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Patton Pradėjo Didesni Puolimą 
Britai Užėmė Hongen, Vokietijoje

LONDONAS, sausio 19.— centro Belgijoje.
Berlyno radijo sakė Ameri
kos 3-čioji armija pradėjo 
ofensyvą plačiu frontu tar
pe Wiltz ir VVallendorf, pie
tiniam krašte Ardennes įsi
veržimo. Priešas sakė labai 
didelės ir aršios kovos vyk
sta toj srity. Naciai sakė 
amerikiečiai persikėlė 
Sure upę ir pasivarė 
myn.

per 
pir-

PARYŽIUS, sausio 19.— 
Britai kariai, kurie įsiveržė 
į šiaurinę Vokietiją, šian
die užėmė Hongen, dvi my
lias nuo sienos.

Amerikos trečioji armija 
užėmė 
miestelį 
Trier.

Tarpe 
Amerikos 
riai buvo
turias mylias į šiaurę nuo 
St. Vith, nacių susisiekimo

Rosport, pasienio 
šešias mylias nuo

tų dviejų jėgų.
1-os armijos ka- 
užblokoduoti ke-

centro Belgijoje.
Virš Strasbourgo, tačiau, 

naciai pajėgė' sujungti sa
vo poziciją šiapus Reino u- 
pės su savo Karlsruhe kam
pu, šiaurryčiuose nuo Ha- 
guenau, užimdami Dalhun- 
den, Stattmatten ir Dengo- 
lsheim. Tai buvo didelis 
smūgis amerikiečiams, ka
dangi naciai dabar turi ko
ridorių, per kurį jie gali su
stiprinti savo divizijas.

Šiaurrytinėj Prancūzijoj 
7-toji JAV armija neteko 
savo pozicijų Herrlisheim 
ir Sessenhim miestuose, 11 
ir 16 mylių į šiaurę nuo 
Strasbourgo. bet užėmė Au- 
enheim ir Leuterheim, že
miau Hatten.

Naciai bando atsigauti 
tarpe Liuksemburgo ir 
Olandijos, kur amerikiečiai 
ir britai per tirpstantį snie
gą pasistūmėjo pirmyn dvi 
mylias.

Amerikiečiai ieško atpažinimo ženklelių ant lavonų amerikiečių karių, kurie buvo 
nacių suimti ir kulkosvaidžiais sušaudyti lauke prie Baugnex, Belgijoje. Pirmas pra
nešimas apie tas žudynes buvo gautas iš suvirš šimto JAV karių, kurie spėjo pasprukti. 
Rodyklė rodo į šalmą su Raudonuoju Kryžių, kurį nešipjo neginkluotas gydytojų pa- 
gelbininkas. (Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas Telephoto.)

Pradėjo Puolimą Pietinėj Lenkijoj;
Naciai ir Vėl Gresia Strasbourgui

sausio 19.— ’ Nacių aukštoji komanda 
sakė “didžiausio aršumo” 
kovos vyksta visa Lenkijos 

į linija nuo Kr okuvos ir Ces- 
,! tochovos iki Lodzės, Kuino 
į ir Vislos.

Maskvos
' tino nacių

47 mylias 
vokiečių Silezijos sie- 
ir naciai pranešė, kad 

va-

JAV Kariai Laimėjo Kovą Luzone;
Greit Išlaisvins Tarlac, Rosario

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, Luzon, sausio 19. — 
Amerikos artilerija, mota- 
rai ir šarvuočiii. sunaikin
dami gerai paslėptą koncen
traciją japonų tankų ir ar
tilerijos per 24 valandų ko
vą, davė progos amerikie
čiams kariams užimti Ur- 
daneta. Tai buvo pirmos e r- 
šios kovos Luzon saloje.

Užėmimas to
t

miesto amerikiečių linijos 
kairiojoj pusėj atidarė

svarbaus

Naciu Ofensyva Jiems 
Kainavo 120,000 Kariu

PARYŽIUS, sausio 19. — 
■ Vyriausias štabas sakė na
cių bandymas perskelti są
jungininkų frontą Belgijoje 
kainavo jiems 120,000 ka
rių. nuo gruodžio 12 iki 
11 d.

. Per tą patį laiką, sąjun
gininkų nuostoliai, didžiu-

šiaurinį galą Manila-Baguio 
vieškelio amerikiečiams.

Dvidešimts mylių į pie- moję amerikiečiai, buvo 55,- 
421, kurių 18,416 pateko 
nelaisvėn.

I

I

tus amerikiečių dalinys 
užėmė Paniąui, susisiekimo 
centrą, ir veržiasi arčiau 
Tarlac, 70 mylių nuo Mani- 
lcs. Kitas pėstininkų viene
tas artėji 
kitos pusės,

Vėliausias 
amerikiečiai 
rio įmestą ir baigia jį iš
laisvinti.

Laukia Steninius
Suėjimo su Eden'u

LONDONAS, sausio 19.— 
Iš patikimų šaltinių pra
nešta, kad jeigu tik neį
vyks kas nors netikėto, Už
sienių S?kf.' Ekten ir Va’s- 
tybės Sekr. Stettinius su
eis konferencijai pirm negu 
įvyks “Trijų Didžiųjų” pa
sitarimas. Dėta pastangų, 

I kad ir Užsienių Kom. Mo- i
j lotovas dalyvautų tame pa
sikalbėjime, bet abejojama 
ar jis bus.

Berlynas Atsake— 
Niekuomet Nepasiduos

LONDONAS, sausio 19.— 
Vokiečių radijo vakar smar 
kiai sušuko “niekuomet” 
atsakant į Ministro Pirmi
ninko Churchill -pakabei-; 
reikalavimą, kad Vokietija 
besąlyginiai pasiduotų, ge
riau negu žūti karo liepsno
se.

prie farlac iš 
iš Camiling. 
raportas sakė 
įėjo į Rosa-

Churchill Laimėjo Pasitikėjimo Balsą
LONDONAS, sausio 19.- kalavimą sudaryti organi- 

Bandymas sukritikuoti Mi- zaciją, kuri galėtų vienin
gai ir greitai apsidirbti su 
tarptautiniais politikos 
klausimais.

Anksčiau atstovas Ane-

nistro Pirm. Churchillio 
nusistatymą įsikišti į išlai
svintų kraštų reikalus buvo 
parlamente sumuštas, 340
balsų prieš 7. Tai buvo de- urin Bevan sakė Churchill 
šimtas kartas, kad Chur
chill vyriausybė laimėjo 
parlamento pasitikėjimo 
balsą.

iškraipęs faktus ir turįs 
prasčiausį rekordą dėl įsi
kišimo į kitų žmonių reika
lus. Kiti atstovai protesta
vo tą ataką 
Pirmininko.

Socialistai
Churchillio
kad Anglijai nereikalinga 
Italijos parama, gali pava
ryti Italiją į komunizmą 
arba atgal į fašizmą.

ant Ministro

Civilinės Bausmės
Nenorintiems Dirbti
WASHINGTON, sausio 

119. — Militarinio komiteto 
Pirm. May sakė planas im
ti kariuomenėn tuos vyrus, 
kurie atsisako dirbti kari
niuose fabrikuose, atmeta
mas dėl armijos ir laivyno 
bei unijų priešinimosi, ir 
kad jo vieton ruošiamas by
lius pagal kurį tie vyrai, 
kurie atsisakys dirbti kari
nėj gamyboj, bus baudžia- 

j mi piniginėmis pabaudo
mis ir kalėjimu civiliniuose 

i teismuose.

i

Kiniečiai Artinasi
Į Prie Wanting Miesto

CHUNGKING, sausio 19.
— Kiniečių jėgos vakarinėj 
Yunnan provincijoj užėmė 
kelis kaimus ir dabar stovi 
tik pusantros mylios nuo 
Wanting, svarbaus centro 
prie Burmos kelio.

Sumušė Nacių Pozicijų 
Senio Upės Krante

ROMA, sausio 19. — Aš
tuntos armijos kontratakos 
sudaužė nedidelę poziciją, 
kurią naciai buvo įsteigę 
pietiniam Senio upės 
te.

Štabas sakė naciai 
įsteigę tą poziciją
Fusignano. apie 13 mylių į 
šiaurryčius nuo Faenza ir 
14 mylių nuo Adrijos kran
to. Naciai dabar pavaryti 
anapus upės.

i j

kran-

buvo 
netoli

Techniškai žiūrint, balsa
vimas buvo dėl karo apro- 
priacijų. Kiti darbininku 
partijos nariai sakė nors 
jie priešingi Anglijos poli
tikai Graikijoje ir Italijoje, 
jie nebalsuosią prieš bylių, 
kadangi jie tuomet būtų 
kaltinami karo pastangų 
trukdymu.

Churchillis buvo parla
mente balsavimo metu ir 
jam išeinant su 
Seks. Eden nariai 
dideles ovacijas.

Pirm balsavimo, Eden sa
kė Anglija patieks “Trijų dens išsiliejusio iš patvinu- 
Didžiųjų’’ konferencijai rei šio kalnų ežero.

Italijoje sakė 
pareiškimas.

FBI Liepia Saugotis 
Trijų Naciu Šnipu 

WASHINGTON. sausio
— J. Edgar Hoover. 

prašė vi-

metu
Užsienių 

sukėlė

Ežeras Sunaikino
Trečdalį Miestelio

LIMA, Peru, sausio 19.— 
Trečdalis Chavin miestelio, 
kuriame gyvena 400 žmo
nių, buvo pųnaikintas van-

įsa-

RAF Lėktuvai Puolė
Vakarinę Vokietija 

į LONDONAS, sausio 19.— 
Britų lėktuvai nakties me
tu ir vėl atakavo taikinius 

, vakarinėj Vokietijoj.
munikatas neišvardino 
kinių.

! KARO BIULETENIAI
—Stalino 5-tas dienos 

sakymas pranešė apie Lod
ze užėmimą. Nacių rapor
tai intimuoja, kad jų jė
gos traukiasi atgal j Vokie
tiją.

—Naciai vartoja tris di
vizijas Alsace ir vis labiau , gandai 
gręsia Strasbourgui.

—Rusai

Los Angeles Jausta
i 2 Žemės Drebėjimai

LOS ANGELES. Calif..Ko-
tai- sausio 19. — Vakar naktį 

Į jausta du žemės
mai, kurie supurtė
langus ir ,;ikštes, bet 
darė nuostolių.i-

LONDONAS, 
Rusai šiandien užėmė Kro
kuvos miestą, 
nuo 
nas,
rusai įsilaužė į Lodzą, 
karinėj Lenkijoj.

Berlynas taipgi pripaži
no, kad naciai pasitraukė iš Himmlerio 
rytinės Budapešto < 
skers Dunojaus upės.

Maršalas Stalinas išleido 
keturis dienos įsakymus. 
Vienas jų pranešė apie ati
darymą naujos rusų ofen- 
syvos Karpatuose, pietinėj 
Lenkijoj, kur rusai 38 my
lių ilgio frontu įsiveržė 50 
mylių gilumon.

Kitas dienos įsakymas 
pranešė apie pradžią nau
jos ofenzyvos Rytprūsiuo
se, ir apie Piliakalnio užė
mimą. Nacių radijo prane
šė apie tą užėmimą savai
tę anksčiau.

Naujasis puolimas pieti
nėj Lenkijoje, į pietryčius 
nuo Krokuvos, suspaudžia 

i nacių jėgas Slovakijoje į 
č-ypl/'s. Naciai sakė jie pa- 

i sitrauki a iš rytinės Slova
kijos.

Netekus Krokuvos, nacių 
pozicijos pietinėj Lenkijoj 
subyrėjo ir tuo pali aosavo 
dideles rusų jėgas puolimui 

: į Vokietiją.
Berlynas pripažino, kad 

keli strateginiai miestai, 
iš kurių naciai gynė Vokie
tijos sieną, buvo evakuoti 
ir intimavo, kad dabar vy
ksta bendras pasitraukimas 
už Vokietijos rubežiaus.

Rusų lėktuvai per 72 va
landas atliko 30,000 skridi- 

j mų ir dabar valdo orą virš 
fronto, bet atakuoja nacių 
aerodromus tuoj už Vokie
tijos sienos.

raportai patvir- 
raportus, kad 

naminė armija, 
dalies, 5 Volkssturm, buvo sutikta.J

• Silezijos pasienyje, bet iki 
šiol vien tik Berlynas pra
neša, kad rusų armija pa- 

I siekė Vokietijos 
j pietiniam 
fronto.

Priešo 
į pranešimas 
nuo Piliakalnio, 
anapus Rytprūsių 
stipri rusų tankų jėga pra
laužė gan plačią spragą na- 

i cių linijoje iki Breitenštei- 
‘ no, pakeliui į Karaliaučių, 
Prūsų sostinę.

Nacių valdomos Skandi
navijos telegrafų agentūros 
pranešimas sakė “didelis 
pavojus vis dar gręsia” ir 
kad vokiečių pasitraukimas 
“kur kas dar nebaigtas.” 

Berlynb radijo davė su
prasti. kad rusai įsiveržė į 
Sileziją, vakaruose nuo 
Čestochovo. Maskva gi sa
kė, kad rusų artilerija ir 
lėktuvai bombarduoja tą a- 
pylinkę, tik 78 mylias nuo 
Breslaujos, Silezijos sosti
nės.

gale

DNB 
sakė

i

I

rubežių 
Lenkijos

agentūros 
į vakarus 
14 mylių 

sienos,

Vienas nacių naminio ra
dio pranešimas sakė “Vo
kietijos kareiviai niekuo
met nepergyveno tokį bai
sumą. kaip šį puolimą.”

Vengrijos fronte vakar 
suimta 20,000 nacių ir ven
grų, tad nuo gruodžio 28 d. 
Bud i pešte suimta 59.390 
priešo karių.

B-29 Lėktuvai Atakavo Didelį, Naują
Japonų Lėktuvų Išdirbimo Fabriką 

WASHINGTON, sausio 
19. — Japonų štabas pri
pažino, kad 80 B-29 lėktu
vų ataka padarė “šiek tiek 
nuostolių” Osaka ir Kobe 
srityse.

I
B-29 ŠTABAS, Guam, 

sausio 19. — Superfortressdrebėji-
namų | lėktuvai iš Saipan atakavo 
nepa- j naują didelį lėktuvų fabri

ką vakariniam krašte Ko- 
be-Osaka apylinkėse šian
dien.

Gerokas skaičius lėktuvų, 
skrisdamas daug žemi”” 
negu by kada pirmiau virš 
Honshu salos, numetė bom
bas ant taikinių. Grįžę la
kūnai sakė debesys netruk
dė obzervacijai ir jie mato 
kaip bombos sukėlė dide
lius sprogimus ir gaisrus 
tarpe ir ant taikinių.

Taikinys buvo Kawasiki 
lėktuvų fabrikas — vienas 
moderniškiausių Japonijoje 
— 10 mylių į vakarus nuo 

i Kobe.

vy- 
mo- 

Erich
William Cole- 37 mvlių

Į
19.
FBI direktorius, 
suomenės budėti dėl trijų
nacių agentų, kuriems 
kyta įeiti Amerikon.

Hoover sakė tie trys 
rai buvo mokomi šnipų 
kykloje drauge su 
Gimpel ir
paugh, kurie buvo suimti 
New Yorke ir buvo pavesti 
armijos teismui.
Ieškomieji šnipai yra Max 

Schneemann, 44; Hanz Zue- 
hlsdorff, 25, ir Oscar 
Wilms, 37.

prūsiuose. 
—Adm.

t

veržiasi pirmyn 
ilgio frontu Ryt-

H. Yamell pra
našavo, kad karas prieš Ja
poniją tęsis dar keturis me
tus, ir kad mes neteksime 
tarpe vieno >r dviejų mi
lijonų karių.

Švedijoje Stebimasi 
Nepaprastais Žaibais

STOKHOLMAS, sausio 
19. — Visoj Švedijoj eina 

apie misteriškas
šviesas ir žaibus, kurie pa- 

• sirodo danguje dieną ir nak
tį. Kitų manymu, tai gali 
būti nesuvaldomi nacių V 
ginklai.

Tiek žinoma, kad naci ii 
išbando savo naujus gink- j 
lūs danų Bornholm saloj. 

‘ neto’i nuo Švedijos pietinio 
kranto.

KALENDORIUS
Sausio 20 d.: šv. Fabijo

nas ir Šv. Sebastijonas; se
novės: Jurgūnas ir Germė.

Sausio 21 d.: 3-čias Sek
madienis po Trijų Karalių, 
Šv. Agnietė; senovės: Dei- 
mantis ir Ligita.

Sausio 22 d.: šv. Anasta
zas ir Šv. Vincentas; seno
vės: Vingaudas ir Skaistė.

ORAS
Apsiniaukus. Bus 2-3 co

liai sniego, šalčiau.
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2 ir ★ ir DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, sausio 2C, 1945

IŠ ROCKFORDO PADANGES
Sausio 14 d. klebonas kun. 

K. Juozaitis pranešė žmo
nėms, kad jau viso pasko
los turįs 24 tūkstančius. Pra 
šė, kad daugiau nebeneštų. 
Dėkoja visiems, kurie pas
kolino. Sakė, man didelė naš 
ta nuimta. Sakė, vyskupas 
labai linksmas išgirdęs, kad' 
lietuviai taip gražiai veikia 
savo bažnyčiai. Taipgi dė
koja “Draugo” redakcijai 
už garsinimą veikimo mūs 
kolonijos; ragino, kad dau
giau parapijonų skaitytų ka 
talikiškus laikraščius ir už
sirašytų “Draugą”. Be to 
pranešė, kad sausio 18 d. 
prasidės novena prie Moti
nos Geros Patarties. Ragi
no tikinčiuosius me’stis. kad- 
Dievas grąžintų tuos, kurie 
yra atsitraukę nuo Bažny
čios.

ba parapijos labui. Kun. K. 
Juozaitis dalyvauja jų su
sirinkimuose, duoda gražių 
patarimų.

Nutarta surengti vaidini- 
mą-vakarą. Motinėlės ir 
vėliai džiaugias, kad jų 
krelės gražiai veikia.

Sausio 14 d. sodalietes
ve išvykusios čiužinėti. Grį
žo pavargusios.

tė- 
du-

bu-

14, d. Šv. Vardo 
ėjo prie šv. Ko- 
ir turėjo bendrus 

susi-
išrinko valdyba

Sausio 7 d. sodalietes ėjo 
prie šv. Komunijos ir turė
jo bendrus pusryčius, o po 
to susirinkimą. Išrinko ir 
naują valdybą 1945 m.: pir
mininkė Darata Gaubas, v 
pirm. Ona Balčytis ir Biru
tė Marma, rašt. Viktorija 
Rimkus, patarėjos, arba pa
rengimų komisija. Veronika 
Marma, Elena Skridla, Ado 
lė Misiūnaitė, Federacijoa 
atstovė A. Misiūnaitė.

Sausiu 
draugija 
munijos 
pusryčius bei metinį 
rinkimą,
1945 m.: pirm. Jonas Dubi
nąs, vice pirm. Kaz. Ma 
kau°kas, rašt Laurynas Ge- 
tautis, pusryčių gamintojas 
Simanas Noreikų

Šv. Vardo draugija irgi 
gražiai veikia: kas mėnuo 
eina prie šv. Komunijos ir 
daug darbuojas parapijos 
’abui. Praeitą metą per ba- 
zarą uždirbo 11-ka šimtų 
dol. Klebonas džiaugias tu
rėdamas tekias veiklias 
draugijas.

PASISLĖPĘS NUO JAPONĘ KULKŲ

San Jacinto rajone, Luzon saloje, žygiuojanti Manilos 
link amerikiečiai pasislėpę nuo jipcnų artilerijos jgnies. 
(Acme -Dra ugas ielephoto)

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos Kronika
PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 14 d. susirinkimas 
buvo istorinis, nes pirmą 
kartą parapijos skolos no
tos buvo sudegintos. Nenu
ilstantis kleb. kun. P. Skro
denis, MIC., sugebėjo per 
virš 7 klebonavimo metus 
atmokėti parapijos skolą. 
Mūsų norai, pagaliau, išsi
pildė. Dabar parapija yra 
be skolos. Dar naujų metų 
pradžioj ižde buv~ virš 
$2,000.00.

tus buvo: Cm Laučienė, O. 
f Lauraitienė, S. Ališauskie- ■ 

nė, O. Valauskienė, A. ši- 
manauskienė, Elz. Klemkie- 
nė, M. Stankienė; svečius 
vaišino: A. Lauraitis, Kaz. 
Šarauskas, V. Karčiauskas. 
J. Pocius, P. Plutas, Pr. 
Stankus, V. Mandravickas 
P. Phillips ir P. Pilitauskas.

Prie stalų patarnavo so- 
dalietės, vadovystėj Onos 
Mockaitės, St. Stulgaitės, E. 
Ališauskaitės, E. Dešris, O. 
Čižikaitės, A. Vyšniauskai
tės, O. Ališauskaitės.

Prie stalų buvo renkamos 
aukos.

Klebonas ir komitetas ta
ria nuoširdų ačiū visiems, 
kurie atsilankė į pietus ir

(Nukelta į 3 pusi.)

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS •

t

Sodalietes labai gražiai 
veikia: kas mėnesį eina prie 
šv. Komunijos ir daug dir-

Rockfordo jaunikaičiai sa 
vo gražia rezoliucija sujudi
no visas ne tik merginas, 
bet ir našliukes. Kur tik 
pamatysi, visos dabar gra
žiai pasipuošusios: pirštų 
nagai nupentuoti, lūpos rau
donos net malonu žiūrėti 
Matysime, kokios bus pa
sekmės.

Beje ir daugiau jaunikai
čių prisideda prie tos pa
čios rezoliucijos. Vėliau pra 
nešiu jų vardus.

Negaliu Miegot 
Negaliu Valgyt!

Kai jumi prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
r nuo tų reiškinių kenčiate ---- gal-
/oi skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
cvapą, vidurių suirimą, nevirški- 
-amą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
ūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
;azų ir išpūtimo ---- įsigykite Dr.
Peter*« daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mū<ų “susipažini
mui’* pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

DYKAI ^Oc vertėsL/ I A.A1 Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greit, paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmu, muikulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
ny katelėj imu.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūksties 
nevirškinimas ir rėmuo.

S rūsio 14 d. kun. K. Juo
zaitis pakrikštijo Kazimiero 
ir Nelies Ivanauskų dvy
nus: sūnų vardu Kazimie
ras; kūmais buvo Joseph ir. 
Mary Davis; o dukterį var 
du Marie; kūmais buvo Fra
ncis ir Patricia Roper. Mo
tina ir kūdikiai sveiki.

Ilgai serga Andrius Ske 
mes; Dar tebėra ligoninėj.

Kareivis Jonas Politikas 
dvi dienas paviešėjęs pa-s tė
vus išvažiavo vėl į ligoninę. 
Jis buvo sužeistas ir dar 
gydosi.

Juezo ir Onos Jasevičių 
sūnus Jonas iš Navy tris 
dienas viešėjo pas tėvus.

Korespondentas

Mase 2d sietą prak ūkavimas 
jūsų garantaviiaas 

OptsmetrieaJiy Akią Speefatlbrtas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak, -Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atžtaiso- 
stos be akinių. Kaine* s kaip

4712 South Ashland Ay.
i . TAKOS 137J
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėsimo —. (color 

; blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

1945 West 39* Street

71

■v.

A,

H

*%

|JOS. f. sudrik, i
INC.

(3241 S. Halsted St.j
$ ?i CHICAGO, 8. ILL

Tel CALumet 723?
id

Užlaikome didelę krau 
tuvę Rakandų, Jewelry 
Rekordų ir Radio Setų mū 
sų baltame name. Visi de 
oartmentai po vienu stogu 

čia rasite didelį ir įvai 
-ų pasirinkimą viršnuro 
lytų dalykų — už priei 
namas kainas.

!

I
i
i
i

Siųskit ij “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėta* $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą 11 uncijų Gomovo ir dykai — 
60< vertė* — bandymui bonkute* 
Olejo ir Magolo.

Q C. O. D. (Išlaidos pridėto*)

V ardas......... ....... ......................—- -

Adresas . —------- - —. ...

Pašto Ofisas...,,, ...... ■ —-—

DR. PETER FAHRNEY & SO“* rn.
Dept. 871-K3AJ

Pagalba veteranams 
nuosavybes įsigyjant

Washington, D. C. — Kai 
nų Reguliavimo Įstaigom 
pranešimu,, veteranams. įsi- 
gijantiems namus Veteranų 
Reikalų administratoriaus ■ 
garantuotais pinigais, netai
komi Kainų Reguliavimo Į- 
staigos taisyklė, kuria pri
valoma įmokėti 20 nuošim
čių pirkimo sumos iki įgau
namą teisė turėti gyvento
jo legalaus iškraustymo liu
dijimą.

Pagal Kainų Reguliavimo 
Įstaigcs nuomų taisykles [ 
namo pirkėjas neturi teises 
iškraustyti gyventojo, iki 
jis nėra įmokėjęs bent 20 
nuošimčių namo kainos.

(OWI)
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J 2501 Washinqton Blvd.. Chicaoo 12. III. I

256 StanUy St, Wmnipeq. Can. |

Girti save vis tiek, kaip 
visus drauge esančius va 
dinti kvailais.

Didžiausia Lietavig j
Krautuvė !

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

REIKALE PASINAUDOKI!

BUDRIKO RADIO VALANDOS: 
WCFL, 1000 K.. Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M. 
WHFC, 1450 K., Ketvego 
▼akare — 7:00 P. M.

fĮ
Prieš susirinkimą parapi

jos salėj įvyko pietūs, čia 
susirinko virš 200 žmonių. 
Pietūs davė pelno $170.00. 
Pavalgius, pc trumpos per 
traukos prasidėjo susirinki 
mas, kurį atidarė klebenąs. 
Susirinkimas praėjo labai 
sklandžiai. Valdyba pasiliko i 
ta pati, būtent rašt. Jonas 
Druktenis ir ižd. Peter Phil
lips.
Šeimininkės gaminusios pie

Tel. YA^ds 4S41

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

19 Metu Patyrimo
1649 So. Ashland Avė.

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

Bukite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora, 
rnul. Saugokit - 
zaminuotl j; s 
metodą, kurią, 
gali suteikti.

3« METAI PATYRIMO 
prirink Ime ak:nių, kurie praši li

ną vist} akių {tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos 
ishfunas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 ą. m. iki 8:30 p. m.
Trečiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m. 
šeštad. 9:30 a. m. iki 7 p.

'n gyvenl-
. .-darni lšeg- 

inod rnišklausia 
regėjimo mokslą,

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS--PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,2^

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

—?
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 So. Talman Avė
Res. Tel. GROvehill 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'15
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Asliland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofisą TaL YIRgtaia 0038 
Rezidencijos TeL: BEVeriy 8244 

i 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

Qfi» vaL: no 1-3; mo

I

I

i

I

I

Į
Turime didelį

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

Taipgi taisome Laikrodžius 
laikrodėlius. Žiedus. Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In 
’trumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
TTVVELRV — VVATCHMAKEB 

— MUSIC
■ 1216 ARCHEB AVENUE 
į Phone: LAFAYETTE 8617

FlARGUTiZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAU 11, 1933 M.

WHFC -1« kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

ild S vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — aue 

9:30 vai. vakare,
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadleniaie nuo 7 iki 8 v. v.
, MARGUČIO ofiso adresas: 

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

Trečl*<ll»n1o Ir 9«4ta<lienlo vakarai* 
Ofisą* yra uždarytas.

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

J

>TeL CANal 6122

DR.BIEŽI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

_ 2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v 
fekmad, Trečiad. ir šeštadienis 

vakarais ofisas uždaryta*, 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CAN ai 0257
Rez. Tel.: PROspect 665J

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tai- YABds S14C

DR. V. A. S1MKUS
1

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

LIETUVIAI

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo rankų- 
mis. __

DA KTARAI

I

I

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadienini* 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 p. d. iki 8 vak.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kaarfiea mao 2:00 ttd 8:00 vaL
Trečiad. ta* Setam, tik sustirtas.

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

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6155 So. Kedzie Avenue

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

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 

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

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutarti

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas panai: 
Uaa. (Jablonskis)

Split by PDF Splitter
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S “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS įį

iiililliiilllllllillllliilillllliiilliiiiliiiiillliii 
“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »4S8-S48»

HILU VVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

-DĖL-

OOOOOO LABDARYBE OOOOOO
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA

KUM. ANICETAS 1ANKU8, DVASIOS VADAS IS ttDDOK.
So. ^ood Street, Chicago, nitnois

Wisconsino žinios
I
Kenosha Kronika

HELP WANTED — VYRAI

Reikia 
VYRŲ 

★ ★
4 F KLASES IR KITŲ 
TAIPGI MOTERŲ 

KURIOS NORI LENGVĄ 

KARO DARBĄ 
PRIE ALUMINUM CASTINGS 

★ ★

INSPEKTORIŲ IR TRIMMERS 
CHIPPERS IR , DARBININKŲ 

Mes mokam laike jūsų lavinimo. 
Gera mokestis su viršlaikiu.

Dienomis ir Naktim
Su 10% bonų dirbant naktimis. 

PRAMOSI SU PO KARO 
DARBAIS

2742 W. 36th PLACE

MOTERŲ
Valandoms: 
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI REIKIA
Į Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY

Padidinkime lab

A-l TOOL & DIE MAKERS 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

MINNFAPOLIS 
HONEYVVELL

4737 W. Division St.

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

309

dariu kuopas
i Pasiklausius Labdarių Są 
jungos kuopų raporto bu
vusiame seime, susidarė gra 
žus įspūdis. Kuopos per me
tus laiko daug gražių dar
bų nudirbo. Jos surengė va
karų, pasidarbavo centro 
piknikų surengime, rinklia- 

. voj šv. Kazimiero kapinėse, 
gavo garbės narių, kai ku
rios sušelpė vargšus savo 
parapijos ribose.

Bet, jei labdarių kuopos 
būtų dar gausingesnės, ne
gu kad jos yra, nėra jokios 
abejonės, jog jų darbo 
šiai būtų dar didesni, 
galėtų apimti platesnę 
bo dirvą.

vai-
Jos

dar-

AIRCRAFT IVORKERS!
SVARBIAI PRAMONEI REIKIA:
DRILL PRESS OPERATORIŲ 

PAPR. DARBININKŲ 
Gera mokestis. 48 vai. sav.

PO KARINĖS PROGOS

NORTON LASIER CO.
466 W. Superior St. 5th Fl.

g i R l s 
General Office Work 

T Y P I S T S

GRINNELL CO.
4425 So. Westem Avė.

REIKIA
Siuvimo Mašinoms

Operatorių 
Cafeteria Darbin.

DIRBKITE PRIE
SVARBIŲ DARBŲ 
Svarbioj Pramonėj
BRAKEMEN — StVTTCHMEN 

LOCOMOTIVE FIREMEN 
MEKANIKŲ ir PAGELBININKŲ 

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis. Pastovus Darbas.
MOKESTIS LAIKE MOKINIMO

Atsišaukite sekančiai:
ROOM No. 318

500 W. MADISON ST.

CHICAGO &
NORTH WESTERN RY.

Dženitorkų
★ ★ ★

Neapleiskime savo tarnyboje 
vaikinų dabar’!!

Dirbkit už gerą mokestį ir 
bonus

UNIFORMOS DUODAMA
Dykai - Busais Patarnavimas

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
PORTSMOUTH 6277

»

★ ★

MAILING W0RK
Severai women to check mailing! 
lists and enclose, fold, sort mail. 
Good pay pleasant surroundings. 
INQUIRE FOR MR. HASTINGS

COORDINATORS CORP.
125 VV. Madison St. 22nd Fl.

I

ŠTAI JUMS

KARO DARBAS
★ ★

ATSISAUKIT Į

ELECTRO-MOTIVE
DIVISION

GENERAL MOTORS

MOTERŲ
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 

IR ASSEMBLERS
— Taipgi —

DRILL PRESS OPERATORIŲ 
IR SPOT VVELDERS

PUIKI MOKESTIS 
PASTOVŪS DARBAI

Kiek PIECE WORK ir BONAI 

MATYKIT MR. SCHULTZ, JR.

NAGEL-CHASE

CORPORATION

MFG. CO.
2811 N. ASHLAND AVĖ.

5th STREET IR JOLIET RD RENDUOJASI

LA GRANGE
Tiesiog West Towns ir Bluebird 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

RENDFOJASI — 5 kambarių lietas 
su 3 miegojimui kambariais nau
jai ifiremonttuoti, pečiaus šiluma. 
$30. Kreipkitės adresu — 4147 S. 
KEDZIE AVĖ.

REAU ESTATE FOR SALE

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

★ ★

MUMS GI REIKIA DAUGIAI) 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

PARSIDUODA — 2 aukštų mūro 
namas. 3 Actai, karšto vandens ši
luma. mūro graradžius. Mažas {mo
kėjimas, balansų lengvomis sąlygo
mis, Arti 72nd ir Maplewood. At- 
sišaukit prie — JOS. M. MOZERIS. 
32S« S. HALSTED ST., Tel. CAI.- 
umet 4118.I
Platinkite dienraštį “Drau

gą”. Tai įdomiausias laikraš
tis.

Platinkite “Draugą1’.

Dabar, kuomet yra rūpi
namasi lietuvių senelių prie 
glaudos namo baigimu, kuo
met tam tikslui yra reika
linga sukelti nemaža pini
gų suma, kuopų veikla turi 
būti gyva, nuolatinė ir pla-

VYRAI IR MOTERYS

Moterų - Vyrų
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI
ŠIFTAI KASDIEN:

7:30 RYTO IKI 4 PP.
4 PP. IKI 12:30 RYTO

★ ★

ABELHU 
DIRBTUVES

DARBININKU

(Atkelta iš 2 pusi.)
prisidėjo aukomis bei dar
bu. Tokiu būdu 1945 m. pra
dėti su džiaugsmu, kad nė
ra skolos ir dar pinigų tu- 

! rime banke.
—

I

i 
(ti. Dėl to svarbu, kad kuo

pos būtų gausingesnės ir 
stipresnės.

Todėl metų pradžioje Lab
darių Sąjungos kuopų svar
biausias uždavinys ir turė
tų būti — pravesti savo a- 
pylinkėse naujų narių pri
rašinėjimo vajų. Narystės 
mokestis, palyginti, yra ma
ža, tik vienas dešimtukas į'!"'*’*1’*, 
mėnesį. Tad, nesunku tokį 

j mokestį užsimokėti bet kam 
kad ir neturtingiausiam žmo. 
gui. Nauda gi iš to labai 

j didelė ir sąjungai ir nariui.
Sąjunga laimi darbininką, 
veikėją, o narys turi pasi-( 
tenkinimo savo naryste, dar 
bu ir kad ir nedidele moKes- 
tim dėdamasi prie krikščio
niškosios artimo meilės są 
judžio.

Kuopos tokį vajų praves
ti gali keleriopai: 1) Prašy
ti kunigų, kad bažnyčioj va
jų skelbtų. 2) Prakalbomis. 
3) Lankantis į draugijų su 
sirinkimus. 4) Einant pei 
namus. 5) Rengiant pramo 
gas, vakarienes etc.

Tad, visos labdarių kuo
pos yra raginamos ir pra
šomos sausio, vasario ir ko
vo mėnesiais pravesti nau
jų narių prirašinėjimo va
jų. Kur bus reikalinga pa 
galba, centro valdyba steng 

š sis ją sulyg savo i 
suteikti. L-ryš

Per 1944 m. krikštų buvo 
18. Vienas asmuo perėjo į 
katalikų tikėjimą. Vestuvių 
buvo 6. Mirimų buvo — 7 
suaugę ir vienas vaikutis 

jos mokyklą lanko vi
so 61 vaikučių, iš kurių 51 
yra iš parapijos, o 10 iš ki
tų parapijų, šeimynų yra 
virš 200, o sielų virš 600. 
Į kariuomenę yra išėję apie 
90 jaunuolių. Iš to skaičiaus 
du yra žuvę.

Tai tokia yra dabartinė 
mūsų parapijos padėtis. Tu
rime džiaugtis, kad viskas 
eina gerai ir kad parapija 
nemažėja, bet kasmet auga.

Marijona Betaitė susižie
davo su Simon Kraujalis iš 
Brooklyn, N. Y. Per Naujus 
Metus ji susilaukė žiedo iš 
jo tėvų. Dabar Simon Krau
jalis yra Italijoj ir kaip tik 
sugrįš tuoj ir vestuvės į- 

i vyks.
________________

likta milžiniška vagystė Ru
munijoj.

Kur čia balšavikiškas tei
singumas? Te ištlumočija 
Vabalai, Bimbalai.

J * —

Elena Dešriūtė irgi ren
gias vestuvėms. Dar nežino 
kada bus, nes ir jos busi
masis vyras yra kariuome
nėj. Jei sugrįš prieš Vely- 

iš^alės 1 ^as’ ta^a ir vestuvės įvyks.

Vasario 4 d. pas mus į- 
vyks primicijos kun. Petro 
Grabausko. Jisai bus įšven
tintas į kunigus vasario 2 
d., šv. Jono katedroj, Mil- 
waukee, Wis. Primicijos bus 
11 vai. ryto. Po Mišių bus 
pietūs jam pagerbti. Tai pir
mas kunigas iš šios parapi
jos. Visa parapija ir drau
gijos rengiasi gražiai naują 
kunigą priimti ir pagerbti.

Atostogos po vienų metų tarnys
tės. Ligoninės ir gyvybės ap- 
draudos planais galima naudotis. 
Pastovūs darbai.

ATSIŠAUKITE

ATLAS 
Boxmakers, Ine.

2555 W. Diversey 
1385 N. Branch St.
TEL.: ARMITAGE 1060

Vyrų — Moterų
PATYRIMO NEREIKIA

HARLICH MFG CO.
1417 IV. Jackson Blvd.

$75,000 nuostolių 
sukėlė gaisras

Anksti penktadienio rytą 
ugnis sunaikino Manierre 

‘pradžios mokyklą, 1420 Hud- 
son. ketvirtą aukštą ir sto- 
kėlė apie $75.000 nuostolių. 
Apie 1,500 galonų vandens 
buvo išlieta per minutę ant 
65 metų amžiaus pastato.

Kai gaisras kilo, liepsnos Payy|(ę$ pamillėjimaS 
iššoko 40 pėdų aukštumo. » c *
Gaisras kilo ketvirtame auk- < 
šte.

650 mokinių bus perkelta 
į kitas mokyklas.

Po svietu pasidairius
Lietuviški balšavikai šio

mis dienomis pabėgiojo, 
kaip katė, kuriai išdykę vai- j 
kai pririšę pūslę prikimštą 
žirnių. Jie bėgiojo su labai 
strošnia naujiena, šnekėjo 
ir rašė, kad patys rusai su
šaudė vieną savo kareivį, 
kuris apsivogė Norvegijoj. 
Jis buvo nukniaukęs laikro
dėlį, nes tokio daikto ‘‘dar
bininkų rojuj” nebuvo ma- 

I t§s.
į šią naujieną balšavikai 
j garsino taip, kad, rods, di
desnės vagystės ir didesnio 
teisingumo ant svieto nie
kur ir niekad nėra buvę.

Bet jūs, tavorščiai, atsi
menat netolimą praeitį, kai 
raudonoji armija užėmė Ru
muniją. Vos praėjo kelios 
dienos ir Ploesti aliejaus 
laukuose pasirodė tokia va
gystė, kad net čurčilas Sta- langą ir pamaniau, kad tai 
linui padarė pastabą ir pa- koks svečias. Atidarius du- 
reiškė 
Rusiją, delikatniai šnekant, 
išgabenta, o kampininkiškai 
tariant, išvogta daug aliejui 
pumpuoti ir perdirbti maši
nų.

Jei kareivis buvo sušau
dytas už pavogimą menko i 
daikto — laikrodėlio, tai ko-

i
dėl toks teisingumas nepri
taikintas maršalui, su ku
rio tiktai žinia ir buvo at-'

Aną vakarą nuėjau į Mag 
dės Neštienės šermenis. Naš 
liui vyrui visi teikia kondu- 
lencijas. Atvykus Ona Pieš- 
tienė ramina:

— Nenusimink, gerasai 
kaimyne. Dievas ją pašau
kė pas save. Ji jau kelyje 
pas Abraomą.

Tai išgirdęs vyras pra
pliupo verkti.

— Vargšas tas Abrao
mas, — gugčiodamas sako 
Neštis. — Pirmą dieną ji 
jam akis išdraskys...

>

Jonas. Pasakyk man. kaip 
pažinti žmogų, ar jis yra 
svečias, ar bilų kolektorius. 
Aną dien, durų varpeliui su
skambėjus, pažvelgiau pro

“hands off”! Į Sov. ris pasirodė bilų kolekto- 
bilų kolektorius, paskambi
nęs varpelį, laukia kokias 
pelį, jei greit niekas neišei
na, tuojau eina nuo durų, gi 
penkias minutas.

Al. G.
Kumskis

INSURANCE
BROKER

Dėl Visokiu
INSURANCĖ

—ŠAUKITE— 
REPublic 1591 

Išpildoni Incomr 
Tax. Notariškus
Raštus. — Patarnavimas Geras.

i

UŽ YPATINGĄ VĖLESNIO
Modelio, Mažai Išvažinėtą

VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS I 
------★------

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu Į Jūsų namus pasita

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRAWFORD 8322

J. Daužvardienė iš Chica
go dalyvavo šv. Onos drau
gijos 25 m. jubiliejiniame 

i bankiete, parapijos salėje.
Draugijų atstovai buvo: 

P. Stankus, A. Lemešias, A. 
Lauraitis, M. Beitaitė, M. 
Smagulienė, T. Balčaitienė, 
P. PiHpavičienS, P. Buja- 
nauskas ir J. Druktenis. 
Taipgi kalbėjo kun. A. Gur-

Aukokite savo kraują su- klis.MIC, 
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

BONOS ūH/, 
Keep Bombs M

Falling!

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERU-MERGINŲ
DALINIO LAIKO DARBAMS

Bile Laiku nuo 3 pp. iki 1 Vai. Ryto
PRADINE RATA 57 CENTAI Į VALANDĄ

ATOSTOGOS IR ŠVENTADIENIAI APMOKAMA

MALONIOS APLINKYBES

SUNKIST PIE COMPANY
3548 S. Shields Avė.

Viešnia kalbėtoja buvo 
perstatyta G. Klevickaitės.

O. Laučienė draugijos var 
du padėkojo už dovanas ir 
pasveikinimus.

Parapijos chorui išpil 
džius dainų ir veikalo dalį, 
programa baigėsi šokiais.

Šv. Onos draugijos meti
nis susirinkimas įvyks ši 
sekmadienį 10:45 ryte, 21 
d. sausio. Bus naujų narių 
priėmimas.

I

J
Namų Taisytojas 

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739 <

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVTSION

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKEffiWICH.

STANDARD 
FEDERAL 

ISAVINGS i AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141
Prea. and Mgr.

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
«■; THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Iltinois
Pubfished Daily, except Sundays, 

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

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ............................................. ,................................. $6.00
Pusei metų ........................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ................................................................ 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .............................................   .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražinamo. 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, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asčienlškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Churchillia kalba
KARO APŽVALGA

Premjeras Winston Churchill dažnai informuoja An
glijos parlamentą karo ir užsienių politikos aktuali
jomis. Vėliausioji jo kalba, pasakytoji sausio 18 d., yra 
viena iš svarbesniųjų. ,

Šioj kalboj p. Churchill pabrėžė apie trijų didžiųjų 
sąjungininkų militarinį solidarumą. Anot jo, trys k?ro 
frontai — vakaruose, rytuose ir Italijoj dabar nuolat 
liepsnos ir liepsnos tol, kol bus pasiektas galutinas 
tikslas.

Premieras. tiesa, stipriai stovi prie sąjungininkų nu
statytų priešams sąlygų — besąlyginio pasidavimo. ta
čiau apeliavo į Vokietiją ir Japoniją tuoj pasiduoti, 
jei nori išvengti tų visų baisumų, kokie laukia, tęsiant 
karą toliau. Kalbėdamas apie besąlygini pasidavimą, p. 
Churchill priminė, kad tos sąlygos jokiu būdu neatpa- 
laidoja pergalėtojus nuo žmoniškumo obligacijų arba 
jų pareigų kaipo civilizuotų ir krikščioniškų tautų. Šis 
pareiškimas yra lyg ir atsakymai Vašingtone sukel
tiems ginčams pokarinio Vokietijos traktavimo klau
simu.

Premieras pirmą kartą parlamente aiškiai ir atvirai 
atidavė didelį kreditą Amerikos karo jėgoms Prancū
zijoj, kurios sulaikė vokiečių kontrofensyvą, pakelda- 
mos dideliu’ nuostolius. Amerikiečiai veik vieni atlai
kė fronto pozicijas ir veik vieni turėję nuostolių. Tai 
buvęs geriausias amerikiečių mūšis šiame kare.

PADĖTIS BALKANUOSE

Liečiant tarptautinės politikos klausimus. Premieras 
pripažino, kad Balkanų pertvarkyme Britanija ir Ru
sija esančios susitarusios. Iš kalbos buvo aišku, kad 
Jugoslavija paliekama Rusijos “žiniai”, Graikija — 
Britanijos.

Bet britams Graikijoj komunistai daug nesmagumų 
daro. Jie sukėlė tokią revoliuciją, kuriai malšinti bri
tai nemažas karo jėgas turėjo statyti. Anglų parla
mente Graikijos vidujinę padėtį jie turėjo raportuoti. 
Jis nedrįso komunistus vadinti tikruoju vardu. Todėl 
‘•dėl šventos ramybės” Graikijos revoliucionierius pa
vadino “trockįstais“, kurie niekur jau nebeegzistuoja. 
Bet faktas pasilieka faktu, kad tą revoliuciją kėlė tik
rieji komunistai su Maskvos pritarimu ir palaiminimu.

Britai sau. girdi, nieko nesiekią. Jie nereikalaują nau
jų teritorijų, žibalo šaltinių ar bazių lėktuvams. Jie 
neina į lenktynes nė su viena didele valstybe.

MAŽŲJŲ TAUTŲ TEISĖS
Apie mažųjų išlaisvintųjų tautų ateitį p. Churchill 

taip kalbėjo:
“Mes tik vieno principo laikomės išlaisvintų kraš

tų arba apgailėtinųjų sėbrų kraštų atžvilgiu: laisvu, 
visuotinu balsavimo pagrindu ir rinkimais S" slaptu 
balotu ir be gązdinimų sudaryta žmonių valdžia, žmo
nėmis, žmonėms.’’

Pasakyta daug, teisingai ir demokratiškai. Iš to 
išeina, kad tokią progą — laisvai, demokratiškai apsi
spręsti ir savo valdžias susidaryti turės visos tautos, 
r r jos bus mažos ar didelės. Tai reikštų, kad jungti
nės tautos bendru susitarimu, vienu ar kitu būdu, ir 
Sovietų Rusijos imperializmą turės pažaboti. Ir ji. So
vietų Rusija, visose tose teritorijose (Ėaltijos valsty
bėse. Lenkijoj. Suomijoj i rkitur) turės sudaryti gali

mumus žmonėms patiems, be svetimos valstybės įsiki
šimo ar prievartos, slaptu ir lygiu balsavimu išsirink
ti vyriausybes, atstatyti savo valstybes laisviomis, ne
priklausomomis ir demokratinėmis.

Premieras Churchill tikisi, kad netrukus įvyks “tri
jų didžiųjų” konferencija, kuri svarstys ne tik karo, 
bet ir didžiąsias pasaulio taikos problemas. Ypač rim
tai bus svarstomas sudarymas pasaulio organizacijos, 
kuria remsis pasaulio taika.

Reikia pripažinti, kad ši p. Churchillio kalba buvo 
viena iš rimčiausių ir aiškiausių. Tenka tik laukti, kad 
jisai savo gražius žodžius imsis paremti konkrečiais 
darbais.

Dešimtmetis svarbiai įstaigai
Sekmadienio vakarą į švč. Panelės Gimimo parap. 

salę, Marąuette Parke, Chicagoj, susirinks gausingas 
būrys mielų lietuvių, kad metinėj vakanienėj drauge su 
Tėvais Marijonais pasidžiaugti jų dirbtais darbais ir 
laimėjimais praėjusiais metais.

Metinę vakarienę rengia šios kongregacijos bendra
darbiai — rėmėjai, kurie nuolatiniu savo darbu stip 
riai paremia kongregacijos įstaigas.

Viena iš šauniųjų Tėvų Marijonų įstaigų yra kunigu 
seminarija (Hinsdale, III.), kuri įsisteigė prieš dešimt; 
metų! Apie tos seminarijos nuopelnus mūsų dienrašty
je jau gana plačiai buvo rašyta. Vienu žodžiu, tie nuo
pelnai labai gražūs. Jei dabar jos vaidmuo yra dide
lis. ateityje jis bus dar didesnis ir svarbesnis.

Tėvų Marijonų rėmėjai arba bendradarbiai šiandien 
gali nuoširdžiai džiaugtis savo pastangomis, seminari
jai paremti, kai ji steigėsi, didino patalpas, statė kop
lyčią ir kai per visą dešimtmetį veikė. Be rėmėjų ii 
bendradarbių tie darbai atlikti būtų sunkiai įmanomi

Mūsų tautos padėtis šiuo metu yra tiesiog tragiška. 
Atėjo laikai, kuomet Tėvų Marijonų Seminarija Ame
rikoje pasiliko vienintelė lietuvių kunigų seminarija 
pasaulyje. Šie laikai, tad, šiai seminarijai uždeda mil
žiniško didumo atsakomybę. Kad toji atsakomybė bū
tų lengviau pakeliama, rėmėjai ir bendradarbiai dai 
daugiau turi veikti ir stipriau remti didžiuosius ir kil 
niuosius kongregacijos darbus.

Sukaktuvinis "Muzikos Žinių“ koncertas
Rytoj Chicagos lietuvių gyvenime įvyksta retas da

lykas: muziko, pianisto-virtuozc Vytauto Bacevičiaus 
koncertas, rengiamas sąryšyje su “Muzikos Žinių“ de 
šimtmečio paminėjimu, šalia pasižymėjusio pianisto — 
kompozitoriaus programoj dalyvaus Sasnausko vyrų 
choras, komp. A. Pociaus diriguojamas.

Vytautas Bacevičius yra laisvos ir nepriklausomo^ 
Lietuvos produktas. Ir tai geras produktas. Jis ten uz 
augo, išsimokslino ir dirbo tikrai gražų ir naudingą 
kūrybos darbą. Jis rašė muzikos kūrinius, profesoriavo 
valstybinėj muzikos konservatorijoj, rengė koncertus, 
važinėjo po Europos sostines ir savo kūriniais ir ga
bumais kėlė nepriklausomos Lietuvos vardą.

Šį jo darbą sutrukdė Lietuvos okupantai.
Bet šiandien jam tenka išimtinai svetur, bet ne tarp 

svetimųjų darbuotis — tarp savo tautiečių, lietuvių. 
Savo gabumais ir išsilavinimu jis gali daug padėti dir
bantiems ir kovojantiems dėl atsteigimo laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos valstybės. Dalyvaudamas mūsų 
tarpe jis gali jungti mūsų jėgas šiam tikslui, koncer 
tvodamas kitataučių tarpe jis kelia lietuvių vardą. Ir 
tai yra labai svarbu.

Tenka konstatuoti pasitenkinimą, kad muz. V. Bace
vičius dalyvauja “Muzikos Žinių” sukaktuviniame kon
certe. Tuo būdu sustiprinama ryšiai tarp jo ir lietu
vių amerikiečių muzikų, kurie mūsų gyvenime svarbų 
vaidmenį vaidina.

“Muzikos žinių” dešimtmečio sukakties proga gali
me tiek pasakyti: žurnalas gana plačią vagą muzikos 
ir daines meno dirvoje išvarė. Jis yra ir naudingas ir 
reikalingas. Todėl sveikiname A. L. R. K. Vargoninin
kų Sąjungą, kuri ištęsėjo “M. Ž.” leidime. Linkime, kad 
ir ryt įvykstantis sukaktuvinis koncertas pavyktų ir 
k3d “Muzikos žinios” turtėtų turiniu, grožėtų išvaiz
da ir gausėtų skaitytojais.
★
Amerikos Lenkų Kongreso pirmininkas Charles Roz- 

marek pora valandų konferavo su valstybės sekreto
rium Ed. Stettinius. U. S. vyriausybei jisai įteikė svar
bų memorandumą Lenkijos klausimu. Darydamas pa
reiškimą. p. Rozmarek tarp kitko sakė:

“Kaipo amerikiečiai mes kreipiamės ne tik savo 
ištikimos sąjungininkės Lenkijos teisingos bvlos re4 
kalu, bet taip pat stovime už Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Balkanų kraštus, ir kitas mažas tautas, kurioms 
stiprus ir galingas kaimynas atima teisę išsirinkti 
nuosavą vyriausybę ir patiems rūpintis savo likimu. “ 

Toliau šis lenkų vadas primena, kad Ma'Hcvos su
darytos “vyriausybės”, kurios yra prievarta užmeta
mos rusų armijų išlaisvintoms tautoms, yra skymas 
išplėšti žmonių teisę į laisvę ir nepriklausomybę savose 
teritorijose.

Rimties
VALANDĖLEI-r

Besiklausant radio prane
šimų, girdisi — Kaunas, 
Varšuva, Telšiai, Ryga, kiti 
miestai, išlaisvinti iš vokie
čių vergijos; rusų pulkai iš
laisvintuose miestuose su
tinkami su gėlėmis, ovaci
jomis. Rodosi, dabar ten gy
ventojams atsidarys tikras 
rojus.

Gal atsiras vienas, kitas, 
paprastas žmogelis, kuris 
bus tų žinių apgautas, nes 
neprisimena, kad tiek vo
kietis, tiek rusas baisiai ne
apkenčiami. Be to, kas no
ri savoje nuosavybėje sve
timam tarnauti. Nežiūrint 
kas valdo pagrobtus namus, 
jis vistiek skaitomas sveti
mu.

Tie dalykai kažkaip nėra 
taip skaudūs, kai gudragal
viai aiškina, kad žmonijos 
gerovei, tautų didesniam su
sipratimui, reikalinga tokių 
mažų aukelių. Jie sako, kad 
geriau bus mažesnei tautai, 
jeigu ji bus milžiniškos tau
tos saugojama.

Pažvelgkime gyveniman. 
ar tie principai kartais nėra 
skaudūs, vos pakeliami. Jo
nas, Marytė ir jų mažas sū
nelis labai gražiai gyveno 
kol nepasipainiojo Marytės 
teta. Ši moteris išbuvo vie
ną mėnesį svečiuose, pratę
sė antram mėnesiui, galop 
net praėjo visas pusmetis.

Marytės teta, Barbora, pa 
eiliui palaidojus tris vyrus, 
daug patyrusi, žinojo kaip 
gyvent,i. Pradėjo ji tvarky
ti porelės gyvenimą, Jonui 
liepdama ką daryti, kur ei
ti, kada keltis, o Marytei, 
per dienų dienas pasakojo 
kaip reikia virti, kepti, šluo
ti. taip kad rodėsi, kad jau
nieji žmonės visiškai neži
noję kas daryti su savo na
mu ar rakandais, kol teta 
nepamokino.

Jono kantrybė išsisėmė. 
Vieną dieną išdrįso Barbo
rai pasakyti, kad ji kuo grei 
čiausiai išsineštų, kitaip... 
Teta verkė, dejavo, kad jau
na porelė baisiai nedėkinga; 
ji juos gelbėjo, o štai kaip 
atsimokėjo. Ištikrųjų mas
kolius Lietuvoje taip, kaip 
toji teta pas Joną ir Mary
tę.

Piktoji dvasia dar gud
riau veikia kaip toji teta. 
Supančioja žmogų ydomis, 
nuodėmėmis, sakydama kad 
taip žmogus išsilaisvina iš 
Dievo priverstinos tarny
bos. Tai nė laisvė, kurią ža
da piktoji dvasia, bet di
džiausia apgavystė, nes žmo 
gus išmaino sąžinės ramy
bę ant nuodėmės vergijos. 
Geri 3 u žmogui gyventi be 
tokios tetos. A.BC.J.

Santa Maria Novella baž
nyčioje. Florencijoj, Italijoj, 
yra labai didelis ir meno at
žvilgiu brangus fresko pie
šinys. užvardintas Bažnyčia 
kovojanti ir triumfuojanti. 
Piešėjas to paveikslo nėra 
žinomas.

Apie 30 milijonų darbi
ninkų ir jų šeimų dirba A- 
merikos ūkiuose.

★VAIDILUTĖ
T F V T Č 17 T ROMANAS I lfcv lbKt

PIRMOJI DALIS
KUR NEMUNAS BANGUOJA |
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(Tęsinys)
Stovinti vežime Jovita pa

sikvietė iš karto brolį pa
dėti krauti, bet tas darbas 
jam nesisekė, ir greit jis 
paliko vežimą, kurs augo 
lygiu vienodu ketvirtainiu 
vis aukštyn, didyn.

— Sėsk pagrėbstyti, tai 
lengviau, — pašaukė Jero
nimas: — o aš važiuosiu su 
šienu.

Mielai atsisėdo grėblyje 
ir, ao pievą bevažinėdamas, 
nei nepastebėjo, kai atėjo 
pavakariai, ir šeimyna Sū- 
sėdo prie atvežtų iš namų 
blynų.

Vakare po vakarienės iš
ėjo abu su Jeronimu, kaip 
buvo sutarta, į Nemuną. 
Ten smagiai išsimaudė, o 
paskui susėdo karklų užu- 
vėjoje ir susikūrė laužą.

— Visai taip, kaip anais 
laikais, kai beganydami, ši
taip susikūrę ugnį, kepda
vom bulves. — minėjo Kle
mensas.

— Skanu būdavo, tik il
gai biaurybės kepdavo.

— Na, pasakok dabar, 
kaip žadėjai, apie save... a- 
pie viską, kas tave slegia.

— Ar jau ką girdėjai? Iš 
motinos, žinoma... Tcji vis 
politikuoja.

— Neslėpsiu... girdėjau, 
tačiau motina nieko bloga 
apie tave nesakė, ir ji tau 
ne priešas.

— O dėl Viktutės? Spėju, 
apie ją daugiausia girdėjai.

Jo balsas taip keistai at
simainė. Jame skambėjo 
šiurkščios piktos gaidos, ku
rių Klemensas iš ryto ne
girdėjo.

— Ir apie ją. Tik vėl nie
ko bloga, vien seną kaimo 
nuomonę — “ji tiems na
mams netinka“... Į

— Bet man tinka... Ne 
namams, pe jiems, sau ją 
imsiu... Man visai nerūpi, 
kas jiems tinka.

— Tu rimtai ir tvirtai 
tiki savo jausmu tai mer
ginai?... Manai ją vesti?

— Vesiu.
Klemensas padėjo ranką 

ant jaunesniojo brolio pe
ties.

— Brolau, atleisk man. 
jei dar aiškiau tuo klausi
mu kalbėsiu... Aš, anaiptol, 
nesu motinos politikos, kaip 
tu vadini, šalininkas, tačiau, 
būdamas perą metų vyres
nis. norėčiau nuodugniai pa
žvelgti į tavo jausmą.

— Prašau...
— Nežinau, kas ji, bet 

žinau, kas tu. Esi dar la
bai jaunas, be to, vis tik 
lavinaisi, buvai gimnazijo
je, — šiokia tokia inteligen
cija prie tavęs prilipo... O 
ji?... Ji, tur būt, bemokslė?
— Ar tau užteks tokios 
žmonos ?

— Ak, į tai aš tau leng
va širdim atsakysiu... Dve
jus metus ji tarnavo mums. 
Skaityti mokėjo, rašyti, ma
no padedama, išmoko. O da
bar per pastaruosius dvejus 
metus, kas vakaras dirbda
ma, nužengė daug toliau.

— Pats ją lavini?
— Taip, ir kokią sau iš- 

auklėsiu, tokią ir turėsiu.
— Dar viena. Ar tu tė

viškėje pasilikti nenori?

— Ne. Nenoriu jau dėl 
to, kad tėvas nori... Neno
riu, nes tas gyvenimas ne
viliojo manęs iš pat ma
žens. Norėjau mokytis, per 
mokslą sau kelią susirasti
— tėvas atėmė mane, kaip 
kokį daiktą, iš gimnazijos 
ir. save despotizmo kilpą 
užmarinęs, pririšo prie že
mės... Žmogus ne molio ga
balas... 'iš molio kraujas ne
bėga — iš žmogaus bėga; 
molis nejaučia — žmogus 
jaučia ir mąsto. Gana. — 
apie tai neverta kalbėti.

(Daugiau bus)

ŽEMĖLAPIS RYTINIO FRONTO

Pažvelgę į šį žemėlapį skaitytojai geriau nusimanys, 
kuriose vietose ir kaip rusai yra pasistūmėję arčiau Vo
kietijos. (Aczue-Drougas telephoto)
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RYTOJ IEŠKO PASISLĖPUSIŲ VOKIEČIŲ

Tėvų Marijonų Bendradarbių
vakarienėje bus ir lietuviški šokiai

ŠOKS ATEITININKĘ DR-JOS ŠOKIĘ GRUPĖ. — 
KAS YRA ATEITININKAI? — PAGARSĖJĘ SAVO 
MENO GABUMAIS — PLAČIAI APVAŽIAVĘ — 
LAIMĖJĘ PIRMĄ DOVANĄ TAUTINIŲ ŠOKIĘ 
KONTESTE. — DALYVAVO “TELEVIZIJOS ’ 
PROGRAMOJ.

Kas skaitėte “Drauge” 
paskutinėmis dienomis, jau 
žinote, jog rytoj, sausic 21 
d., Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos salėje, prie 68-tos ir 
Washtenaw Avė., 6 vai. va
kare, Tėvų Marijonų ben
dradarbiai turės savo meti
nę vakarienę Marijonų Se
minarijos 10 metų gyvavi
mo sukakčiai paminėti.

Žinote taipgi, kad gaspa- 
dinės atsilankusiems svete
liams užtikrina skanią va
karienę. Tą vakarą, kaipo 
ypatingas ‘ ‘ dessert’ ’, užsi- 
gardžiavimas, bus išpildyta 
graži, įdomi programa, ku
rioje dalyvaus Brighton Par 
ko sodaliečių choras (Glee 
Club) ir Ateitininkų draugi
jos šokėjų grupė.

Vakar arčiau supažindi
nome su tuo sodaliečių cho
ru. Šiandie gi trumpai per- 
statysime ateitininkus — ne

grupę sudarė Lietuvoje gi
męs ir augęs jaunimas, bet 
laikui bėgant įtraukta ir 
šioj šalyj gimusio ir augu
sio jaunimo. I

Ir čia Amerikoje ši atei-l 
tininkų grupė, apart dvasi
nio pebūdžio veikimo rado 
progos išvystyti meno ir 
kultūros programą. Šios gru 
pės narių tarpe pasirodė la
bai daug gražaus talento ir 
po kiek laiko tie gabumai 
iškilo viešai, taip kad 
siekė plačią lietuvišką 
suomenę.

pa-
vi-

i

PLAČIAI APKELIAVĘ
Ateitininkai yra pasirodę 

viešai ne tik Chicago slucks 
niuose, bet apvažiavę ir ki
tus miestus. Pav., prieš kiek 
laike šį grupė buvo pakvie
sta dalyvauti Muzikos Fes- 
tivale, Phila.. Pa., kur da
lyvavo visų tautų grupės.

ATEITININKĘ ŠOKĖJĘ GRUPĖ
tiek, kad publika jų nepa
žįsta, kiek smulkiau primin
ti kas tie ateitininkai ir ką 
jie veikia.

KAS YRA 
ATEITININKAI?

Užimtame La Roche mieste, Belgijoj, amerikiečiai atsargiai dairosi po griuvėsius 
i ieškodami juose pasislėpusių vokiečių, kurie dažnai iš pasalų puola savo priešą. (Acme 
Draugas telephoto)

Mūsiškiai ta proga savo d ai 
nomis ir šokiais labai aukš
tai užsirekomendavo, taip, 
kad jų pasirodymas pagar
sintas ir viešoj pasaulinėj 
spaudoj. Pakeliui į šį festi- 
valą Phila., Pa., ateitininkai

Prieš bolševikų ir nacių buvo sustoję visoj eilėj mie- 
Lietuvos užgrobimą ateiti
ninkai buvo viena stipriau
sių. pažangiausių Lietuvos 
katalikiško jaunimo organi
zacijų. Jų obalsis “Visa at
naujinti Kristuje" aiškiai 
pasako, koks jų buvo tiks
las — Lietuvoje palaikyti r 
ugdyti tikrą katalikišką su
sipratimą. Tą tikslą jie sie
kė apimdami visas lietuvin 
gyvenimo sritis. Be dvasi
nio atsinaujinime veikimų, 
ateitininkai vykdė platų ir 
aukštą meno ir kultūros 
programą.

Prieš kelis metus, čia A- 
merikoje suvažiavus nema
žam Lietuvoje gimusio ir 
augusio jaunimo, Chicagoje 
įsteigta Ateitininkų draugi
jos skyrius su tikslu -šioj 
šalyje vykdyti tuos pačius 
tikslus kokių siekė ateiti
ninkai Lietuvoje. Pradžioje

stų ir ten įvairiose lietuvių 
kolonijose lietuvius p?links
mino savo dainomis ii šo
kiais. Arba vėl pereitą spa
lio mėnesį ateitininkai buvo 
nuvažiavę į East St. Louis. 
III., ir ten perstatė 
menišką programą 
lietuvių bažnyčios 
sukelti. Dar šiandie 
čiai lietuviai k?Iba
si Ateitininkų pasirodymu

tikrai 
naujos 
fondui 

tenykš-
ir gėri-

Impressive K of L, Cicero, III. Council, 
Reception and Installalion of Officers

cagoje, 
pirmą d o 
skyriuje.

Bet to ateitininkai yra ap 
važinėję įvairius kareivių 
centrus (kaip pav. Highland 
Park. 
ir ten dainomis ir 
linksminę kareivius. Jie taip 
gi dalyvavę ne vienoj karo Kostas, kil£ 
bonų pardavinėjimo vajaus kaimo, 
programoj, kur kviesta tik 
rinktinės jėgos ir artistai.

Ateitininkų šokėjų grupė 
yra vaikinų ir merginų, ra- ■ 
čiau paskutiniu laiku dau
gelis vaikinų pašaukta karo 
tarnybon ir grupės skaičius 
sumažėjo. Prie to kai ku
rie jaunuoliai pakviesti sek
madienį perstatyti veikale i 
kitame parengime. Tcdėl šo
kius šioj vakarienėje išpil
dys grupė iš 10 mergaičių. 
Nežiūrint to visgi paruošta 
labai graži programa, kurią 
verta pamatyti. Šokių grupę 
šiuo laiku veda Sofija Sa- 
maitė, gabi šokėja. Grupė 
yra išmokusi daug įvairių 
įvairiausių šokių, 
paminėti, jog šios, 
(ir šokėjai) atlieka šokius 
tautiniuose lietuvių drabu
žiuose. Todėl pamatysite 
kaip žmonės tikrai šoka Lie 
tuvoje.

Iš to trumpo supažindini 
mo sodaliečių ir ateitininki 
grupių galite patys matyt 
kokia bus įdomi program- 
TT. Marijonų Bendradarbi; 
vakarienės metu Marąuett' 
Parke sekmadienį, sausio 21 
d. Jei norite praleisti sma 
gų vakare ir sykiu pami 
nėti svarbią sukaktį — Ma 
rijonų Seminarijos 10 metų 
gyvavimo sukaktį — žiūrė 
kitę, kad ten būtumėte rytoj 
6 vai. vakare. Galite būti 
tikri, jog nesigailėsite. M.

ateitininkai laimėjo
svarą tautinių šokių » SlfiSKOflM SSHlSnVS

Bagdonienė Johana, pas
kutiniu laiku gyvenusi Ro- 
chester, N. Y. Ji yra kilusi 
iš Josvainių parapijos Lie- 

Waukegan, Chicago) : tuvoje ir į Ameriką atvv- 
šokiais 1912 metais. —

Maslauskai, Pranas ir 
iš Cimaniūnų 

Leipalingio vaisė., 
Seinų apskr.. seniau gyvene 
o gal tebegyvena New Yor
ke.

Skilandžiūnas Konstanti- 
nas, gyvenęs, o gal dar ir 
tebegyvenantis Buffalo, N. 
Y.

UEke Juozas, kilęs iš Ja 
kubonių km., Pušaloto vals 
Panevėžio apskr., šiuo met’ 
apie 60 metų amžiaus.

Consulate General of 
Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Svarbu 
šokėjos

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS

Budriko radio 
valanda

Šį sekmadienį sausio 21 
dieną, bus leidžiama nuola
tinė Budriko radio progra
ma kaip 9:30 vai. vakaro 
per WCFL-1000-k. radio 
stotį. Išgirsite daug gražių 
liaudies dainų ir smagios 
muzikos Budriko didžiulio 
radio orkestro, susidedančio 
iš 25 muzikantų. Dalyvaus 
geri dainininkai. Visuomenė 
kviečiama pasiklausyti.

šias programas leidžia 
Juozo Budriko gerų rakau 
dų ir auksinių daiktų krau
tuvė, adresu 3241 S. Halsted 
St. Bridgeporte.

Kita Budriko programa y- 
ra girdima kas ketvirtadie
nio vakaras, kaip 7 vai., per 
Cicero stotį WHFC'-1400-k.

Pranešėjas
_________________________

PATENKINIMAS
ARBA PINIGAI

GRĄŽINAMI

The reception and instal- 
lation of the new officers 
of Council 14 took place 
January 8, 1945, in St. An- 
thony’s Church. The cere- 
mony was most impressive 
and inspiring.

Although the group of 
attending members was con- 
siderably smailei- than it 
had been in previous peace 
years, its sincerity and fer- 
vor had not diminished. In- 
stead, it seemed that the 
ardor of those present was 
intensified by the sight of 
the vacant seats. which in o- 
ther times and under dif- 
ferent circumstances would 
have been filled with the 
men and boys of the organi- 
zation. Today, these men 
and these boys are fighting 
in all parts of the world — 
some are on land, some in 
the air and some on the sea. 
Thousands of miles separat- 
ed them from us, yeU that 
night, if only in spirit, we 
were all together again.

Together we vvatched the 
reception of our new memb
ers into the Knights of Lith- 
uania; together we listened 
to the pledges of eur offi
cers and together we pray- 
ed. We prayed that night 
for peace, for the success

of our club and for the per- 
severance and faithfulness 
of the officers and memb
ers.

Reverend J. Grinius, our 
spiritual director, stressed 
the important part that was 
to be ours in the future, 
post-war world. At that 
time, as after the lašt war, 
both morale and morals will 
be low. The need for lead- 
ers. — for youthful leaders 
will be tremendous.

It is one of the primary 
purposes of erganizations 
such as ours to develop men 
and women who will be able 
to meet serious situations 
and problems and calmly 
and clearly work out their 
solutions.

The standards sėt for the 
Catholic youth today are 
nigh and often difficult to 
attain.

Štili, we connot shirk our 
responsibilities. All our 
wcrks and efforts mušt be 
bent towards that one goai 
— God and Country.

Benediction breught our 
services to a elose Monday 
night. Cur lašt prayer was 
for the safety of our boys. 
God grant that next year 
they'll all be back again.

Eleanor Kandratas

r^—' ---- ------------- ''
PENKIOLIKA (15) METĘ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS

TELEVISION’ 
PROGRAMA

1944 m. balandžio mėne
sio šokėjų grupė buvo dide
lės Chicago radio stoties 
pakviesta dalyvauti “televi- 
sion” programoj ir išpildy 
ti tautinių ir kitokių šokių 
programą. 1943 m. didžiu
liame šokių konteste, kurį 
vedė laikraštis “Chicago
Sun" Soldiers’ Field, Chi- bar ir kovojam.

Nuteisė pakarti
CAIRO, Egyptas. — 

s:c 18 dieną teisme buvo iš
neštas sprendimas, kad dn 
jauni vyrai, iš Palestinos 
būtų pakarti. Jie buvo kalti
nami, kad nužudė Lord 
Moyne. britų ministerį Vidu
rinių Rytų.

Sau-

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

Laisvę pažinę dėl jos da-

FAgAVUO DTD2IAI SI 
DANTV IŠDIRBĖJAI

tik- 
tik

o
Greit 

Taisom 
GARANCIJA

PASTABA Reikalaukit 
ros -1TT-K1TK ’ rū*ie» 

aiū.ų padarj io»

Dirbu m plelta«, karių js- 
paadimai gauti tik nuo 
laisniuotų dentistų.

^.9 PATOGIOS 
VIETOS

Au [4H3linių:Pk.lt7Į
■k f1555 MII. Av».7_

KREDITAS 
•lei Reikia Mvitykit 

mus pirm

'C ULJi inu iiiu.

ftlainO.ttice: 1555 MILWAUKEE AVENUE £2333223
ivu.uov l'aieuktntų KosiuniertŲ Negali Klysti.

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

NELAUKITE
Rytoj Jau Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI Siū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

Nuolaida Ant Visu Prieš-kare Padirbtų Daiktų!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

10,000 BONKŲ

Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

L I Q U O R

DEGTINĖS 
B RANDĖS 
RUM’O

NATHAN 
KANTER 

“LietuvtAkM 
trdukuM”

• GIN
• VYNO
• KORDIALĘ

• KRUPNIKO

STORE

3529 Sg. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

i
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VYT. BACEVICIAUS PIANISTO KONCERTAS
Rengiamas Vargonininkų Sa-gos Chicago Apskr.

— Dalyvauja —
SASNAUSKO VYRŲ ŽYMUS CHORAS iš Čikagos

šis Choras žavėjo klausytojus pirmiau; žavės juos ir dabar.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Koncerte
v *8

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Atviras Chicago Lie
tuvių Tarybos laiškas

metų šventė-

reiškiame ir 
Chicagos ir

Paminėjimui "Muzikos Žinių" 10 Metų Sukakties
-Įvyksta-

KIMBALL HALL, Wabash ir Jackson gat., 8:15 v. vak.
ĮŽANGOS TIKIETAI ........................... $1.20 ir $1.80

<< 
£

Vargonininkų Sa-gos Chicago Apskritis. |

Chicago Lietuvių Taryba 
yra išsiuntinėjus draugi-1 
joms, organizacijų s k y- 
riams,, klubams ir rateliams 
šio turinio laišką:

* “Chicagos Lietuvių Tary
ba sveikina Tamstų organi
zaciją ir visus jos narius su 
artėjančiomis 
mis.

“Šia proga 
padėkos žodį
apylinkės lietuvių organiza
cijoms, kurios pasiuntė virš 
500 atstovų į Chicagos Lie
tuvių Konferenciją gegužės 
mėnesyj ir įsteigė Chicagos 
Lietuvių Tarybą. Draugijos 
ir jų atstovai sudėjo konfe
rencijoj virš $3,000 Ameri
kos Lietuvių Tarybos veik
lai, atkreiptai už nepriklau
somos Lietuvos atsteigimą.

‘‘Naujai įsikūrusioji Chi- 
cogos Lietuvių Taryba jau 
spėjo suruošti bankietą, ku-( 
riame vėl sukelta virš $2,-. 
000 Lietuvos reikalams, taipl 
gi pasiuntė savo atstovą, 
kun. I. Albavičių. į Ameri
kos Lietuvių Tarybos posė
dį New Yorke.

“Artinasi ir vasario 16-ta 
diena, kada po pereitojo ka
ro Lietuva pasiskelbė lais
va ir nepriklausoma. Šio 
mūsų tėvų krašto ir lietu
vių tautos svarbaus įvykio 
paminėjimui yra ruošiamas 
milžiniškas parengimas va-

sario 18 d. 1945 m. Amal- 
gamatų salėj, 333 So. Ash
land Avė., į kurį kviečiame 
kiekvieną Tamstų organiza
cijos narį.

* ‘Taipgi norime priminti, 
kad pa vasary j įvyks antro
ji Chicagos Lietuvių konfe
rencija, kurioj dalyvauti bus 
pakviestos visos Chicagos ir 
artimų apylinkių organiza
cijos.

“Žinodami Tamstų orga
nizacijos 
Lietuvai 
laukiame 
Chicagos 
darbams.

‘ Chicagos Liet. Taryba, 
‘Kun. I. Albavičias, pirm. 
‘Euptrosine Mikužis, 

sekretorė.

SĄJUNGIEČIŲ
PARENGIMAS

Brignton Park. — Moterų 
Są-gos 20 kuopos narėms di-

širdingus darbus 
ir lietuvių tautai.
stiprios paramos 
Lietuvių Tarybos

y y

Būtinai Vasario 16

Vyrai melsis už greitą 
karo pabaigi

Brighton P^rk. — Su min 
timig apie savo sūnus-karei- 
vius ir kitus kare nukentė
jusius, šios kolonijos vyrai džiausiąs rūpestis, 
eis bendrai prie Dievo Sta- Į 
lo, ateinantį sekmadienį, 21 
d. sausio, 8 vai. Mišiose. Tai 
bus Šv. Vardo draugijos Ko
munijos Diena.

Kiekvienas šios kolonijos 
vyras prašomas eiti prie šv. 
Komunijos sykiu su šv. Vr- 
do draugijos nariais. Pra
šoma eiti sykiu ir nenariai 
Apie tą kun. Stasys Valuc 
kis, draugijos dvasios va 
das, pareiškė:

(C

nauFed. Spaudos Sekcija 
jo leidinio “Lietuva nacių 
ir bolševikų vergijoj” pla
tintojams duoda 25 nuošim
čius nuolaidos. Prašoma už
sakymus siųsti šiuo adresu: 
Spaudos Sekcija, 2334 So. mas.• * 
Oakley Avė., Chicago 8, III. 
Prašome visų gerb. klebo 
nų, kunigų, visuomenės vei
kėjų, spaudos platintojų, va
sario 16 d. minėjimo bei ki
tų iškilmių rengėjų padėti 
šį veikaliuką išplatinti vi
sose vietose!

Spaudos Sekcija ruošiasi 
greit išleisti kitus veikalus 
apie Lietuvą aktualiais klau 
Simais, užtat šį pirmą lei
dinėlį tenka nedelsiant iš
parduoti. Knygelė pardavi
nėjama po 25c. Valdyba

Juk jau artėja sausio 21 
d., ruošiamo vakaro diena. 
Vakaras įvyks Darius-Girė- 
nas svetainėj. Programą iš
pildys Margučio štabas.

Mes, sąjungietės, nuošir
džiai užprašom svetelius iš 
arti ir toliau gyvenančius 
skaitlingai atsilankyti. Pa
sitikim, kad jūs pilnai bū
sit patenkinti. Ne tik turė
sim gražią programą, šo- 

: kius, bet norintieji bus vai- 
Mūsų kareiviai karo lau- šinami skaniais valgiais ir 

kuose stato savo gyvybę į: 
pavojų. Jiems visiems rei
ki’ maldų. Tadgi, kiekvie
nas šios kolonijos vyras pra 
šomas eiti sykiu su šv. Var
do draugija prie šv. Komu
nijas. Vyrai pasirodykime 
vieningi.”

Po šv. Mišių įvyks meti
nis susirinkimas ir pusry
čiai. Bus valdybos rinkimai 
ir svarbių raportų išklausy-

Raporteris
1
I

KVIEČIAMA Į NAŠLIŲ 
PARENGIMĄ

Town of Lake. — šv. Mo
nikos Našlių draugija ren
gia “bunco party” sausio 
21 d., 6 vai. vak., parap. sa
lėj. Pelnas eis parapijos nau 
dai.

Bus gražių dovanų, taipgi 
atsilankę bus pavaišinti ku
geliu. Dvasios vadas kun. 
J. Vyšniauskas ir komisija: 
E. Gedvilienė, J. Ragauskie
nė, S. Šimkienė
daug darbuojasi pramogos 
pavykinau.

i Bus duodamos dovanos 
tiems, kurie bus prašmat
niau pasirėdę. Programa su
sidės iš dainų, kurias išpil
dys Rožių ir Lelijų klubas. 
Gera muzika grieš lietuviš-

l

kas šokius. Įžanga 25c.
Šio parengimo žymi dalis 

pelno bus paaukota Raudo
najam Kryžiui. Klubas Com- 
munity and War Fand yra 
paaukojęs $25.00. J. Ta ralis

ir kitos

<:

Jvi!
*l|

Našlykė

I

ZARASIŠKIAI MINĖS
10 METŲ SUKAKTĮ

Sausio 20 d., Hollywood 
svetainėj, 43 gat. ir West-

gėrimais. Susirinkit kad ir ern Avė., rengiamas mas- 
anksčiau. Pasisvečiuosit. Ne karadų balius paminėjimui 
reiks alkio kęsti pas sąjun- 10 m. sukakties klubo įsi- 
gietes; jos mielai visiems kūrimo.
patarnaus.

Kuopos narės, jeigu ne
galite kokiu didesniu darbu į 
prisidėt prie pasisekimo šio 
vakaro, tai nors tikietą vie
ną kitą “ekstra” parduokit 
savo pažįstamiems. Tuo jau
simės atlikusios savo parei
gas. Dukra

STASYS LITVVINAS SAKO;
#/TN JĮ T2 2S T? Geriausias Laikas Pirkti
U/iDAn — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams sieikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy-, & 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia- L 
vos — Varu i šio — Enamelio — Geležinių Namams Reik- 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard 
menų (IIardware) — Pleisterio — 
Vamzdžių ir tt.

1

ij

X

<

g 
— Plaster Board— 
Cemento — Srutų K

i

\PROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! n
STASYS LITWINAS, Vedėjas. '

CARE MOODY LUMBER CO.' ! 
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 i 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
~__ 1

METINIS “DRAUGO” KONCERTAS
SEKMADIENI, VASARIO (FEDRUARY) 4 D., 1945 M.

(4:30 valandą'popie+ų)

PLATINKITE “DRAUGĄ”

fr-aeoac'

ŽODYNĄ

sacc.;«o3EO®ooecaaK
/

SYI.vIJA SABONIS- 
McELROY, Pianistė

ADELE DRUKTENIS, 
Dainininkė

RENALDAS LEIVA, 
Smuikininkas

TIKIETŲ KAINOS: Rinktinis Skaičius, po $1.50 su Taksais; visi kiti tikietai $1. su Taksais. 
Tikietai vien tik šokiams (po koncerto) — po 40c.

. $5.00

—' j

1945 m.,

t

.J/vyLsta šiandien

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENC. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE % 
Šia knyga susidomėjo visi 

Amerikos Lietuviai.
Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI -
Angljškg-Lietuviškg

Lietuviškg-Angliškg

Nebūkite be Marlborough's
LITHUANIAN DICTIONARY

Kaina
Mokinkitės Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN SELF-TAUGHT

Kaina.... $2.00
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

— Dalyvauja taipgi —
ATEITININKŲ DRAUGIJOS ŠOKĖJAI IR DAINININKAI, 

NAUJALIO JUNGTINIS VYRŲ CHORAS.
(Iš WAUKEGANO IR KENOSHOS)

Jaunosios lietuviškos meniškos jėgos žavės “Draugo” koncerto klausy
tojus per šią metinę dainų šventę.

Be Draktenytės, Leivos, ir Sylvijos McElroy, bus daug kitų įvai
rumų, artistų ir juokdarių.

“Draugo” koncrtai kasmet
tiais geriausios ir naujausios menįškos

Rezervuokite Vasario (Feb.) 4 d.
niam koncertui, Sokol Salėje.

patenkina visus lankytojus ir šiais me- 
jėgos bus perstatomos visuomenei.

L, 1945 m., “Draugui” ir jojo meti-

SOKOL CHICAGO HALL
2345 So. Kedzie Avė. Chicago, Illinois
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šeštadienis, sausio 20, 1945

Susirinkimai
Šv. Kazimiero Akademi- : 

jos Rėmėjų Dr-jos metinio 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, sausio 21 d., 2 vai. po- | 
piet, šv. Kazimiero Akade
mijoj. Skyrių prašome at
siųsti atstoves susirinkiman. 
Bus svarbių reikalų aptari
mui. Taipgi tarsimės apie 
mūsų tradicinį metinį ban- 
kietą, kurs įvyks vasario 25 
d., Šv. Kazimiero Akademi
jos auditorijoj.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEUNOiS * * ★ 7

I
Ieva Lukošiūte, fin. rašt

Vaidyba

bus atnašautos antradie- 
Švč. Panelės Marijos pa-

gimines, draugus ir pa- 
ir kartu su mumis pasi-

A

I
&

yra .

i

»

pra
žuvo 
18 d. 
savo numylėtą' šalį.

Draugija Šv. Elzbietos ' 
Town of Lake, laikys meti
nį susirinkimą sekmadienį 

l sausio 21 d., 1 vai. popiet 
' mokyklos kambaryje. Visos 
' narės turi susirinkti.

Cicero. — Draugystė Lie
tuvos Kareivių susirinkimas 
sekmadienį, s- sio 21 d., po
piet Liuosybės svetainėj. Vi
siems svarbu metinė atskai
ta. Revizijas komisija pa
tieks platų raportą. Ateiki
te visi ir tėmykite Kareivių 
draugiją, tai pirma po Rau- , 
donos Rožės klūbo, kaip na
riai, taip ir turtu. Praeity 
ir šiandieną viskas buvo ge
rai; pašalpa ir pomirtinė iš
mokama. Bet dėl ateities 
rimtai reikia pagalvoti. Aiš
ku. be reformų negalėsime 
gyvuoti. Dabar kaip tik lai
kas pradėti. Tad, visi būki
te susirinkime ir tarkim!s 
dėl ateities. D.—

Marąrette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5- 
tas skyrius laikys metinį su
sirinkimą sekmadienį, sau
sio 21 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos svetainėje, prie 68- 
tos ir Washtenaw gatvių 
Chicagoje. Į metinį susirin
kimą prašome skaitlingai a- 
teiti. i Valdyba

BALF 4 skyriaus svarbus 
susirinkimas įvyks sekma 
dienį, sausio 21 d., 12:30 
vai., parapijos salėje. Visi 
nariai malonėkite dalyvau 
ti, nes susirinkimas yra 
svarbus.

Bronius Tūbelis, sekr

revizijos komiteto. Tarsi 
mes apie rengiamą draugi 
jos metinį vakarą, kuris į 
vyks vasario 30 d.

lumos kapo. Gelbėtojai dir- I 
bo 8 valandas. Devyni ang
lių kasyklos darbininkai ap-

DIEPPE. Prancūzija. — 
Geležinkelio traukinio nelai
mėje prie 
Caux, šiaurėje

Saint-V alery-en- 
nuo Dieppe,

Sausio 21 d., I vai. popiet, 
paprastoj vietoj, įvyks svar
bus draugijos Lietuvos Ūki- anksti sausio 18 dieną, tapo 
ninlfo metinis susirinkimas nAZ'
Išgirsime raoortą iš knygų

120 asmenų užmušta ir 200 
sužeista.

Mm. 2 c. BRONENAS
KASMAUSKAS

(U. S. N. R.)
Pagal karo valdininkų 
nešimo jo tėveliams 
Pacifiko jūrose, Spalio 
1944 m„ kovodamas už

Gimęs Chicagoje, Kovo 18 d„ 1925 m.
Paliko dideliame nuliūdime: tėvelius Stanislovą ir Pran

cišką (po tėvais Beinoraitė), seserį Sabina Smith ir jos vy
rą Henry; brolį Raimundą ir jo moterį Teklę, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo užpra
šėme gedulingas Šv. Mišias, kurios 
nį, Sausio 23 d., 1945 m., Gimimo 
rapijos bažnyčioje, 8:40 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus — 
žįstamus dalyvauti šiose "pamaldose 
melsti už a. a. Jūreivio Broneno sielą, Po pamaldų kviečia
me į namus.

Nuliūdę:
Tėveliai, Sesuo, Brolis, švogeris, švogerka ir Visos Ki

tos Giminės.

t-A
l-st LIEUT. RICHARD 

E. KEKSTAS

Ištraukė lavonus
McALESTER. Okla. —

Apdegę lavonai devynių mai- 
nierių (anglių kasėjų) buvo pietrytinėje Okla-
ištraukti sausio 18 dieną iš homos anglių kasykloje įvy- 
po žemių, iš 2,600 pėdų gi- ko sprogimas.

PFC 4VALTER F.
JAKSIBAGA,
U. S. Army

Žuvo gindamas savo Tėvy
nę Prancūzijoje, Gruodžio 
22 d.. 1944 m.

Gimęs Chicagoje, Rugsėjo 1 d., 1925 m.
Velionis paliko dideliame nuliūdime: tėvą Feliksą, motinėlę 

Olimpiją (po tėvais Šimkaitė), dvi seseris Theodorą ir Jozefi- 
ną, tetulę Benigną ir jos vyrą Aleksandrą Gimbutus ir jų 
šeimą; krikšto tėvelius tetulę Petronėlę ir dėdę Jaksibagą, 
ir tetulę Oną Jaksibagą ir jos dukterį Estelle ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, užpra
šėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis), kurios bus 
atnašaujamos pirmadienį, Sausio 22 d., 1945 m., Nekalto 
Parsidėjimo švč. Panelės Marijos parap. bažnyčioje, 8:30 
vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. karžygio Walter sielą.

Nuliūdę:
Tėveliai, Seserys, Tetos, Dėdės, ir Visos Kitos Giminės.

PETER TROOST MONUMENTS

AGENTU iCOMIHA. 
PRIE MUS 
HTT'AUPY 

a M1N KLŲ
MUS JŪSŲ

KRF1PKTTRS
IK

1 v uta gju f 
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI

Geriausio Matcriolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilna patenkinimu.

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT COŠtai vienas iš musų gražių 

paminklinių produktų.
*37 \ «E-STKRN ĄVE

Netoli Grand Avė.J
«EF!EEY 6103

Gelbėkite U. S. kareivių gyvybes — 
aukokite savo kraują per Raud. Kryžių.

H NULIŪDIMO i 
iM

VALANDOJE
< •

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

Laimingi
Jrozas ir Uršulė Žukaus-1 

kai, 18 kolonijos stambūs 
biznieriai, 2126 S. Halsted 
st., šiomis dienomis su rei
kalais važiavę į Hinsdale 
Marijonų ūkį. ant slidaus 
kelio paslydus ir apsiver
tus jų autcmobiliui, stebuk
lingai išliko nesužeisti, tik 
gerokai išgąsdinti ir 
purtinti. Dabar gydosi 
vo namuose.

Biznieriai 
pavyzdingi
dos parap. parapijiečiai ir 
dideli ir labai duosnūs au
kotojai parapijos reika
lams. Anais metais parapi
jos vakarienei Žukauskai 
paaukavo karvę.

Nuoširdžią reiškiu užuo
jautą nukentėj asiems biz
nieriams Žukauskams.

“Drargo’' rep.

Žukauskai 
Dievo Apveiz- ;

Pirkite karo bonus

Skelbkitės “Drauge

B. A. L A C H A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Gyveno pirm įstojant į tarny
bą. adresu 9832 S. CS rpenter

Street
Pagal karo vadovybės pra

nešimą garbingai žuvo Italijo
je gindamas savo numylėtą 
šalį. Lapkričio 26 d.. 1943 m., 
vos sulaukęs 23 metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime 

motiną Valeriją Kekstienę (po 
tėvais Klimaitė); brolį Kve- 
rencą (V. S. Army); tetą Emi

liją Kekstajtę ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados neužmiršime. Lai gai

lestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Atmindami jo liūdną prasišalinimą. iš 

keturias gedulingas šv. Mišias, kurios 
pirmadienį. Saus. 22. 
kytos Visų šventų parap. bažnyčioje, 
kytos Aušros Vartų parap. bažnyčioje, 
rijonų Seminarijos koplyčioje, 
žiuoto Seserų Vienuolyno

Kviečiame visus gimines, 
lyvauti šiose pamaldose ir 
karžygio Richard sielą.

Nuliūdę pasilieka:
Motina. Brolis. Teta ir Visos Kitos. Giminės.

PERSONA LIZEIJ MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICŲI.AR PEOPLE PREFER TROOST PRODLCTIONS 
DISTRIBL’TORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Mot Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The \Vorld. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

mūsų tarpo, užprašėme 
Mišias, kurios visos bus atnašaujamos 

1945. Vienos (su egzekvijomis) bus atlai- 
8 v. ryto. Kitos bus atlai- 
7:15 vai. ryto. Taipgi Ala- 

Hinsdale. III. ir Jėzaus Nukry- 
koplyčioje, Pennsylvanijos valstijoje.
draugus, kaimynus ir pažįstamus da- 
kartu su mumis pasimelsti už a.

KREIPKITĖS PRIE—

IOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

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

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

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

Tel. ESTebrook 3G45 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vai.

PRANCIŠKUS YUCIUS
Gyveno dresu 1626 South Ruble Street, tel. YARds 5103. 
Mirė Sausio 17d., 1945m., 8:00 vai. ryte, sulaukęs 63m. amž. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Stugių parapijos, 

Žimainių kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 brolius Antaną ir Mykolą; 

seserę Oną VVaichas ir jos vyrą Antaną; švogerį Juozapą Poš
ką ir jo šeimą; 3 pusbrolius Juozapą Snyderį, Frank Snyderį, 
ir Albertą Smith; ir daug kitų gimimų, draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas Simono M. Skudo koplyčioje, po 
adresu 718 West 18th Street.

Laidotuvės įvyks pirmadienyje, Sausio 22d., 1945m. Iš ko
plyčios 8:30 valandą ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka:—
Broliai, Sesuo, švogeris, Pusbroliai ir visos kitos 
mūsų Giminės.

Laidotuvių direktorius — Simonas Skudas, telefono nume
ris — MONrce 3377.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

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

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. T. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
 Telephone YARds 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST
MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Phone YARDS 0781
EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 
COMmodore 

PULlman

2515
5765
1270

Split by PDF Splitter
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1 Tėvu Marijonų Bendradarbių Metine Vakarienė!
MARIJONŲ SEMINARIJOS DEŠIMTS (10) METŲSUKAKTĮ PAMINĖTI

Jvyks Sekmadienį, Sausio (January) mėn. 11 d., 1945 m. W
VAKARIENĖ PRASIDĖS 6:00 VALANDĄ VAKARE. TĖMYKITE TOLIMESNIUS PRANEŠIMUS MUSŲ SPAUDOJ.

* -

Gimimo Švenčiausios Panelės Marijos Parap. Salėje
6820 SOUTH WASHTENAW AVENUE, CHICAGO

Iš karo gyvenimo

Žuvo kovos lauke lietuvis lakūnas
MŪSIŠKIAI VOKIETIJOJ Trijuose karo laukuose

l

Benson

600 stojo eilėn pirkti 
cigariečių

Indiana valstijos žavu-
I

Marie B. Juris gyvena 
Meade avė.

leitenantas Richard Kekstas
JIS YRA DALYVAVĘS AFRIKOS IR EUROPOS MŪ

ŠIUOSE. TURĖJO PASIŽYMĖJIMO ŽENKLUS

lst Lt. Richard E. Kek
stas buvo pasigendamas ka
ro veiksmuose nuo lapkričio 
26 d., 1943 m. Dabar gauta 
oficiali žinia, kad Lt. Kek
stas žuvo karo lauke. Jo mo
tina Mrs. Valerija Kekstas 
gyvena 9832 Carpenter 
Chicago. III.

♦ * JĮ:

BUVO 23 METŲ
Leitenantas Richard Kek

stas buvo 23 metų, kai jį iš
tiko mirtis kovos lauke. Jis 
yra baigęs Visų Šventųjų lie
tuvių parapijos pradžios mo
kyklą ir Tilden Tech. high 
school, kurią baigė aukštais 
pasižymėjimais. Išėjęs iš 
mokyklos, jis praleido dve
jus metus CCC stovykloje 
kaipo grupės vadas. Pirm 
įstojimo savanoriu į gink
luotas jėgas, lt. Kekstas dir
bo Goodman Manufacturing 
kompanijoje, tool ir die sky
riuje.

* » *
NUSKRIDO AFRIKON

Prisipažino
str..

John Carey, 14 metų. 
Donald Lueing. 15 metų, bu
vo nugabenti į jaunamečių 
namą praeitą ketvirtadienį 
po to, kai jie prisipažino, 
jog įvykdė 12 vagysčių ap- 
kraustydami apartamenuts, 
pasiimdami iš jų $440 ir 

i brangakmenių .
* * *

Vienai dienai
Miss Daisy Ellison, 59 me

tų, buvo nuteista vienai die
nai kalėjiman kaltinant, jog 
ji pavogė paltą 
riall Tanraith.

iš Mrs. Me-

žuvo
ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUJE IŠ ILLINOIS VALSTIJOS 

YRA 89 VYRAI, IŠ JŲ 54 IŠ CHICAGOS IR APY
LINKĖS.

Beggendorf miestas, Vo
kietijoj, kurį užėmę ameri
kiečiai traukia toliau Vokie
tijon. Ar toli pėsčias nuei
tum? Ar daug ginklų, amu-i 
nicijos galėtum panešti? 
Kas kita motorizuoti veži
mai. Jie Amerikoj gamina-’ 
mi mūs perkamais karo bo- 
nais. Norime greičiau karą 
laimėti, pirkime daugiau ka
ro bonų.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas sausio 
18 dieną pranešė 1,703 Jung
tinių Valstybių kareivių pa
vardes, kurie žuvo Vidurže
mio, pietų Pacifiko ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo frontuose- Dauguma iš 
jų žuvo Viduržemio apylin
kės kovose.

žuvusiųjų karių skaičiuje

89 vyrai yra iš Illinois vals
tijos. iš jų 54 yra iš Chica
gos ir jos apylinkės.

Žuvusiųjų skaičiuje yra 
pvt. Tony J. Juris, jo žmona 
Mrs. 
5343

Iš
šiųjų skaičiuje yra 10 vyrų, 
iš Wisconsin — 39 vyrai.

Europos karo lauke

3,153 amerikiečiai kariai sužeisti
SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 194 VYRAI YRA IŠ ILLINOIS 

VALSTIJOS, IŠ JŲ 118 YRA IŠ CHICAGOS IR JOS 
APYLINKĖS.

—

Kur randasi Belgijos 
karalius Leooold

NEVY YORK.
ir Hedges krautuvė gavo 250 
kartūnų cigariečių sausio 18 
dieną ir pradėjo juos parda
vinėti kartūnais. Mažiau 
kaip pusvalandi 600 asmenį; 
buvo eilėje prie krautuvės 
laukdami nusipirkti cigarie
čių. Du policininkai buvo pa
šaukti prižiūrėti tvarką.

“Aš nežinau kaip žinia pa
sklido”, — krautuvės vedė
jas pareiškė. “Mes gauname 
cigariečių siuntinius du kar
tus dienoje ir ne tomis pa
čiomis valandomis kiekvie
ną dieną, bet už kelių minu- 
čų ten buvo eilė kostumie- 
rių.”

I

1,000 plunksnakočių 
rado kambaryje

i

X Marijona Vaičiūnienė, 
Moterų Sąjungos centro il
gametė sekretorė, gyvenan
ti adresu 1927 So. 49 Avė., 
Cicero, staiga rimtai susir
go.

X Karpių šeima, Chicago 
Heights, III., liūdi netekus 
sūnaus Mykolo Riaubos, ku
ris. Karo Departamento pra 
nešimu, yra žuvęs kur nors 
Pacifike.

X Vyčiai ir vytiškos dva. 
sios senimas rytoj 2 vai. po
piet, Darius-Girėnas salėje 
turės konferenciją, kuri, 
matyt iš paskelbtos progra
mos, bus įdomi. Visi kvie
čiami dalyvauti

Į Dėdės Šamo kariuomesę 
įstojo 6 birželio, 1942 m., ir 
buvo pasiutas į San Antonio 
lavintis lėktuvo vairuotoju. 
Vasario 1 d.. 1943 m. jis ga
vo sidabrinius sparnus ir 
antrojo leitenanto laipsnį. 
Neužilgo tapo paskirtas val
dyti B-26 Marander lėktuvą, 
kuriuo nuskrido Afrikon. 
Spalių mėnesį, 1943 m., bu
vo pakeltas į pirmojo leite
nanto laipsnį. Bombardavi
mo misija virš Romos buvo 
jo nelaimingas skridimas. 
Pastebėta, kad jo lėktuvas 
nukrito Tyrrenian jūron, ku
ri yra tarp Italijos ir jo bu
vusios bazės Sardinijoje.

* * *
PASIŽYMĖJĘS VYRAS

* •

Apvogė
John Balcher 

licijai praeitą ketvirtadienį, 
kad iš jo kambario Dorset 
viešbutyje. 4943 Sheridan 
rd., buvo pavogta radijas, už 
$35 ir $358.

* * *

Mirė kelyje

*

Louis Bercamo, 54 metų. 
3530 W. Harrison str., Great 
Northern name. 20 W. Jack- 
son blvd., eleveitoriaus val
dytoją. ištiko širdies ataka’ 
prie Statė str. ir Jackson 
blvd.. praeitą ketvirtadienį. 
Jis mirė vežant į ligoninę.

ZURICH. Šveicarija. — 
Belgijos karalius Leopoldas 
III, kuris pirmiau buvo in
ternuotas Bavarijoje, nese
nai buvo perkeltas į Bad Go- 
desberg, apie tai buvo pra
nešta sausio 18 dieną. Pierre 
Lavai ir kiti prancūzai poli
tikai laikomi kaipo belais
viai tame pačiame viešbuty
je su Leopoldu, taip yra sa
koma. Pranešimas sako, kad 
viešbutis aptvertas vielomis 
ir saugomas nacių.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas sausio 
18 dieną paskelbė 3.153 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos karo 
laukuose.

: Sužeistųjų skaičiuje iš 
Illinois valstijos yra 194 vy
rai, iš jų 118 yra iš Chicagos 
ir jos apylinkės.

*

Pasižvalgius gyvenime

Štai kokie atsitikimai esti

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. Francis J. Bunda, jo se
suo Miss Mae Bunda gyvena 
1408 So. Kenilvvorth str.. 
Berwyn; pvt. Joseph F. Bu- 
landa, jo žmona Mrs.
nice Bulanda gyvena 4632 
So. Sacramento str.

Ber-

Iš Indiana valstijos 12 vy
rų yra sužeistųjų skaičiuje.

ČIA PADUODAME ĮVAIRIUS 
MUS IŠ ĮVAIRŲ VIETŲ. 
NA GYVENIME.

■ ne

GYVENIMO ATSITIKI-
BAISIŲ ĮVYKIŲ BŪ-

Lietuva nenori nei naciz 
mo, nei bolševizmo.

J

vai. 
me-

Iš baimes...
i

Koncertas
Vasario 4 dieną. 4:30 

po pietų bus “Draugo” 
tinis koncertas, Sokol Hali.
2345 So. Kedzie avė. Koncer
tas bus labai įdomus. Visi 
kviečiami atvykti į koncertą.

Kai lt. Kėkštą ištiko mir
tis. jis turėjo jau užsitarna
vęs Oro medalį su keturiais 
ąžuolo lapais ir Distinguish- 
ed Flying Cross. už tarnybą 
Amerikoje, ir Afrikos-Euro- 
pcs tarnyboje, kur dalyvavo 
trijuose dideliuose mūšiuose.

Už a. a. lt. Richard Kėkš
to sielą bus atnašaujamos 
šv. mišios su egzekvijomis 
sausio 22 d., 8 vai. ryte. Vi
sų Šventųjų lietuvių para
pijos bažnyčioje ir kitose 
bažnyčiose.

Sužeidė
Mrs. Ida Harman sužeista 

praeitą ketvirtadienį, kai ją 
palietė gatvekaris, prie 
Grand avė. ir Statė str. Ji 
buvo nugabesta ligoninėn.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite 
užsakymus sekančiu adresu:

f r

kitos

Kny 
visai 
savo

BAY CITY, Mich. — Ka
dangi Mrs. Constance Xano- 
wiak bijojo, kad jos 17 me
tų sūnus James gali “išaug
ti girtuokliu”, ji nušovė savo 
sūnų sausio 17 dieną, kai jis 
miegojo. Ir paskui motina 
perpiovė savo riešą su skus
tuvu ir pašaukė policiją, kad 
ji atvyktų į namus. Ji buvo 
nugabenta į ligoninę, kur 
gydytojai pareiškė, kad ga
limas dalykas, jog ji pa
sveiks.

Apiplėšė, bet •••
> NEW YORK.
plėšikai atėjo į taverną sau
sio 17 dieną ir parodė šiek 
tiek gailestingumo taverno 
savininkui John Cavallar’ui. 
Plėšikai paėmė 3 butelius 
whisky. $200 ir Cavalario 
paltą. Kai taverno šeiminin
kas paprašė, kad jie neiš
neštų vaistų nuo nervų, plė
šikai išėmė iš jo palto kiše
nės vaistus nuo nervų ir 
grąžino savininkui — tuojau 
vartojimui.

Keturi

LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III

Prisidėkite prie J.A.V. karo laimėjimo — 
pirkite kuodaugiausia Karo Bonų.

NEW YORK. — Valdžia 
sulaikė George Wilbur Gros- 
by sausio 18 dieną, kaltinant 
sulaužant exporto taisykles. 
Agentai jo kambaryje rado 
1,000 fontaninių plunksna
kočių, 27 rankinius laikro
džius, 10 cigariečių žiebtu
vėlių, 24 poras kojinių ir ki
tų reikmenų. Grosby buvo 
kaltinamas, kad pardavė to
kius dalykus užjūryje. U. S. 
advokato padėjėjas jį nupa
sakojo kaipo “labiausiai ži
nomą Amerikos sailorą Ang
lijoje”.

f

Trys žuvo gaisre

I vai

Du
PARYŽIUS. — Du U. S. 

kareiviai buvo pakarti, vie
nas už užpuolimą ir kitas už 
žmogžudystę, po to. kai jų 
pasmerkimai buvo peržiūrėti 
ir patvirtinti gen. Dwight D. 
Eisenhowerio, štabas prane
šė sausio 18 dieną.

Skelbkitės “Drauge”

PITTSBURGH. — Du 
kai ir vyras mirtinai apde
gė anksti sausio 19 dieną, 
kai dviejų aukštų namą pa
lietė gaisras, North Brad- 
dock priemiestyje.

Vaikai buvo atpažinti kai
po Jack Melden, 12 metų, 
ir Billie Melden, 3 metų. Ap
degęs vyras manoma būsiąs 
vaikų tėvas ar jų senelis. Jų 

i motina ir trys kiti vaikai pa
bėgo iš ugnies nagų.

i

X Tėvų Marijonų Semina
rijos dešimtmečio sukaktis 
bus paminėta rytoj vakare. 
Gimimo Panelės Šv. para
pijos salėj, bankietu ir gra
žia menine programa. Tiki 
masi daug žymių svečių iš 
Chicago ir toliau.

X Juozas Puplesis, Tėvą 
Marijonų Bendradarbių Dr- 
jos garbės narys, ir Alex 
Dargis, senas Chicago lie
tuvių veikėjas, sako, 
labai daug žmonių yra 
domėję rytoj būsima 
dradarbių vakariene.

X Pianistas V. Bacevi 
čius jau atvyko į Chicago 
Rytoj Kimball Hali, pri'- 
Wabash ir Jackson gatvių 
vakare 8 vai. duos koncer- 

i tą. Programoj dalyvaus i: 
Sasnausko choras. Koncer
tas ruošiamas “Muzikos ži
nių” dešimtmečiui paminėt’

kad 
susi- 
ben-

X Stanislova Vidugiraitė, 
žinoma Dievo Apvaizdos par 
rapijos dainininkė, sausio 
20 d. ištekės už Mykolo Ur- 
banski. šliūbas bus 4:30 v. 
popiet, Dievo Apvaizdos baž 
nyčioje. Vestuvių puota — 
Little Bohemia restorane.

BROKER
Evftrything to the Hne of 

Furniture

JI C ALLEN 
(JleJauskas) 
Furtnrv Repreeentatfve 

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MART 
For appototment caO —

REPURTJC 8051

WHOLESALE 
FURNITURE

X Kun. M. Jodka, MIC. 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas, praneša, kad 1944 m 
Aušros Vartų bažnyčioj bu 
vo: 17 šliūbų, 43 krikštai 
24 vaikai priėmė pirmąją 
šv. Komuniją, Sutvirtinimo 
Sakramentas suteiktas 86 
asmenų ir iš bažnyčios į am
žinąjį atilsį palydėta 30 as
menų.

X Kun. V’. čižauskas. Chi 
huahua diecezijos, Meksikoj, 
savo vyskupo Antonio y Va- 
lencia paskolintas San Diego 
diecezijoj, California, dar
buotis smarkiai augančiose 
meksikonų kolonijose. Kun. 
V. čižauskas čikagiečiams 
yra gerai žinomas.
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