
DRAUGAS
The Lithuanlan Daily Friend ą

PVBLUStTED BY THE LITHUANIAN 
CATHOLJC PRESS SOCLETY

2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. 
Telephone Canal 8010—8011

The most influential *» 
Llthuanian Daily in Amerlca THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

—Abraham Lincoln

No. 4 Price 3c Chicago, Illinois, Penktadienis, Sausio (January) 5 d., 1945 m. Kaina 3c Vol. XXIX

gis

s

■
Naciai Tebepuola Rusus Vengrijoje; 
Garnizonas Budapešte Nori Išsigelbėt

MASKVA, sausio 4.—Di
delės kautynės tarp rusų ir 
nacių tankų ir pėstininkų 
vyksta nuo Budapešto iki 
Austrijos. Nacių jėgos į 
šiaurvakarius nuo Vengri
jos sostinės bando pralauž
ti rusų linijas ir išgelbėti 
Budapešte sugautą nacių 
garnizoną.

Per praeitas dvi dienas 
rusai pasitraukė atgal, ir 
yra galimybės, kad turės 
dar toliau pasitraukti, nors

atrodo, kad jie dabar galės 
nacius sulaikyti.

Nacių kontrataka prasi
dėjo iš Komarom srities, 45 
mylias j šiaurvakarius nuo 
Budapešto.

Vokiečių-vengrų garnizo
nas Budapešte, kur rusai 
jau užėmė 1,062 blokus, 
taipgi atakuoja rusus, ban
dydamas pasiekti juos geib
stančią jėgą.

Beveik trečdalis rytinės 
Budapešto dalies jau yra 
rusų rankose.
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900 Amerikos Lėktuvų Puolė Formosa
SAN FRANCISCO, sau- kas su “priešo laivyno da- 

sio 4.—Tokyo radio sakė į liniu, kuris lydi transportų 
šimtai Amerikos lėktuvne- konvojų” per Filipinų van- 
šių lėktuvų atakavo japonų denis, “matomai tam, kad 
okupuotą Formosa ir neto- įvykdyti naujus išlaipdini- 
limą Okinawa, Ryukyu sa- mus.’’ 
lyne, antrą dieną iš eilės. Pasak Domei, tas naujau-

Anot japonų pranešimo, sias konvojus plaukiąs per 
500 lėktuvų pradėjo ataką Šulu jūrą, j pietus nuo ame- 
ant Formosa ir Okinama rikiecių pozicijų Mindom 
vakar, ir kad 400 grįžo šian saloje, ir nuo Luzon salos, 
dien vėl pulti tuos ’ pačius Japonai taipgi sakė 60 
taikinius. j Amerikos lėktuvų vakar

Japonų Domei agentūras atakavo Clark aerodromą, 
pranešimas surišo šias ata- netoli Manilos.
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GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, sausio 
4.—Amerikos kariai įvykdė 
du naujus išlaipdinimus Min 
doro saloje, į pietvakarius 
nuo invazijai atžymėtos Lu
zon salos.

Vėliausias pranešimas iš 
Gen. MacArthur štabo sako 
amerikiečiai praplečia sa
vo pozicijas toje saloje. 
Kiek anksčiau buvo praneš-

: ta, kad JAV lakūnai nu- Į
skandino ar sužalojo 25 ja
ponų laivus į vakarus nuo 
Luzon.

Manoma Amerikos kanai 
per kelias dienas užvaldys 
visą Mindoro.

Vienas amerikiečių dali
nys pirmadieny išlipo ryti
niam Mindoro krante, o an
tras išlipo vakariniam salos 
krante trečiadieny.

ELAS Bombos Užmušė Graikus Atėnoj
ATĖNAI, sausio 4.—Ke

letas asmenų buvo užmušta 
ir sužeista ir šimtai buvo 
apimti panikos, kuomet 
ELAS jėgos atsiuntė šešias 
mortarines bombas į Kons
titucijos aikštę Atėnų cen
tre.

ATĖNAI, sausio 4.—Kai
riųjų ELAS pasekėjų rea
gavimas į Gen. Nicholas 
Plastiras sudarytą “bendro 
pasitikėjimo“ kabinetą lau
kiamas, kad nurodyti nau
jojo premjero šansus at- 
steigti taiką Graikijoje.

Pats Plastiras, apart prem- 
jerystės, pasiėmė ir keturis 
kitus portfelius—karo, lai
vyno. aviacijos ir prekinio 
laivyno ministrų. ELAS at
stovai pirmiau reikalavo 
kitas šių vietų savo žmo
nėms.

Paskirdamas vieną asme
nį keliom pareigom, Plasti
ras tuo paliko sau kelią pa-

' skyrimui ELAS atstovų vy- 
riausybėn vėliau.

ELAS revoliucionieriai rei 
kalauja. kad Graikijos poli
cija ir milicija būtų nugin
kluotos. Jie sako jeiga tas 
bus padaryta, tai jie sustos 
kariavę prieš britus ir grai
kų valdžios karius.

--------- .---------------

FDR Mano Suteikti
Raportą per Radijo

WASHINGTON, sausio 4. 
—Sakoma Prez. Roosevel- 
tas galvoja apie suteikimą 
pranešimo Amerikos žmo
nėms šeštadieny, pirmiau 
patiekdamas jį Kongresui, 
paskui asmeniškai skaityda 
mas jį per radijo.

Prezidentas taip padarė 
praeitais metais.

Kolkas, Prezidento prane
šimas dar nebaigtas. Jį rei
kia baigti ir tuomet suglau
sti į 5,000 žodžių.
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Amerikos jėgos prarado visas savo pozicijas Vokietijoje 55 mylių plote tarpe Sar- 
reguemines ir Reino, ir pasįtrauk’ atgal į šiaurrytinę Prancūziją. JAV 3-čioji armija 
pasuko didelę dalį savo jėgos iš pozicijų kairiąjam septintos armijos linijos gale 
prieš nacių veržimąsi Saar srity. (Acme-Draugas Telephoto.)

Armijos Nuostoliai
Pasiekė- 556,352

WASHINGTON. sausio 4. 
—Karo Sekr. Stimson pra
nešė. kad JAV armijos nuo
stoliai iki gruodžio 21 d 
siekia 556,352 karius. Šioje 
skaitlinėje neįeina nacių 
ofensyvos metu nukentėti 
nuostoliai.

Mirė 50-ia Traukinio
Katastrofos Auka

RENO, sausio 4.—Čia mi
rė Pvt. William Gabriel, 19 
metų dvynukas, kurio brolis 
žuvo Pacific Limited trau
kinio nelaimėje šeštadieny, 
tad iš viso dėl tos nelaimės 
žuvo 50 asmenų.

CANAL ZONAS APRIMO
BALBOA. C.Z.,- sausio 4. 

—Budėjimo įsakymas Ame
rikos kariams Panama Ca
nal srity buvo šiandien at
šauktas, ir kariai vėl gali 
vykti į Panama miestą. Dėl 
susidariusios politinės kri
zės tas įsakymas buvo pa
darytas praeitą penktadie
ny.

KARO BIULETENIAI
—JAV lakūnai Kinijoje 

sunaikino 15 japonų lėktu
vų ir du fra ikinius, ir p”O- 
lė priešo laivus Yangtze 
upėje.

—B-29 lėktuvai iš Indijos 
ket\irtą kartą puolė Bang- 
kok, Thailando sostinę.

—Tokyo radijo sakė B-29 
lėktuvai vėl puolė Nagoya, 
ir kad 40 sąjungininkų ata
kavo Midan, Sumatra salos 
sostinę.

—Septintoji armija sulai
ko nacių puolimus, ir vie
tom atsiėmė nacių užimtas 
pozicijas.

i Armija Pakels Algas
Wards Darbininkams
CHICAGO, sausio 4. — 

Keli tūkstančiai Montgome- 
ry Ward & Co. darbininkų 
ryt dieną gaus algų pakėli
mą. kurį War Labor Board 
buvo įsakęs firmai mokėti, 
bet kurį firma iki šiol ne
buvo padariusi.

Pakėlimas algų bus tik 
nuo sausio 2 d., kadangi
taip vadinamas “back pay,“ 
kuris gali iš viso siekti apie 
§2.000,000, dar nėra suskai
čiuotas.

Stimsonas Tyli Apie
4-F Vyrų Draftavim?
WASHINGTON, sausio 4. 

—Karo Sekr. Stimson, pa
klaustas apie 4-F vyrų ėmi
mą kariniems darbams ar
ba kariuomenei, sakė jis 
neturi nieko tuo reikalu sa
kyti.

Prieš porą savaičių sek
retorius sakė armija nema
no palengvinti savo sveika
tos normas.

Šen. Kilgore (Dem., W. 
Va.) sakė jis manąs, jog 
būtų neteisinga draftuoti 
4-F vyrus darbams kari
niuose fabrikuose ir mokėti 
jiems algą kaip kariai.

Nacis Sako Himmler
Vadovauja Armijai

SU AEF BELGIJOJE, 
sausio 4.—Aukštos rangos 
nacis belaisvis sakė gestapo 
viršininkas Heinrich Himm
ler vadovauja Vokietijos ka
riuomenės ofensyvai vaka
riniam fronte.

Belaisvis. Lt. Pulk, von 
der Heydte, sakė Feldmar 
šąląs Von Rundstedt esąs 
tik “liguistas senelis, kuris 
yra viršininkas vien vardu.“

Britų 8-toji Armija
Atakuoja Italijoje

LONDONAS, sausio 4.— 
Nacių aukštos komandos 
pranešimas sakė britų 8-toji 
armija pradėjo didelę ofen- 
syvą į šiaurvakarius nuo 
Ravenos, Adrijos pakran
tėje.

Priešo komunikatas pri
pažino. kad britai “įsilaužė 
į mūsų pozicijas” vienoj 
fronto dalyje, ir sakė ten 
tebevyksta aršios grumty
nės.

13-tą Dienų iš Eilės
Atakavo Vokietija

LONDONAS, sausio 4.— 
Nacių raportai apie sąjun
gininkų lėktuvus iš pietų 
pusės, veikiausiai iš Itali
jos, pranešė apie I3-tą iš 
eilės dieną lėktuvų atakų 
ant Vokietijos įmonių cen
trų ir susisiekimo linijų.

Sniegas, lietus ir debesys 
nedavė lėktuvams Prancū
zijoje. Belgijoje ir Olandi
joje progos pakilti nuo že
mės.

Sako Dies Komitetas
Sunkiai Gaus Pinigų

WASHINGTON. sausio 4. 
—Komitetas tyrimui prieš- 
amerikoniškos veiklos, kurį 
Atstovų Rūmai vakar pada
rė nuolatiniu komitetu, ne
turi pinigų savo veik’os ve
dimui, ir jo oponentai sakė 
jis nelengvai gaus pakanka
mai pinigų efektyviam ope- 
ravimui.

Kaipo nuolatinis komite
tas. jis gaus pinigų pasam- 
dymui vieno ar dviejų kler- 
,<ų. bet specialėms investi- 
gacijoms ir liudininkų ap
mokėjimui jis turi gauti 
tam tikslui paskyrimus.

Didelės Kautynės 28 Myliu Fronte;
Naciai Sulaikė Patton Veržimąsi

PARYŽIUS, sausio 4.—Amerikos 1-os armijos pėsti
ninkai ir tankai pasistūmėjo pirmyn tris mylias naujoj 
ofensyvoj prieš šiaurinį galą nacių įsiveržimo Belgijoje, 
ir nežiūrint didelės sniego pūgos, vis dar veržiasi toliau.
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PARYŽIUS, sausio 4.—Berlyno, radijo pranešimas sakė 
kautynės dabar vyksta 28 mylių fronte nuo Stavelot iki 
Marche.

Sąjungininkų pranešimas, saugumo sumetimais, nedavė 
specifiškų žinių apie naują ofensyvą. Pranešta tik, kad 
“geras progresas“ daromas Grandmenil srity. Amerikie
čių ataka prasidėjo vakar rytą.

Anot Berlyno, Amerikos j
rezervai siunčiami frontan 
bandyti “ palengvinti spau
dimą ant dalinių, kurie kau- 
jasi aplink Bastogne.”

Labai didelės nacių kon
tratakos prieš atsižymėju
sią 101-ją lėktuvais vežamą 

’ diviziją aplink Bastogne, sa 
koma, sustabdė 3-čios armi
jos žygiavimą toje apylin
kėje.

Iš viso matosi, kad Von 
Rundstedt mano ir toliau 
vesti ofensyvą prieš ameri
kiečius.

Vokiečių atakos nuo Saa- 
ro iki Reino pasivarė ketu
rias mylias per amerikiečių 
linijas ir privertė 3-čią ir 
7-tąją armiją paleisti dvi 
trijų pozicijų Vokietijoje. 
Priešo bandymai žemiau 
Saarlando ir Palatinato ža
da by kuriuo laiku virsti į 
naują nacių ofensyvą.

Neoficialios skaitlinės ro
do. kad vokiečiai neteko 
60,000 karių, kurių 20,000 
buvo suimti nelaisvėn. Sa
koma vienuolika nacių divi
zijų buvo smarkiai aplam
dytos. bet Von Rundstedt 
dar turįs apie 20 divizijų 
Belgijoje. Bent pusė tos jė
gos yra šarvuočiai.

Pirmos armijos daliniai 
dabar randasi apie 13 ’A my- 

I lių nuu 3-čios armijos pie
tuose. Bastogne srity.

Naciai taipgi sakė britų 
• 2-os armijos tankai ir JAV 
i 9-tos armijos kariai prisi
dėjo prie 1-os armijos puo- 

: limo.

Raportas iš 7-tos armijos 
fronto sakė nacių veržimą- 
sis į pietus nuo Bitche bu
vęs pasuktas, ir kad Gen. 
Patch kariai nuolat puola 
priešo linijos galus.

Berlynas sakė vokiečiai 
pas;va:ė pirmyn apie 15 my 
lių tarpe Bitche ir Sarre- 
guemines.

Kovose aplink Bastogne 
'naciai atsiėmė Wardin. tris 
mylias rytuose, bet iki va
kar nakties amerikiečiai 
apsupo tą miestelį ir atmu
šė nacių ataką.

St. Hubert, 15 mylių į 
vakarus nuo Bastogne, vis 
labi 2 u gręsiamas amerikie
čių iš rytų pusės, štabe gau
nami raportai sakė nežino
mas skaičius amerikiečių 
vis dar laikosi tame mieste, 
bet nėra jokio patvirtinimo 
toms žinioms.

Su Alijantų Armijom Vakarų Fronte
AMERIKOS 1-OJI ARMIJA — Smarkiai puola -nacius 

Grandmenil srity, Belgijoje; įsiveržė giliau į vakarini 
galą nacių įsiveržimo į pietus nuo Rochefort; pasi
stūmėjo pirmyn tris mylias prieš didelę opoziciją.

AMERIKOS 3-OJI ARMIJA—-Naciai sulėtino žygiavimą 
Bastogne srity; Saarlautem pozicija išlaikyta, bet 
didesnė dalis įsiveržimo Vokietijon paleista, kad ata
kuoti priešo įsiveržimą Belgijoje.

AMERIKOS 7-OJI ARMIJA—Naciai tebesiveržia pirmyn 
pagal Palatinato rubežių, pavarę amerikiečius iš be
veik visų pozicijų Vokietijoje.

PRANCŪZŲ 1-OJI ARMIJA—Nėra oficialaus pranešimo 
apie kokius nors pakeitimus.

KANADOS 1-OJI, BRITŲ 2-OJI ARMIJOS—Priešų pat
ruliai parodė gyvumo šiuose frontuose.

! -
Naciai Taupė Lėktuvus 

Nuo Invazijos Dienos
PARYŽIUS, sausio 4. — 

Vyresnysis sąjung i n i n k u 
aviacijos karininkas šian
dien sakė vokiečių aviacijos 
jėga yra skaičiumi stipres
nė negu buvo invazijos pra
džioje, dėlto, kad visą laiką 
taupė savo lėktuvus ir tęsė 
jų gamybą.

KALENDORIUS
Sausio 5 d.: šv. Ed jar

das. Šv. Simonas ir Šv. Te
lesforas; senovės: Vytautas 
ir Švitris.

Sausio 6 d.: Trys Kara
liai; senovės: Arūnas ir 
Garspė.

ORAS
Ryte bus sniego. Naktį 

temperatūra kris iki 5 ar 
10 žemiau zero.
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15 ROCKFORDO PADANGES
Dar dėlei komunistų 
skundo

z

Kaip jau buvo * ‘Drauge ’ 
rašyta apie komunistą Lcw- 
den-Laudanskį, kad jis ra
šė melagingą skundą j 
Springfield, III., ant lietu
vių grupės Rockforde, kad 
toji lietuvių grupė atsisako 
kooperuoti su National War 
and Communify Fund Rock 
forde, tad dabar galutinai 
paaiškėjo, kad tas Lowden- 
Laudanskis skundo nrašė į 
Springfield, bet p3ts asme
niškai nuėjęs į viršminėto 
fondo vietos raštinę egze- 
kutyviam fondo sekretoriui 
žodžiu įskundė! Mūsų atsto
vas atsilankęs į viršminėto 
fondo raštinę Rockforde tą 
sužinojo iš fondo sekreto
riaus Bill Hockstad.

Nežinodamas 
manydamas kad 
gus (skundėjas) 
gerais norais ir
formacijas apie “blogą 
tuvių grupę” Rockforde 
do raštinei, sekretorius p. 
Hockstad pranešė apie šitą 
skundą valstijos War Fund ! 
direktoriui H. M. Brown. 
Ir taip toliau, valstijos di
rektorius tą patį pasiuntė 
į National War Fund Nevį 
Yorke prašydamas, kad Na-1 
tional War Fund direkto
rius nurodytų National Litn •_

dalyko ir 
tas žmo- 
atėjo 

atnešė
su
įn- 
lie- 
fon

uanian organization (tauti
nei lietuvių organizacijai — 
BALF), kad rašytų laišką 
į C. Lowden (čia nurodoma
jo antrašas) prašant jo ! 
“pagalbas”. Ir vėliau, nuo 
BALF prezidento dr. J. B. 
Končiaus buvo laiškas pa
siųstas (angliškai) tam C. 
Lowden prašant jo. kad jis ' 
kaip galėdamas pasistengtų 
(do everything possible) tą 
lietuvių grupę atvesti ant 
gero kelio, kad ji kooperuo
tų su War and Community 
Fund sekretorium Rockfor- 
de.
ma, 
šiol
nių” kas link tos nelemtos 
lietuvių grupės “atvertimo 
ant tikro kelio.’,’).

(Kiek mums yra žino
tai C. Lowde.n dar iki 
•‘nedarė jokių žings-

PASVEIKINIMAS NAUJŲ METŲ DIENĄ Įvairenybės
Kalnuotoj Maryland val

stybės vietoj labai sunkiai 
triūsė senyvas ūkininkas su 
savo dviem sūnumis ir duk
terimi. Reikėjo iškultyvuoti 
kiekvieną pėdą žemės, kad 
pasodinus kopūstų, 
praeivis ilgokai 
kaip tas ūkininkas 
dirba. Neturėdamas
kitą pasakyti, jis užklausė 
senuko:

— Ką čia manai auginti ? 
Senukas pakėlė galvą, nu

sišluostė prakaitą nuo kak
tos ir atsakė:

Vienas
V._ -. I

žiurėjo,
sunkiai 
ką nors

rėjo kuo greičiausia sugau
dyti likusius japonus.

Siūlyta $100.00 kareiviui, 
kuris sugaus gyvą japoną. 
Vienos savaitės bėgy buvo 
sugauta tiek japonų, kad 
vadams jau trūko pinigų. 
Vėliau susekta, kad karei
viai galėdavo pirkti už $5 
sugautus japonus nuo ma
rynų. P.P.Č.

Įsigyk išminties, nes ji 
brangesnė už auksą ir įsi
gyk gudrybės, nes ji bran
gesnė už sidabrą. Ptr. 16.

<

Amerikos artileristas kur ners vakarų fronte nacius 
sveikina Naujų Metų proga kanuolės šūviu. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C
CiUROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.

1

Skelbkitės “Drauge”.
■> J

I 
I

kad

melus prieš Lietuvos žmo
nių nukentėjusių nuo karo 
šelpime darbą dėlto, 
Lietuvos žmonės nėra ko
munistai, ir nenori Rusijos 
okupacijos jungo nešti.

Po pasikalbėjimo, ir ap
leidžiant raštinę, mūsų at
stovui, p. Hockstad padėk? 
jo už informacijas, ir pa-

I

ĮJOS. F. SUDRIK,.
| INC.

į 3241 S. Halsted St i CHICAGO, 8, ILL.
(ei. CALumet 7237
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Užlaikome aidelę krau-j 
.uvę Rakandų, Jevveiry, i 
Rekordų ir Radio Setų mu- į 

, su baltame name. Visi de- į 
j partmentai po vienu stogu. I 
j Čia rasite didelį ir įvai-į 
Į rų pasirinkimą viršnuro- Į 
j lytų dalykų — už priei- Į 
j tarnas kainas.

_____________________________________________________ i 
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BUDKIKO RAJUI O VALANDOS: 
levo K., Nedėlios 

vakare — #:30 P. M.
IVHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7 :OO F. M.

Kada mūsų atstovas atsi-: 
lankė pas National War and 
Community Fund sekreto
rių p. Hockstad Rockforde 
ir paaiškino kokiu reikalu 
atsilankė, tai Hockstad šyp
sodamasis pasakė, kad jau 
jam tas dalykas yra aiškus:
bet čia jis pareiškė norą iš- linkėjo geriausio pasiseki- 
girsti ir mūsų nuomonę, ko- mo mūsų darbe — Lietuve* 
dėl tie žmonės daro tokius 
nepamatuotus skundus, nes 
aš jau esu persitikrinęs — 
p. Hockstad sako. — kad 
toji lietuvių grupė (kuri y- 
ra skundžiama) puikiai re
mia National War and Com
munity Fund, nes tą paro
do mūsų rekordai. Po tam. 
jis parodė dar anonimišku 
laišką (be parašo) *‘type- 
writeriu” rašytą jam pri
siųstą panašiu skundu, ku
riame kalba apie kokius tai 
kvislingus, bet jis pasakė, 
kad į tokius laiškus be pa
rašo nekreipia jokios aty- 
dos. Tada mūsų atstovas pa
aiškino plačiau, kaip komu
nistai dirba svetimai val
stybei — Rusijai, ir kad 
jie čia Amerikoje turi du 
dienraščiu, kurie skleidžia 
biauriausią propagandą ir

nuo
\

savc-
darė

žmonių nukertėjusių 
karo šelpimo.

Taigi, komunistai 
melagingais skundais
progą supažindinti valdžios 
įstaigą, kokius jie darbus 
dirba, kam tarnauja, ir kad 
jie yra melagiai!

Komunistiški slapukai 
no. kad jie meluoja, tad 
šydami skundus valdžiai
jo. pasirašyti savo vardą — 
viešai pasirodyti kas jie e- 
są.

Dabar apie kvislingus. 
Kas gi yra kvislingai? K vis 
lingai, tai yra savo tautos

žmonių laisvės pardavikai 
svetimai valstybei. Lietu
viški kvislingai tai yra tie, 
kurie Lietuves nepriklauso
mybę pardavė Rusijos dik
tatoriui, ir padėjo raudona
jai žvalgybai smaugti Lie
tuvos žmones raudonosios o- 
kupacijos metu Lietuvoje. 
Tad, pirmoje kvislingų ga 
lerijos eilėje stovi kvis'in- 
gas Paleckis su savo “šta
bu”; toliau seka kvislingai 
— pagelbininkai čia Ame 
rikoje: Bimba, Mizara. Prū- 
seika ir kiti panašūs Lietu
vos išsigimėliai.

— žmogau, aš čia manau 
auginti gerus sūnus ir duk
teris!

________
1923 metuose buvo tokia 

valdžios įstaiga, kuri ragi
no žmones statyti gerus na
mus ir tuo klausimu buvo 
paskelbtas kontestas apibu
dinimui reikšmės “gerų na
mų”. Buvo siūlomas pryzas 
vaikučiui, kuris išaiškins tą 
reikšmę. Kontestą laimėjo 
vienas vaikutis iš Tennes- 
see kalnų. Išaiškinimas 
vo toks:

I

bu-

|

A. Deltuva,
ALT ir BALF skyr. sekr.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

ži- i 
ra- 
bi-

Kai kuries beždžionių rū
šys moka plaukti vandeny
je. Tačiau dauguma bezdžio 
nių labai vengia vandens.

namai yra 
kurią mano 
užlaiko;

to- 
tė- 

motina 
ii

‘ • Geresni 
kia vieta, 
vas noriai 
džiaugsmingai prižiūri
kur mes patys norime būti 
Ji yra vieta, kur galima pa
senti.”

Yra pasakojama, kad Gua 
dalcanal kovose pasirodė 
daug gudrumo marynų ir 
kitų kareivių tarpe. Užėmus 
salą, kariuomenės vadai no-

I 
i 
i
i 
i

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

i

Į
I
I
I
I
I
I
I

u

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

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS=lllfa PROGRAMA

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PKOGRAMO, VAIDINANT 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
1

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

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

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL

į

I

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

38 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
4, i. luitas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 
Tr-čiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m.
Šeštai!. 9:30 a. m. iki 7 p. m.

m gryv<’ni- 
ju. i ‘-ujami iš< g- 

mo<l -raiškiausia 
regėjimo mokslas

I Turime didelį 
į ir gerą pasi- 
į
i

«
I

rinkimą Muzikališkų Instrumen 
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius I 
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas Į P111V5 •«. > <■__ 21_ ___ v j
strumentus. Pasinaudnlrit^ J

JOHN A. KASS '
HEWFJLRY — VVATCHMAKEB 1

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE į 

Phone: LAFAYETTE 8617 i

j Plunksnas, ir Muzikalius Tn- 
Stt* 11 f 11 Q Do Olr. f

i
I
i
i
i
i

rARGUTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BALu 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTBA PROGRAMAS Penk 

t&dieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

/

YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Sės.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8 JO
WAWe«t SStk Street

♦TeL CANal 6122

W DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad^ Trečiad. ir šeštadienį 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place =
Tel. REPublic 7868

i

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

šiandie!Ateikite

Telefonas SEELEY 8760

1 I *
I
■

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

m

I j j

jbbsl
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

Ofiso TeL .... VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kastfiea arto 2:00 Iki 8:00 vaL 
TrečfauL tr Sekm. tfk ausftartua.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais Trečiadieniai*

ir Šeštadieniai*
Valandos: 3 p. p. iki 8 vak.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6655

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

K

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI D AKT A R AI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6089
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•155 8o Kedzle 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.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 

Re*. Tel. REPublic 0054 
Jeigu neatsiliepia — 
ftauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartĮ.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami? 
Uas. (Jablonskis)

A

A
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'HELP W A N T E D a U. S. PARLAMENTUI SUSIRINKUS

ni'l||||||!ll|l!|||!llll|illlllll||||||||||||||||||| 
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS gg 
iimiiiiiiiiiiiimimmmiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

“PRAFGAS" HELP VVAATED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9488

HELP AVANTED — MOTERYS

HELP AVANTED — VYRAI

CORE MAKERS

PROSYTOJŲ
ir

OPERATORIŲ
PRIE MOTERŲ DRESIŲ
Gera Mokestis. Puikios Darbo 
Sąlygos. Patogi transportacija.

ANN FOSTERMOLDERIŲ
, , . ., 434 S. Wabash. 5th Floor

T/pns'vi aarnAi prie Ammmum |-------------------------------------------- -----
eastings 4S vai. i savaitę. Gera. ["^*7EINI |T^"^ D IX I 
mokestis. Svarbi pramonė. L/kLCZI N1 I
atsišaukit darbo dienomis nuo 8 TlATlRttTryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 'V 1 DHHDhl
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE —DĖL—

PAPR. DARBINIKŲ 
ŠLAVĖJŲ 

DŽENITORIŲ

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
Rayburn, kongreso “speaker”, atlieka prisaikdinimą narių 79-jo kongreso.Sam

sirinkusio pirmajai sesijai. (Acme-Draugas telephoto)

Dirbtuvėie gaminanti 
produkcijos įrankius

PASTOTOS DARBAI 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI REIKIA
CHICAGO IR APYLINKĖS ŽINIOS

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

Atsišaukite

ILLINOIS
SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA

BELL TELEPHONE

Core Makers
Molderių

laiko darbai, dienomis 
dirbti
Alga 

100^ 
darbo‘

Pilno 
naktimis Patyrusiu ar ne. 
prie Aluminum eastings 
mokama laike lavinimo, 
karo darbai. Atsišaukit
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp 
Šeštadieniais nnc 8 ryto iki 12 
oietu.

2742 W. 36th PLACE

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

Town of Lake žinelės
Moterų Sąjungos 21 kuo 

pa turėjo knygų peržiūrė 
j imą 
pirm, 
kime 
ba ir 
Vyšniauskas. Pasirodė

gruodžio 31 d. pas 
J. Čepulienę. Susirin- 
dalyvavo visa valdy- 
dvasios vadas kun. J.

- S. — . > vis-

i

šo šv. Mišias sūnų, vyrų ir 
brolių intencija ir 
pore” eina prie

“in cor- 
šv. Komu-

kas tvarkoj. Be to, pasiro- njjOs kas pirmą sekmadie-
dė, kad sąjungietės yra 
daug nuveikusios parapijos 
piknikuose.

nį.
Sausio 7 d. 7

VIDUJ PIENINĖJE 
DARBININKŲ 
GERA MOKESTIS

SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATORIŲ 

CAFETERIA DARBINIKIŲ
ASSEMBLERS 
DŽENITORKŲ 

OILERS 
SARGIŲ

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

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

Po peržiūrėjimo knygų 
šeimininkė pakvietė visus 
vakarienės. J. Čepulienė y- 
ra ne tik žymi veikėja, bet 
ir gabi šeimininkė. Po va
karienės rašt. O. Norkienei 
vadovaujant, pasakyta kal
bų, gi paskui sveikinos vie
na kitą ir linkėjo laimingų 
naujų metų, žodžiu, 
ras praleistas labai 
m-ai.

vai. ryto, 
po' Mišių bus pusryčiai, ku
riuos pagamins veikėja So
fija Mickūnienė Bus ir su
sirinkimas.

Klube daug darbuojasi ir 
vadu yra kun. S. Adominas. 
Pirm, yra J. Čepulienė, rašt. 
F. Sudeikienė. Klubas turi 
daug narių.

Sgt. Victor Mickunas, sū-

Kareivių Motinų

oooooo LABDARYBE OOOOOO
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA

KUN. ANICETAS LENKUS, DVASIOS VADAS IK I2DENTM. 
4557 So. Wood Street, Chicago, Dlinois

Iš priešmetinio 
susirinkimo

1944 m. gruodžio 27 d. 
Šv. Kryžiaus parap. salėj 
atlaikytas priešmetinis Lab
darių Sąjungos centro su
sirinkimas, į kurį atvyko 
šių kuopų atstovai: 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 10 ir 23. 6 ir 7 kuo
pų atstovų nebuvo.

Išklausius kuopų praneši
mų paaiškėjo, kad 3 ir 3 
kuopa šv. Kalėdų proga su
šelpė vargšų.

Pasidalinta sukaktuvinio 
labdarių seimo įspūdžiais. 
Raportą išdavė St. Cibuls
kis. Padėkota 3 kuopai už 
puikų seimo surengimą ir 
atstovų bei svečių priėmi
mą. K. Sriubienė pridavė 
penkių dolerių auką seimui 
nuo L. Vyčių apskričio. Ku
nigas A. Linkus pranešė, 
kad dar gavęs aukų nuo: 
kun. B. Urbos, Maldos A- 
paŠtalystės dr-jos (Bitigh- 
ton Parke), Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 7-to 
skyriaus (West Pullman) ir 
Aušros Vartų parapijos Tre 
tininkų.

NAUJA LABDARIŲ 
VALDYBA

Cibulskis; vice pirmininkai 
— Jonas Brazauskas ir Zig
mas Gedvilas; raštininkė O- 
na Jasper; finansų raštinin
kė B. Cicėnienė; iždo globė
jai — Jonas Dimša, B. Ne- 
nartonis ir N. Širvinskas; 
maršalka — P. Dorša.

Direktoriai trims metams 
perrinkti: kun. A. Linkus 
Al. Dargis, K. Sriubienė ir 
Z. Gedvilą.

Knygoms peržiūrėti iš
rinkta komisija iš B. Cicė- 
nienės, J. Brazausko ir U. 
Gudienės.

Susirinkimai nutarta lai
kyti toje pačioje vietoje — 
Šv. Kryžiaus parap. salėj ir 
tuo pačiu laikų — paskuti
nį kiekvieno mėnesio tre
čiadienį.

Priešmetiniame susirinki
me dar buvo kalbėta apie 
senelių prieglaudos statymo 
reikalus. Kitas susirinkimas 
bus metinis. Jis įvyks 
šio 31 dieną.

Ona Jasper,

II
Šiame susirinkime buvo 

išrinkta nauja Labdarių Są
jungos valdyba: dvasios va
das ir iždininkas kun. A. 
Linkus; pirmininkas Stasys

sau-

rast

Sibiro tremtinė 
ieško giminiu

♦

Apmokamos atostogos po vienų 
metų tarnystės. Grupės apdrau- 

dos ir ligoninės pienas.

BOWMAN DAIRY CO
140 W. Ontario, 
4125 
7524

1
Mr. Schwabe 

Mr. ®rhnltz 
River Forest,

Neapleiskime savo tarnyboje ■ 
vaikinų dabar !!!

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

DARBAS TIKTAI DIENOMIS

DftDET SAMUT REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ?

★ ★

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKU 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI’

4149

N. Kostner, 
Centrai Avė.

Mr. Blaine
S. Statė St., Mr. Mathews

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277

Milling Machine 
Operatorių 

Patyrusių Precision 
Grinders

CORE MAKERS
- ir - VYRAI IR MOTERYS

MINNEAPOLIS

TENDERS
Patyrimo Nereikia

CRANE CO.

HONEYWELL
EMPLOYMENT DEPT.
4000 S. KEDZIE AVĖ.

VYRŲ — MOTERŲ
ĮDOMIEMS DARBAMS

Pasirinkimas 3 šiftų. 
Gera mokestis.

CHICAGO ROTOPRINT
4601 BELMONT

CO.

4737 W. Division

HELP AVANTED — MOTERYS

MERGINŲ

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ
Dieną ir Naktį šiftai

MOTERŲ KINKEAD

PRIE LABAI SVARBIŲ
KARO DARBŲ

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS
PATOGI TRANSPORTACIJA

INDUSTRIES, INC.
450 W. SUPERIOR ST. 

WHITEHALL 2222

comptometer”

LIOUID CARBONIC

3100 S. Kedzie Avė. R

OPERATORS
Essential War Industry 

Good Working Conditions
CALL

EPUBLIC 3000

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

(Šv. Pranciškus)

PERSONNEL DEPT.

Skelbkitės “Drauge”.

CENTRAL 
STEEL & WIRE CO.

3000 W. 51st St.

Chicagoje gautas laiškas 
nuo Zenobijos Naujokienės, 
kuri dabar su savo dukte
ria Violeta gyvena Altajaus 
krašte, Sibire ir dirba vie
name scvchoze sąskaitinin
ko darbą. Ji nori surasti 
savo vyro broli Julių Nau
joką, kurs anksčiau gyveno 
Pittston, Pa.

Julius Naujokas arba jo 
artimieji prašomi kreiptis Į • 
“Draugą”, kur gaus smul
kesnių žinių.

Zenobija Naujokienė taip
gi 
vo 
nai

vaka 
links- nūs veikėjos Sofijos Mickū- 

nienės, dabar randasi Paci
fike (Marine Corps). Sgt 

klubas Mickunas pasižymėjęs pho
Šv. Kryžiaus bažnyčioj įtai- togrametrijos ir inžinieriaus 
sė vėliavą su 7 aukso ir 728 Į pareigose. Jau gavo keturis 
mėlynomis žvaigždėmis. Į “stripes”.

Klubas kas mėnesį užpra-1 ----------------------

— [Šv. Vardo draugija 
[buvo pasikvietus 
[ Santa Claus 
j Brighton Park. — Ar 

ra Santa Claus? žinoma!
j matė keli šimtai vaikų per 
j kalėdinę “parę”, kurią su- 
I rengs šv. Vardo draugija.

Krykštaudami keli šimtai 
j vaikų susirinko mokyklos

Dėkite pastangas, j kambarin iy čia atvyko San-
kad Lietuva vėl atgautų lais- | ta Claus. Jis turėjo pilną 
vę ir nepriklausomybę. I maišą dovanų. Tėvams irgi 

buvo linksma pamatyti sa
vo vaikučius tokiam džiaugs 
me. Gavo dovanų ir kleb. 
kun. Briška ir vikarai — 
kun. Valuckas, Stankevičius 
ir Mikolaitis. Kun. Valuc
kas yra šv. Vardo drąugi- 
jcs dvasios vadas

Šią “parę” vaikams ruo
šiant šv. Vardo draugijos 
nariai sudėjo gražią sumą 
pinigų. Milašius, parapijos 
komitetas ir draugijos mai 
šalka, aukojo net $10!

Šv. Vardo draugijos dva
sinė puota bus sekmadie
nį, sausio 21 d. Visi šios 
kolonijos vyrai, nariai ir ne 
nariai, prašomi bendrai ei
ti su šv. Vardo draugija 
prie šv. Komunijos.

Pastarame susirinkime p3 
daryta svarbių pranešimų 
ir iškelta daug naujų suma
nymų veikimui 1945 mete. 
Išrinktas komitetas bankie- 
tui suruošti. Bankietas bus 
už keliu mėnesių.

REAE ESTATE FOR ŠATE

UŽSIMOKĖS UŽ SAVE Į 6 METUS. 
Namas ir du gražūs apartmentai, 
automatiška šiluma. 3 garadžiai, 75 
pėdų platumo lotas. $4.000 CASH. 
Balansą, išmokėjimu. Kreipkitės —

7831 MARYLAND AVĖ. (iš užpaka
lio).

I
i 
i

i 
i

Skelbkitės “Drauge”

HELP WANTED — VYRAI

I 
I 
j
i 
i

y- 
Ji

Susirinkime dalyvavo sve- 
čias-kalbėtojas Ignas Saka
las, vienas “Draugo” redak
torių. Pusryčių lėšas paden
gė šios kolonijos veikėjas 
ir šv. Vardo draugijos na
rys, laidotuvių direktorius 
Liulevičius.

Nutarta, kad kiekvienas 
narys į kitą susirinkimą at
sivestų po naują narį. Ma
noma, kad per 1945 m. skai
čius narių šv. Vardo drau
gijos pakils iki 500. Rap.

siunčia sveikinimus sa- 
jaunystės draugams O- 
ir Jonui Valaičiams.

Blogas visuomet viešpa
tauja, o gerumas, teisingu
mas visuomet yra baudžia
mas. N. A. Dobroliutov
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DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO, ILL.

REIKALAUJA
ARC WELDERIŲ FLAME CUTTERS
PRODUCTTVE PAGELB. SNAG GRINDERS

RADIAL DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE SPINDLE DRILL PRESS OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE OPERATORIŲ 
VERTICAL BORING MILL OPERATORIŲ 

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
HYDRAULIC PRESS OPERATORIŲ 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORIŲ 
JIG BORE OPERATORIŲ

★ ★ ¥ ¥
Moderniška Karo Dirbtuvę, 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

STASYS LITWINAS SAKO
7C "D K "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS.” -----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik- 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wall board — Plaster Board— 
menu (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

10546 S. Artesian, CED. 1739

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

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.

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

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

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
< THE LITHUANIAN BAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, IlHnois
Published Daily, exccpt Sundays, 

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

$6 .00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best resulta.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

Metams .................................................................................. $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 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, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asėieniškumų. Rasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Mūsų ir lenkų veikla
LENKŲ SPAUDOS NUSISKUNDIMAS

Amerikos lenkų, spauda pasigedo lietuvių, latvių, es
tų ir ukrainų. Esą šios tautos nieko nedarančios savo 
valstybių atsteigimui laisvomis ir nepriklausomomis. 
Jos lyg ir pabūgusios rusų. Nieko, esą, negirdima iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasiuntinybių. Amerikie
čių organizacijos taip pat mažai gyvumo terodančios. 
Tik vieni lenkai tekovoją dėl savo ir kitų tautų teisių 
į nepriklausomybę.

Lenkų spauda, matyt, nedaug tėra susipažinusi su 
lietuvių veikla. Jei ji labiau domėtųsi mūsų gyvenimu 
ir jį sektų, ji pastebėtų, kad Amerikos lietuviai dar
buojasi ir kovoja, kad, kiek galint daugiau, padėti Lie
tuvos žmonėms išsilaisvinti. Daug svarbių žygių pada
ryta per Amerikos Lietuvių Tarybą ir kitais keliais; 
įsteigtas LAIC. suorganizuotas BALF. Lietuvos pa
siuntinybė iš savo pusės taip pat, kai yra laikas ir 
reikalas, padaro atitinkamų žygių.
JIE TIK SAVO REIKALUS TEGINA

Amerikos lietuviai ne tik nesibijo rusų, bet jų orga
nizacijos ir spauda dažnai ir griežtai protestuoja prieš 
jų imperialistiškus užsimojimus.

Latviai ir estai, mūsų žiniomis, taip jau veikia ir 
kovoja dėl savo tėvų krašto laisvės ir gerovės. Veikia 
ir ukrainiečiai, kiek jiems sąlygos leidžia.

Lenkų spauda pasisako viena kovojanti už Lenkijos 
ir net kitų tautų teises. Už savo teises, tiesa, lenkai 
tikrai smarkiai, organizuotai ir sistematingai kovoja. 
Už tai jiems reikia duoti atitinkamą kreditą. Bet mes 
čia turime konstatuoti, kad lenkai kovoja tik už savo 
teises.

Ligšiol mes dar nesame matę, kad Lenkijos vyriau
sybė užsieny, jos atstovai ar lenkų organizacijos Ame
rikoje būtų viešai pasisakiusios už pilną Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laisvę ir nepriklausomybę. Jie nėra 
aiškiai pasisakę ir už kitų mažesnių tautų teises.
KENKSMINGAS NUSISTATYMAS

Priešamerikoniškos veiklos tyrinėjimas
Susirinkęs naujasis 79 kongresas savo atstovų tarpe 

nebeturi kongresmano Martin Dies, kurio varau veiae 
kongreso komitetas priešamerikoniškai veikiai tyrinę 
ti. To komiteto nekentė komunistai, naciai ir fašistą 
nes jis iškeldavo nemažai davinių iš jų slapto, prieš 
amerikoniško veikimo.

Buvo manoma, kad nebesant kongrese M. Dieso, ta 
sai komitetas savaime numirs. Tačiau įvyko kaip tik 
priešingai. Savo pirmame posėdyje kongresas 207 bal
sais prieš 186 sudarė pastovų legislatyvinį komitetą, 
kuris turės žymiai daugiau galės, negu Dieso komite
tas. Iš savo darbo srities jis turės teisę įnešti į kon
gresą įstatymų projektus. Tai gana daug reiškia.

Pastovaus priešamerikoniško veikimo tyrinėjimo ko
miteto iniciatorium yra kongresmanas Rankin (demo
kratas iš Miss. steito). Greičiausiai jam pačiam teks 
tam komitetui pirmininkauti.

Tokio komiteto sudarymas yra gana svarbus daly
kas. u

liesa, kad naciai ir fašistai visur pasaulyje baigia 
savo dienas. Užtat komunizmas visur .plačiau veikia 
ir įsigali. Komunizmas ir Amerikoje gana stipriai ke
lia savo galvą, siekdamas pagriauti demokratinės san
tvarkos pagrindus ir paruošti dirvą savo diktatūrai. 
Todėl kongresas, stovėdamas demokratinės santvarkos 
ir žmonių teisių sargyboje, turi žiūrėti, kad čia neįsi
galėtų tokie elementai, kurie sugriautų tai, kas buvo 
pastatyta, išauginta per su virš 150 metų. Svarbu tik, 
kad tasai komitetas neišeitų iš savo, tikslo vėžių, kad 
jis veiktų griežtai įstatymų ribose.

Reikia turėti galvoj ir tą, kad po šio karo ir čia 
Amerikoj ir kitur gali išaugti kitokie izmai, kurie ga
li pasirodyti taip pavojingais demokratijai, kaip ir 
komunizmas, nacizmas ar fašizmas.
★

Rusai nekenčia Amerikos šalininkų
Amerikos visuomenė labai piktinasi rusų bolše ?ik j 

elgesiais Bulgarijoj. Maskva panaudoja tankus ir dur
tuvus, kad primesti bulgarams komunistinę-fašistinę 
valdžią. Su žmonių norais ir valia visai nesiskaitoma. 
Kas ypatingai yra pažymėtina, kad tie bulgarai, kurie 
rodo palankumą Amerikai, yra kemšami į kalėjimus 
ir net šaudomi.

Rusai bolševikai visur, kur tik įeina, savo valdžią ir 
savo santvarką žmonėms užmeta.

APŽVALGA
Diktatorių partijų nariai - vergai

Buvęs Berlyno politinių mokslų mokyklos studentas, 
pasakodamas savo atsiminimus, prisiminė vieną nacių 
propagandos direktoriaus Goebbeiso sakinį, išimtą iš 
jo paskaitos 1938 metais. Tasai sakinys yra toks:

“Jūs turite giliai įkalti į jūsų jaunų kolegų par
tijoj galvas mintį, kad, kartą jie prie mūsų prisi
dėjo, jie jau daugiau nebeturi privatinio gyvenimo — 
išimant savo sapnuose. Kaip greit jie išbunda, jie ir 
vėl patampa Hitlerio kareiviais.”

Taip ir yra. Jei kuris iš nacių mėgina pasitraukti 
iš Hitlerio partijos, to laukia greita bausmė — mirtis. 
Visi diktatoriai taip elgiasi su savo partijų nariais. 
Taip elgėsi Mussolinis su fašistais, taip elgiasi ir Sta
linas su komunistais.
★

Lenkai dažnai pasielgia taip, kad net pakenkia ma
žųjų tautų reikalams. Jų savinimąsis Lietuvos, Balt- 
gudijos teritorijomis ir jų pačių politikai pakenkia, 
nes ju-os pastato tebesergančiais prieškarinio imperia
lizmo ir tuščio pasipūtimo ligomis.

Mes esame įsitikinę, kad šiandien Lenkijos politinė 
padėtis būtų žymiai šviesesnė, jei lenkų politikai, jų 
organizacijos ir spauda būtų reikalavę prieškarinės ry
tinės Lenkijos ne sau, bet kad būt stovėję už jų grą
žinimą Lietuvai, Baltgudijai ir Ukrainai. Kai jie no
rėjo jas ir vėl sau pasiglemžti, Sovietų Rusija visai 
drąsiai ėmė jas savintis ir toms jos pretenzijoms ir 
britai pradėjo pritarti. Vadinas, kova tarp lenkų ir 
rusų vedama už svetimą turtą. Toji kova paskatino 
Maskvą griežtai išeiti prieš Lenkijos vyriausybę Lon
done. Ji buvo viena iš priežasčių kitos vyriausybės 
(Liubline) atsiradimo.

Dėl mūsų veiklumo ar neveiklumo mes nesiginčysi
me su lenkų spauda. Aišku, kad ir mes, ir estai, ir lat
viai galėtume dar daugiau veikti. Bet galėtų dar dau
giau ir ypač išmintingiau ir tiksliau veikti ir lenkai. 
Jei jie reikalauja, kad Atlanto čarteris būtų pritai
kintas pokarinei Lenkijai, turi neužmiršti, kad ir jos 
kaimynai — Baltijos valstybės to paties nori ir rei
kalauja ir tokias pat teises turi.

Didesnė pusė
Toji prieškarinės Lenkijos dalis, kurią savinasi So- 

. vietų Rusija, turi 77.606 kvadratines mailes. Tai su
daro 51.6 visos prieškarinės Lenkijos. Vadinas, didės-
nępUsę- . ,

Sis žemes plotas yra šimtą kartų mažesnis, negu 
Rusijos teritorija, tačiau didešnė, negu Olandija, Bel
gija. Danija ir Vengrija, kartu sudėjus. Tame plote 
yra 13,189,000 gyventojų. Reiškia, ten yra daugiau 
gyventojų, negu Argentinos respublikoj.
★

Naujas laikraštėlis
Chicagos arkidiecezijoj pasirodė naujas laikraštėlis, 

vadinamas “Vcbiscum”. Jis yra skiriamas karo kape
lionams. Laikraštukas redaguojamas gyvai ir įvairiai. 
Apie jį palankiai atsiliepia J. E. arkivyskupas Samuel 
A. Stritch ir J. E. vyskupas Bernard J. Sheil.
★
Kolonijų veikėjai turi rūpintis, kad tinkamai sureng

ti Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo (vasa
rio 16 d.) paminėjimą. Tai yra labai svarbu visais at
žvilgiais.

LIETUVOS VYČIŲ 

CHICAGO APSKRITIS 

KVIEČIA
LAIŠKAS 
DRAUGIJOMS

Šiomis dienomis L. V. Chi 
cago apskritis išsiuntinėjo 
draugijoms tokio turinio 
laišką-kvietimą:

Geidžiamoj i Draugi j a!
Lietuvos Vyčių Chicagos 

apskritis jau nuo kelių me
tų yra įvedęs paprotį šauk
ti metinį seimelį, kad jame 
nušvietus praeitų metų vei
kimą ir pasvarsčius naujus 
įnešimus ir naujus būdus 
tolesniam organizacijos gy
vavimui.

1945 metais toksai seime
lis įvyks sausio January) 
21 d., 2 vai. popiet, Darius 
Girėnas salėj, 4416 S. Wes\ 
ern Avė., Chicago, III

Šiuo metu Lietuvos Vyčių 
organizacija dėl pašaukimo 
į karą šimtų geriausių na 
rių-veikėjų, pergyvena dide 
liūs sunkumus ir jaučia 
silpną gyvybės pulso plaki
mą. Tad kiekviena moralė 
parama iš šalies vyčiams y- 
ra labai brangi ir dideliai 
vertinama.

Šiuomi tad turime garbės 
kviesti Tamstų draugiją iš 
rinkti atstovus į tą vyčių 
seimelį, kad grįžę jie supa
žindintų draugiją su jauni
mo veikimu ir papasakotų 
jo naujus veikimo planus. 
Jokių obligacijų draugijai 
neuždedam ir jokios aukos 
neprašom. Norime tiktai 
moralės paramos.

Šia proga reikia pažymė
ti, kad Tamstų draugijoj 
randasi visa eilė narių, ku
rių pirmas veikimo žings
nis Amerikoj buvo — Lie
tuvos Vyčių organizacijoj 
Jie savo laiku daug veikė 
jaunimo gerovei, taigi šia
me seimelyje malonu bus 
jiems nrisiminti praeitis ir 
patirt, kaip dabar Liet. Vy
čiai veikia.

Lietuvos Vyčių seimeliui 
‘laukti komisija

Iškilmingai palaidotas 
kunigo tėvas

Springfield. III. — Iškil
mingas laidotuves čia lietu
viai turėjo praeitų metų pa
baigoje iš Šv. Vincento baž
nyčios. Tai buvo laidotuvės 
a. a. Juozo Andriuškevi
čiaus, tėvo kun. Kazimiero 
Andriuškevičiaus, kuris šiuo 
metu kariuomenėj yra ka
peliono pareigose ir randa
si kur nors Pacifike.

Iškilmingas šv. Mišias 
laikė vietos klebonas, kun 
S. O. Yunker. Jam asistavo 
kun. K"az. Klumbys — dia 
konu i? kun. K Toliušis - 
subdiakonu. Kun. E. Sand- 
ers buvo apeigų vedėju. Pre 
latas A A. Tarrent. diece
zijos generalinis vikaras, 
suteikė absoliuciją.

Per Mišias šv. sanktua- 
rijoj buvo visa eilė pralotų 
ir kunigų iš Springfield ir 
vienas kunigas iš Alton.

Visi gailėjos, kad kun. K. 
Andriuškevičius negalėjo da 
lyvauti tėvo laidotuvėse, 
pats patarnauti velioniui jo 
amžinrda kelionėje. S-nė

Po svietą pasidairius
Sakote, tavorščiai, kad 

mūs tarpe yra bedievių. No- 
ser! Tariamieji bedieviai tik 
nuduoda bedieviais, kad sa
ve durnium prieš kitus pa
rodyti. Mūsiškiai bedieviai 
yra tikintys.

Imkim Brooklyno tautiš
kus bedievius ant Grand- 
stryčio. Kalėdų proga jų ga- 
ziet-os redaktorius juodomis 
litaromis apgarsino, kad 
jei ne Kalėdos, tai bedie
viai neturėtų jokios nodie- 
jes (vilties). Sako, linkėkim 
viens kitam linksmų Kalė
dų, ba kas netenka nodie- 
jos, tas visko netenka.

Vadinas, kaip gera, kad 
turime Kalėdas, kurios mū
siškiems tariamiems bedie
viams nodiejos teikia. Jei 
ne Kalėdos, netekę nodie
jos jie vieni laukais išbė
giotų, kiti galą sau pasida
rytų. Tikrai geras dalykas 
Kalėdos.

Tikintesni už Brooklyno 
tautiškus bedievius pasiro
dė Čikagos lietuviški cha- 
munistai, Stalino blusinėto- 
jai. Jų išleistame kalendo
riuje sudėta net visos ka
talikiškos šventės. Can you 
beat that!

O chamunizn.o katekizme 
yra pasakyta, kad religija 
— poizinas.

Garsusis politikas Talley- 
rand vienose vaišėse buvo 
trijų gražių moterų drau
gystėje ir visoms rodė vie
nodo prielankumo. Viena jų 
pastatė painų klausimą: 
“Sakyk, pone Talleyrand, 
kurią iš mūsų trijų tamsta 
gelbėtum pirma, jei mes vi

sos įkristume į vandenį?”
“O, gerbiamosis, tai visai 

negalimas dalykas, nes 
tamstos visos Labai gerai 
plaukiate.’ ’

Pynaklio klube, kuriame 
ir mano delnas kartais 
“streitą” pagauna, tarpe mo 
terų užėjo šneka apie palu
kų dažymą. Vienos ginčijo, 
kad plaukų dažymas kenkia 
plaukams., o., kitos — prie
šingai šnekėjo. Išgirdęs tai 
mano partne. ys, ats“iepė:

— Leidės, pasakysiu jums, 
kad plaukų dažymas yra net 
labai pavojingas. Ana. ma
no brolis neseniai nusidažė 
plaukus ir už mėnesio... ap- 
siženijo.

ANT LIETUVOS KAPŲ
Miške tarp gėlių žydinčių. 
Ant lietuvių tautos kapų.
Klausykit: ką aš pamačiau, 
Net akis stulpu pastačiau.

Einu keliu lankyt draugų, 
Savo brangiųjų mylimų, 
Į akis metasi man kapas. 
Kur guli lietuvis-kacapas.

Čionai jo guolis yr" supiltas 
Ir paminklas stovi pilkas.
Vietoj paveikslo šventųjų 
Ant viršaus piautuvas su

kuju.

Ar sapnas, ar realybė?
Kas gi čia yr’ per kvailybė!.' 
Ant lietuvio supilto t kapo 
Riogso simboliu kacapo!

Kam tas piautuvas, kam tas 
kūjis

Toksai “paminklas"’ tai tik 
fui.

Ir kepurę užsimovęs
Aš traukiau toliau nusispio- 

vęs.

Tautietis, ne kacap^s

Everythtag ta the line of
Furnftnre

AL. C. ALLEH
(Alešauskas)
Factory Representative 

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT
For appolntment ra.ll —■

REPUBLIC 6051

-----------

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
ta noAtmtl — ta taatata

PAS

WHOLESALE 
FURNITURE 
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Akmuo su inkaru ant tremtinio kapo PASITARNAVO KRAŠTUI

— Tardydami svilina knygnešio kojas. — Nakties
. .kapuose su knygomis. — 500 rublių už Bielinio galvų.

— Trys mėnesiai kalėjimo už lietuvišką kalendorių. — 
Pro geležim užpintą langą pamatė senus tėvus... — 
Kraujas iš burnos troškiame kalėjime. — Tremtinio 
laiškai. — 40 m. nuo pavergtųjų laimėjimo prieš 
caristinę Rusiją.

Kai okupantu knygomis 
pečius kūreno

Vargiai ar istorija žino 
daug tokių sunkių kovų, ko
kia buvo vedama lietuvių 
knygnešių prieš galingąjį o- 
kupantą — Rusiją, užgynu- 
sią spaudos laisvę. Lie lavos 
liaudis rado stiprių vadų ir 
užtarėjų. Vyskupas Valan
čius okupantų brukamas ru-i 
siškas raides vadino pikt
varlėmis, kurios išsižergu
sios ir lietuviams netinka. 
Savo diecezijos kunigų jisai 
kasmet klausdavo, kiek pa
rapijoje moka skaityti. Dėl 
to, kaip vienas Dotnuvos 
knygnešis pasakojosi, kuni
gai ragino .kad kiek galint 
daugiau laikraščių ir knygų 
po kaimus būtų skleidžia
ma, gi taksai karštas lietu
viškojo kaimo švietėjas, kaip 
kun. Katelė, persirengęs ci
viliniais drabužiais naktimis 
po kaimus važinėdavo, tik
rindamas, ‘ egzaminuodamas, 
parodydamas, kaip kaimie
čiai turi rašto mokytis. Bu
vo gi net tokių, kaip kun. 
M. Opulskis. kurs pasiuntė 
knygnešį A. Basaitį po kai
mus, kad supirkinėtų rusiš
komis raidėmis spausdintas 
knygas, maldaknyges, o žino 
nėms dalytų tikras lietuviš
kai slapta Prūsuose išleis
tas. Rusiškomis knygomis 
ilgą laiką Opulskis pečius 
kūreno, ners ir sumokėda
mas po 30 kapeikų už vieną, 
kad tik sunaikintų...

Degino kojas ir rykštes 
grūdo į nosį...

Caro žandarai 
dė draudžiamas 
knygas. Nekar.ą
apsimetęs užeidavo pas kai
mietį pasiklausti, neva už
miršęs kokia šiandien die
na. Jei tik tas išsitraukda
vo lietuvišką kalendorių, t ii 
jau — amen. Sugavę knyg
nešį Cieplinską rus ii nusi
gabeno į Kražius ir norėda
mi išgauti, kam jisai kny
gas nešė, su policininkais 
jėga pastatė ant karštų ply
tos geležų. Knygnešis ėmė 
rėkti. Atbėgo asesoriius tar
naitė. ji baisaus reginio su- 
joudinta irgi pradėjo rėk i 
ir policininkai sustojo ne-

STTQTRfiTTTH * ĮDOMIOS ŽINIOS apieXX vJ O 1 ll.XA.l_il J XX penktąją žemės kamuolio dalį, 
Į Rašo KUN. A. BRUKA

PRAGARO VARTAI

King 
keis- 
žuvo 

narų.

laimei

buvo

patikėti, kad jie ne. 
spaudos draudimo lai- 
galėtų Lietuvoje įpitai- 
slaptą spaustuvėlę, o 
buvo. Pvz., knygnešis

Harvird Hodkins. 17 m. 
amžiaus, iš Hancock Point. 
Maine, kuris pirmiausiai pa
stebėjo du vokiečių šnipus 
įsigavusius į Ameriką. Juos 
čia atvežė submarinas ir pa
leido Maine valstybės pa
kraštyje. Vaikinas tuojau 
raportavo valdžios agen
tams, kurie šnipus suėmė. 
(Acme-Draugas telephoto)

Kaimynystėj Brooms uos
te, vakarinėje dalyje 
Sound uosto, randasi 
tas tvenkinys. Jame 
tūkstančiai geriausių
Tvenkinys 8 mylių ilgio ir 
8 mylių pločio. Jame maty
ti išsikišusias į paviršį ma
žos salaitės. Tvenkinio dug
nas vietomis seklus, vieto
mis taip gilus, kad siekia 
šimtus pėdų. Ūžtelėjęs iš 
jūrų vanduo staiga pakyla 
ir nupuola 34 pėdas. Ir taip 
kartojasi du kartus diena 
iš dienas. Tvenkinio prieša
kyje stovi dvi stačios uolos, 
tūkstančio pėdų atstume 
viena nuo kitos. Viena 150

pėdų aukščio, kita — 350 
pėdų aukščio. Tvenkinio prie 
šakyje jos sudaro kaip ir 
vartus į tvenkinį. Kadangi 
tvenkinyje tūkstančiai narų 
prarado gyvybę, Australijos 
styrininkai tvenkinį pavadi
no Pragaro Vartais.

Šiame tvenkinyje narai tu 
rėdavo pasisekimo. Surasda
vo labai daug brangenybių, 
bet tas buvo sujungtas su 
didžiausiais pavojais. Šim
tai žuvusių narų pasiliko jū
rų dugne, o tūkstančiai pa
laidoti kapinėse ant saus- 
žemio. Pradėjus pasakoti, 
kad žuvusių narų sielos nuo
lat aplanko tvenkinį, prie
taringi kiniečiai, malajiečiai kos pagerinimų, žemčiūgas-

išsikraustė iš tos apylinkės 
Nuo 1920 m. nieks daugiau 
nebedrįsti pasirodyti tame 
tvenkinyje. Taip jau ir drą
suoliai japonai už didžiau
sius pinigus atsisako nardy
ti tvenkinyje.

Prieš karą narai buvo ge
rai apmokami. Geras naras 
Brocme apylinkėse į metą 
uždirbdavo apie $3,000.00. 
Apylinkėse Darvin uosto ii 
Thursday salos narai į me
tus gaudavo nuo $3,500.0C 
iki $5.000.00.

Praeityje daug vertingų 
žemčiūgų buvo atrasta Aus
tralijos krantuose. Bran
giausiojo žemčiūgo atradėju 
buvo vaikas 12 metų T 
Clarke. Žaizdamas jūrų kra
nte 1874 m. jis rado žem
čiūgą kryžiaus pavidale, ir 
buvo taip tobulas, kad ne
reikėjo jokių žmogaus ran-

kryžius buvo parduotas už 
>50.00. Paskui ėjo iš rankų 
i rankas ir kaina kilo. Ant 
galo žinovų pripažintas gar
siausiu žemčiūgu pasaulyje 
ir jo kaina iškilo iki $1,135.- 
000.

?rezidentas Roosevelt 
Gyrė Turkijos Žygi

WASHINGTON, sausio 4 
—Prez. Rooseveltas sveiki
mo Turkiją už nutarimą nu
traukti santykius su Japo
nija. ir pavadino tą žygį to- 
imesniu įrodymu turkų pa
geidavimo “greitai ir visuo
tiniai sąjungininkų 
lei.”

Prezidentas sakė 
gis reikš uždarymą 
jos valdžios įstaigų, kurios, 

į po nacių įstaigų uždarymo. 
■ luvo paskutinės ašies įstai
gos Turkijoje.

perga-

tas žy- 
Japoni-

drapanos j 
o reikia 

balas, le- 
ir kiškis

nekliudė. Trečias pataikė 
man Į kairę ranką. Kulka 
kiaurai perėjo. Kulkos, kaip 
bitės, aplink pradėjo zirsti. 
Bet aš stiprimosi ir bėgau. 
Netoli Gargždų buvo kapai, 
aptverti neaukšta tvora. Aš 
skubiai įlindau į tuos ka
pus; naktis buvo tamsi; bai
mės neturėjau. Mano kny
gos įsmuko į kažkokio nu
mirėlio kapą. Aš ir to ne
bijojau; jei gilėčiau, tai ir 
aš pats gyvas į sėmę lįsčiau, 
kad tik kareiviai manęs ne
sugautų. Bet mano 
manęs nesugavo...” 

įvairūs kaimiečių 
nuotykiai

Gudrūs ir ryžtingi
Lietuvos kaimiečiai. Kas ga
lėtų 
tais 
kais 
syti 
taip
Neteckis buvo įsitaisęs ma
žą spaustuvėlę peludėje, kur 
spausdindavo viršelius oku
pantams apdumti... Knygne
šis Bie'inis net gi slaptą 
laikraštėlį. buvo pradėjęs 
leis i. įsitaisęs slaptą spaus
tuvėlę pas miško sargą. Iš- 
spaudinti 300 egzempliorių 
reikėjo dirbti net pora sa
vaičių, bet kiek džiaugsmo 
— savo išleistą laikraštį pla 
tinti... Buvo užsidegimo ir 
pasišventimo dėl lietuviškos 
knygos. Vienas Kavarsko a- 
pylinkės bernas, Juozas Mal
džius. tarnaudamas pas ūki
ninkus, trečdalį savo algos 
skirdavo slaptoms lietuviš
koms knygoms, kurių dalį 
kaimynams veltui išda’inda- 
vo. Švietimąsi buvo taip pa
mėgęs, kad kalbėdavo:

— Mano žmona — knyga, 
vaikai — skaitymas.

Knygnešis Sakalauskas, 
kai jam reikėjo pervažiuo i 
per miestelį, kur buvo daug 
žmonių ir policijos, ked ne
įtartų knygas vežant, pasi
vertė pamišėliu. Kitam pa
davė vadžias, o pats ėmė 
visokius “šposus” krėsti. 
Knygnešis P. šembelis net 
34 kartus ėjo per sieną, mir
tiname pavojuje gabenda
mas knygas. Bet ir padary
davo: knygnešis St. Stoškus 

žmoniškai kankinę. Knygne- per 7 metus pardavė į vairių j 
šis Mockaitis taip pasakoja knygų už 2,000 rublių. Pa
savo pergyvenimus tardant: nevežio knygnešis Milašiū-

— Žandarai mane išvedė ”as Per savo rankas sleptų- 
į kitą kambarį ir kaip ims 
mušti, visaip kankinti. į no
sies šnerves kišti rykštes — 
visą sukruvir.o: kraujas bė- 
go ne tik per nosį, bet ii 
per gerklę...”

Knygnešiui Tamošiūnui 
per tardymą ne tik kumšti
mis daužė galvą, bet net re
volverio kotu kirto j dan
tis. kad tas kraujais apsi
pylė. Oi, daug prikentėjo dė 
lietuviškos knygos! Štai ka 
vienas pasakojasi pergyve
nęs, kai jį žandarai paste
bėjo:

— Man bebėgant pasigir
do vienas, antras šūvis, bevj

uoliai gau- 
lietuviškas 
kuris iš jų

pyragai: perlytas, 
sušalusios į ragą, 
bristi per upes ir 
dus laužant, kerne
nenoriai eina. Ir taip kar
tais tekdavo eiti po dvi tris 
mylias, mažką valgęs ir ne-. 
miegojęs. Prie to dar reikia 
pridėti daug rūpesčių, bai
mės ir išgąsčio. Tartum koks 
kirminas sveikatą grauže 
greužė ir nervus ardė.”

Sunkiausia būdavo tiems 
kurie pakliūdavo į sargybi
nių. žandarų rankas. Knyg
nešį Ant. Bubėną rusų po
licija paėmė sergantį, kan
kino; pasirgęs dar kurį lai j 
ką jisai mirė džiova. Knyg
nešių organizatorius kun. P. 
Šilinskis jaunas mirė džiova 
Rumšišky. Panevėžio apy
linkėse uoliai darbavosi 
knygnešiai broliai Širvens- 
kai. Vieną jų, Igną, buvo 
net ištrėmę į Sibirą, bet grį
žęs jis vistiek savo dirbo 
Kartą jį knygas benešant} 
pastebėjo sargybiniai, ėmė 
šaudyti ir vytis. Matydamas 
neišbėgsiąs, šoko į ežerą ir 
prigėrė. Jo gi brolis Jonas 
po kiek metų eidamas su 
knygomis sutiko žandarus. 
Ėmė bėgti. Žandarai jį mir- 
tin nušovė. Jonas Jasėnas 
turėjo dvejus metus sėdėti 
kalėjime, kad rado langus 
lietuviškomis raidėmis spaus 
dintu popierių apklijuotus, 
iš ko spėjo, kad jis skaito 
draustus laikraščius. Vienas 
vyras tris mėnesius išsėdėjo 
Raseinių kalėjime už tai, 
kad rado lietuvišką kalen
dorių.

Knygnešį Laduką uždarė 
kalėjimą. Kaip gi jam su

sopo širdį, kai jis pro ge
ležimi užpintus langus pa
stebėjo du senuku pakelyje 
sėdinčius ir pažino, kad tai, 
buvo jo tėvai. Pasikalbėti 
neleido, tik tėvai slapta prie 
langelio priselinę vieną žodį 
pratarė: “Paslėpėm” — iš 
to suprato, kad jų namuose 
nieko nerado. Apsiverkė 
knygnešis žiūrėdamas į a t 
skolinančius senelius ir jaus
damas, kad paskutinį kartą 
juos mato.

Jaunas knygnešis I. Bitau • 
tis Panevėžio kalėjime išbu
vo 10 mėnesių.

Bet nė tos kančios knyg
nešių neatgrąsindavo nuo 
svarbaus darbo.

(Daugiau bus)

-0 AMERIKIEČIŲAMERIKIEČIŲ
PAPROTYSPAPROTYS

jų spausdinių perleido už 
8,000 rublių, gi knygnešis 
M. Vasiliauskas — net už 
35 000 rublių, o kas suskai
čiuos kiek knygų pervežė 
toks knygnešių karalius, 
kaip Bielinis! Juk už jo iš
davimą rusų valdžia net pre
mijos 500 rublių buvo pa
skyrusi.

Sunkūs išgyvenimai 
kalėjime

Lietuviai knygnešiai daug 
mei’ės parodė lietuviškai 
knygai, štai kaip vienas iš 
jų nusipasakoja:

— Perėjus rubežių vėl ne 4

K uris yra seniausias Amerikiečių paprotys »
Murmėjimas!
Seniai 1620 m. mes murinėjome prieš šaltąsias 

žiemas—ir sukūrėme Naująją Angliją. Mes mur
inėjome prieš karštąsias vasaras — ir sukūrėme 
Pietines valstijas.

Mes murinėjome prieš miškus — ir pavertėme 
juos vežimais ir tiltais ir namais. Mes murinėjo
me prieš Indėnų maišą—ir pagaminome iš jo ku
kurūzų duoną ir bourbon degtinę. Mes marmėjome 
prieš paštinį diližaną—ir pastatėme garvežį. Mes 
murmėjome prieš plaukimą aplink Horn iškyšulį 
—ir iškasėme Panamos Kanalą. Mes murmėjome 
prieš geltonąjį drugį—ir suradome gyduolę nuo jo.

★ ★ ★
Mes tebemurmame.

Armijoj, laivyne, oro jėgose—mes murmame. 
Vokiečiai vadina mus “Aš noriu namo grįžti” ka
reivius. Jie turi tiesos. Mes tikrai norime namo 
grįžti—namo į geriausią pasaulio šalį. Štai kodėl 
mes uoliai kovojame. Kovojame ir murmame. Pa
imame Romą ir Aacseną ir Saipaną. Ir murmame.

★ ★ ★
Čia namie mes taip pat murmame. Darbininkai 
murma, nes jie nori daugiau pinigų. Investoriai 
murma, nes jie nori gausingesnių dividendų. Var
totojai murma, nes už savo pinigus jie daugiau 
nori. Samdytojai murma, nes jie atsiduria vidu
ryje ir atranda, kad vis sunkiau ir sunkiau suves
ti galą su galu.

Ir tai yra gerai. Nes visi tie murmėjimai reiš
kia mūsų nerimastavimą, mūsų nepasitenkinimą 
esamaisiais dabar dalykais, mūsų niežėjimą dary
ti vis geriau ir geriau ir geriau.

Tai štai kaip gema pagerinimai.
Nes—tenkindami visus tubs murmėjimus, taip 

pat ir savo—samdytojai sukelia pinigų sėkmin
gesnei mašinerijai, taip kad darbininkai gali pa
gaminti geresnius reikmenis pigesnėmis kainomis. 
O to pasėka yra daugiau dirbu, geresnės algos ir 
žmoniški pelnai.

Tatai yra Amerikinis kelias—gimęs iš murmė
jimo. Murmėjimo ir noro bendradarbiauti.

★ ★ ★
Štai dabar mes turime kuo didžiausią gamybos 
našumą visoj istorijoj. Daug jo buvo pastatyta 
karui— ir turės būti atstatyta taikai.

Atstatydami jį, tačiau, mes turime daryti žing
snius užtikrinimui, kad mes galėsime pirkti visus 
tuos skaitlingus dalykus, kuriuos gali pagamini 
mūsų dirbyklos ir firmos.

O tatai galima padaryti. Ne valdžios pašalpo
mis—kurios neša tik daugiau ir daugiau skolos. 
Bet naudojant mūsų gamybos našumą, 
daugiau vertės mums suteiktų dalykuose.

kad jis 
kariuos

nušviesti
» S

mes perkame už savo pinigus, kad mes galėtume 
daugiau pirkti — ir tuo būdu sudaryti daugiau 
darbų ir daugiau uždarbių visiems.

Tai yra “gerovės procesas.” Ir iš tikrųjų, pilnai 
pavartodami begalinę šio krašto energiją ir pasi
ryžimą. mes galime padėti įvesti pasaulį į gadynę 
taikos ir gausos, didesnės, negu bet kada.

Reikia dviejų dalykų šiai galimybei įgyvendinti. 
Vienas yra pažangi, ateičiai-apmąstyta politika iš 
biznio pusės. Kitas yra visuomenės bendradarbia
vimas.

Biznis pasižadėjo atlikti savo pareigą—pirma, 
didindamas uždarbio progas visiems ir antra, di
dindamas visiems progas pirkti.

Kad padidintų visiems progas užsidirbti, biznis 
prižada teisingą ir šviesią algų politiką ir atida
rymą visų gaiimų kelių darbininkui pakilti.

Jis ketina anksčiausiu galimu momentu veikti, 
atidarant naujas įmones ir paplatinant senąsias, 
kad parūpintų daugiau darbų didesniam skaičiui 
žmonių—įimant grįžtančius karius ir išmobilizuo- 
tus karinius darbininkus.

Jis ketina įteikti darbininkams į rankas sėkmin
giausius galimus įrankius—kad darbininkas, di
dindamas gamybą, galėtų dar ir toliau kelt sau 
uždarbį.

Padidinti visiems progas pirkti, biznis ketina 
pilnai naudot technologinį “žinojimą kaip,” kurio 
jis prisirinko karo metu, kad galėtų pristatyti 
rinkai puikiausių produktų, kokie tik galima pa
dirbti. žemiausiomis kainomis, kuriomis galima 
jie pardavinėti.

Jis ketina, per nuolatinį studijavimą ir tyrimus 
gamybos ir paskirstymo srityse, jieškoti visų ga
limų būdų dar labiau kainoms piginti per eilę me
tų. taip kad vis daugiau ir daugiau žmonių galėtų 
džiaugtis didesne gyvenimo gėrybių gausa.

Jis ketina skatint pilną ir laisvą konkurenciją, 
kad išvengtų verslo suvaržymų ir užtikrintų vis 
geresnes ir geresnes vertybes.

★ ★★
Tokia yra biznio programa ateičiai. Įvykdyt jai 
taip greit, kaip tik galima, reikės jūsų pagelbos. 
Nes jos įkūnijimas reikalaus veikimo įstatymų 
leidime—veikimo, kurį jūs gante paakstinti. Tai 
pokarinė taksų politika, kuri palieka gana finansų 
pramonei plėtoti. Įstatymai, kurie aiškiai sulaikys 
rereguliuojamas monopolijas. Darbinė politika, 
kuri nustato atsakomybes daibininkams ir vedė
jams. Ir biznio veikimas pagal įstatymus vietoj 
neatspėjamų “patvarkymų.’’

Jeigu jūs norite daugiau žinoti apie šią progra
mą, parašykite atsiųsti jums dovanai knygelę, 
How Americans Can Earn Mo.t, Buy More, Hav? 
More. Adresis: National Industrial Information 
Committee. 14 W. 49th St., New York 20, N. Y.

tuos žingsnius kurie turi būti daromi, no B 
ek< nomiją pokariniame pasauly e. Jie yra I 

r

Šie pareiškimai yra spausdinami 
rint užtik ri n t Amerikos žmonėms gausos 
paruošti NACIONALIO INDUSTRINIŲ INFORMACIJŲ KOMITETO NATIONAL 
ASSOCIATION OF MANUFACTURERS, ku>ie atstovauja tūkstančius įvairių biznių, 
didžių ir mažų, samdančių 75 procentus visų alginių darbininkų fabrikinėj pramonėj.
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
VIRTUVĖ IR★ 

★ ★ MADOS

KodL'o r iriuos saf irai
Atmenu, buvo tai seniai... 

u "jo daug vasarų, pava- 
arių, šaltų žiemų ir niūrių 
udens dienų. Ir mano gy- 
o ūme po trumpo pavasa

rio po karštos, nepajustos 
rosaros atėjo ruduo ir ne- 
“a metai į žiemos verpetus...

Ach! Metai! Kokie jūs 
margasparniai... Kiek jumy

se grožio ir baisumo! Kiek 
s ajonių. džiaugsmų ir liū
desio.... Ir vis dėlto nepali
kote manęs nei pavasario 
žibuoklių rate, nei vasaros 
nekaltumo žiedų vainikuo
se, bet nešate per šalnotas 
dirvas, per palinkusius gė- 
’ių stagarus, per sugniužu
sius purvinus žiedus ir stu- 
miate į lūžtantį gyvenime 
ledą.

Jūsų marguose dienų spar 
nuošė įsprausti ir mano, 
kaip ir visų žmonių, juo
dos dėmės ir gulbių sparnų 
baltumo nekalti džiaugs
mai... O vis tai buvo... At
menu, buvo...

ne... kai..

* * *
Erdvioj bažnyčioj, 

aukštų dulkėtų piliorių, s
tarp 
to- 

vėjau palinkus prieš alto
rių. Mano rankoj graži ža
lia rūtų šaka, dvi ilgos ka
sos nusvirę pečiais, kojos 
basos ant cemento grindų, 
akyse džiaugsmas, o meilė 
ugnimi veržėsi į cimboriją 
pas Jėzų! Pas Jėzų, mano 
meilę! Mano nesuprastą il
gesį. Buvau kūdikis. Su vi
sais nekaltais sielos troški
mais, su gimstančiais idea
lais, su tylia malda, su vai
kišku kuklumu.

* * *
Buvo vasara. Darže’iai žė 

ri nuo žiedų. Aš grįžau iš 
pievų patiesus baltas dro
bes. Prieš mane taku nuo 
ežero slinko mergina. Ji vi
sa drebėjo, jos akys klai
kios. Ji manęs pabūgo, bet 
aš, lyg vikri kirmėlaitė, pa
raičiau vikriau savo kūnelį, 
ir jau atsiradau šalia pa
žįstamos Onutės, kuri iš 
mūsų apylinkės buvo din
gusi prieš kiek laiko. Ji bu
vo jauna — septyniolikinė. 
Labai graži juodaakė. Ma
ne pamačius užraudo ir ban
dė paslėpti ašaras. Nors 
dar tik kūdikis buvau, bet 
many kažkas glūdėjo: — į 
kiekvieną žmogų įsiknisda- 
vo jausmai, įsirausdavo šir
dis į širdį ir stengdavausi 
suprasti kiekvieno žmogaus 
džiaugsmą ar sielvartą.

Pamačius Onutės ašaras 
mane jos prislėgė. Paėmiau 
jos ranką ir švelniai prisi
glaudžiau prie jos. Buvau 
tik kūdikis, mano galva su 
dviem ilgom kasom palindo 
po jos pažastimi. Onutė pra
virko ir sukrito ant pievos 
šalia tako. Jos akys, merk
damos ašarose, žiūrėjo j 
mano Loigandusį veidelį, o 
lūpos pro skausmą kuždė
jo:

— Nekaltybe, 
ty...

Nuo šilo dvelkė šilta leng 
vo vėjo srovė, nešdama pu
šų tylią maldą. Upelis m ė1 s 
va juosta ringavo žalia2 s 
pakriaušiais, žolėse čirp" 
šimtais balsų žiogeliai.

Onutės ašaros krite ant 
linguojančių smilgų, jos m? 
no akyse spindėjo perlir- 
rasa, kuri smuko į žolių vai
nikus.

— Onute, aš tau priskin- 
siu melsvų tuliponukų — 
pasisiūliau, nežinodama kair 
pradėti kalbą. — Ir tų ge
gučių, ir dzinguliukų, ir ra
munių... — Ir bėgau į p;e- 
vą. Onutė pakilo. Ji mar 
pasirodė sunki, sunki. Ro
dės, jog nepakels savo kū
no. Ji svyravo taku į eže
ro pusę.

— Eikš, kūdiki, — ji ta
rė, ištiesus ranką. Aš ją ly
dėjau su glėbiu prirankiotr 
pievos gėlių.

— Tu būk su manim... 
Tavo nekaltos akys...

— Onute, juk ir tu nieko 
bloga nepadariai. — aš kal
bėjau guosdama ją.

— Mažyte, mano šios a- 
šaros sunkios man. kaip ak- 
menai. Aš nepakeliu aki” 
prieš dangų, nei prieš žmo
nes... Mano sąžinė juoda!

— Sąžinė? Onute, aš ir 
vieną kartą verkiau. Ir ma
no sąžinė buvo juoda. Aš 
buvau pažadėjus Jėzui kas 
vakaras atbėgti prie bažny
čios durų pasakyti “lab?- 
nakt*’, bet atėjo Juozukas 
Genutė ir su jais bežaizda- 
ma užmiršau savo pažadu0 
Vėliau atsiminus verkiau ir 
mano sąžinė buvo juoda, 
Bet kitą vakarą nubėgau 2 
bažnyčią ir pasiguodžiau Jė
zui. atsiprašiau už viską, 
daug su Juo pasikalbėjau ir 
man pasidarė lengva ir 
linksma.

— Kūdikėli nekaltas. Ta
vo sielos pasaulis kita?... 
žemės purvo dar nepalietė 
tavo kojos...

— Purvinos, purvinos, O- 
nute. Matai, kai audeklus 
tiesti nešiau ir ten šokau 
per tą upeliuką, tai jo pa
krašty kojas aptaškiau pur
vu.

Mūsų kalba nutrūko. Ji, 
tik sunkiai alsuodama, puo
lė į artimą krūmą ir ištrau
kė nemažą skurlų pundelį, 
kur pasigirdo lengvas kūdi
kio čirškimas.

— Dievulėliau, vaikutis! 
— surikau. — Onute, tu ra
dai, atiduok man... Atiduok, 
Onute, aš parsinešiu...

— Še, neškis. Kitaip jis., 
turbūt, būtų čia krūme pa- į 
silikęs. Bėk namo. Nesakyk, 
kad mane matei... Mylėk šį 
vaikutį...
su gyva našta nusileido ant 
i; ano rankų ir čirpiantis su
tvėrimėlis rangėsi mano ma 
žam glėby.

♦ ♦ ♦
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su
al-

vėl

nu tyso 
Eucha-

Marija Aukštaitė

Bėgau taku į namus, vis 
atsigrįždama, ar Onutė ne 
sivys ir neatims brangaus 
gyvo radinio. Bet ji lyg ge
ležinė statula stovėjo vie
noj, sustingusioj pozoj.

Šventoriaus pavėsy pail
sėjus, įžengiau į tylią, vė
sią, apytamsią bažnyčią 
glėbeliu, prislinkau prie 
toriaus, suklupau.

— Mano Jėzau! Štai
nauja siela. Mažytė sielukė 
bet gyva! Ne tokia, kaip 
mano lėliukės. Palaimink ją, 
Jėzau, palaimink...

Altorių šešėliai 
aplink mane. Prieš
ristiją lenkiama galva nu
metė dvi kasas. Nusigan
dau. Išs’inkus iš bažnyčios 
ėjau šuntakiais, 
žiau žmonių sutikčiau. Įžen
giau į namus su nauju šei- 
mos nariu.

— Stebuklas! — prabilo 
lėtai močiutė.

— Kur tą kūdikį gavai?
— Krūme, krūme! Močiu

te, radau!.. — Iš sodo su- 
bėgo seserys. Iš arklidės 
brolis. Iš kluono tėvelis, iš 
užstaklių mamytė. Visiems 
buvo nauja ir nesupranta
ma.

— Taip, krūme. Su Onu
te, Karklių tarnaite. Ji pie
voj labai verkė.

Visų veidai surimtėjo. 
Kiekvienas grįžo į savo dar
bą, o močiutė prausė sutvė
rimėlį ir ruošė krikštui. Pa
sidžiaugus jo mažais pirš
teliais, .vėl bėgau takais ? 
pievą, į krūmus, ieškoti O- 
nutės.

kad ma-

Artėjo vakaras. Paukščių 
dainų simfonija tilo, tik 
lakštingalos suokė, šilkas 
audė vakarinę maldą. Su
vargus, pailsus krūmų tank
mėse, išbridau aukšta žo e 
į paežerį. Sustojau ant aukš 
to pakrančio. kur paskuti
niai saulės spinduliai tiesė
si į tylų ežero vandenį. Ka
da pasukau žvilgsnį į eže
ro vakarinę pusę, jo tylia
me paviršiuje sukėsi van
dens ratai ir plėtėsi, šiur
pas perbėgo mano liesą kū
nelį ir kilo mintis bėgti nuo 
artėjančio vakaro prieblan- 
dų. Staiga akyse susikūpri
no iššokę kelios vilnys vi
dury rato, ir iškilo Onutės 
galva ir dvi ilgos rankos.

Užsikirto man kvapas. 
Širdukė ryžtumu suplasde- 
no ir nejučiomis balsu su
šukau :

— Jėzau, iš altoriaus.... 
Padėk, gelbėk...

(Bus daugiau)

THE WEATHER
Sunkios rankos COLD WITH 
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GYVENIMO KELIAS
Mintys kviečia sielą
Kur veda žvaigždėti 
Ir likimas liepia nutilti — 
•‘Nurimk širdie tau pervėlai”...

pakilti, 
keliai,

Metai po metų nulašėjo, 
Nuvyto vainikai gėlių, 
Tik nedavė to, ką žadėjo, 
Digliuotu nuvedė keliu:

Štai, stoviu prie laimės griūvėsiu,
Ilgiuosi saulėtų dienų,
Tačiau su savuoju liūdesiu,
Aš jau negrįšiu prie dainų...

Gyvenimo kelias išartas, 
Ir kiek ten užkasta nūnai, 
Jo dienos tulžimi apkarto, 
O, širdie, tik tu tai žinai!...

Laisvutė

Lietuvaitė menininkė Argentinoj

Puošniame Buenos Aires 
centro salione “Nordiska”, 
trečioje metinėje ‘ ‘ Asocia- 
cion de Artistas Argenti
nos” kūrinių parodoje iš
statyta 70 paveikslų, kurių 
tarpe du kūriniai priklau
so mūsų tautietės, dail. O- 
nos Draugelytės-Kučinskie- 
nės kūrybai. Lietuvaitės dai

Prikimšti kopūstai
Nuimk atsargiai 

nuo kopūsto galvos 
rink iki pradės būti 
ti (arba bus pusiau gatavi). 
Tada nusunk vandenį ir at
sargiai išimk kopūsto lapus, 
žiūrėdama, kad nesudrasky
tum.

Turėk gatava kiek nori 
šaltos išvirintos mėsos. Kol 
kopūstai verda, sukapok šią 
mėsą ir sumaišyk su lygiai 
tiek duonos trupinių. Pri
dėk druskos ir pipirų pa 
gal skonį, biskį sviesto ir 
nufotografuotas ir specia
liai patalpintas atskirame 
katalogo puslapyje, kaip ir 
kiti specialaus kritikų pa
gyrimo užsipelnę kūriniai.

Iškilmingame parodos už
baigimo akte 20.10.44 skai
tė paskaitą dailininkas Gas-

I

MŪSŲ VIRTUVĖ
lapus 
ir vi- 

minkš-

lininkės kūriniai 1944 metų par Besares Sorarise. atžy- 
_ s pažymėti: mėdamas didelę meniškąleidiny-kataloge ] 

Nr. 48 — Lugar siniestro, 
vaizduojantis šio karo me
tu Lietuvoje okupantų su
šaudytų žmonių pamiškį ir 
Nr. 49 Antes dėl tempo- Beiįas Artės komisijai. Tas 
ral, tai Lietuvos vieno stik
lo fabriko vaizdas, 
parodos rengėjų specialiai doj.

I

vieną, du, ar tris (pagal 
mėsos daugumą) gerai iš
plaktus kiaušinius. Tada į- 
maišyk sukapotus mažes
nius kopūsto galvos lapus 
prie mėsos ir trupinių.

Dabar uždėk po keletą 
šaukštų šios košės ant kiek 
vieno kopūstų lapo ir at
sargiai suvyniok, galutinai 
aprišdama lapus šniūreliais, 
kad nepasileistų. Sudėk į 
karštą vandenį ir virink iki 
lapai bus minkšti; tada pa
dėk kopūstus ant stalo.
žali kopūstai

Reikia supiaustyti labai 
plonai mažą galvą kopūsto, 
sumaišyti su 1 sukapotu rau 
donų arba žaliu točpipiriu.

Padėk šalton vieton, 
tuo tarpu išplak trynius 3- 
jų kiaušinių, sumaišyk 
puse šaukštuko sausos muš 
tardos, 2 dideliais šaukš
tais cukraus, puse šaukštu
ko druskos, 3 valgomais 
šaukštais sviesto ir 5 val
gomus šaukštus uksuso. Vi
rink šitą mišinį viršuje du- 
beltavo puodo iki bus tirš
tas. Leisk atšalti ir tada 
užpilk ant supiaustytų ko
pūstų.

ir

SU

i

šios parodos kūrinių vertę. 
Dailininkė O. Draugely tė- 

Kučinskienė vieną savo kū
rinį įteikė Buenos Aires

kūrinys išstatytas La Pla- 
kuris toj ruošiamoj meno paro-

I
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Bow at the waist of a dressy 
peplum. Sizes 12 to 20. Size

, 16 takes 314 yds. 39" material.
į Simplicity Pattern 1172; 23ę

lakęs

1132
With ruffle.
12 to 20, and 10. Size 16 
•akės 3 yds. 39” material. 
Simplicity Pattern 1132; 25<

_y

; I

Any-age dress with graceful 
bow. Siz.es 12 to 20. Siz< 
2% yda. 39” material 
Simplicity Pattern 1176;

f
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f
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Lietuvių Vaizbos Buto Buletenis
Lietuvių Vaizbos Buto 

(Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois) me
tinis susirinkimas įvyks tre
čiadienio vakare, sausio 10. ' 
Darius-Girėnas name.

Stanley P. Balzekas, kai
po vice pirmininkas ir pir
mininkas parengimų, pasi
linksminimo ir priėmimo ko 
miteto, per visą praeitą me
tą darbavosi geriau ir sėk
mingiau. negu koks kitas 
direktorius buvęs jo vietoj; 
gauta tokių sėkmių, kokių 
Butas dar nėra turėjęs.

Pirm. Al. G. Kumskio ir 
vice pirm. Stanley B. Bal- 
zeko pasidarbavimu Butas 
turtu ir 
stovy.

Šiame 
Herbe rt
pi raportai Buto veiklos ir 
stovio, 
mi ir 
dykai 
siems.
vesti ir savo žmonas.

Wm. Sebastian

nariais yra geram

sus-me kalbės prof. 
Drown. Bus trum-

Bus paveikslai ima- 
po visam užkandžiai 

visiems atsilanku- 
Nariai prašomi atsi-

sunkiai sužeistas automobi
lio nelaimėj Gary, Indiana, 
ir net tris metus išbuvo li
goninėje. 1939 metais su šei
ma nauju automobiliu va
žiavo aplankyti Lietuvą. Pa
darė net 11.000 mylių. Su
grįžęs iš Lietuvos užsidėjo 
viešbutį ir užeigą adresu 
711 West 43rd St., kur ir 
dabar veda sėkmingą biznį 
Duktė Aldona greit baigs 
University of Illinois che
mijos kursą, kaipo Labora 
tory technician.

Frank Bastis. karui pasi 
baigus, žada aplankyti Lie
tuvą, o dukteriai, kaipo mo
kyklos baigimo dovaną, 
duos kelionę į Lietuvą lėk
tuvu Clipper.

Bastis taip pat yra Da
rius-Girėnas poste narys.

W. B. Si bastian,

sminimui ir pasisvečiavimui, 
Gimimo Panelės šv. para
pijos jaunimo organizacijos 
ruošia šokių ir pasilinksmi
nimo vakarą kiekvieną šeš
tadienį, 8 vai., pradedant 
nuo sausio 6 d. Grieš kiek
vieną šeštadienį 12 muzi
kantų geriausias orkestras. 
Įžanga tiktai 35 centai (sv 
taksais).

Todėl, tėvai, paraginkite 
savo sūnus ir dukteris link? 
mintis su lietuvių jaunimu 
ir gražioj vietoj: — Nativi- 
ty Youth Center. 6820 So. 
Washtenaw Avė. Čia gali 
atvykti kiekvieną šeštadie
nį ir linksmai, maloniai, gra 
žiai, tinkamai praleisti lai
ką ir turėti tikrą “good 
time”.

yra pakviestas pildyti prog
ramą. Vaidins vieno veiks 
mo komediją “Mirties Lai
žytos ”. Antru programos 
dalis suisidės iš dainų ir 
plastikų šokių. A. Gryge!

SĄJUNGIEČIŲ SA
VYBES PRAMOGA

Cicero. — Mot. Są-gos kp. 
rengia smagų vakarą pager
bimui naujų narių įsirašiu
sių praėjusį metą ir naujai 
išrinktos valdybos ne sau
sio 16, kaip buvo paskelb
ta, bet sausio 9-tą. Narės 
kviečiamos skaitlingai at
vykti, nes tai mūsų metinis 
suėjimas ir pasisvečiavimas, 
Būkime kaip vienos šeimis 
dukterys. Lauksime visų.

Koresp.

apsvarstyti šių metų dar
buotę ir prisiruošti prie pir
mos šių metų pramogos, k u 
ri įvyks vasario 11 d., 2 vai. 
p. p., Rimkienės namuose. 
4348 S. Artesian Avė. No
riu priminti taipgi gerb. rė
mėjoms, kurios užsilikusios 
su metiniais mokesčiais ga
lėsite užsimokėti per šį su
sirinkimą. Pirm.

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubo metinis susirin
kimas įvyks sausio 7 d.. 1 
vai. popiet, Hollywood svet., 
2417 W. 43rd St. Visi na
riai dalyvaukime šiame su
sirinkime, nes yra svarbus. 
Karo bonai bus pardavinė
jami per susirinkimą.

Lucille S. Dagis, rašt.

ŠIS-TAS APIE NARIUS

Vakarai-Baliai

t I r■

Lietuviu Vaizbos Butas 
turi daug atsižymėjusių, lie
tuvių biznierių ir profesijo- 
nalų. Apie juos galima bū
tų daug kas parašyti.

Vienas vėliausiai įstoju
sių butan narių yra viso lie
tuvių judėjimo rėmėjas Fr. 
Bastis. Jis į Ameriką atvy
ko 1910 metais, būdamas tik 
15 metų amž. Dirbo kaip: 
“buteher boy”, “baker boy" 
ir t.t.. gaudamas 15 dolerių 
į mėnesį. Susitaupęs užtek
tinai dolerių kelionei manė 
grįžti atgal į Raseinius, sa
vo myiimą gimtinę.

1917 metais liuosnoriu j- 
stojo į Amerikos kariu ome- 
nę. Iš Prancūzijos grįžo 
1918 metais. Organizavo Su- 
sivienymą Amerikos lietu
vių kareivių, o 1920 metais 
įstojo į Lietuvos kariuome
nę. Ištarnavęs 13 mėnesių, 
apsivedė, laikė krautuvę, bet 
1926 metais vėl grįžo Ame
rikon, atsiveždamas ir savo 
žmoną Josephine ir dukterį 
Aldoną. 1935 metais buvo

Marųuette Park žinutės
Kas nors naujo mūsų lie
tuvių parapijų tarpe. — 
Jaunimui nepaprasta 
proga.

Dabartiniu laiku lietuvių 
jaunimui labai reikalinga 
turėti tinkama vieta nuola
tiniam pasilinksminimui ir 
pasišokimui.

Kad davus progos gra
žiam, katalikiškam pasilink-

1

Dėmesio Ciceros

vyrams
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 ir savait- j 
raščio “Laivo’ ’ prenumera
tas. Taipgi prie bažnyčios J 
durų galės atsilyginti 
“Draugą” ir “Laivą” 
1945 metų.
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už
už

Rap.

Didžiausias išsilavinimo į- 
rodymas — mokėjimas kal
bėt apie didžius dalykus pa 
prasčiausiu būdu. Emerson

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEK U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

AND
LOAN ASSOCLATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė.
JUSTTN MACKIEWICH.

Virginia 1141
Prea. and Mgr

PIRKITE KARO BONUS!

ARD

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Rengimo ^komisija viską 
daro, kad atsilankę svečiai 
būtų patenkinti.

Chicago Lietuvių Ratelis
K

•?

i 5^ >

MONUMENT CO.

Didybis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN

L T. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

Tel. LAF. 3572

Klebenąs kun. Paškaus- 
kas, suprasdamas jaunimo 
padėtį, vykdo šią pramogą 
ne tik savo parapijos jau
nimo naudai, bet ir viso mū
sų lietuvių jaunimo. Tede' 
jaunimas visų lietuvių para
pijų kviečiamas pasinaudo
ti šia proga. K. A.

NAMŲ SAVININKŲ 
PARENGIMAS

i 
Z.

Brighton Park. —
6-to skyr. metinis susirin
kimas įvyks sausio 7 d., 3 
vai. popiet, mokyk’cs kam
baryje. Prašom rėmėjas su
sirinkti skaitlingai. Reikia

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

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

Marąuette Parko Namų 
Savininkų draugijos paren
gimas įvyksta sausio 7 d., 
parapijos svetainėj. Pradžia 
4 valandą popiet. Įžanga 
50c su taksais. Meniški, Vertingi

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas: 

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Seimo? 

Rankose!

NULIUDIMO VALANDOJE

A
MARGARITA 
RUSECKIENE

(po tėvais Mikalauskaitė)

Gyveno 3607 So. t nion Avė. 
Mirė Sausio 2 <1.. 1345. 9:15 
va!, vak.. sulaukus pusės amž.

Gintė Littuvoje. Kilo iš Ma- 
riampoles apskričio. Skrodžių 
parapijas. Amerikoje išgyveno 
32 metus.

Panko dideliame nuliūdime: 
sūnus Lieut. Kazimierą (f. 

S. Army) ir marčią Irma. Sgt 
Juozapą (U.S. Army) ir. mar
čią Maxine; 3 anukus. ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avenue. Laidotuvės 
įvyks pirmad.. Sausio X dieną. 
194 5 m. Iš koplyčios 8:<>0 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: — Sūnai. Marčios. 
Anūkai ir Giminės.

Laid. direktorius Antanas M. 
Phillips. Telcf. Yards 4 908.

PERSONAUIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICLLAR PEOPLE PBEFER TROOST PRODUCTION’S 
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Brauti fu)—Most Emluring—Strongest—Best In Tlie \Vorld. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girenas American Legion Post No. 27L

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

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

Skaitykite “Draugą”.

«

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOMĘ

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

k»» auENTI KOMISĄ. 
KRE1FKITES PRIE MUS 
ILbbiOU IK SUTAUPY
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
k 1 įritamu pilną patenkmimą.

štai vienas iš mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofima tr Dirbtuvė: 627 N. WESTERN AVE. 
(Netoli Grand Avė ) 

PHONE: 8EEIJEY 6103
JA****?*

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave.t 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 AVE. Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 25151 
COMmodore 5765u 

PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YAKds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVE.

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

Telephone YARds 1419

Phone Y ARDS 0781
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Pasižvalgius Waukegane

Pašauta jauna mergaitė, kuri bandė 
nuginkluoti supykusi jaunuoli

MERGAITĖ LIGONINĖJE. O JAUNUOLIS KALĖJIME. 
—KAS ĮVYKSTA, KAI PYKTIS NESUVALDOMAS

■

yra 
So. 
bu-

Waukegano 18 metų mer
gaitė buvo pašauta praeitą 
trečiadienį, kai ji norėjo nu
ginkluoti 17 metų amžiaus 
supykusį jaunuolį, kuris grą- 
sino atkeršyti buvusiam jū
rininkui.

* * *
Sužeista mergaitė 

Miss Rita Gibbons, 912 
Utica str., Waukegan. Ji 
vo pašauta į kaklą.
Uždarytas Waukegan mies

to kalėjime yra Lawrence 
Eaton, 17 metų, 216 Frank- 
lin str., Waukegan, jis kalti
namas užpuolime su ginklu. 
Miss Gibbons pareiškė poli
cijai, kad Eaton ją pašovė 
gyvenamame kambaryje, jos 
name, kai ji bandė įtikinti, 
kad padėtų savo ginklą ir 
užmirštų ginčą su Nolan 
Dunn, 18 metų, 615 North 
avė.. Waukegan. kuris buvo 
paleistas iš laivyno prieš ke
lis mėnesius dėl mediciniš- 
kos priežasties.

* * *
Policija areštavo

vaistinėje, kur jis su revol
veriu švaistės. Vaisitnėje 
buvo ir Dunn. su kuriuo Ea
ton norėjo “suvesti” sąskai
tą... Tai įvyko po to, kai 
Miss Gibbons buvo sužeista 
namie. Tame ginče buvo 
įtraukta ir Miss Jackie Ro- 
by, 17 metų, kuri buvo iš
rinkta “Miss Waukegan 
1944 m.”, praeitą vasarą
grožio konteste.

Eaton

Apdegė moteris
me-
ad- 
ap-

Penkis asmenis 
užmušė ugnis

COLDWATER, Mich.
Morris Kehoe šeimos penki 
asmenys mirė ligoninėje nuo 
nudegimų, sausio 3 dieną. 
Jie nudegė sausio 2 dieną, 
kai ugnis sunaikino jų na
mą. Tėvas pabėgo iš ugnies 
nesužeistas, kai jis paliko 
degantį namą ir išbėgo ieš
koti pagalbos.

Sakoma, kad gaisras kilęs 
nuo gazolino lempos sprogi
mo.

Į VOKIEČIAI ŽUDO IR VAIKUS Iš Kinijos karo lauko

Kareivis kinietis mirė kunigo rankose, 
tuojau krikštą priėmus...

KUNIGAS VYKO PRIE SUŽEISTŲJŲ KULKOSVAI
DŽIŲ UGNIAI SIAUČIANT. — JAUNUOLIS KINIE
TIS PRIĖMĖ KRIKŠTO SAKRAMENTĄ.

/ mus.

Amerikos kareivis žiūri j šešių metų amžiaus vaiką, 
nužudytą su kitais jaunuoliais, pastarojoj nacių ofensy- 
voj Belgijoj, šie vaikų lavonai buvo atrasti vokiečius iš
vijus iš Stavelot miesto apylinkės. (Acme-Draugas tele
photo).

i

Kas beliko iš Varšuvos?

Pagrobė cigarietes, už 
$1,600 vertės

PARYŽIUS. — Keturi 
prancūzai asmenys, apsi
ginklavę motoriniu vežimu 
ir kulkosvaidžiu, apiplėšė 
dvi tabako krautuves Pary
žiaus priemiestyje, sausio 3 
dieną. Jie paėmė $700 pini
gais. tabako ir cigariečių už 
$1,600 vertės, skaitant nu
statyta kaina, juodoje rinko
je 
bis

(black market) šis gro- 
kainuotų $21,000.

Vyskupas 
Ryan, iš 

dieną bu- 
vyskupu.

Burlington,

i 
iMrs. Evelyn Wiles. 41 

tų, Flossmoor miestelio 
vokato žmona, sunkiai 
degė savo name. 101 Mars-
ton lane, Flossmoor. praei
to trečiadienio vakare, kai 
jos rūbus pagavo ugnis 
esant jai virtuvėje. Kai ne
laimė įvyko, nukentėjusios 
moters vyras buvo Chicago- 
je. Vienas vaikas buvo na
mie. o kitas buvo išėjęs. Mo
teris buvo nugabenta į St. 
James ligoninę. Chicago 
Heights.

Nėra lenką Varšuvoje, - praneša 
žymi

MIESTO CENTRAS GRIUVĖSIUOSE. — NACIAI GY
VENA BARAKUOSE IR PRIEMIESČIUOSE.

NEW YORK. — Žinių sa
vaitė (Newsweek) praneša, 
kad Varšuva, Lenkijos so
stinė. tapo išbraukta nuo 
žemėlapio. Miesto centras,' 

| visos svarbiausios gatvės, 
visos bažnyčios ir dideli pa
statai yra griuvėsiuose. Bu
vo sugriovimas 1939 me
tais. bet tik paviršutinė žaiz
da palyginus su šiandieniniu 
sugriovimu. Nei vieno lenko 
neliko mieste. Ten 
naciai barakuose ir 
miesčiuose.

* * *
žurnalas paduoda

nią remdamąsis pranešimu 
Mrs. Eina Gistedt Kiltyno- 

. wicz. kuri beveik dvidešimt 
metų buvo muzikos komedi- 

, jos žvaigždė Varšuvoje. Ji 
gyveno Lenkijos sostinėje 
per visą nacių okupaciją ir 
baisios revoliucijos metu, 
kuri kilo praeitą vasarą.

Kadangi Mrs. Kiltynowicz 
buvo gimusi Švedijoje ir tu
rėjo Švedijos pasą, naciai ją 
išgabeno (evakuavo). Ji 
Stockholme, Švedijoje.

yra tik 
ir prie-

šią ži
I

Ka> Girdit?
Chlcagoje ♦

Ofisą apiplėšė
Iš Thomas J. Hart ofiso, 

925 Weed str., Chicago, bu
vo paimta trys rašomos ma
šinėlės. adymo mašina ir 
čekių paženklinto jas. viso už 
$1,006 vertės.

Naujas vyskupas 
konsekruotas

BOSTONAS. — 
Edward Francis 
Bostono, sausio 3 
vo konsekruotas 
Jis paskirtas
Vt. vyskupijos vyskupu.

Iškilmės įvyko Šv. Kry
žiaus katedroje. Apeigas at
liko Bostono arkivyskupas 
Richard J. Cushing. jam pa
gelbėjo arkivyskupas Spell- 
man. iš New York, ir vysku
pas Keough, iš Providence. 
R. I.

42 žuvo kare
WASHINGTON. D. C. — 

Keturiasdešimt du kapelio
nai žuvo kovoje, laike trijų 
metų karo, kai jie patarnavo 
kareiviams kovos laukuose.

Mergaitės šauksmas 
nuvijo įsibriovėlj...
Miss Belva Hayes, 21 me

tų, padavėja, smarkiai suri
ko, kai koks tai 

i bandė. įsibriauti į 
aukšto kambarį, 
viešbutyje, 50 E. 
str. Jos šauksmas
įsibriovėlj. ir jis pabėgo.

vyriškis 
trečiojo 
Leland 

Harrison 
nubaidė

yra

gyventi kalnuose
ligonių į mažą 
buvo už šešių

kunigą vedė

ST. COLUMBUS. Nebr. — 
Kai kulkosvaidžių ugnis 
siautė per Hisn-Yuan-Tzu 
miestą. Hupeh. Kinijoje, ku
nigas Michael V. Scanlon, 
St. Columban misijonierius 
iš Buffalo, N. Y., buvo pa
šauktas prie 
kaimą, kuris 
mylių.

Palydovas
keliu, kur traukės kiniečių 
kariuomenė ir palei liniją, 
kuri ėjo lygiagrečiai, kur ja
ponai vykdė puolimus.

* * *
Kunigas Scanlon rado tris 

kiniečius karievius, kai jis 
pasiekė numatytą vietą. Du 
buvo mirę. Jie buvo sargy
boje, kai japonai juos užpuo
lė, ir japonai juos subadė su 
durtuvais. Jaunuolis, kurį 
kunigas prižiūrėjo. buvo, 
sunkiai subadytas į krūtinę 
ir kaklą, bet dar gyveno už
tektinai, kad priimtų krikš
tą iš kunigo rankų.

Kai kunigas suteikė krikš
to sankramentą kiniečiui ka
reiviui, jis bandė kareivio 
žaizdas apraišioti, bet tai 
nieko nepagelbėjo — jau- 
nuols mirė kunigo misijono- 
riaus rankose.

f

i

Kaip ir juokai, 
ne!

PATRAUKTAS TEISMAN 
UŽ 1905 METŲ NUSIKAL
TIMĄ. — BYLA IŠ NAUJO 
UŽVESTA...

FAIRMOUNT, W. Va. —
IKauntės tardytojas Harri

son Conaway telegrafavo še
rifui M. R. Calhoun’ui į 
Saint Helens, Ore., sausio 3 
dieną, kad jis atgabentų 73 
metų amžiaus Benjamin F. 
Hale į miestą, iš kurio jis 
pabėgo prieš 39 metus po to, 
kai nužudė mokytoją, kuris 
lupė jo sūnų su riešutinio 
medžio lazdele.

* o »
PRISIPAŽINO...

Malė prisipažino praeitą 
gegužės mėnesį Calhoun’ui. 
kad 1905 metais jis sudavė 
Walteriui O. Smith’ui su 
kastuvu po to, kai Smith jį 
užpuolė mokyklos kieme, 
jis užprotestavo dėl jo 
naus mušimo (plakimo).

Tikras bylos iškėlimas
žmogžudystės buvo praras
tas, bet nesenai grand jury 
iškėlė naują bylą. Malė tu
rėjo stoti prieš jury ketvir
tadienį.

* * *

JEI BUS IŠTEISINTAS...
Malė gręsia mirties baus

mė pakorimu arba iki gyvos 
galvos kalėjimas, jei jis bū
tų pasmerktas. Jei bus iš
teisintas. Malė ketina su sa
vo šeima grįžti į West Vir- 
ginia kalnus, kur nori gy
venti iki mirties.

dėl

i

X Lietuvių Katalikų Spau 
dos Savaitė, kurią arkivys
kupas S. A. Stritch laišku 
kun. A. Briškai išgyrė, ‘New 
World’ savaitraščio apžval
goje (paskutinėje 1944 m. 
laidoje) pažymėta, kaipo 
svarbiausias lapkričio mėn. 
įvykis Katalikų Akcijoje. 
Šią savaitę buvo suruošus 
Šv. Vardo draugija, vado
vaujama S. Piežos. pade
dant dienr. “Draugui”.

X Nikodemui ir Elenai 
Širvinskams, žinomiems 
Brighton Park veikėjams, 
praeitos šventės buvo ne 
linksmios. Telegrama iš De- 
troit, Mich., pranešė, kad 
Širvinsko brolis Juozas stai
ga mirė širdies liga. Šir- 
vinskas su dukrele Heler 
išvyko į brolio laidotuves.

X Konstancija Nartonis, 
žinoma Cicero parapijos ir 
draugijų veikėja, jau du mė 
nėšiai, kaip serga. Prieš 
Kalėdas buvo grįžus iš li
goninės, tačiau dabar ruo
šias antrai operacijai. Dė
kinga visiems lankytojams 
ypatingai K. Zakarauskie
nei.

10,000 BONKU

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

• GEN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN 
KANTER 

‘ u vtAka>
ŽydtikjM”

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

Jei dar neturit įsigykit karo darbą tuojau!

Laukia laivu
SYDNEY, Australija. — 

Apie 900 Australijos mote
rų, kurios ištekėjo už Ame
rikos kareivių, laukia laivų, 
kad galėtų atvykti į Jungti
nes Amerikos Valstybes. 
Apie tai pranešė Amerikos 
konsulatas sausio 3 dieną.

■ II

Tėvui dovana!
ROCKFORD, III. — Kai 

, teisėjai galutinai sužinos kas 
buvo pirmas kūdikis gimęs 
Rockforde 1945 metais, ma
žojo kūdikio tėvas gaus do
vaną. Du kartūnai cigarie
čių yra paskirta tėvui.

Kieno pinigais?
VATIKANAS. — Sakoma, 

kad Montecassino vienuoly
nas, Italijoje, būsiąs atsta
tytas Amerikos pinigais. Be
nediktinų vienuolynas buvo 
sugriautas 1944 metais.

Gatvėkarį sudaužė
Armijos trokas, vairuoja

mas Echert Cheatham’o, 26 
metų, 6132 So. Loomis blvd., 
civilinio tarnautojo, susidau
žė į Cotage Grove gatvėkarį, 
prie 31-mos gatvės, praeito 
trečiadienio ryte. Gatvėka- 
ris nuėjo nuo bėgių ir valan
dai susisiekimas buvo nu
trauktas. Nė vienas iš ke
leivių gatvėkaryje nebuvo 
sužeistas. Cheatham buvo 
lengvai sužeistas.

Smarkiai "dirbo"
Aną dieną Chicagoje bu

vo areštuota trys jaunuoliai, 
kurie prisipažino, kad per 

,dvi savaites atliko daugiau 
kaip 20 apiplėšimų.- ' ~

Padalintas •••
Laikraštininkas kalbėda 

mas su Vengrijos ministeriu 
pirmininku paklausė, ar jo 
valdžia buvo už vokiečius ar 
už sąjungininkus.

“Well”’ — atsakė minis- 
teris pirmininkas, — “viena 
grupė mano ministeriu ir aš 
yra už vokiečius. Kita grupė 
ministeriu ir aš yra už są
jungininkus.”

Ka atsakė?
Nesenai aš buvau nuvyku

si pamatyti savo vyro laivy
no transporto lėktuve, kuris 
vyko į Aleutians. Tarp ke
leivių buvo mažas juodas 
šuo. Aš pasakiau oficieriui:

‘‘Ar tai tinka gabenti šu
nį lėktuvu, kai žmonos turi 
palikti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse?”

“Žinai ką, ponia”, — at
sakė oficieris, — “visi vyrai 
galės glostyti šunį.”

X Marketparkiečių Miku- 
ličių šeimą Naujas Metas 
apgaubė liūdesiu. Prisipir- 
kus krautuvėj reikmenų 
šventėms ir parėjus namo 
Mikuličienė staiga pasijuto 
negerai. Greit iššauktas gy
dytojas, bet viskas buvo vel
tui: už kiek laiko mirė.

X Danieliui Janušauskui, 
kariui, vargonininko ir dai
nininkės B. ir M. Janušaus
kų sūnui, Prancūzijos karo 
laukuose padaryta apendiko 
operacija. Operaciją darė 
buvęs Janušauskų kaimynas 
daktaras iš Morgan Park.

ĮvvriziosĮtieuloc

....ŽINIOS
Kiekvieną valandą

LONDONAS. — Praneša
ma. kad kiekvieną valandą 
Liurde, Prancūzijoje, buvo 
kalbamas Šv. rožančius prie 
Šv Panelės Marijos grottos. 
laike nacių okupacijos, kad 
Prancūzija būtų išlaisvinta. 
Dabar maldininkai vėl gali 
keliauti į Liurdą.

Kiek gauna?
Anglijos parlamento 

rys gauna metinės algos 
svarų sterlingų, arba $2.400.

na-
600

Kiek kapelionų?
1944 m. gruodžio 7 d. bu

vo U. S. armijos, laivyno, 
marine corps ir coast guard 
9.825 kapelionai.

X Alex Tilenis iš Town 
of Lake buvo sužeistas šia
me kare. Dabar randasi ka
ro ligoninėj. Ranka dar nė
ra sveika. Motina prašo vi
sų pasimelsti, kad Dievas 
duotų rankai jėgos, kuri gy 
venime kiekvienam yra la
bai reikalinga.

X P- Cibulskis, senas 
West Side veikėjas, įstojo 
į parapijos chorą, kad su
stiprinus vyrų balsus. Jo 
dvi dukterys ir sūnus taip 
pat priklauso chorui. Sūnus 
dabar kariuomenėj ir Kalė
doms net iš Anglijos buvo 
parvykęs atostogų.

X Mokyklos Motinų drau 
gija, Gimimo Panelės švč 
parapijoj, mokytojoms-sese- 
rims buvo suruošus įdomius 
“movies”, o seseriai M. E- 
vangelistai, jos vardadienio 
proga. įteikė dovaną.

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
STOKER COAL, Ankitoe rfliiee, Jy 45 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP.................... $11225
PETROLEUM COKE (Coune)..$12 50 
PETROLEUM COKE (Pfle Kun) $|0*Q5 
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........

%

Mirė laukiant...
Fred A. Howse, 63 metų, 

735 N. Harvey avė.. Oak 
Park, ištiko širdies ataka, 
kai jis laukė autobuso. Jis 
mirė. Tai įvyko trečiadienio 
ryte.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi "Drauge.”

X Zofija Pocuip ir Ona 
Vesbar, žinomos veikėjo? 
Šv. Teresės draugijos, Mar
ąuette Park, paliko “grand- 
mcthers”. Sveikiname,

X Elzbieta Kaminskienė, 
5942 S. Artesian Avė., mo
tina dainininko A. Kamins
ko, per Kalėdas sunkiai su
sirgo.
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