viens tik buvo labai liūd
nas vaizdas: kareivių moti
nėlės ir kareivių žmonos a- 
šaromis apsipylė. Sakė, ne
galiu savo sūnaus, arba vy
ro pasveikinti. Susirinkusie
ji reiškė joms didelę užuo
jautą, suraminimą.

Teko girdėti, kad iš pa
rengimo daug pelno liko pa
rapijai. Klebonas dėkoja vi
siems už tokią paramą.

Klebonas kun. K. Juozai
tis padarė naujo meto re 
zoliuciją, kad per du metus 
išmokės parapijos skolą. Jis 
labai dėkoja žmonėms, kad 
naujo meto dieną sunešė 
paskolos 10 tūkstančių doi. 
Tikis, kad gaus ir kitą 10 
tūkstančių dol. Vyskupas 
išduos kožnam notą.

Broliai, sesutės! Kurie ga 
lite skolinti, nelaukit: šį 
mėnesį reikia atnaujinti no
tos. Atneškite į kleboniją.

tų tautų laisvę, už tai Die
vas jam duos dangaus ka
ralystę.

Misiūnų šeimyna dėkoja 
kun. K. Juozaičiui ir LRKS 
A 137 kuopai už tokią už
uojautą.

.1
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Užlaikome ai dėlę krau- į 
tuvę Rakandų, Jewelry, Į 
Rekordų ir Radio Setų mū- į 
<ų baltame name. Visi de- į 
-irtmentai po vienu stogu. Į

Čia rasite didelį ir įvai- Į 
ų pasirinkimą viršnuro- į 
iytų dalykų - 

į įamas kainas.

Teko girdėti, kad gruu- 
džio 26 d. Steponas Kelio- 
tig buvo nusiminęs, kad ji 
visi draugai, užmiršo. Jis 
nėjo net pas Adolfą Puido
ką. Sako, pats pasivaišin
siu. Bet labai apsiriko: kun 
K. Juozaitis jį surado ir ni 
tik “pavinčevojo”, bet su 
dėjo geriausių linkėjimų, c 
Adolfas ' Puidokas suteikė 
vaišių. Parėjęs namo radęs 
didžiausį surpryzą: Jo duk
tė Stefanija surengė varda 
dienio ir gimtadienio p imi 
nė j imą ir daug draugų su 
kvietė. Steponui reikėju 
daug žvakių užpūsti ir g a 
vo daug dovanų. Jis laba 
dėkingas ir ačiuoja visiems 
ir visoms. Sako, iš neisimi 
nimo buvo džiaugsmas.

NUKENTĖJUSIEMS NUO KARO SUŠELPTI

I

I

Taipgi atnaujino “Drau
go” ir “Laivo” pren. Vin
centas Karvelis, parapijos 
trustisas per daug metų. 
Labai daug parapijai darbi)

l

Kun. K. Juozaitis (kairėje), ŠŠ. Petro ir Pauliaus lie
tuvių parapijos, Rockford. III., klebonas, padedamas pa
rapijinės mokyklos vaikų, krauna į sunkvežimį (troką) 
dėžes drabužių nukentėjusiems nuo karo lietuviams su
šelpti. Jo pasidarbavimu. ne vien lietuviai, bet ir svetim
taučiai suaukojo virš 2000 svarų gerų drabužių. Para
pijos, draugijų vedime ir lietuvių tautos reikaluose kun. 
K. Juozaitis yra gražiausiu pavyzdžiu. (Klišė Rockfordo 
‘‘Morning Star")

už priei-1
i 

i ----------------------- !
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nuveikė, nes Karvelis yra veinė Ku Klux Klano. Bu- 
karpenderys. VęS gyvenamasis namas

aukščiausio klano viršinin 
ko (Imperial Vizard) daba 
yra klebonija.

Atnaujino “Draugo” pre
numeratą Juozas ir Anta
nina Blaskiai. Labai jie ver
tina “Draugą”. Sako, gau
nam daug žinių iš karo fron 
to, nes ir jų sūnus yra jau 
Vokietijoj.

Šiomis dienomis pavargo 
ir išvažiavo sanatorijon pa
silsėti. Taipgi pe1" Naujus 
Metus susirgo K. Pečiulis 
Linkim visiems ligoniams 
pasveikti. Korespondentas

Atlanta mieste. Georgia 
vai., šiaurės Amerikoj, ka
tedra pastatyta ant tos vie
tos, kur buvo vyriausia bu

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C
CHIROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

K

J

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS-™W PROGRA5LA

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.Mase 29 a*etą praktikavimu 

jasų garantavimas 
Optometrieally Akių SpeeiaBstaa
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvo* skaudėjimo, 
avaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tum.o, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregvstę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomo*.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
rak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atftaiso- 
ms b* akinių. Kibs— pigia* kaip 

4712 South Ashland At.
Pk*M TAKOS 1373

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Eoad
OFISO VALANDOS:

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

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 
NamtĮ 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 rak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel VIEginia 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

sė prie parapijos choro, bu
vo geras giedorius. taipgi 
prie Šv. Vardo draugijos ir 
LRKSA 137 kp. Buvo pa 
vyzdingas vaikinas. Paliko 
dideliame 
Danielių,
brolį Danielių ir sesutes — 
Adelę Ir seserį Consolata 
Šv. Kazimiero vienuolyne, 
Chicagc, bei daug giminių

Taip buvo įsakęs kun. K 
Juozaitis. Ant stalo uždėta 
žvakės, pastatyta štatui i 
Panelės Šv. ir kryžius bei 
Bruno paveikslas. Vaizdas 
buvo tikrai jaudinantis.

Kun. K. Juozaitis vardu 
Susivimymo, pareiškė už
uojautą Misiūnams. Sakė, 
jis žuvo kariaudamas už 
mūsų laisvę ir visų paverg-

Gavo telegramą Misiūnų 
šeima, kad jų sūnus Brune 
žuvo korė lapkr. 26 d. Tai 
navo U. S. 9 armijoj.

Bruno Misiūnas buvo pa
šauktas į kariuomenę kovo 
17 d. Išsiųstas į Angliją 
rūgs. 1 d. Prieš tai buvo 
paleistas 10 dienų namo at
sisveikinti su tėveliais, bro 
liu, sesute ir padėkoti tė 
vams už gražų išauklėjimą

Bruno Misiūnas buvo gi 
męs birželio 4 d., 1916 m.

Lankydamas parapijos 
mokyklą tarnavo Mišioms 
lietuvių bažnyčioj. Baigęs 
aukštesnę mokyklą dirbt 
Screw Products Co. Prikla^

nuliūdime tėvą 
motiną Pauliną.

TeL CANal 6123
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS DR. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ų 
Rrž triadą Trečiad. ir šeštadieni! 

vakarais ofisas uždaryta*, 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
TeL REPublIc 7868

Jaunuoliai, kurie nepilt mami į 
saro aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydytu_ _ _ _ _ _ _ r_____ ii

RADIO VAI-ANbOS: I
I 
i
i

rtlDKIKO
WCFJL, lOOO K., Nedėlios 
>akare — #:30 P. M.
VVHEC, 1150 K., Ketvego 
rakare — 7:00 P. M.

čI i 
į r

Gruodžio 31 d. LRKSA 
137 kp. ėjo “in corpore” į 
Misiūnų namus rožančių at
kalbėti už žuvusį jų sūnų.

s

••

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

i
IJ

•' V

MOsnr •

MODERS

COMMfTE

^hotocraphy- '-i.
t.GBTlšŠt POŠSIRLE PRIfES

THO&E' LAFAY 2813

1945 West

Dėmesio Ciceros

vyrams
STEPONAS VILKAS yra 

1945 m. pirmininkas Švento 
V;rdo 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 ir savait
raščio “Laivo” prenumera
tas. Taipgi prie bažnyčios 
durų galės atsilyginti už 
“Draugą” ir “Laivą” už 
1945 metų. Rap.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

. m gyvūni
ja, i i'-.larni Iš. g- 

rnod rnlšklausia 
regėjimo mokslą?

Tik viena pora . 
miil. Saugokit 
zaminnoti jas 
metodą, kurią 
gali sutelkti.

3R METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, korte praštli- 

na visą aklą įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
i .1 tona-: CAN AL 0523, Chicago 

OI'ISO VA TANUOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 
Trečiad iki 1 p. m.

i Didžiausia Lietuviu 
i Jewelry Krautuvė

■ Parduodame Laikrodžius, Laik- 
1 rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
| tintus Žiedus, Rašomas Plunks- 
j nas ir įvairius 
j kitokius auk-
* ainius daiktus 
Į už PRIEINA- 
IMAS JUMS 
į KAINAS!—
i Turime didelį 
j ir gerą pasi-
: rinkimą Muzikališkų Instrumen- 
I tų, Muzikališkų Knygų, Stygų 
Į Rekordų ir įvairių kitų muri- 
j kalių daiktų.
o o

Taipgi taisome Laikrodžius ? 
j baikrudėlius, žiedus. Rašoma- l 
. Plunksnas, ir Muzikalius In- i 
? 8trumentus. Pasinaudokite! 
į 
į

i

I i 
i 
i 
i

SprlngRlnlai
Matraaal Studio o»ucb

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.]> 

6 iki 9 vai. vakare.

I

li
I 
i
9I
į
I I 
i

t

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais, fa ■
arba jūsų ■
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir jUMum 
padarytas J|T: »
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

/£1 ik
Trečiadienio Ir Šeštadienio -rakarala 

Oflaa* yra uidaryta*.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per ▲. 
donąjį Kryžią.

Rau-
i

I

U

I Nieks negali mus 
alinti, išskyrius mus pačius,

paže- Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo rauko 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas SEELEY 8760

[DARGIAU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — auo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

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

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

JOHN A. KASS
EEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

f
2310 IVEST ROOSEVELT ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valaudo*; 3 p. p. iki 3 '•ak

Ofiso Tel..........VTRginia 1886
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kaacflea nuo 2:00 Dd 8:00 vai
TrečhuL ir Sekm. tik guaitarlu*.

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 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. J 
(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 vaL dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

R**- Tel. REPublIc 0054 
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutarti-

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamic 

(Has. (•Jablonakis^

<

f

♦
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'HELP W A N T E D'
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“DRAUGO” r& 
$ DARBŲ SKYRIUS 
iilllllllllllllllllllllllllllllliiliiiiiliiilllllllll

“DRtre.AS" HELP WAVTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »488-fl48»

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS NACIAI SAKO, KAD TAI AMERIKIEČIAI

HELP WANTED — VYRAI

HEI-P AVANTED — MOTERYS

siuvimo”" 
MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 
—IB—

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

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

2742 W. 36th PLACE

RANKOMIS SIUVĖJU
Su ar be patyrimo. 
Mes išmokinsime. 

Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
10«0 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

North Side
Lietuvos Sūnų klubas sa

vo susirinkime laikytame 
gruodžio 17 d. paskyrė $25 
seserų Pranciškiečių naujos 
koplyčios fondan. Tai gra
žus mostas. Ne veltui klu
bas nešioja reikšmingą var 
dą. Visiems mūsų klubams 
turėtų rūpėti labdarybės, vi
suomenės, savo tautos rei
kalai. Klubo vardas priva
lo jungti savyje pagarbą ir 
jėgą, o ne būti paprastomis 
sekmadienio užeigos vieto
mis.

tus. Žmonės nebuvo linkę 
triukšmauti ir šaudyti, kuo
met šimtai mūsų jaunuolių 
nuo to šaudymo žūsta įvai- 

’ riuose pasaulio kampuose.
Tesustabdo Dievas tą žiau
rųjį karą 1945 m.

Šiaulių šeimyna gavo te
legramą iš karo departamen 
to, kad jųjų sūnus Antanas 
Šaulys (Sholtz) yra sužeis
tas Vokietijoje. Tokių su
žeistųjų skaičius kas dieną 
eina didyn. Ar neveltui kar
tais jie lieja kraują.

PAPR. DARBINIKŲ 
ŠLAVĖJŲ 

DŽENITORIŲ
Dirbtuvėje gaminanti 
produkcijos įrankius

PASTOVŪS DARBAI 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

DŽENITORKŲ 
VALYMO DARBAI 

—DĖL— • 
MOTERŲ 

Valandoms: 
5:30 vak. iki 12 naktį

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

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis aT 
naktimis. Patyrusių ar ne. dirbti 
prie Aluminum eastings. Alga 
mokama laike lavinimo. 100% 
karo darbai. Atsišaukit darbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

TAIPGI REIKIA
Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

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.

BOWMAN DAIRY CO.
140 W. Ontario, Mr. Schwabe 
4125 N. Kostner, Mr. ®<*hnltz 
“524 Centrai Avė. River Forest, 

Mr. Blaine
4149 S. Statė St., Mr. Matheus

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

CAFETERIA DARBINIKIŲ 
ASSEMBLERS 
DŽENITORKŲ 

OILERS 
SARGIŲ

Neapleiskime savo tarnyboje ■ 
vaikinų dabar I!!

Dirbkit už gerą mokesti ir bo
nus. Uniformos duodama. Dy-1 
kai busais patarnavimas.

DARBAS TIKTAI DIENOMIS

Sunkiai susirgo Motiejus 
Sadauskas nuo Woods Run. 
Gruodžio 31 d. jį atlankė 
klebonas. Motiejus Sadaus
kas palaidojo savo sūnų 
Juozą ir tas taip paveikė 
tėvą, kad paguldė jį lovon. 
A. a. Juozas Sadauskas bu
vo vedęs svetimtautę, kuri 
savo vyrelį labiau traukė į 
svetimtaučių bažnyčią ir 
jam mirus gruodžio 30 d. 
palaidojo iš Šv. Pranciškaus 
airių bažnyčios. Man gi ro
dos, kad lietuvių bažnyčios 
yra taip geros, kaip airių, 
vokiečių ir kitų kitokių ir 
nemažiau amerikoniškos už 
anas. Kam lietuvių kilmės 
žmogui reikia ieškoti sve
timų dievų?

Štai, ir Nauji Metai su 
šlapiu sniegu jau pasirodė. 
Tųjų Naujų Metų sutikimas 
šįmet regis nebuvo toks 
triukšmingas, mat sekma
dieniais pas mus alinės už
darytos, dirbtuvių didžiuma 
kalė ginklus ir kitus karo 
pabūklus gamino ir sekma
dienį ir per Naujuosius Me-

SUPAŽINDTNKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU'
.... . ....... ' ■—■■■ ■■■■! ■■■ ■ I
Lietuva nenori nei nacių, 

nei bolševikų.

VYRAI IR MOTERYS

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

VYRŲ — MOTERŲ
ĮDOMIEMS DARBAMS
Pasirinkimas 3 šiftų. 

Gera mokestis.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277

CORE MAKERS
- ir -

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

★ ★

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI’.

122 žvaigždės ■
Lovvell, Mass. — šią sa

vaitę pastebėjau, kad mūsų 
parapijoje yra net 122 jau
nuoliai Dėdės Šamo tarny
boje. Niekados nesitikėjau, 
kad iš mūsų mažos parapi
jos tiek daug randasi jau
nuolių karo tarnyboje.

Kiekvieną trečią sekma
dienį mėnesio yra parapijos 
mėnesinė šv. Komunijos die
na už esančių karo tarny
boje. Kas mėnesį galima 
pastebėti kaip žmonių einan 
čių prie Dievo Stalo, vis 
daugėja, ir žmonių širdyse 
pasirodo maldos pilnas su
pratimas.

IŠREIŠKĖ DĖKINGUMĄ
Kelios savaitės atgal mū

sų vietos laikraštis “The 
Lowell Sun” patalpino re
daktoriaus straipsnį antraš
te “Lithuania's Case”. La
bai prietelingai atsiliepė į 
Lietuves reikalus ir paste
bėjo, kad Amerikos anglų 
spauda permažai priešinasi 
Rusijos komunistų spaudi
mui. Vietos lietuviai begalo 
džiaugiasi Mr. David Con- 
nors prietelingumu lietu
viams.

Gaila, kad tik mažas bū
relis susipratusių vietos lie
tuvių išreiškė laikraščio re
daktoriui savo dėkingumo 
žodį. Kurie pasiuntė savo 
padėkos žodį, tai jų laiškai 
buvo talpinami “The Lowell 
Sun”. Pastebėta, kad sekan
tieji rašė: vietos vargoni
ninkė Veronika Dzeduliony- 
tė, Zigmas Stanevičius, mo
kytoja Agota Dravinskaitė. 
vietos Federacijos skyrius 
ir Šv. Juozapo pašalpos dr- 
gija-

Iš Stockholmo, Švedijos sostinės, per radio New Yorke 
gauta ši nacių nuotrauka iš vakarų fronto. Sako, kad tai 
amerikiečiai suimti pastarojoj vokiečių ofensyvoj Belgi
joj prieš Pirmąją Armiją. Belaisviai iškėlę rankas lau
kia nacių kratos. (Acme-Draugas telephoto)

Draugijų ir klubu 
dėmesiui

Prasideda vakarų-pramo- 
gų rengimo sezonas. Kad 
būtų geresnės vakaro-pra- 
mogos sėkmės, draugijos ir 
klubai gražiausiai, kaip ku
rie moka, per mūs dienraštį 
kviečia visuomenę dalyvau
ti.

Iš poros kolonijų redak
cija gavo įspėjimą, kad po
ra sykiu į ‘‘Draugą” buvo 
įdėta korespondencijos apie 
ruošiamą vakarą grynai ko
munistinių draugijų ir klu
bų, kurių visokiais vardais 
Chicagoj pastaruoju laiku 
prisisteigė. Tos koresponden 
cijos buvo įdėtos dėlto, kad 
redakcija nežinojo tų drau
gijų ir klubų, taip sakant, 
spalvos.

šiuomi pranešame visoms

CHICAGO IR APYLINKĖS ŽINIOS
Iš BALF veikimo

Brighton Park. — Gruo 
džio 29 d. įvyko BALF 6-jc 
skyriaus susirinkimas, ku
riam pirmininkavo J. Enče- 
ris.

Sekr. J. Simonavičiui per 
skaičius pastarojo susirin-, 
kimo protokolą, kuris buvo 
priimtas, atstovė į BALF 
Chicago apskritį išdavė ra
portą, kas apskrityje nu
veikta ir kokie darbai sto
vi prieš akis, būtent apie 
vajų rinkimui vaikams dra-i 
bužių, ar aukų tam tikslui. 
Augusiems drabužių iš Chi
cago į New York pasiųsta 
13 tonų.

J. Kondroška, vakaro ko
misijos pirmininkas, prane
šė, kad skyriaus vakaras 
bus sausio 28 d., parapijos 
salėj. Bus įvairi programa, 
kurią paįvairins kalbomis 
kleb. kun. A. Briška. J. 
Daužvardienė ir N. Gugienė. 
Vokalę programą išpildys 
Sodalicijos choras, vedamas 
Dale Vaikutis, ir parapijos 
choras, vedamas varg. J 
Kudirkos. Be to, dainuos ir

zauskas, O. Mestininkienė ii 
O. Vyšniauskienė, nut. rast
J. Simonavičius, fin. rast
K. Zaromskis. ižd. J. Kass, 
korespondentu J. Kundros- 
ka.

Naujų narių gauta: J. K. 
Cherry, E. Bertrans, E. Smi 
nchiak ir P. Šamas.

E. Samienė skyriaus rei 
kalams aukojo $4.00.

Sekantis skyriaus susirk 
kimas įvyks sausio 19 d. 
parapijos mokyklos kamba 
ryje, 8 vai. vakare. Visų na
rių prašoma dalyvauti su
sirinkime ir gauti naujų na
rių. Narys K. Z.

Kviečiame Į pramogą
Bridgeport. — Šv. Pran

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
Chicago apskritis rengia va 
karą sausio 14 d., Šv. Jur
gio parap. salėj.

Programą išpildys Rožių 
ir Lelijų klubas, kuris jau 
ne pirmą kartą yra parodęs 
savo gabumus scenoje. Bus 
ir svečių iš kitų kolonijų 
Be to, svarbu bus išgirsti 
svečio, seselių kapeliono ku-

atvaidins komediją

draugijoms ir klubams, kad 
norėdamos korespondencijos 
formoje pranešti “Drauge"
apie savo ruošiamą vakarą- 
koncertą, ar bet kokią kito
kią pramogą, turi sykiu į- 
dėti ir redakcijai du įžan
gos tikietus.

Be to, jei pranešimas apie 
vakarą nėra apmokamas (ko 
respondencijos formoje) re- 

■ dakcija pasilieka sau teisę 
i ją trumpinti pagal savo nuo 
žiūros.

nigo J. Skripkaus iš Pitts- 
burgh. Pa. Visas vakaro pel 
nas skiriamas seserims Pra - 
nciškietėms Brazilijoje.

Pradžia 6 vai. vak. Įžan
ga 50c. Tikietus platina sky 
rių veikėjos:

1 skyr. — M. Ambutiene 
(Bridgeport).

2 skyr. — E. širvinskie- 
nė (Brighton Park).

3 skyr. — E. Gedvilienė 
(Town of Lake).

4 skyr. — V. Radavičienė 
(West Pullman).

Vakaro komisija darbuo
jasi, kad visus svečius, rė
mėjus ir geradarius šauniai 
priimti ir pavaišinti. Visus 
kviečiame į tą parengimą.

Rap.

CHICAGO ROTOPRINT CO.
4601 BELMONT

TENDERS
Patyrimo Nereikia

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

HELP WANTED — VYRAI I

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.

Lietuva nenori nei bolše
viku, nei nacių “globos”.

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ

Dieną ir Naktį Šiftai

KINKEAD
Ji yra ir įrankis ir tikslą a 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jis veda, ir kelias, kuriuonr 
tobulume pirmyn žengiame

(Šv. Pranciškus)

INDUSTRIES, INC.
450 W. SUPERIOR ST.

WHITEHALL 2222

REAL ESTATE FOR SALE

Skelbkitės “Drauge”.

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

UŽSI.MOKRS UŽ SAVE J 6 METUS. ) 
Namas ir du gražūs 
automatiAka Šiluma, 
pėdų platumo lotas. 
Balansų iSmokėjimu.

7831 MARYI.AND AVE. (iŠ užpaka-

Skelbkitės “Drauge”.

apartmentai.
3 garadžiai, 75 

$4.000 CASH. 
Kreipkitės — i

CICERO, ILL.

REIKALAUJA
ARO WELDERIŲ FLAME CUTTERS
PRODUCTIVE PAGELB. SNAG GRINDERS

RADIAL DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE SPINDLE DRILt PRESS OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE OPERATORIŲ 
VERTICAL BORING MILL OPERATORIŲ 

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
HYDRAULIC PRESS OPERATORIŲ 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORIŲ 
JIG BORE OPERATORIŲ

★ ★ ¥ ¥
Moderniška Karo Dirbtuvg, Geros Darbo Sąlygos. WAR 
LABOR BOARD užtikrintas mokesčių 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 DURŲ

gus pabučiavimas’' Suval
kiečių choras. Po progr.- 
mos bus šokiai. Pradžia a 
vai. vakare. Įžanga 70c.

Skyriaus valdyba prane 
šė. kad drabužių lietuviams 
nuo karo nukentėjusiems 
surinkta 57 dėžės. Į jas su 
dėta 2.000 atskirų dalykų 
Visas rinkinys svėrė 4,150 
svarų. Prie drabužių sutvar 
kymo, aptaisymo ir sudėji
mo į dėžes daugiausiai dar
bavos: J. Brazauskas. J. Ka 
zakauskas, J. Kundroška, J. 
Simonavičius, J. Enčeris, 
M. Klimienė, J. Kass ir E. 
Kass, O. Mestininkienė, Si- 
monavičienė, E. Samienė, O.
Vyšniauskienė, E. Paulien7 
ir kit. Valdyba dėkoja šiems 
darbuotojams ir visiems, 
kas tik kuo prie to kilnaus 
darbo prisidėjo. Valdyba 
prašo visuomenės ir toliau 
aukoti nenešiojamus drabu
žius, kurie bus priimami po 
senovei M. Klimienės krau
tuvėj. 4516 S. California av. 

Valdybon šiems metams 
išrinkta sekantieji: pirm. J.

^STASYS LITWINAS SAKO:H i 
!

r/TA K "R H T5 Tai Geriausias Laikas Pirkti
— 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 (Hardware) — Pleisterio — 
Vamzdžių ir tt

Enčeris, vice pirm. J. Bra-

TEIKIA DYKAI!

— Plaster Board— 
Cemento — Srutų

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

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

10546 S. Artesian, CED. 1739
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DRAUGAS •
♦ THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

$334 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 percopy.

Advertlsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

pradėti kontrofensyvą prieš japonus, taip greit bus s i- 
šauktas Kinijos žmonių kongresas.

“Žmonių kongresas” priimsiąs valstybės konstituci
ją, kas duos galimumų Kuomintangui perduoti valdžios 
galę patiems žmonėms.

VIENINTELE PRIEMONE IŠSIGELBĖTI 
ŽMONIJAI NUO KARO

kas tau neša ramybės, bet 
dabar tavo akims paslėpta”. 
Kas žino? Tačiau atrodo, 
kad šiame dalyke dideliam 
optimizmui, kol kas nėra

Metams .............................. ..................................................  $7.00
Pusei metų ...-................................  «................... 4.00
Trims mėnesiams ........1........................................... 2.00
Dviem mėnesiams . ............................................................ 1.50

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

Metams ................................................................................. $6.00
Pusei metų ........................................................................... 3.5Q
Trims mėnesiams ................................................................ 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ........................;................. •..........................75

Užsieniuose:
Metams .................................................................................. $8.00
Pusei metų ..................... ............................... •.........................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 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, rašomaja mašinėle), paliekant, didelius 
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.

Stalino "valdžia" Lenkijai
Maskva yra užsispyrusi primesti Lenkijai Liublino 

kvizlingų vyriausybę. Maskvos ponams nereikia atsi
klausti žmonių, kokios valdžios jie nori. Iš anksto 
nustatoma, kad jie paskiria žmones sudaryti vyriau
sybę ir baigtas kriukis.

Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas paskyrė Boles- 
law Berutą Lenkijos * 'prezidentu.’ ’ Stalino išrinkta
sis “prezidentas’’ Berut paskyrė Edward B. Osubką- 
Morawskį “premjeru”. “Premjeras” Morawskis pasi
kvietė daugiau Maskvos nurodytų lenkų kvizlingų ir, 
štai “vyriausybė” sudaryta. Ar Lenkijos žmonės nori 
ar nenori, ta “vyriausybė’’ juos visvien valdys. Mat, 
tokia jau diktatūros tvarka. Nereikia rinkimų ir ki
tokių panašių štukų. O jei rinkimai ir “pasirodytų 
reikalingi“, diktatoriai moka juos pravesti... savo nau
dai. Jie pasmaugia visas politines partijas, rinkimams 
išstato tik savo kandidatų sąrašą ir policinėmis prie
monėmis verčia už jį balsuoti.

Tokiu tai būdu bolševikai “rinko” seimą Lietuvoje 
1940 metais. Tokiu pat būdu ir Lenkijai organizuoja 
“valdžią.” / l - a

Todėl nestebetina, jei laisvuose kraštuose lenkai 
griežtai protestuoja prieš Maskvos pastangas primesti 
Lenkijai Liublino “vyriausybę“, kuri būtų priversta 
rūpintis Maskvos reikalais ir Lenkijos prijungimu prie 
Sovietų Rusijos.

Vis tik keista, kad Liublino vyriausybėj nefiguruo- 
ja Wanda Wasilewska, kuri per keletą metų vadovavo 
“lenkų patriotų“ draugijai Maskvoje ir su kūnu ir dū
šia buvo atsidavusi Stalino diktatūros tikslams. Prieš 
kiek laiko buvo gauta žinių, kad ji pakritikavo vieną 
Stalino žygį, parodydama lenkiško patriotizmo šešėlį 
ir dėl to pateko į diktatoriaus nemalonę. Gana se
niai apie ją pasaulis nieko nebegirdi. Matyt, jinai dar 
ne visai gerai žinojo, kad diktatoriui priešintis neva
lia nė vienu žodžiu. Visoms jo užgaidoms reikia pasi
duoti akliausiu būdu. Vienas žodelis tiek užrūstino 
Staliną, kad Wandai jis jokiu būdu negali dovanoti 
ir vargu apie ją daugiau begirdėsime.

Tokie tai yra diktatorių planai, jų siekimai ir me
todai. Stalinas juos nori pritaikinti ne tik Lenkijai, 
bet visai Europai. Bet visi laisvę mylintieji ir jos sie
kiantieji žmonės sako: nuo bado, maro, karo ir Sta
lino santvarkos išgelbėk pasaulį, Viešpatie!
★

Kinijos prezidento pareiškimas
Pernai Kinijos būklė buvo labai bloga visais atžvil

giais. Karo fronte ji susitiko su keliais stambiais pra
laimėjimais; ekonominiu atžvilgiu padėtis blogiausia: 
nenormalumai ir neramumai vidaus politikoje. Kiek 
leido sąlygos, sąjungininkai teikė visokeriopą pagalb;;, 
bet toli gražu ji nepatenkino didelių Kinijos reikala
vimų.

Nėra abejonės, sąjungininkai šiemet pasistengs stip
riau paremti Kiniją, kuri jau daug metų kariauja prieš 
Japoniją ir kuri daug kuo gali prisidėti prie greites
nio sutriuškinimo japonų imperializmo ir militarizmo.

Dabartinis Kinijos prezidentas generalissimo Chiaug. 
sutinkant Naujuosius Metus, žmonėms padarė svarbj 
pareiškimą. J u pažadėjo. kad, kaip greit bus galima

Jei gen. Chiangui pavyktų sutvarkyti vidaus poeti
kos dalykus ir įvesti tinkamą santvarką, jis daug pa
sitarnautų ne tik Kinijai, bet viso pasaulio gerovei
★

Vokiečių kontraatakavimo reikšmė
Vokiečiai vis dar stengiasi ir atsilaikyti ir kontrata

kuoti. Šiomis dienomis jie mėgino pulti net keliolikoje 
punktų.

Iš paskutiniųjų dienų karo eigos susidarė “įspūdžio,* 
kad vokiečiai dar turi jėgos. Nepaisant to, kad jie „ ra 
iš visų pusių apsupti, vakarų fronte ir laikosi ir net 
kontratakuoja.

Aišku, kad dar ne visos vokiečių jėgos yra išsemt s. 
Savo sienoms ginti jie vis tik buvo pasilikę šį tą re
zervo]. Bet mes neabejojame, kad tas “stiprus” jų 
įaikimąsis yra laikinas dalykas.

Pirmoje vietoje nacių vadovybė nori kiek gannt il
giau išsilaikyti savo vietose, nes ji puikiai žino, koks 
likimas jos laukia Vokietijai susmukus.

Antra — kai žvėris yra sužeistas ir apsupama', jis 
sukaupia visas savo jėgas, kad gintis. Tokioje pa ė- 
tyje jis yra labai plėšrus. Taip yra ir su Vokietijos 
naciais. Jie yra gerokai pažeisti ir vis labiau apsupa
mi ir prie sienos priremiami. Todėl jie, lyg tasai žvė
ris, pasidarė dar piktesniais ir agresyviškesniais. Da
bartiniai jų žygiai yra tiesiog desperatiški. Bet tokia
me stovyje ilgai atlaikyti visvien negalės. Pasku’n.s 
pasispardymas daugiau kraujo nulies, jėgas susilp.iins, 
o jas papildyti jau nebebus iš ko. Sąjungininkų jėgos 
nesilpnėja, bet auga. Hitlerio naujų metų pranaš Avi
mai, kad Vokietija karą laimės 1946 metais, yra gry
niausias bliofas ir akiplėšiškiausias vokiečių tautos 
apgaudinėjimas.

APŽVALGA
Stalino apetitas

Pasaulis nekantriai laukia Roosevelto-Churchillio-Sta - 
lino konferencijos. Pirmieji du yra pasirengę bet kur 
ir bet kada važiuoti į tekią konferenciją, tačiau Sta
linas visokiais būdais išsisukinėja. Jis nėra linkęs ben
dradarbiauti su kitais pokarinio pasaulio pertvarkyme, 
bet pats vienas tą darbą norėtų atlikti.

Bet ar tik neperdidelis Stalino apetitas? Juo daugiau 
norės apžioti, juo greičiau pasprings.

*

Popiežiaus kalba ir spauda ...______

Šiandien ištiKrųjų dabar
tinės politiškos krizės prie
žasčių reikia ieškoti ne Ver
salio apsirikimuose, ne pra
vestųjų ribų netikslume, 
bet—socialinėje, moralinėje 
ir. pagaliau—religinėje kri
zėje. Nevisi suvokia, koks 
čia galėtų būti ryšis tarp 
agresorių pretenzijos ir re
ligijos? Tačiau, nėra abe
jonės, kad, vis dėlto, esama 
ryšio, ir tai—labai glau
daus, tarp agresinio karo 
dvasios ir nukrikščionėju
sio žmogaus psichologijos.

Kristus, prieš įžengdamas 
į dangų, kalbėjo: “Ramybė 
duodu jums. Mano ramybė 
palieku jums. Ne kaip pa
saulis du-odu, aš jums duo
du. . .“ — “Pax vobis“ — 
tai yra frazė, patapusi svei- 
kinimosi formule prisikėlu
sio Kristaus praktikoje. 
Vadinasi. Kristus taiką ak
centavo ! Todėl netenka ste
bėtis. kad visiškai nepake
liui su Kristaus mokslu va
dams. ypačiai—tos valsty
bės bei tautos, kuri visuo
tiniu įsitikinimu šiandieną 
sudaro didžiausį pavojų pa
saulio taikai. Juk doktrina 
apie absoliutišką vienos 
tautos ar rasės pranašumą 
prieš kitas tautas sueina į 
aiškų konfliktą su dėsniu: 
“Visi gi jūs broliai, nes vie
nas jūsų Tėvas, kurs yra 
danguje.” Čia aiškiai mato
ma kolizija.

Bet reikia įžvelgti į da
lykus dar giliau. Tarp krikš 
čioniškojo ir pagoniškojo 
galvojimo esminis skirtu
mas pasireiškia tame, kad 
krikščionybė, nors neigno
ruodama žemės ir jos rei
kalų. vis dėlto, savo galvo
jimo ir siekimų centru pa
daro amžinybę ir dvasios 
vertybes, o pagonystės gal
vosena visada koncentruo-

Lietuviai nuoširdžiai džiaugiasi, kad Jo šventenybe 
Popiežius Pijus XII savo kalėdinėj kalboj paminėju ii 
Lietuvą. Tai labai daug reiškia.

Popiežius, kaip žinome, visu griežtumu stovi už pas
tovios ir teisingos taikos atsteigimą, už Lietuvon ir 
kitų mažųjų tautų teises į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. _

Demokratinių kraštų~spauda, veiK visa, plačiai Ko
mentavo Jo Šventenybės kalėdinę kalbą, kurioj jis pa
sisakė už demokratiją, kaipo geriausią santvarką ir 
paskyrų valstybių gyvenime ir tarptautinėj taikos »r 
ganizacijoj. #

Bostonas - kataliku miestas >
Fort Wayne, Ind., vyskupas John V. Noll surenk) 

žinias apie katalikus gyventojus didžiuose Amerikos 
miestuose. Iš jo paduotų statistikos davinių, Buslon, 
Mass., miestą galima vadinti “katalikiškiausiu mies
tu” Amerikoj, nes jo gyventojų 74.2 nuošimčiai yra 
katalikai.

Bostoną seka New Orleans, kuriame katalika- su
daro 66 visų gyventojų nuošimčius. Providėnce, R. I., 
turi 56.7 nuošimčius, Syracuse — 52.5, Jersey City — 
52.2, Buffalo — 52, Worcester — 49, Detroit — 46.2, 
Chicago — 45, New York — 22.3, Philarelphia — ?«..4.

Katalikų dauguma, apie 20,000, gyvena didesniuose 
miestuose. -

_ U . e.A-.kl J. — - •
★
Šį mėnesį jau pasirodys gražus ir turiningas lietu

vių žurnalas “Naujoji Aušra”, kurį leidžia Federacijos 
sekcija — Lietuvių Kultūrinis Institutas ir redaguoja 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis.
★
“Draugo“ tradicinis koncertas šiemet žada būti gra

žus ir įvairus. Neužmirškime, kad jis bus vasario 4 d., 
Sokoi salėj. Ruoškimės dalyvauti.

jasi ant pasaulio ir jojo gė
rybių. Kalno pamokslas — 
tai Kristaus deklaracija, 
tai Jo programinė kalba. 
Ypačiai reikšminga yra to
ji kalno pamokslo dalis, 
kurią katekizmas vadina 
Aštuoniais Palaiminimais. 
Tenai Didysis Pasaulio Mo
kytojas nurodo būdus, kaip 
žmogus galėtų patapti “pa
laimintas.” kitaip sakant— 
laimingas. Bet tarp tų būdų 
bei priemonių mes neran
dame nė vienos priemonės 
iš tų, kurias laikė ir tebe 
laiko bet kokio tipo pago
nys visiškai geromis ir gai 
net vieninteliai tinkamomis 
žemiškajai žmogaus laimei 
sukurti. Kitaip sakant, ke
lias prie palaimingo gyve
nimo, kurį rekomenduoja 
Kristus, yra diametrališkai 
priešingas tam, kurį laiko 
tinkamu egoistiškai ir gaš
liai nusiteikęs žmogus.

Nėra abejonės, kad didelė 
dalis, gal net dauguma — 
žmonių nuėjo, kaip tik ši
tuo pastaruoju keliu... Va
dinasi, turtas, garbė, ant 
kitų viešpatavimas, galėji
mas patenkinti visas savo 
užgaidas bei geismus, trum 
piau—visa tai, ką apima 
sąvoka “žemės gerybės.“ 
palaikyta tikriausiąja prie- 
moue žemiškąja! laimei su

kurti. O tos laimės kiekvie
nas žmogus taip labai trok
šta, kad tūlas graikų filo- 
zofas net buvo kadaise siū
lęs žmogų vadinti “laimės 
ieškotoju.”...

Deja, tų visų gėrybių, 
taip labai ieškomų ir trokš
tamų, šiame pasaulyje, kaip 
tik, yra permaža. Absoliu
čiai—permaža, kad visi ga
lėtų jų turėti tiek, kiek tik 
kas nori! štai, ir priėjome 
tą psichologinį tašką, tą 
momentą, iš kurio kyla in
dividualinių bei kolektyvi
nių kovų ir karų dvasia. 
Tąją kovą už riebesnį kąs
nį, už “gyvybinių reikalų” 
patenkinimą—padaro ypa
čiai žiaurią ir kruviną pa
miršimas krikščioniškosios 
žmonių brolybes idėjos, tos 
idėjos, kurią tikintiems nuo 
latos primena kasdieninė 
kalbamo j i 4 4 Tėve mūsų’ ’ 
malda ir kurios niekad ne
pajėgs atstoti—nei kažkoks 
miglotas humaniškumas, nei 
taip sakoma tikrovė sutin
kąs tautų solidarumas.

Tat. tik grįžimas prie 
krikščionybės—yra vienin
telė priemonė išsigelbėti 
žmonijai nuo slegiančio ka
ro, Tai- priemonė ne tiktai 
tikra, bet ir labai radikali. 
Ji siekia panaikinti blogy
bę iš pat šaknų. Nelygi
nant—ligoniui, sergant 
karštlige, neužtenka šluos
tyti prakaitą ar bandyti nu
mušti temperatūrą. Reika
linga dar padėti organiz
mui nugalėti tuos nemato
mus ligos nešėjus, tuos 
mikrobus, kurie sudaro es
minę ligos priežastį. Tik 
kažin, ar žmonija susipras, 
ar ji panorės pasinaudoti 
tuo vieninteliu vaistu, ta 
priemone, kuri tik viena 
gali ją išgelbėti? O gal ir 
dėl jos teks Kristui nusi- 
dėjuoti, kaip kadaise dėl 
Jeruzalės; “O kad tu ir tai 
šitą savo dieną pažintumei,

aiškaus pagrindo.
Antra vertus, nei viena

me dalyke visa žmonija ne
sutarė ir nesutars. Todėl 
užtektų, jei visi geros va
lios žmonės pasuktų savo 
gyvenimą atgal, pagal Evan 
gelijos nusagstytas gaires. 
Tegu nei vienas nesako, 
kad “vienas lauke ne kovo
tojas,“ kad vieno žmogaus 
ar vienoks ar kitoks nusi
statymas maža ką reiškia. 
Taip galvoti klaidinga! Juk 
panašiai būtų galima pasa
kyti ir apie kitas žmogaus 
galvojimo bei kūrybos sri
tis. Bet kas nežino, kokių 
milžiniškų rezultatų yra 
pasiekusias įvairiose kultū
rinio veikimo srityse indi
vidualinės taurių asmeny
bių pastangos bei iniciaty
va. Kam reikia manyti, kad 
krikščioniškojo pacifizmo 
idėja turėtų mažiau šansų?

Yra tikra, kad mūsų lai
kais gali būti įmanomas ir 
plečiamas karas tik todėl, 
kad plati visuomenė jam 
pritaria. Bet visuomenė vie
nokiam ar kitokiam nusis
tatymui daug gali turėti 
įtakos—ne tik organizaci
jos. bet ir pavieniai asme
nys. Ypačiai—įtakingieji.

P. š.

Rado 3,500 Jugoslavu 
Pabijotų Lavonus

LONDONAS, sausio 2.— 
Laisvos Jugoslavijos radijo 
sakė Bezanija kalne, netoli 
Belgrado, atkasta 3,500 ju
goslavų patrijotų lavonai. 
Pasak pranešimo, naciai nu
žudė juos koncentracijos 
stovykloje tarpe 1943 m. 
kovo mėn. ir 1944 m. ba
landžio mėn., ir kad naciai 
kariai po to pardavinėjo 
nužudytųjų drabužius.

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

WHOLESALE

FURNITURE 

BROKER
Everythtag ta the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Asauskas) 
Fectory Represeatatfre

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appotatment c&ll —

REPUBLIC 6051

%

fpASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morąičių 
■t pifcaH Mastanti — be toeariHta

PAS
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Giliausia vieta

eis 
na

so- 
šv 
šv

Pati giliausia Atlanto vie
ta yra žinoma kaipo Mil- 
waukee Depth. Ši vieta todėl 
taip vadinasi, nes ją išmata-

Atsilankęg susirinkiman 
dvasios vadas kun. Gaučias 
patiekė susirinkimui daug 
gražių pamokinimų.

Valdybos narė

Pietų Afrikos vyriausy
bės kas met išleidžia veik

I 10.000.000, kad apgynus 
kraštą nuo šarančių.

mes------------------------------------------

ro
i
i

Ateinantį sekmadienį 
dalietės eis bendrai prie 
Komunijos per 9 vai. 
Mišias ir turės pusryčius
salėje. Visos mergaitės tu
rėtų priklausyti prie šios 
draugijos. Koresp. Į

I

Roselando žinios
Roselandiečiai labai 

mingai praleido Šv. x 
das. Darbščių seselių
riai buvo labai gražiai gė
lėmis papuošti. ‘ ‘Betliejaus 
stainelė” skendo visokių 
spalvų lempelėse. Tikrai vis
kas atrodė gražiai ir pa-, 
traukiančiai.

v

M

i
‘♦V 
IX!

r
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOiS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Gražūs nutarimai

iškil-
Kalė-
alto-

Kviečia į pamaldas Susirinkimai

Šv. Mišios buvo 12 vai. 
naktį. Bažnyčia kupina žmo
nių. Mišias laikė pats kleb. 
kun. J. šaulinskas, kuris ir 
pamokslą sakė pritaikintą 
šventei.

Kunigai Kalėdų metu 
daug dirbo, nes daug žmo
nių ėjo išpažinties. Dar į 
pagalbą buvo atvykęs kun. 
M. Urbonavičius. MIC., ku
ris sako gražius pamokslus 
kas sekmadienį per 10 vai. 
šv. Mišias.

Labd. Sąjun- Į 
aukų $10.00. 
centro vaka- 

pasveikinti su

I

Bridgeport. — ARD 
skyriaus priešmetiniam su
sirinkime padary ta eilė gra
žių nutarimų.

Pirmiausiai 
gai paskirta. 
Paskui ARD 
rienę nutarta 
$50 auka.

Pranešta, kad serga na
rės: U. Magilevičienė, Sma- 
gurienė ir Rakickas. Ku
rioms laikas leidžia, prašo
mos ligones atlankyti.

M. Kamarauskienei atsi
skyrus iš gyvųjų tarpo, sky- į 
rius užprašė šv. Mišias už 

| jos sielą. Daug narių daly
vavo laidotuvėse.

Skyrius gavo keturias 
naujas nares. Narių mokes
čių surinkta $23.40.

Choras, varg. K. Sabonio 
vedamas, gražiai giedojo.

Kalėdinių aukų surinkta 
apie $2,000. Duosnūs para- 
pijonai be jokio raginimo 
sudėjo tokią sumą.

Klebonas dėkoja komite
tui, draugijoms ir visiems 
parapijonims už pasidarba
vimą parapijos Labui. Linki 
visiems laimingų 1945 metų.

Valdyboj daugelyje vietų 
pasiliko tos pačios, į 
išrinkta naujos. 1945 m. val
dyba bus tokia: dvasios va
das kun. S. Gaučias, pirm 
O. Kazlauskaitė, vice pirm. 
Z. Giržaitis, rašt. O. Anti- 
kauskaitė, fin. rašt. A. Len- 
kienė, iždo globėjos: S. Rud- 
man, T. Ručienė, M. Samoš- 
kienė, maršalka U. Petrai- 
tienė ir Vaicekauskienė.

kitas Į
į

Naujo meto išvakarėse 
buvo padėkos pamaldos ir 
klebono gražus pamokslas. 
Sakė, mes čia esame laimin
gi, palyginus su Lietuva ir 
kitais kraštais, kurie visko 
neteko, nes karas viską nai
kina. Ragino dažniau prisi
minti savo maldose ir 
koti Dievui, kad dar 
čia esame laimingi.

Ateinantį sekmadienį
8 vai. šv. Mišias Maldos A- 
paštalystės draugija 
prie šv. Komunijos. Visi 
riai turi dalyvauti.

Maldos Apaštalystės
gija mini 100 metų sukak
tį. Ji turi 35 milijonus na
rių. Visi katalikai priklau
sykime prie jos.

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

Žinok gerai, kad didžiau- j 
sias laisvojo ir susipratusio £ 
žmogaus priešas yra bolše- | 
virinas įr nacizmas.

Atsižvelg.ant į tai, kad 
Labdarių Sąjungos dvasios 
va^as ir iždininkas kun. A. 
Linkus daug ir nuoširdžiai 
darbuojasi lietuvių senelių 
prieglaudos statymo reika
luose, priešmetinio susirin
kimo metu iš dalyvių buvo 
parinkta aukų ir už jo svei
katą užprašytos šv. Mišios, 
kurios bus atlaikytos sau- 
šio 31 d., 8 vai., Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčioj.

Padėka
Lietuvių R. K. Labdarių 

Sąjunga nuoširdžiai dėkoja 
dienraščio
nistracijai už jos reikalų 
garsinimą

“Draugo” admi-

ir linki visam 
dienraščio redakcijos ir 
ministracijos personalui lai I
mingų Naujų Metų.

Taip pat dėkoja red. L 
Šimučiui už gražų sukak 
tuvinio seimo vedimą.

A. Jasper, centro

I

kviečiami dalyvauti. Turim 
svarbių reikalų svarstyti. 
Taip pat bus naujos valdy 
bos rinkimas 1945 m. Po

I

susirinkimo bus vaišės pa
rapijos svetainėje. Valdyba

•

Cicero. — šv. Antano dr- 
gijos metinis susirinkimas 
bus sausio 7 d., 1 valandą, j 
parapijos mokyklos kamba
ry. Visus narius kviečiu su
sirinkti, nes naujoji valdy Britai Pasivarė 12 
ba tą dieną perims vadovy
bę. Taipgi finansų komisi
ja praneš, kiek draugija 
ri dabar 
rių. Bus 
deracijos 
gos. Bus

tu- 
na- 
Fe- 
Są-

turto ir kiek 
pranešimai iš 
ir Labdarių 
tariamasi, kokius 

parengimus draugija šį me 
tą turės.

Anastazas V alančius

* * * 5

STANDARD 
.sFEDERAL 
ilSAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKLEVVICH, Eres, and Mgr.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVEBNMENT SUPEEVISION

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

Mylių Pirmyn Burnoje
KANDY, Ceilonas, sausio 

3.—Britų 14-toji armija, pa 
sivariusi pirmyn 12 mylių, 
šiandien įsilaužė į strategi
nį Yeu miestelį, kur randasi 
geležinkelis einantis į Man- 
dalajų, šiaurinės Burmos 
sostinę. Britai dabar randa
si 70 mylių nuo Mandala- 
jaus.TT. Marijonų Bendradar 

bių 21 skyrius laikys meti
nį susirinkimą sausio 4 d., 
7:30 vai. vak. Visi naria.

SI. Casimir Monumenl
Į Skaitykite “Draugą”.

5

I

I

r’

Ar žinai, kad?

I

ad-

rast

DĖMESIO!
Marąuette Fark.

mimo Panelės Švenč. para 
pijos salėj bus proga jauni 
mui pasilinksminti kiekvie
ną šeštadienio vakarą.

Marąuette Parko Jaunimo 
organizacijos ruošia šokius 
parapijos salėj, 6820 South 
Washtenaw Ė ve., kiekvieną 
subatos vakarą.

Komisija kviečia visą Či
kagos lietuvių jaunimą pa
silinksminti, pradedant šeš-. 
tadienio vakaru, sausio u. 
“Good time” užtikrintas vi
siems. Įžanga 35c.

Rengimo Komisija

ROSELANDE
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAVVICZ
KOPLYČIA —

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

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse yra virš 200 mieste
lių. turinčių po 5,000 gyven
tojų ir virš 1,000 miestelių, 
turinčių po 10,000 gyvento
ju-

Gi PIRKITE KARO BONUS!

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas: 
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

A 1
MYKOLAS BUČNIS

vai., vak.. sulaukęs 57m. amž.
Panevėžio apskr.. Klovainių parap., 

išgyveno 36 metus.

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

Išbalsiu kaimo. Amerikoje
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Domicėlę (po tėvais Do- 

vidauskaitė); 4 sūnus — Aleksandrą, ir marčią Annette; Sgt. My
kolą (U. S. Army), Alfonsą (Merchant Marines) ir marčią 
Agnės, ir Juozapą; dukterį Phyllis Michelic ir žentą George; 6 
anūkus; brolį James: dėdę Juozapą Juozaitį ir jo žmoną An- 
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 
seserį Salomėją ir jų šeimas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje. 
50th Avė.. Cicero. III. laidotuvės įvyks penktadienį.

Kazimierą.

1410 So.
Sausio 6d. 

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano par. baž
nyčią. kurioje įvyks 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. Dėdė, švogeriai, švogerką ir visos kitos Giminės.

Laid. direktorius — Antanas B. Petkus, Tel. Cicero 2109.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

Kll AGENTŲ KOMISĄ- i 
KREIPKITĖS PRIE MUS į 
TIESIOG IR 8UTAUPY- ’
SUVIRS 200 PAMINKLUS 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ I 
PASIRINKIMUL

Gerlaasio Materioio Ir Darbo. '

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
k 1 juntama pilną patenkinimu

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė: 

VENETIAN 
MONUMENT CO.Štai vienas iš mūsų grašių 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dtrbtuvl: 52*7 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Gnand Avė)
PHONE: 8EELEY 6103

PERSONAL1ZED J1EMORIALS. AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTJCULAR PEOPLE PREFER TROOST PRODBCTIONS 
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MO5TELLO GRANITE 

Most Beautlful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANLAN MONUMENT MAN— 

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

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

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS»

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
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.

PIRKIT TIESIOG 18 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Bintas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
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

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 2515^ 
COMmodore 5765* 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10321 s. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. MULEVIČIUS
4848 S. CAUFORNIA AVĖ. Tel. LAF, 3572

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

Telephone YARds 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781
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AMERIKIEČIAI ATSIIMA MIESTĄ Iš Pacifiko karo lauko

♦

PASKUI ATĖJO SESUO.

FĮdomus

Pasišventimo pavyzdys

Paraližuota žmona dėjo visas pastan
gas,

JI ŠLIAUŽĖ PRIE LANGO PER GRINDIS PALENGVA 
IR KENTĖDAMA DIDŽIAUSIUS SKAUSMUS, KAD 
GAVUS PAGALBĄ —

Jos mintis buvo aiški, bet 
kūnas paraližuotas. Tai bu
vo Mrs. Mathilda Haut. 65 
metų amžiaus. Ji sėdėjo kė
dėje. savo apartamente, 1231 
So. Euclid avė., Berwyn, 
praeitą antradienį, ir matė 
savo vyrą sukrentant nuo 
širdies atakos, vyras sukri
to netoli jos.

Vyras Charles Haut, 69 
metų, išėjo į lauką, kad at
sinešus anglių pečiui pakur
ti. Jis grįžo į vidų ir 
to.

Kas Girdit?

Chicagoje ♦

sukri-

« * *
Bejėgė savo kedėje, Mrs. 

Haut bandė atgauti savo 
muskulų kontrolę. Ji praeitą 
vasarą buvo ištikta paraly
žiaus, ir buvo be jėgų.

Bet ji galėjo savo kūną 
pastumti pirmyn tik krisda
ma ant grindų. Palengva, 
kentėdama, ji stūmės colis 
po colio skersai grindų, tu
rėdama kėdę prieš save.

Ji pasiekė langą, — 
vertė savo kūną pakilti, 
galėtų barškinti į langą, 
keliaujantieji neišgirdo
galbos šauksmo. Valandą ji 
barškino į langą.

* * *
Paskui jos sesuo

pri- 
kad 
Bet 
pa-

Pavogė $115
Vagys įėjo į Mrs. Bernice 

Wagner namą. 1116 South 
Sacramento blvd., ir pavogė 
$115 ir rankinį laikrodį.

* * *

Atėmė $720
Du vyrai paskambino prie 

Mrs. Emma Weinert’s namo 
durų, 4252 Kamerling avė. 
Vienas iš jų sulaikė mote
riškę, o kitas vyras iškrėtė 
namą ir paėmė $720.

Penki šimtai dolerių pri
klauso jos dukrai, kuriai at
siuntė sužieduotinis 
George Gerber, dabar 
tis Prancūzijoje.

* * *

Apiplėšė
Banditas sulaikė Sam Kas, 

313 So. California avė., ir at
ėmė $35. Apiplėšimas įvyko 
prie 14-tos ir Mcrgan

i

pvt. 
esan-

gat-

I

MARINUI PRIEŠO MINOS ŽABANGA NUTRAUKĖ ABI 
KOJAS. — KAIP SUŽEISTASIS MARINAS APGA
VO JAPONUS. — JIS NUDAVĖ KAIP “ŽMOGIŠ
KOS MINOS ŽABANGĄ”.

Amerikos kariai įeina į L. Claire miestą, Belgijoj, 
to, kai paėmė iniciatyvą ir pradėjo laužyti nacių pasta
rąją kontrofensyvą. čia pat matomi ir vokiečių sunai
kinti karo pabūklai. (Acme-Draugas teleph-oto)

po

Iš šeimų gyvenimo

Vyrai kare, o žmonos?..
PENKI VAIKAI BUV O PALIKTI VIENI. — JIE 

IŠBADĖJĘ IR GEROKAI APŠALĘ. — DVI 
NOS AREŠTUOTOS...

RASTI 
MOTI-

Mrs. 
Frances Krabec, 2212 South 
50th avė., atvyko jos aplan
kyti ir pamatė padėtį. Ji pa
šaukė Berwyn policiją, kuri 
atvyko, ir atsivedė ugniage
sių departamento gaivinimo 
sąuadą

Bet buvo pervėlu. Haut 
buvo miręs...

namo.

* * *

Pavogė seifą
Iš antrojo aukšto

233 So. Statė str., buvo pa
vogtas 1,800 svarų seifas, 
kuriame buvo $1,000, čekių 
ir money orders viso $500.

Ir žmona ir vyras I 
be kojos Į

ATLANTA. Ga. — Sgt. 
John C. Glass. iš Lynchburg, 
Va., kuris neteko kojos prie 
St. Lo, apsivedė Lawson ge
neral ligoninėje, kur jis gy
dės. Ligoninės pareigūnai 
sausio 2 dieną pranešė, kad 
Sgt. John C. Glass apsivedė 
Mary Ann Gotschall. iš Vin- 
cennes, Ind., kuri taip pat 
neteko kojos prieš metus da
rant reikalingą operaciją dėl 
kaulo ligos. Jaunavedė dir
bo ligoninėje kaipo radijo 
pranešėja.

Patraukė teisman
DIXON, III. —2 Sausio 

dieną į teismą buvo patrauk
tas Norman Burton, 15 me
tų amžiaus, kuris nužudė su 
kirviu savo giminaitę Sarah 
Jane Tynė, 5 metų amžiaus. 
Jaunuolis kaltinamas žmog
žudystėje. kuri įvyko gruo
džio 30 d., 1944 m.

Du vyrai kovoja karo laukuose... Dvi karo 
ne tuo keliu... Penki vaikai išgyveno baisią 

Vaikai buvo pusiau išbadėję, pusiau nušalę, kai jie buvo 
vieni palikti dvidešmt keturioms valandoms.

Šį vaizdą atidengė praeitą 
1 trečiadienį rytinės Chicagos 
dalies policija, kai buvo ras
ti palikti vaikai name, 10065 
Indianapolis. Iš to šiukšlyno 
buvo išgelbėta penki maži 
vaikiukai, vyriausias jų še
šių metų.

Jie negalėjo suprasti ko
dėl jų motinos, kartą taip 
malonios, juos paliko, tik 
tokioje šilumoje, kuri buvo 
padaryta tik iš laikraščių 
popierių, be maisto, kai ku- 

i rie iš jų buvo basi ir pusiau 
aprengti.

1 Jie negalėjo taip pat su
prasti, kai vyras mėlynu rū- i 
bu apsirengęs ir su žvaigžde 
pasipuošęs atvyko juodame 
vežime ir nuvežė juos į di
delį namą, kur buvo daug 
lovų, švara, šiluma ir mais
tas.

Maži vaikai nusišypsojo.
* * *

ėjo
žmonos 
padėtį.

Pavogta 1,596 poros 
vaikų batą

Policija praeitą trečiadie
nį Chicagoje sulaikė vyrą. 
27 metų amžiaus, kuris įtar
tas, jog pavogė 1,596 poras 
vaikų batelių. Batai buvo 
pavogti iš Monarch batų 
kompanijos, 844 W. Adams.

Batai buvo pavogti gruo
džio 1 dieną.

Gavo kalėjimą
Mrs. Betty Jane Dybicz, 

20 metų, gavo kalėjimo nuo 
vienerių iki trijų metų už 
savo mažojo sūnaus kanki
nimą — mušimą. Ji nuteista 
į Dvvight. III., moterų kalėji
mą.

Du marinai New Britain’e 
buvo pasiųsti žvalgybon ap
žiūrėti japonų pozicijas. Ki
tą dieną turėjo įvykti dide
lis užpuolimas japonų pozi
cijos. Grįžtant iš savo dar
bo, vienas iš jų užmynė prie
šo minos žabangą (booby 
trap). Sprogimas nutraukė 
abi jo kojas. Patyręs, kad 
jis buvo persunkus nešti at
gal į stovyklą, jis įtikinėjo 
savo draugą, kad jis eitų 

į vienas į stovyklą. Antras 
marinas aprišo sužeistoji 

• žaizdas, paskui ėjo atgal.! 
Bijodamas, kad japonai gali 
rasti jo draugą, marinas bu
vo labai susijaudinęs, bet ■ 
jis nuvyko į stovyklą ir pra
nešė apie įvykį.

* » *

Kaip buvo numatyta, kitą 
dieną japonai buvo užpulti. 
Priešas greitai pasitraukė. | 
Kai marinai atvyko prie jų 
sužeistojo draugo, jie buvo 
apimti siaubo. Ten gulėjo 
marinas, ramiai ir nejudėda
mas. Aplink jo kūną buvo 
apviniotos vielos. Japonai 
atvyko ir pamanė, kad tai 
minos žabanga.

Nė vienas nedrįso jo pa
liesti. Tai buvo sunkus ir pa
vojingas darbas dėl .inžine
rijos vieneto. Staiga “žmo
giška minos žabanga” atida
rė savo akis ir tarė: “Ei, | 
draugai, nuimkite nuo ma
nęs tas prakeiktas vielas. 
Pagelbėkite man”. Marinai 
priėjo ir nuėmė vielas. Ten 
nebuvo nei ugnies, nei spro
gimo.

J

Mrs. Amerigo Russo Phi
ladelphia ligoninėje pagim
dė dvynukus — berniuką ir 
mergytę. Berniukas gimė 
11 valandą po pietų. Naujų
jų Metų išvakarėse, ir mer
gytė gimė Naujųjų Metų vi
durnaktį, praėjus šešioms se
kundėms, kai prasidėjo Nau
ji Metai.

Mirė buvęs lietuvis

vienas iš seniausių, 
mirė 

dieną. Į Ame- 
1896 metais. • 

vedė Marijoną

A. a. Madas Žilevičius 
(Walter Zylch)

Vladas Žilevičius (Walter
Zylch),
Vladislovų Čikagoje, 
sausio pirmą 
rika atvyko 
1913 metais 
Šimauskaitę.

31 metus jis išbuvo poli- 
japonai cininku. Dabartiniu laiku 

buvo pasiliuosavęs iš

pirma-Banditas praeito
dienio vakare atėmė iš Miss 
June Yachem. 40 metų,, 607 
Melrose avė., Kenilworth, 
$41. kai ji buvo kasininko 
būdelėje, Noyes gatvės ele- 
veitorio stotyje, Evanston.

================== ^ 

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonu — POKTSMOUTH 9022 
8TOKEB COAL, Ankžtoe rflSies, gy 45 
2 syk pinotos. Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE (Course). C|2 50 
PETROLEUM COKE (Pfle Enn) 
w. viro. lump — Sijoti...........įg gg

Apsivedė senukai
ŠTOKE TRENT, Anglija. 

— Jaunavedė sausio 2 dieną 
pasakė, kad prieš porą mė
nesių ji pažiūrėjo per sodo 
tvorą ir pasakė savo drau
gui:

“Aš 
tų, jei

Po
Tai buvo Mrs. M. E. Downs, 
77 metų, ir William Moli- 
neux, 78 metų amžiaus.

manau, jog gerai bū- 
mes apsivestumėm.” 
Kalėdų jie apsivedė.

Bet vaikai negalėjo su
prasti, kodėl policija arešta
vo Mrs. Beatriče Hanson. 
19 metų, ir Mrs. Ruth Moen. 
25 metų. Tai vaikų motinos!

Palikti vaikai buvo rasti 
praeitą antradienį, kai atė
jo vandens skaitliuotojas į 
neužrakintą namą. Jis rado 
vaikus susispietusius aplink 
ugnį, kurią jie buvo sukūrę 
ant grindų.

* * *

Į

Stambi vagystė
Mrs. Ann Phillips, 21 me

tų, kuri turi du vaikus, bu
vo sulaikyta su kita moteri
mi ir trimis vyrais. Jie kal
tinami pavogime automobi
lių, už $45,000 vertės, Chi
cagoje, ir pardavę juos In
dianoje ir Wisconsine.

skausmus, apsiviniojo ap
link save su minos žabangos 
viela, kuri jį sužeidė. Su
žeistasis marinas taip apvi- 
niojo aplink save vielą, kad 
atrodytų kaip booby trap 
(minos žabanga). Japonai 
pažiūrėjo ir nubėgo. Ir ma
nas ramiai gulėjo iki jį at
rado jo draugai.

Sumanus marinas apgavo 
japonus!

* * *
Žinodamas, kad 

gali pastebėti pirmąjį spro- jau 
girną, marinas kentėdamas tarnybos ir gaudavo pensiją.

Nors gyveno tolokai nuo 
West Sidės (3321 West 
Adams Str.). bet turėjo sa- 
liūno biznį, 2346 W. 21 PI. 
Laidojamas šiandien, t. y. 
sausio 4 d., iš Our Lady of 
Sorrows bažnyčios, 3121 
Adams str., apie 10 vai. 
to bus lydimas į Holy 
pulcre katalikų kapines,
rios yra šiek tiek toliau už 
Šv. Kazimiero kapinių (prie 
11-tos ir Ridgeland avė.). 
Nuliūdime paliko savo mo
terį Marijoną ir dukterį 
Charlotte Smith.

W. 
ry- 
Se- 
ku-

Medžioklėje
SAN DIEGO, Cal. — 

artistė 
peršauta 
šautuvas

domųjų paveikslų 
Susan Peters buvo 
medžioklėje, kai 
netikėtai išsišovė.

Ju-

4

Jis pašaukė policiją, kuri 
pamatė baisų vaizdą Rasti' 
paikai vadinasi: Joyce Yvan- 
noe Moen, 6 metų; Martin 
Louis Moen. 5 metų; Judith 
Diane Moen. 9 mėnesių; Ha- 
ry Hanson, 2 metų, ir Joyce 
Anne Hanson, 15 mėnesių.

“Mama davė mums šiek 
tiek makaronų praeitą vaka
rą ir išėjo”.— pasakė Joyce.

“Mama” ir Mrs. Moen bu
vo areštuotos, prie Ewing ir 
Indianapolis. kai jos grįžo 
“namo”. Dingusi nuo Naujų
jų Metų išvakarės, Mrs. Han
son pasakė, kad ji lankiusi 

į ‘ “sergančią draugę”. Mrs. 
Moen, išėjusi pirmadienį po 
pietų, pareiškė, kad ji buvu- 

j si teatre.

I

i
10,000 BONKŲ

• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

• GIN
• VYNO
• KORDIALĘ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS kainomis

NATHAN 
KAXTER 

"Lietu vlikM
ŽydnkM"

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

Jei dar neturit įsigykit karo darbą tuojau!

ĮvdrUa-Įdomi— Į

....ziniosĮ

Antano parapija, 
Cicero, 1944 m. iš savo iž
do yra nupirkus U. S. karo 
bonų net už $20,000.00. Tur 
būt, vienatinė parapija yra 
taip stambiai parėmus U. 
S. pastangas karui laimėti. 
Pažymėtinas ir Cicero lie
tuvių katalikų duosnumas: 
per Kalėdas savo bažnyčios 
reikalams suaukojo virš 
$3,500.00.

X Adv. J. Grish praneša, 
kad jis rezignuojąs iš Illi- 
nois vai. prokuroro padėjė
jo ir atidaro ofisą- teisių 
praktikai adresu 77 West 
Washington St., Room 1708. 
Ofisas adresu 4631 S. Ash
land Avė., bus atdaras tik
tai antradienių vakarais 
nuo 7:30 iki 8:30 ir šešta
dieniais nuo 2 popiet iki 
8:30 vakaro.

X ‘ Draugo” ir “Laivo"* 
administracija prašo skai
tytojų turėti kantrybės pa
laukt dėl pakvitavimų apie 
gavimą prenumeratų, šven
čių laikotarpiu buvo labai 
daug darbo ypatingai su 
sveikinimais. Greitu laiku 
skaitytojai pradės gauti pa
kvitavimus.

X Dr. Jonas Zaikis su 
žmona Lucille (buv. Pilipo- 
nyte) išvyko iš Chicago ir 
apsistojo Bostone, Mass. Dr. 
Zaikis čia baigęs medicinos 
mokslus pašauktas į ka
riuomenę ir pakeltas į lei
tenanto laipsnį. Zaikiai Chi- 
cagoj buvo žymūs Ateitinin
kų draugovės veikėjai, na
riai grupės tautinių šokių

j X Mr. ir Mrs. Stanley 
Venckus, gyvenantieji adre
su 15625 Lexington Avenue. 
praneša, kad jų duktė Con- 
stance Helen susižiedavo su 
T. Sgt. Danielių Kaminsku, 
sūnum ciceriečių Kaminskų. 
T. Sgt. Kaminskas per pra
eitus dvylika mėnesių tar
navo Medical Transporta- 
tion Corps užjūryje ir yra 
dalyvavęs invazijoj į Philip- 
pines salas. Dabar yra par
vykęs trumpų atostogų. Ves 
tuvių diena nenustatyta.

X Brighton Parke Naujų 
Metų išvakarėse ir per pa
čius Naujus Metus laidotu
vių direktoriai buvo labai 
“busy” pašarvosimu net pen 
kių asmenų- U Yorkman 
(Jurevičienės), J. Norkaus. 
J. Marcinkaus, O. Nasovi- 
kienės ir O. Randienės.

Daugiau!
Viename svare gazolino 

yra dešimt kartų daugiau 
energijos (jėgos), negu sva
re parako.I -----
Giliausia kasykla

Giliausia kasykla Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
yra Quincy Mining Co. ka
sykla N. 6, virš 6,000 pėdų 
po žeme.

________

užeigos savi- 
Adomų ir Ie- 
Sveikintasi ir

K

♦
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Platinkite “Draugą”. 
Pirkite karo bonus.

X Adomo Dulskio užei
goj, 1859 W. Hastings St., 
Naujų Metų proga buvo sy
kiu paminėta 
ninko ir visų 
vų vardinės, 
linksmintasi.

X Sgt. Albinas Baltuška 
iš So. Chicago žuvo Vokie
tijoj gruodžio 13 d., praeito 
meto. Tai jau trečias lietu
vis iš So. Chicago žuvęs 
šiame kare.

X Ieva Šaulienė, 4137 S. 
Artesian Avė., kasdien eina 
sveikyn ir labai dėkinga dr, 
Biežiui už gydymą. v
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