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OKUPAVO
B U Š A I A P E I N A P O Z N A N M A , SKUBA Į VOKIETIJA

Išlygino Nacių Įsiveržimą Belgijoje;, į
1-oji Armija Pradėjo Naują Puolimą'

Goldboch

amerikiečiai dabar turi vie- .
ną, 40 mylių ilgio liniją;
prieš Siegfried liniją.
Vakariniam fronte jau- Į x
čiama rezultatai rusų ofen- j
šyvos rytuose, k. t^ nacių •
pasitraukimas iki Roer JI• [pės
ir apstojimas nacių a'takų Alsace.
-- .__ , cA

B-29 Lėktuvai Vėl Atakavo Tokyo,
Sunaikino Apie 75 Japonu; Lėktuvus
dien atakavo Tokyo. Orinė
kus Japonijos sostinėje, i r
se karose numušta. 75 ja
turėjo atmušti didelį skai
ponų lėktuvai. Penki mūsų
čių priešo lėktuvui
milžinai negrįžo.
Tuo pat metu kita B-29 ! Ataka ant Saigon užklujėga skrido iš Indijos ata- [ po japonus' nepasiruošusius
kuoti S-aigon, japonų bazę j apginti.

LITH.

Angerburg^

P A R Y Ž I U S , , sausio 28.— lias nuo Dusssldorf.
Nežiūrint didelio
sniego,
Trečios armijos pasistū
Amerikos 1-oji armija pra mėjimas panaikino paskatidėjo didelę ofensyvą prieš nias nacių Ardennes įsiver- '
vokiečius. Vėliausi raportai j žimo pozicijas,
s a k e amerikiečiai daro "ge-f
Nacių
ofensyvą Alsaee--^
rą p r o g r e s ą . "
Į jau susilpnėjo. Sąjunginiu- i.
Trečioji J A V armija, pa- kai dabar laiko iniciatyvą. ]
sivariusi
pirmyn keturias į visam vakariniam fronte.
į'
mylias 23 mylių frontu, už- j Trečiai * ir pirmai armi- į
ėmė d a u g i a u negu 12 mies- j joms sujungus savo l i n i j a s . '

telių ir įsteigė penkias po
zicijas vakariniam Our upes krante, kuri yra Liuksembergo-Vokietijos siena,
šiaurėje Amerikos 9-toji
ir britų 2-oji armijos sukonsolidavo savo pozicijas
vakariniam Roer upšs krante Vokietijoje, tik 25 my-

Kdunos

£Ląbįa» • T»lsi!

-f«AGU

CZfCH

Raportai sako rusų šarvuočiai veržiasi f Lenkijos-Vokietijos rubežiaus apylinkę,
94 mylias j rytus nuo Berlyno^ 53 mylias, šiaurvakariuose nuo Poznanijos. Rusų k a
riuomene apsupo Poznaniją ir moša ten sugautus nacius. Ties Zpaszyn rusai stovi
tik 58 mylias nuo Frankfurt-on-Oder. P i e t o s e Konevo armija puola Breslaują, o
2-roji baltgndžių armija veržiasi į Karali •.učių, Rytprūsių sostinę.
(Acme-Drangas Telehoto.)

CHEDUBA

Baigia išvaryti Nacius Iš Lietuvos;
Naciai Naikina Karaliaučiaus Miestą
LONDONAS, sausio 28- — Iš Maskvos pranešta, kad
Į rusų kariuomene galų gale okupavo Klaipėdą ir baigė išl varyti paskutiniuosius nacius iš Lietuvos.
Rusai taipgi sake jų tankai jau pasiekė Karaliau
čiaus, Bytprūsių sostines, pakraščius ir atakuoja nacių
pozicijas ten. Iš Karaliaučiaus miesto kyla_dideli dūmai
ir girdisi sprogimai, kas veikiausiai reiškia, kad naciai
žino, j°g negales atsilaikyti ir dėlto pradėjo miestą nai
kinti.
Rusų kariuomene apsupo Poznaniją, vakarinėj Len^j°jr ir dabar naikma ten sugautą nacių garnizoną. Tas
centrą^ kaip tik pastojo rusams kelią j Berlyną.
Anot Maskvos radijo, lėktuvai stovi Berlyno aerod
rome, paruošti greitam išvežimui aukštųjų nacių oficia
lu, ir keliose geležinkelio stotyse traukiniai taipgi stovi
pasiruošę tam pačiam tikslni.
Pietvakariuose nuo Ka"
"
rusai
pasistūmėjo
per Visraliaučiaus rusai užėmė de
vynias nacių pozicijas, ir 'a žemupę ir apsupo Torun,
tuo sutriuškino "nepralau 80 mylių į šiaurryčius nuo
žiamas" nacių Mazurijos e- Poznanijos. Kiti tos armi
jos daliniai įsilaužė į Elžerų linijas. Pietiniam fronto gale ru bing uostą, Prūsuose, o
sai užeme penkis" didelius šiaurėje nuo Elbingo pasie
pramones centrus Silezijo kė Danzigo įlanką
Dvi rusų- armijos užeme
je, ir Berlynas pripažino,
560 kaimu ir
jis jau "nebeteko" tų

valdo daugiau negu du treč
dalius tos vokiečių provin
cijos.
Nacių komanda pripaži
no anksčiau, kad rusų da
liniai jau pasiekė Obra upe, kuri teka. per Vokieti
jos Brandenburgo provinci
ją iki 75 mylių nuo Berly
no: Anot priešo, vienas ru
sų dalinys pasiekęs Bentschen .miestą prie Obra
kranto, 96 mylias nuo Ber
lyno.

WASHINGTON, sausio
LONDONAS, sausio 27.- nija — Oder upė — paties
SU SĄJ-KŲ JĖGOM, pie
tvakarine Azija, sausio 27. 27. — Senate - parodoma Aukštieji Amerikos patarė- • Berlyno pripažinimu, jau
— Sąjungininkų Vgrtaing daugiau norcr greit balsuo- j jai gal tarsis Italijoj ir j pereita bent 12 vietų 105
išlipus Cbeduba saloje, pie- ti dėl Henry WaUace užgy- i Prancūzijoj pirm. negu su- j mylių ilgumo frontu Silezi
tvakariuos nuo Ramree. i irimo ar -atmetimo Preky-< eis Prez. Rooseveltas, Min. joje, kur rusai taipgi puola
pietryčius nuo Akyab, at- iJbos Sekretoriaus ir skolini- į Pirm. Cmirchill ir Prem. Breslaują.
Dar kita ru^ų armija prarodo, jog kova prieš japo- |mo- agentūrų viršininko vie- | Stalin.
nus Burmoje eina prie pa- I tai.
Amerikiečiai : patarėjai."siveržė per Karpatų kalnus
Crekybos komitetas bal- kurie čia suėjo su aukštais "Iki 175 ^mylias nuo Vienos.
baigos.
Australijos sostinės. Šie da
orpu-*, V a 3 a n *
^ ^ ^ kariai S savo rekomendacijos reika- Anglijos politikieriais, kad. liniai per savaite laiko pa
GEN. MacARTHUR ŠTA- : - _ ~ c s armijc
išrišti
britų-amerikiečių
BASy Luzon, sausio 28. — sas sutriuškino priešo kon-i'^žemė Myohaung, KaladauĮlu, ir didžiuma Jbalsų buvo
z_z\
už
atmetimą
Wallace
no
skirtumus,
neva pareiškę, sivarė' suvirs 165 mylias.
šiaurryčiuose
šios dienos
komunikatas trataką ir užėmė du mies- *****
;
šiaurvakarinėj Lenkijoj
Akyab, o japonų jėgos toj minacijos toms atsakomin- kad Amerika mano imti
pranešė, kad amerikiečiai tus.
goms pareigoms.
stiprią poziciją
Europos
užėmė Angeles miestą, 44 . Prie Clark aerodromo srity pasitraukė rytuosna.
Manoma, kad Senatas ga reikaluose.
mylias nao Manuos.
į amerikiečiai
sistematiškai į
li pirmadieny balsuoti WaAngeles "stovi 10 mylių valo japonus iš kalnų piet-l
llace paskyrimo reikalu be
LONDONAS, sausio 2 8 . - I ir Maskvoj sudarytas "Laišiaurvakariuose nuo San vakariuose nuo pakilimo
jokių rekomendacijų iš pre
Raportas
iš Stokholmo sa ! svos Vokietijos.'* komitetas
Fernando, Pampanga pro- aikščių. Tą reikia atlikti, '
kybos komiteto. '
kė anti-Hitlerinė partija ' dabar svarsto tą planą.
vincijcs sostinės^
kadangi japonai iš kalnų
—i
TuiTiN-iA
PARYŽIUS, sausio 27.— Vokietijoje -pasiuntė
CHUNGKING, sausio 28.
savo v Anksčiau čia gauti ganRosario-San Manuel sri- apšaudo aerodromą.
Aukšti diplomatmiai sluok atstovą į Maskvą, kur jis i dai — gal nacių propagan
— Kinijos komanda sakė .SUBMARINAI. NUDĖJO
sniai raportuoja kad Pa Rusijos vyriausybei įteikęs distų inspiruoti — sakė Vo
Kukong priemiesčiuose įvy
/
ryžiuje dabar vyksta pasi "raštišką pasiūlijimą."
kietija mano pasiduoti kaip
kusioj kovoj išmušta 1,000
tarimai,
kurių
svarbiausias
WASHINGTON,
sausio
,
japonų karių. Daug mažėsManoma pasiūlijimas nu tik Karaliaučius bus užim
tikslas
esąs
paruosti
dirvą
27.
—
Amerikos
submari'
rodė planą tai partijai už tas.
CHICAGO, sausio 27 —„užsiima vien karo gamyba, nė kiniečių jėga buvo vi-'
įvyksiančiai "Trijų Didžių valdyti Vokietiją ir pasi
1
nai
nuskandino
kitą
21
ja
Informuoti sluoksniai nePrez. Roosevelto įsakymas
v
^
^ ^
sunaikinta.
f .
manT^A^
jų" konferencijaiponų
laivą,
jų
tarpe
lengvą
I
priduoda
svorio nė vienam
duoti sąjungininkams. "Su
« MontgomeJI
nu t e g a l i
Japonų jėgos i š šiaurės
armijai perimti
[ ^ Jis ^ taip k opat
ngresaa
Tie patys sluoksniai ma prasta." kad rusų valdžia tų gandų.
kreiserį.
Tai
buvo
15-tas
netoli Cbenhsien.
ry Ward & Co. nuosavybes " .
^ ^
tokį
j e i g u randasi
no, kad viena pasėka šių
kiti dalinai gresia dviem submarinų nuskandintas ja
" H kas nepakluso War Labor bet
ponų kreiseris ir 979-tas pasitarimų bus kvietimas
se miestuose buvo neteisė- Board'o nurodymu, kurie punktam arčiau Kukong.
Generolui De Gaulle daly
Vienas pranešimas sakė visokių rūšių laivas.
tas pagal Konstitucijos nu yra vien tik patariamojo
vauti kituose Rooseveltjaponų ofensyvą baigti Canmatytas teises.
ROMA, sausio 28. — Per srity, aštuonias mybas šiauCburcnill-Stalin posėdžiuo
ton-Hankow geležinkelio už
Teisėjas P. Sullivan tei- i
praeitas -tris savaites Ita 'rėje nuo Faenza.
se.
gė, kad Konstitucija neduoArmija valdys nuosavy ėmimą, gresia eilei ' 'antraSąjungininkų
patruliai
lijoje veikia vien tik nacių
efliu" Amerikos
lėktuvų
prokuroras
da, nei karo darbą taryba bes l kadangi
patruliai. Iš to čia daroma ' pastaruoju laiku rado daug
CHICAGO, sausio 27. —
bazių.
neturėjo
teisės
perimti Biddle sakė valdžia apeliuos
išvadų, kad naciai gal ruo , spygliuotos vielos tvorų ir
Laikydamas revolverį ir
Wards. kadangi nuosavy-> Teisėjo Sullivan nuosprenšiasi pasitraukti iš Italijos. naujų minų bei kelio blo
grasindamas užmušti j \ ir
KALENDORTDS
bės nėra karo zonoje ir ne- , dį. Rėmimui tos galimybės, kadų. Lakūnai matė dide
SOUTH DARTMOUTH.
jos anūkę, jaunas vagilis
Sausio 29 d.: 8v.
ciškus Salezietis; senovės: ir jo jauna draugė iškratė Mass.. sausio 27. — Bom buvo eilė neišaiškintų spro lius nacių reikmenų sandė
kambarius 7949 S. Camp ba krito ant namo šiame gimų užpakaly priešo lini lius Po klony.
Girkantas ir Santvaras.
Sąjungininkų laivai per
bell av. ir pabėgo su $1600 mieste, namą sunaikino ir jų, kas gali reikšti, kad na
PRIB8AKINIS JAV LAI- j
NEW YORKAS, sausio
Sausio 30 d.: Bv. Marti
užmušė 81 metų amžapn ciai išsprogdina įrengimus devynias dienas bombarda
pinigą Įs,
VYNO STABAS, u o s i o 28. 27. — Sidney Hillman, CIO
nas; senovė*: Manvylis ir
Ura, Heler Zsrhsrski moterį ir gal jos sūnų. Ma pirm negu pasitrauks. Vie vo priešo sandėlius ir po
— Adm. Cbester W. Ni-' Political Actlon komiteto
zUbonė.
Prancuzijos-Italijos
60, pranešė, kad vyrukas noma ta bomba netyčia iš nas toks sprogimas įvyko zicijas
mitx nukėlė savo štabą toli pirmininką*, atsišaukė \ ra8-tos armijos fronte Lugo pasieny.
pabeldė j duris ir kuomet krito iš lėktuvo.
| vakarus nuo Peari Har- jonų vidus visa kuo ramti
o&»s
Armija ir laivynas sakė
ji atidarė, atkso
bor. tam, kad būti arčiau Henry Waūace nominaciją
Nebus
dideles
atmainoa
Prekybos
Sekretoriatui.
rk Jeje , namus, Jie liepė 'lėktuvas dar neatpažintas
PaciTiko operacijų.

Okupavo Dar Vieną Miestą Luzon'e

Mano Trys Didieji'
Kvies Gen. De GauIIe

Krniečiiį Garnizonas
Išmušė 1,000 Japonu

VYard Užėmimas Neteisėtas - Sullivan

įSako Maskva Gavo Taikos Pasiūlijimą

21 JAPONIJOS LAIVA

Mano Naciai Planuoja Bėgti !s Italijos

VAIKEŽMTMERGSĖ

PAGROBĖ $1.600

BOMBA IŠ LĖKTUVO
SUNAIKINO NAMĄ

Nimrtz Arčiau Japonų PAC REMIA WALLACE

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybe!

t * * #

DTESRASnS

SUDARĖ PLASUS G. O. P. VEDCDfUI

Iietnvcri šis karas baisesnis už pirmąjį

nyčioj. Per tą laikotarpį
Ii straipsnio paaiškėjo,; sijoms sorinkta $150,643.00.
virš trijų asflrfomi ir pusės I kad per 10 metą 3,634,702 r Auka; ypatingiems labdarymaldminkų lankėsi į paraal- < žmones atsilankė į pamal- b i s darbams duota $99,700.
das. 437,466 asmenys- buvo 193a metaiar tik 14J89 as
j das.
I Pirma* pamaldos, kurios įrašyti į Medalikelk>> Broli menų; dalyvavo nov-encs pa
t- jvyko* 193o BS: 'SW^O ltr d., ją. 20S.118 SpaŽMČTų isklau maldose; 1944 metais skait• turėjo tik 150 asmenų, šian [ syta per 10 metų. Aukų mf- 'lIuš~o!aTyvfų pasiekė 501,643.
\ dien pirmadieniais ir antrą
jį ciesšais yra laikomos pantai
t dcs Bet 14 kartų ir į j as- at
silanko' virš S,006> asnnesa.
Baltimores arkivvskum• DEGTEfĖS
• GEf
• BBANDfiS
• H l )
jos savaitraštis. Tfce Ca*ke~
• BUSTO
• KOBDIAJLC
Hc Kevfew |3ejo ilgą ir įdo
•
KRUPNIKO
mų aprašymą mūsų kunigų*
darbo.

Sugriauti miestai, sunaikinti baznytKSHTHai
YTETOJ SUNAIKINTI ARBA IŠVEŽTI ŪKIO PADARGAI, FABBIKŲ MAŠINOS, GYVULIAI IR KAS
TIK BUVO GEKESKia.
(Iš privačio laiško)

10,000

Laiške pirmiaasiai soraAnua Balčiūnaite, gyve
\
*,
nanti BrMgeportv Chicagoj, šo visą eilę giminių ir pa
šiomis dienomis gavo laišką žįstamų, kurie mirė, ar žu
iš Lietuvos (Kauno) nuo sa vo, karo metu; taip pat kie- \
no triobofi sudegintos einant
vo brolio.
mūšiams.
Toliau rašo, kad nuo ka
ro labai yra nukentėję (sugriauti-sndeginti): Zapyš
Respublikom^ Nacionalio Komiteto suvažiavime, ktfirr*
kis, Vilkija, Seredžiai, Ra
JJesr Rritain, Cona. — LK
seiniai, Vilkaviškis, Mari šiomis dienomis įvyko Indianapolis, InoV sadaryti planai
tuvių Veikimo Centras tu
jampole, Kaunas, Vilnios. ištfeų meta, veikimui. NaotraukoJ komiteto pirmininkas
rėjo susirinkimą šv. Andrie
Kai kurie visai sudeginti. Herbert Brownell fkairėje) ir jo~ padėjėjas, buvęs India
jaus lietuvių parapijos sve
"KaiiTip kai kurios miesto da na vai senatorius Wilfiam B_ Jenner, (Acme-Draugjs- tetainėje, kur parapijos auk
lys išliko sveikos, tiktai su lepfeoto)
sinio jubiliejaus komisijų.
deginti, arba išsprogdinti
spaudos, koncerto, progra
Pafc§
mos, pikniko ir banketo pirrttintnkai raportavo apie jarj
nuveiktus darbus jubiliejaus liko sveikos ir dabar pilnos
žmonių, kurie kasdieną mel
proga.
OTTAWA, sausis 26. — į Baltimore. Md. — Sausio
džiasi.
Parapijos gimtadienis
Didelė dalis- maždaug 6.300 10 d.-suėjo 10 metų wio j 1893 metq rugsėjo 24 die
Šiaulių mieste vokiečiai Kanadcs namines armijos steigimo Stebuklingo Medaną pirsaie£ pionieriai lietu- bovo labai rusu sanmštL
karių, kurie buvo mobili- Ekėfio novenos lietavių bažviai įstaigė dabartinę šv.
Vokiečiai iš Kauno buvoj ^ ^ tarnyhai
Jucyje h '
Andriejaus parapiją. Įstei- išvyti rugpineio 1, 1944. Be- ^ ^ ^ p i r m n e r a V "įį^J*
•—s^* išplaukti,
«i«v r.*r~—IJ„-_
gėjaag pasirašė: kun. Juo sitraukdami daug tarto iš turėjo
šiomis J.-.
die
DidSauna l ietuviit
zas 2ebrys, Jonas Skritnls- Lietuvos išvežė: fabrikų | nomis patys grįžta j savo
mašinas, ūkio padargus, ja- i ^iiTifrg
kis Ir Juozas Tatlis.
'I
fewefnr Krantrore
Praėjusių- metų rugsėjo 24 viis. gyvulius. Ko nespėjo
ParTžaodasae Laikrodfiaa» Laikd. kleb. kua. 3C A. Pankus išgabenti, sunaikino: malū
rodeScs. An'k^aha tr
UrnSm, 1
pradėjo auksinio jubiliejaus nus, elektros stotis, vanden į turėti nei vieno lenkiško tiašas
aaa ir įr» aria
nei
vie
laikraščio
Kaune,
tiekį, ir k. Išplukdė visus —
JsMLaves.
Vtdk&ss aakS nos bažnyčios.
Smagu pranešti, kad auk- apie 20 garlaivių.
Laisko Post Scriptam žar- '
n i o jabiiiejaas proga atdaaiini&kė

Auna Kaskas para
pijas jubiliejuje

£2"kZ? £ £ £ %

JI t M r i i SZ d. *%*L gelbėti iš vokiečių.
popiet, duos koncertą New
Lenkus vokiečiai labai
Britais Senior ffigb Sehool smangė. Jų ūkius atėmė ir
auditorijoje.
Veikėjas atidavė vokiečiams. Neleido

^ Kanadiečiai j įdomi novenos
Grįžta į Dalintos slafistika

Jf&suj^

naują Namų Ekonomijos Vedėją

SPEOALĖMrS KAINOMIS
0B. T A i r t i a Į OPI.

MONARCH
LICUOR
/STORE
^*S^r »ff**iS

SK2fi

aptfla^SOfc.

nC^^JO^"

taM, skaudamą arrq karštį *&ML
m trr—••jM'.sgjmą, ir toliregysia,
Priressei* trefngai »ĮriraVi» Vjsao•Czssaariaas d»efektrs pu ttknB* » e S t o s u klaida*. Speciali etyda * | ĮKfcykla* vaikas,
TALASnXS: nac I i irto S d l į
«ak. Seredoau aa* pietą, • X»~
iSiaf - -

3529 So. Halsied St
Phonet YARDS 6054

SATHAS

AMERIKOS TA KTUVIŲ DAKTARE DRAUGUOS NARIAI

DR. STROOL'IS

Bes. 6358 So. Talraan Ave.
Bes. I e t COBOreMD 0KL7
Office Tek HESOeck. 4S4&

PHYSICIAy ANi) STJBC
4645 So. Ashland A v e - _ ^
OFBO VALANDOSr
GYDYTOJAS I B CmSUBGAS
KSCfOS AKYS AUTAISOMOS Noo 2 iki 4 ir aso 6 iki 8 vai. vale
3423 West ^larąuerte Bcad
Seredoais Ir Sobatos
Hvn&Bite, fcaria- aaprūmaml j SedpIiomi».
vakarais -— tik pasai sutartį.
OHSO VALA2TDOS:
karo aviacijos skyrisa ii priežas
Trefiad. ir NedaEomis snsitaras
ties 3calvij aeregEjima — (color Offk* TeL YAEds 4787
Jfna i T%X 4 ir nuo 7 iki 9 vakare
hlžrdTifss), krapkitaB prie
Nsmq TeL PEOspeet 1930

-DR. J. j.SIMONAITIS ?•

4Z12 Soctii AAkird AT.

%tL YABds 2246

DR. C VEMIS

TeL CAJfal 6122

~

DASTEfTAS

DHBIEŽ1S

4045Ss.

CSC.

3241 S. Hcdsted St
Tel »3ALumet 7237
*

perstatyti

BONEŲ

JOS. F. BUD RI K,
CHICA.GO, 8, TT.T.

EcRson Home Service turi garbę

Rrmadieaifl^ sausi* Ž* *&r:

DHAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Užlaikome aidele krau
tuvę Rakandų, Jewelry.
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi departmentai po vienu stogu
£U rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viriuuroiytu dalykų — tiž priei'
namas ksiass.
REIKALE PASINAUDOKTJ

BtaMPBį ir ^sstš) kil-j
ialią daikte.
Tažp^
Laikrodensa. žiedas,
PtB&kaaa, kr MirSkilhar iastrazoestoa. Paatsaadokita!

Dr. John J, Smetara
Dr. I k Smefanar Jr.

GYDYTOJAS m CHIBtrBGAS

1

nCWELBY— WATCH2LAK23
— MTJSiO

1210 ASCKCB AVEXTJX

4157 Arcber Avenue

Xci.-fūcasr caSAZt 0S2S, CUeafe
OFISO VALAKDOSr
KMdl§a IO« ar_n. Od »04 a. av
frea*«£ &** a. m. fltf 1 p. m. .
teito d «:10 t a M 7 >, =-

TeL YABds 5921
Bes: KENVosd 5107.

; DR. A. J. BERTA5H

K—

— — • * — — ^ ^ - * — *^ — —

FtAPCUTIJ

.

C0MM0KWEALTH EDISON COMPAKY

DR. V. A, JIMKUS

Skaniausa

--sit

LIETUVIAI
SEEfer MS4

7 ūd S v,v.

6755 & We5iera Ave„

CHcago, IH

GYDYTOJAS TE*CBXXTZGAS
IR AKINIUS PBŽrAISO
7 4 4 W e s t S5th Street
TaL: 11-12; 2-4; ir 6-^W:30
Pirmadieniais—2-4 fr 6^0-8:30
aventadSemais—U-I2.
daoaa yra toji,

Nieks negali mos paže .kurią, uždirbame savo ranko
minti, išskyrios a u s pa&ns. mis. '

teL PROspect

CHIBOFRSKTOBIUS
&. Meti} Patjrxir*o

Kaipo Vedėja Naają Ekonomijos procn n o Xortkwe»tera UaiversiUte-^kaipo
rašytoja ir kalbėtoja kas link namų tvar
kos ir valgiu -ganiissa, Jane Foster įgi
jo atsiivnsijaaą po visą salį kaišo aotoritete namą ekonomijos srityje.
Jane Foster, motina ir jetmininkr. ži
no ir sapraata jtog probkasas. Atelaasčtuose meaeaiaoae ji perduos jaoas jos
tCbandytos valgis gaminimo receptas, pa
tars jonas kaip- perttaikytl jtianj vtrtnve
patogumai ir žingsnių sotanpymaL Esate
fcafcaaasoa kreiptis prie Jane Foster—
lai ji pagelbsti joms išrišti karo laika
šeimininkavimo

1821 So. Halsted St.
BniiiiiLljayfeOO S. Arteslaa Ave.
VALAXDOS: 11 • . ryt» Od 3s.p.
S iki 9 vai. vakare.

1

WHFC - 1 6 1 kilos.

I- RIMDZUS, D. C

S—«^

GYDYTOJAS DT CHIRCB6AS

i

Iki 2 TIL popiet.

malotto psrstatyti SCadelise Mehlig,
Edison kompanijos cau ją Namų Ekono
mijos Vedėja, kori bos žinoma kaipo
Jane Foster.

DU P. 1 ZAUT0»S

•m Weft 3*th Street

TeL YA3ds 4S4L

i649 So, Asblsad Ave.
VALAKDO&:
>uo 6 Qd 8 vaL vakare,
via* dieoa,

TeL CAKal .6857 .
B e t TeLi PROspect 6659

GYDYTOJAS I B CHTKTJKGAS TeL YABds SI4*
Ofiso vsLr nas 1-1; -&» S:3O-S:30

BCVBJB/O EAT>TO VALANDOS:

treru iow I L , sewog

TeL BUfabEc 7KS

Ofaso vat:-l—3 ir 5—8-JO P- 1L
Trečiadieniais pagal sjutartį

oyrosctrrssTjar
1801 So. šišįtaaė Avesue

JOHN A> KASS
Phoaea U f i ¥ X r n 8CL7

DR. T. DURDUIK

VTENTSHIJ3 AMZROCOB LLCTyVlŲ
TmJaKre — 9 3 * K X .
« H F C . 142* K . K e t i e c *
• * f e v « — 7 * « F. m.

3241 West 66th Place

TeU BETerry §244

DL PETER J, BARTKUS
•YDYTOJAJ m

CUBSa

PASTABAI

DR. CHARLES SffiAL
GYDYTOJAS IR CHTRUReAS
4 7 2 9 S « - Ashland Avav
(2-tros labos)
Telefonas: YABds 0554

• .
TiLAUDCm:
tao 2 - 4 ir SSM 7—•
Oakiriant trefiad. b- aekzsad.
Ofiso TeL

Tak: MIDvaj 2S80
OFISO VALANDOS:
Noo lfrfld 12 vaL ryto, noo 2 iki 4
vaL popiet ir ooo 7 dd 8^0 \
VTJtginla 1S86 Sekzaad. a o * 10 iki U vaL

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS K CrTmCEGAS

DR. ErūLY Y. KRLKAS

4204 Archer Aveaoe
L»CWIUS PRZDIA:
_
Kasdien noo 2:00 Od 8:00 raL
Trefiad. \r- Sekm- tik "^"'»«ri-ns

DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
<
1440 S. 4#tk Co«rt, Ckwo
VaL:

10-12 ryt*. 2 4 . 7-0 P. l t

51*7 9- RsJsted St, CUemgo

Ua*. |MfloMktai

W1

tmmmmimm^

T>i<-»yio^if^.is s*Tisfc 2^ „*045

'HELP

mEKEEgm

W A N T E D'

uTnuiuiiiiiiiiiiuiiiiiiimriiiuuiumnujii
"DRAUGO"
į&
DARBŲ SKYRIUS Sįg

t

HELP TTASTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ

* * S 3

TJEKZJGKS, UHIL'AGO, ECETNOIS
DALYVAUKIME DEŠIMTUKŲ PARADE

AUSTRAUJA
Rašo KUN. A. BRIŠKA

•
ĮDOMIOS 2INI0S apie
penktąją žemes kamuolio daft
jos gyventojus, g y v ū n i j ą ,
augmenis ir taip toliau.

DAKVTN MD2STAS

kad, nežiūrint visų valdžios
pastangų, kad tas kraštas
būtų apgyvendintas baltais
žmonėmis, nedavė rezultatų.
Iš to galima spręsti, kad
toji didelė žemė, kuri savo
plotu lygi mūsų kraštui, ateityje bus apgyventa geltonodžiais žmonėmis.

KEISTOS AUSTRA
Šiaurinėje Australijos da LIEČIŲ VEDYBOS
lyje ant pusiausalio gamtiš
Turbūt, niekur kitur pa
kai gražioje vietoje randasi saulyje nėra tokių keistų
TTTT-P WA5TED — VYRAI
miestas Darwin su dviems vedybų, kaip Australijoje.
tūkstančiais nuolatinių gy Šiaurinėje dalyje baltieji vy
ventojų. Darwin labai pa- rai nesuranda sau gyveni
mui draugių iš baltųjų tar
5 : 3 0 V O k . i H 19- firrTgtį 1 puoštas gamtiškomis grožyTik dalis tų nelaimingų vaikučių, kuriuos ištiko vaikų
po dėlto, kad labai mažai
ibemis. Iš visų pusių jūrų
paralyžius,
guli Infantile Paralysis Hospital, Hickory, N.
baltųjų moteriškos lyties.
KARO PRAMONĖJE
krantai, apaugę gražiomis
Dėlto vyrai, -neturėdami pa C. Dabar (nuo sausio 14 iki sausio 31) eina vadinamas
tiesiomis
palmomis
ir
kito
PRIE IŠMATOMS TROKŲ
sirinkimo, veda.ir puslauki The Marcb of Dime (dešimtukų parado) vajus kovai su
kiais šiltų kraštų medžiais,
nes juodakes. Juodieji daž vaikų paralyžium. Pasigailėk nelaimingųjų. Dešimtuką,
žydinčiais krūmais ir gėlė
nai visai nemoka baltojo dolerį, ar Mek išgali, siųsk šiuo adresu: The National
TAIPGI KEIKIA
mis. Ant jūros kranto repžmogaus kalbos. Su atradi Fundation for Infantile Paralysis, Inc., 120 Broadvray,
lioja
milijonai
didelių,
ge
MOKESTIS
Atsišaukite
mu šioje Australijos daly New York 5, N . Y.
$750 IKI $9.00 X DIENĄ
riausios rūšies vėžių, kurių
je brangenybių: aukso, žem
IR VIRŠLAIKIS
galima prisirinkti kiek Va g čiūgų, prasidėjo miesto Dar- no žemčiūgų pramonę ir į iš įvairių rasių, sumaišius
PASTOVUS DARBAI
nori. Pulkai tilvikų ir kito win statyba. Iš įvairių ša ją pakvietė japonus. Taip | su baltaisiais,
išsivystytų
APMOKAMOS ATOSTOGOS
kių paukščių skrajoja po lių plaukė turto ir laimės kad ir šiandie šioje Austra nauja baltoji rasė. Bet vi
orą. Mieste gyvena didžiau ieškotojai. Atidaryta aukso lijos dalyje gyventojai susi sos iki šiol pastangos buvo
sias mišinys įvairių rasių ir kasyklos, įsteigta žemčiūgų deda i š įvairių tautų ir ra veltui. Baltųjų žmonių ma
Esploymeni Ofisoa Moteriais
tautų. Kadangi Darwin yra pramonė; užvesti medvilnės,
žuma niekuomet neperviršysStreet Flocr
tik vienas didesnis miestas tabako, cukrinių nendrių ū- sių.
juododžių ir geltonodžhj.
509 W. WASHINGTON ST. šiaurinėje Australijoje, tai
Mieste,
arba
už
miesto,
Praeitis i r dabartis parodo,
Mai. Geroje ganykloje gaCHICAGO
kur tik žmonės gyvena, iš
i B ypatingai šeštadienių
^S
REIKIA I»VIEJC PARDAVCJT virš
vakarais -iš gana tolimų a- neši didelės bandos pirmos į g ^ j įvairių tautų kalbų ir r ^
40 - metą amžiaus. Vienas iš Cicero
PENKIOLIKA
(
1
5
)
METŲ
SUKAKTUVIŲ
ir įeitas 15 Chicagos. švariai atrodan
pylinkių atvyksta ką nors rūšies raguočių. Buvo ma pamatysi savotiškus papro
čių sn automobilio. Aukšta, mokes
t i s Atsišaukite pecktad., SeJtad- ar
pamatyti, čia pamatysi val nyta šalį būtinai apgyven čius. Tos tautos gyvena, at
sekmadieniais adresu — 4535 WEST
"WASHIXGTOX BLrVD.
dininkų, juodukų, arabų, ja dinti baltaisiais žmonėmis skirose kolonijose. Kinai an
25% Nuolaida Ant Yisų Prieš-kar? Padirbtų Daiktai
Atsikraustė
gana
daug
šei
• i
• •
••••-.
glams
sudaro
tikrą
galvo
ponų, kiniečių ir įvairių saH E L P WAXTED — "MOTERYS
Iii gyventojų, kurie laive mų ir apsigyveno. Gelžke- sūkį ir nesmagumą. Be j ų
liais atplaukia nors į krau lio statybai atvežta tūks blogai ir s u jais negerai
tančiai darbininkų iš Kini Kinai ištvermingi ir darbš
tuvėlių langus pažiūrėti.
jos. Baigus'gelžkelio staty tūs. Ilgai ir sunkiai dirl>
SVARBUS KARO DARBAI
bą, jie surado darbo kasyk darni pelkes -padaro derlin
POKARINES PROGOS D £ E
lose. Įsteigė' ūkius, daržus. gomis dirvomis, tokiu būdu
Neapleiskime savo tarnyboje
WiHiam Bankritz, 41 me sodus; gerai-sekėsi ir pra pakelia šalies gerovę. Bet
vaikniT} dabar!!!
Dirbkit už gerą mokestį ir tų, 6239 Kenwood ave., pre dėję labai gerai verstis. Val didžiausia kliūtis tame, kad
PASLOB SITAI — Ei
bonus
kinio traukinio kondukto džia manydama, kad greitu kinai nesimaišo su baltaiUNIFORMOS DUODAMA rius, buvo areštuotas po to, laiku jų skaičius taip padi-įsįais į r labai daug jų. pri
Dykai B a s u Patarnavusias kai 22 metų « " * ^ " T pada- dės ir kad "4Š to negrėstų' anga, taip kad sudaro pa** } v o Jm baltiems.
kad jis ja,
"BEAUGĄS" H Z I P WANTED
ADVEBTISUTG n r P A T M v r v r
137 Ko. Dearbcra Stuset
TeL BAKdolpti H&S-MS*

VALYMO DARBAI
—DEL—

MOTERŲ

ROUTE VYRŲ Valandoms:
Vairuotojų ir
Pagelbininkų

SVARBI PRAMONĖ

/.

THE
PETER HUINER CO
1641 W. 14th St

Skalbykloj Darbininkių
LANKSTYTOJŲ
PADAVĖJŲ
Prosų Operatorių

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

- ILLINOIS
BELL TELEPHONE
COMPANY

REIKTA,
Siuvimo Mašinoms
Operatorių
Cafeteria Darbin.
Dženiiorkų
Assemblers

IŠPARDAVIMAS

Kai nusiskundė

•""•

& JOHNSON

OLSON RUG CO.

4951 W. 66th ST.
POBTSMOUTH 6237

Ateikite šiandiel

REIKALAUJA
MERGINŲ — MOTERŲ
(Vedusiu ar Nevedusią)
Patyrimo nereflriaū

OFPOETUN1TY
FOR BEGEVNERS _

H

F o r '•rorfc in Personivel ofOca. Some
tj-ping- aad ffling-. 40 hoar -veek.
GOOD PAT

S. KAEPEN & BBOS.
636 W. Cernak Bd.

Prie lengvu švariu darbų mo
derniškoj dienos-sviesos dirb
tuvėje.
Gera pradine mokestis ir dar
bo sąlygos—užtenkamai pro
gų įsidirbimus:—dieną ar naktį
$2&50 — S31-80 I SAVAITĘ
siftai.
Dykai apdrauda ir Egonmės' Pastovūs, malonūs, lengvi dirbtu
aprūpinimas.
ves darbai. Arti jūsų namu. Atei
Lengvai pn«»»ViaTna PULAS- kit prisirengusios stoti prie darbo.
KI (Crawford) STREET GatAMERICAN
včkariaš, DIVERSEY ar
DECALCOMANIA CO.
WRIGHTWOOD busais.
4334 W. Fif th Ave.
Ateikite ir pasitarsime apie
tai nuo 8 ryto iki 5:30 vak.
MERGINŲ
nuo Pirmad. ištisai Šestad.

Merginų
Jaunų Moterų

STOCS I R OKDER

Olson Rug C o .
2800 N. Puloski
(Cra*rftwd) prie Diversey
#

V

TYP1STS
TW0 STEN06RAPHH8
'

Į

5'/2 DAYS

Pleosont Office
f T' GoodPoy
1
Apply
Employment Office

REfKfcJT

5 dieną, 40 vai. į savaite. Laikas
ir pesė už viršlaiki. 60c i vaL
Atsišaukite.
207 & WABASH — 4th Floor
REAL ESTATE VOK

SAU

P.VRSIDCODA — J- waOtų
mAre
I U I M t OetaJ. karite TOBdea* BI I B L maro garftdBea. K a l a i f a o k^SaaMk SaSaa^j l e a s v o a i s aąlTCO»"«. Arti Ttad Ir K M M V M ^ J U tfAoklt pr1« — JOS. X . MOZERIS.
& HAISTED 8 T , TeL CAL411S,

Kančia
mokykla.

— tai

šeimoje randa
žiai užvestų ūkių, neatsira- > ai nuo 7 iki 14 vaiku. Bal
do kas juos užimtų. Šiandie tieji jokiu būdu negali lyVYRAI IK MOTERYS
tie ūkiai vel grižo į tą pačią gintis savo prieafigliui ki
padėtį, kaip'kad buvo pir nams.
miau.
-- -*
Kinai laikosi savo tiky
Telefonas SEELEY 8760
Pašalinus kiniečius dar bos, savo kalbos ir visų
2iJEAFBJBCm> AMŽIAUS
PATYRIMO NEREIKIA
kai kurį laiką čia maišėsi savo papročių. Kinai tėvai
PILNAM AR DALINIUI baltieji,, bet, laikui bėgant. apsaugo savo vaikus nuo
: LAIKUI
ir i i e prasišalino. Kasyklos artimesnio
susidraugavimo
a SIPIAr KASDJESi
liko apleistos, ūkis ir der s u baltaisiais.
.2310 WEST KOOSEVELT SOAD
7ŠS0 BTTO IKT 4 PP.
lingos ganyklos virto ne
Mišrių vedybų su kinais
4 PP. IKI 12:30 KTTO
praeinamais krūmais.
labai mažai.
r^
1911 m. Anglijos valdžia,
Kaip visi kiti, taip ir ki
nesurasdama savo tautybes nų vaikai turi lankyti vie
žmonių, - kurie norėtų apsi- šąsias mokyklas, bet vakagyventi šiaurinėje Australi- . rais ir sekmadieniais turi
Pertaiso Senus ir Stato
V
joją, vel pakvietė kinus ir lankyti kinų mokyklą. Tau
Naujus Namus. Turi Pil
įvairnr kitų tautybių dar- tos atžvilgiu kinai yra laną Apdrauda Savinin
bininkus. 1915 m. pastate bai prisirišę prie savo sekams ir Darbininkams.
ir gerai įrengė skerdyklas' nos
tevynėsr Gyvendami
ir pakvietė į jas beveik vi-' Australijoje, auklėdami ša
Atostogos po vienų metų tarnys šus kinus darbininkus: Be vo-. vaikus labai rūpinasi,
tes. Ligonmes ir gyvybes ap
draados planais galima naudotis to, ilgino gelžkelį; prie jo kad jie išaugtų tikrais s u
Pastovūs darbai.
rJ
r_ - . J- i_
.-...".
. . . . .
] daugiausiai dirbo graikai ir sipra tusiais kinais.
ATSIŠAUKITE
rasai darbininkai AtgaiviValdžios buvo noras, kad

didvyrių
Maironis

Moterų - Vyrų

ROOSEVELT

FURNITURE COMPANY

ABELNU

DIRBTUVES
DARBININKU

r

GEO. B0RCKERTA5

10546 S. Artesian, CED. 1739

ATLAS
BoKmalcers, Inc.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

D U O D A M PASKOLAS

2555 W. Diversey
1385 N. Broneli SL

t

A n t Pirmų Morgičių'

TEL.: ARMITAGE 1060

U2 MA2ESNĮ NUOŠIMTĮ

VYRŲ ,REIKIA

Ū N K B TJ. & GOTESSMEST

Materialo vartysto Ir štoko rinkimo, darbai lanke
dirbant prie bar štoko.
Nuolatiniai gerai
Gera

KJ ktm naTLonasT OTISAN
1 M & 52ad Ave.

*

— t m o m t vAK.

aCERO, tLL

— BE KOMISINO

PAIARNAvUtAS GBEZTAS IB TaūŠlNGAS

PRIE KRITIŠKŲ KARO DARBŲ

iTRANSPARENT
DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC
Z l t t S. SZmd AVE.
CICERO, O-L.
PACKAGE CO.
3514 & Morgan St

Namų Taisytojas
Kontraktorins

:o: rusų patruhai prie vieno kaimo Lenkijoj
kariuomene, kuri dabar pradėjo ofensyva.
(Aane-Draugis tdepboto)

4192 Archer Ave.

SCPEBTISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS
AND

Virginia 1141

LOAN 4880CIATI0N
OF CHIOAGO
JUSUN MACKIEWICH.
sad M p .

^

c

#?* *

I

Pinnadienia, .sausio 28,1645

DRAUGAS
V
TTĘra T JTHTTAXT \ V DAILY FEIEND
t O i Sou& Oakky Are.
CUcago,
PcKished Daily, except SuBdays,
by ths
rriHUAMAN CAIHOLIC PKESS -SOdETT
A -aember of tlie Catholic Press Asoca£aoa
"a5.S0.per 5«ar oefcssde -©£ Osicago; $7XJ0 per je*r m Chfc*c°
Ocero; 3c >er"topy.
Advertaiag in ^Bnacss" beings best resaUs.

DRAUGAS
Seina kavn>Ti, išskyrus sekmadienius.
Fresnseratos ksiaa Chkagoje Ir Cicero—paStau
Ifetaps *
••••,.»
$7.00
Posei i_ftu4 "».."..••.»«•>«»•»••.•• »»~»'»*»N^,-,..-..»-.-,-.-. 4JU0
Trina :meaesiains . . . . . . . . . . . .
,_„.,.„
2.00
IMeso. tsteeEBaas ,."

JiaiįllaTit Valstybėse, ne Čikagoje:
^
Trims mėnesiams
.
-.
...
Dviem mėnesiams

X50

$6.00
3.50
l_35
1.25

MM£WBD . »^« « .»•.«••«•....«....-•.•.*•.-•.•.«•..•.•. . $9.00
Pusei tsetji
^ s . . . . . . . . . . . . . . . . . » -v. 4J»0
Trinus įsecesšass
2~5£
PJEigBS reikia sčįsti pašto Money Orderiu su -cžsakyna.'
SfcfThimM, kaiaos prisiunčiamos pareikalavus.
BeadradaHiiu&a ir kvrevponatnUsu -nitų nęgra Š n a r e . Jei nej»raSoBta tai įįUtgtyH ir «e»ria*«a«2Lma. Um tatstai paSto Staktų. Redakcija
pa«n>nto sau »e5sc taisyti ir tmiapteti VŠ9«B pasnpstKs rsštua b- rv*£
korespondencijas sulig savo nu»&iin»s. Korespondente praSome rašyti
tmmpai Ir aiSclai (jei galima. rašoeaja. nasiaėle), peilejsmjst dMeli«s
tarpus patatsyiaai. ir vengiant polemikos ar asmeniškume. Pasenusios
kOTT^uBieseCOj laitai žti-i -tededamos.

l^toed «s seeoDd-CSa» Ifetter Mareli 31, 1916 at Chicago, EL
Uader the Act of Marca 3, 1879.

TIEK TIK BELIKĘ I š SOSTINĖS RŪMŲ

Bolševikai ir naciai naikiu katalikybę
Lietuva, yra katalikiškas kraštas. Ji nuo 1940 metų
iki dabar buvo ir tebėra okupuota rusu. bolševikų ir
vokaeČn? nacių. Ir bolševikai ir naciai yra dideli Kata
likų Bažnyčios ir, apskritai, krikščionybės priešai. To
dėl-ir per pirmųjų ir antrųjų okupaciją Lietuvos ka
talikams daugiaašiai ir skaudžiausiai teko nukentėti.
I r bolševikai ir račiai ne tik smaugė visą katalikų
įstaigų ir organizacijų veikią, bet trukdė ir tiesiogines
religines pareigas attikti.. Buvo uždarytos kunigų se
minarijos ir kitos katalikiškos mokyklos. Apie kataBtlškų laikraščių leidimą ir kalbos negali būti.
Rusų-vokiečių mūšiai Lietuvoje nemažai bažnyčių iš
griovė. Be to, ir bolševikai ir naciai trane B Lietuvos.
dvasiškija. Vėliausiais laikais sužinoma, kad nacių
slaptoji policija ištrėmė iŠ lietuves kelis vyskupas Ir
apie pora šimtu kunigų. Jie ištrėmė tuos, kurie buvo
veikliattsi, kurie kraštui buvo reikalingiausi ir kurie
energingiausiai ir griežčiausiai gynė Lietuvos žmonių
teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
Tad, matome, kad .aršus katalikybes priešai >— na>
ciai ir bolševikai katalikų visuomenes .gyvenimui Ijietuvoje padare sunkiai atitaisomų nuostolių ir skriaudų.
Mes, Amerikos lietuviai, tarime rengtis, kad, pra
ūžus karo vesulai, stoti į pagalbą Lietuvos katalikų
visuomenei atstatyti religinį gyvenimą.

Sėkmingas LAIC darbas
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Nuotraukoj parodoma Luzon salos sostinės, Lingayen mieste, rūmai, kuriuos japo
nai buvo pavertę tvirtove. Rūmus, sugriovė Amerikos karo laivynas, kuomet ruošė ke
lią invazijai į tą salą. (Acme-Braugas telephoto)

IS BAlf RŪBŲ SANDRO

Amerikos Lietuvių "Tarybos įsteigtas ir ažlaikocaas TtfiL AVALYNES IE
išplėskime vasario mėnesy.
LAIC (Lietuvių Amerikiec^ Informacijų Centras) tik BCBŲ TAISYMO
Visus rūbus malonėkite
rai gražiai ir sėkmingai darbuojasi. Jo išleistos kny ' Kai kurie BALF skyriai, siųsti BALF sandėlio adre
gelės ir biuleteniai daro geros įtakos k1 politinėse sfe šiaip draugijos ir net atski su: United Lithuanian RePolitikų manymu, netrukus įvykstančioji ' Trijų Di rose ir i laikraščių redaktorius, kurie, turėdami p3 ros moterys teiravosi, ar lief Fraril of America, Inc.,
džiųjų" konferencija bus svarbesne, negu Maskvos ar ranka tikslią medžiagą «tpie Lietuvą, ją vis dažoiaa verta suorganizuoti rūbams Warehoase, 101 Grand Str.,
Teherano konferencijos. Didžiausiu konferencijos rū panaudoja. Kai kurie dienraščiai jaa po kelis viua- siūti ir taisyti ratelius. Tai Brooklyn 11, N. Y. TeL EVpesčiu bos, kad sutelkti visas galimas sąjongininkų muosius straipsnius apie Baltijos valstybes paraše, būtų labai naudinga ir, kur ergreen 8-630S.
galima, tokius ratelius pa
jėgas, kad greičiau pasiekti pergalės laimėjimą karo pasiremdami iš LAIC gauta literatūra.
LAIC dar daugiau naudingų Lietuvai darbų atliktų, tartina įsteigti. Reikia siū
irontuose. Jungtinių Valstybių atstovai stengsis, kad
tf
nesutikimai politiniais ^klausimais nepakenktų šiam jei jis turėtų daugiau lėšų ir galėtų pastatyti prie 4ar- ti naujų rūbų kūdikiams,
bo daugiau kompetentingų žmonių. Todėl, lietuvių pa- vaikams, taisyti senus, o ytiksmiTačian. Stalinui ir Cborcbilliui būsią duota suprasti, triotingosios visuomenės pareiga yra stipcai remti šią pač taisyti avalynę. Kai ku
kad daug dalykų, kurie jų kraštams po karo bus rei Amerikos Liefcivių Tarybos įstaigą ir moraliai ir - me- riems BALF skyriams pa
kalingi, inimant Jungtinių Valstybių ekonominę pagat- dziagi&iai. Tokią paramą suteikti turėsime miTifriairi tarėme, jeigu galima, surasVi
Lietuvos
* C *Wg p a i e a nuo to, kaip jie išarta į

Dkfieji kkHisrmai
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Švedijos vyriansybė pas
taruoju metu išleido naują
pašto ženklą su £v. firigytos atvaizdu. Pažymėtina,
kad pašto ženkluose labai
daug yra šventųjų atvaiz
dų. Viename Vengrijos paš
uto ženkle yra monstrancija
su Šv. Ostijai
" Skelbkites **Drauge*.

PASKOLOS
DAROMOS
ant Pirmų Morgičhį

Buvęs valstybės sekretorius CordeH Hull Maskvos tume žinoti, kad perų norų i
lionferencijoj rusams priminė svarbų dalyką, būtent, 'kis. dirbti, aukotis ir šakoti. Reikia dirbti vieningai
ir -gigt^rr,Stingai Taip dirba Amerikos Lietuvių Tarytad
' _'_ry"Jungtinių Valstybių pasitikėjimas jums yra daug ba. Stokime jai į talką.
svarbesnis, negu f*ripet upės balos."
Manoma, kad tokiu tonu busimoj konferencijoj kal
bės ir Prezidentas Rooseveltas. Jis šį: kartą griežčiau,
negu kuomet nors pirmiau, stovėsiąs už visų mažų
tautų teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą:. Sis
klausimas iškilsiąs visa pilnuma.
Be Baltijos valstybių, Lenkijos ir Balkanų kraštų,
Savo laiku "Rdigious JNews Service" paskelbė, kad
"Trijų Didžiųjų" konferencija svarstys pokarinį Vo
kietijos pertvarkymą, Italijos, Austrijos ir Prancūzi Aachen, Vokietijoj, katalikų vyskupas dviem Ameri
jos ateities klausimus. Dumbarton Oaks konferencijos kos karo kapelionams pasakė, jog
"jei bet koks katalikų Inmigas yra pro-aacis, jis turi
nutarimams taip pat bus pašvęsta nemažai laiko.
eiti ir pasimatyti sa psickiatristu.^
y
Todėl ne be reikalo visų trijų didžiųjų valstybių gal
Šis vokiečių vyskupas žino, ką kalba, nes per daug
vos vešis į tą konferenciją gausingns visokių ekspertų
metų kentė, kaip ir visi kiti vyskupai i r kunigai, na
torius.
cių persekiojimą. Jei ir po taip skaudžiųr^ergyvenimų
dar atsirastų' pro-nacis kunigas, ištikro, jia būtų pro
tiniai nesveikas.
Aachen 'vyskupas, tarp kitko, pareiskjt .kad naciai
Lietuvių spaudoj jau gana seniai buvo paskelbti
uždarė visas katalikiškas kolegijas Vokietijoj. Nacių
Maskvos planai Lietuvai h- kitoms tautoms likviduoti.
nuodingas auklėjimas užnuodijo Vokietijos jaunimą.
Apie tuos planus pačioje Rusijoje sužinojo ten besi
Nacių istorijos knygos, skirtos mokyklcsna, yra pilnos
lankydamas drauge su Eric Johnsonu Kansas redak
šlykščiausk) melo.
^
torius W. L. White.
Jei kas, tai katalikai tikrai džiaugsis, kai bus su
Redaktorius Wbite rašo, kad patys komunistų vaosd
pripažįsta^ jog sovietų užimtose teritorijose labai daug triuškintas nacizmas Vokietijoj ir kai bos tm įsteigta
žmonių negali apsiprasti su sovietų valdžios sistema. demokratine valdžios santvarka,

APŽVALGA

Naciai - dfdefi Matikybciprie«ii

* iii
Imtų likvidavimo planai
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Tokius* žmones okupantai įrašo į juodąjį sąrašą ir pa
naudoja Is anksto paruostus planus jiems likviduotiPirmoje vietoje į tokį sąrašą yra įtraukiami buvusios
valstybės pareigūnai, valdininkai, mokslininkai, poicii \ stambesni ūkininkai, pramonininkai ir prekybininr: ^i. Anot p. ISTute, labai svariną vietą '"juodajame sąr -W užima darbo unijų vadai, kurie tuojau suimami
ir išdeportuojami. Deportuotieji yra uždaromi sunkaus
d-rbo stovyklose.
Lietuvoje 1940-1941 m, į tą iąrasą pateko Ubai daug
žrsonių. Virš penkiasdešiat tūkstančių lietuvių bolšev; tai suspėjo išvežti į Sibirą pirmosios okupacijos me
ti-. Kiek dabar jie į tą baisųjį sąrašą įtraukė Lietuvos
žmonių ir kiek jų deportavo i r kitokiu būdu likvidavo,
tikresnių davinių nėra. Buvo keletas pranešimų, kad
L'etuvos žmonių deportavimas vedamas masiniai. Gal
bit netrukus susidarys galimumai tikslesnių žinių apie
tai guuti.
Lietuvos žmones kankino ir Indė abeji okupantai —
ir naciai ir bolševikai.
, >

DAR NE VISI ATSIUNTĖ
^Nors jau turime arti ket
virtadalio milijono svarų
rūbų, betgi dar toli nuo mū
sų dabar užsibrėžtojo vieno
milijono svarų. Rūbų reikia
dar tris kartus daugiau, ne
gu turime. Neabejojam, kad
visi BALF skyriai, parapi
jos, draugijos ir pavieniai
lietuviai toliau tęs rūbų rin
kimą ir siuntimą, kurį ypač

^U. Draugas", padaręs tragffkos ItbasfiiiTi Lietu
vos padėties apžvalgą, prieina prie tokios* flNadus:
^ < 'Kab/"sunkiaSais baudžiavos ir sfSBdos draudi
mo metais, taip ir dabar bažnyčios. v * tapo lietu
viai tfirttffgOT paguodos, ^imunini—, viltiea :
dvasinio atsnannno. Kančia, oelanuaa'aaa nouakellamoa, jei žmogui pripažįsta tik
Bet jei pro inatomają kančią
pasauli dvastues piaamės it vertam,
virsta kūrybinio veiklumo versme. Tik
dvasios pagauti kai knot šventieji
tie arba kentėti dėl Tavęs arba
itą baisių motų bandymai nepalauš
kuriai pasiliks prieinami dvasinio
tiniai, ir kuriai pats dangus pereiak* padrąsinimą
. kaip parodo nuostabūs Girkalnio -

Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. . . . . . . . . TeL <3ANal 8887
BEX J. KAZANAUSKAS. Jiaitininkas , _

WHOLESALE

nraNiroRE
BROKEH

žmogus skelbia kitų ydas,
kad tuomi pasleptii' savą
sias.
Tiktai visi į tautinį, reli
ginį ir kultūrinį darbą!
A. Valančius

ALCALLEN
(Atoiskas)

3as 10 žoles
kasdfcnlniMne psodoke

GERK
KARSTO VANDENS

UMMCBASBĘSK KASI

ir Išjudink PRILIPUSIAS išmatų

Dyk»i: į a U t į j Patartį!!

dvasios nepalaus

MUTUAtTl

įl»,
| OarfVrM T<* C*. J U l
4 l « * U -»rfcl7» K. K . » - «-*4-

GARFIELD TEA
.m urru msa

BEPTBLIC SSfil

STASYS LITVINAS SAKO;
VISOKIOS RCMES NAMAMS
RETKMENIS.'
- GERAS PASĮRĮNKIM AS:
Stogams <2eQanesyi — iMSlnflSg Pf/t« Hvakuai lyNi

Vt VTATENGĄ VftUESNlU
Modelio, Mažai įgalinėtą
VARTOTĄ ALTOMOBUJL

Mokėsiu

JOSŲ KAINĄ
CASH PINIGAIS!
S u l n Juaų paLogmno — aLvyteSa į Jau] naauM paslti
— Tik pasaukti:

ROY KLIMAS

CRATORD Wl

J

— Waubcard —
-(Bardaara) —
kr tt.
kPROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKĄJĮ
STASYS LnVFTNAS, VedCJas,

CARE MOODY LUMBER CO.
J M 9 S. HALSTE© ST.
TSX. V I C M t Y 1211
VALANDOS: K M 7-toj vaL ryk> Od SjO v*L T*.

Galingai dirbkime ui Lietuvos neprikausomybę!
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Robertas Vaičiulis, ši drauHegauna BaŽnyfiBŲ i Gelbėkite U. S. kareivių gyvybes —
j gija netarė gražiai pasiro| dyti tą dieną. Komiarjcn. sšaukokite savo kraują per RaucL Kryžių*
Į, rinkta: Petras Metrikis, P.
ATSSAI, sausio 27. —
NEW YORKAS, sausio!
ATEXrL\LN~KAI—KATATJKTfeKA, MENl&KA, KUL P: Gaddy, G. Bamaševičia, Vienas tūkstantis trys bri- 27. — Popiežius Pijus XHJ
TŪRIŠKA ORGANIZACIJA- — PAGARSĖJĘ TAU V. EIndolas, J. Žvirblis, B.i + - V;
» . - - , . . .__ sake neturįs paHTriww] žmių
I tai karo belaisviai ir 639
TTAKAIS ŠOKIAIS, STATOMAIS VAIDINIMAIS,
Buda, Kaz. Kantautas, S. Į gT^bd
^ ^
^
^ apie katalikų veiklą Vokie
DAINOMIS.
Pabyaaakas; AL SisseL
,kairiąją g ^
- ^
^ ^ tijoje, kadangi nėra gavęs'
Sumanymas Petro P. Gad- ti, štandjea laivu atvyko į pastoriškų laiškų iš vysku
Draugo koncerto rengėjai! vaikinai Kurie iš čakagiedy parinkti aukų per namus Piraeus uostą iš Volos. pų per praeitus 18 mėnesių.
tesdami sava nusistatymą į čių norėtų pamatyti tikrų
būsimam kunigui priimtas. Belaisvių apsikeitimas įvy- šv. Tėvas kalbėjo per ra- .
vis naujus, jaunus talentas! lietuviškų šokių^ teatvyksta
Aukojo JurgSo' Damaševi-į ko Volos
dvi dienas dijo i Maristų sodalicijas'
perstatyti, visuomenev pa į Draugo metinį koncertą,
Vokietijoje.
6 a šeima £KMJfc P© $5.00:1 atgal
^
kvietė plačiai pagarsėjusią vasario 4-tą. Pasiklausysite
Leonas Snositią Pranas Va-j
AleitipjakU šokėjų, ir daini gražios muzikos, jasidžTarag.
hickas, Stanley Bazaras.
ninkų grupę; dalyvauti meti site ateitininkų šokiais, sma ;
B narių sekantieji pasi
niame koncerte vasario 4 d., giai praleisite Taiką šokda
žadėjo: Peter P. Gaddy $50,
4:30 vaL popiet, Sokol salėj, mi prie dviejų orkestrų ir
Kaz, Kantautas $35.00, Jo
2345 S. Kedzie Ave.
PARYŽIUS, sausio 27.—
atnaujinsite pažintis su sa
PTTTT.ATVRTr.PHTA Pa. —
nas Zvirbus $25.00, Kissel
Lietuvoje Ateitininkų jau vo pažįstamais. Tikietai jau
Karinis teismas nuteisė 2-rą J Motina ir penki vaikai miršeima $25.00, Atex Vaice
nimo orgamzacrfo palaike ir| pardavinejaDai
NAP
Leit. ifrarvin Davis iš Phi- < tinai apdegė sausio 25 dieną,
kauskas $10.00, Vincentas
ugdė jaunuomenėje katali
ladelphia 10 metų gjmTr^Ttg kai gaisras paliete jų namą.
Kradolas $10.00, S, Pabyanskišką susipratimą, ir kartu
darbo kalėjimo ir atleido j | Mirė Mrs. Mildred Moyer, 40
io šeima $10.00, Povilas Zavykdė platų i r aukštą me
iš tarnybos až tai, kad jis metų; Mary, 17 metų, Jane,
ramis $8.00.
no ir kultūros programą.
susidraugavo.su viena pran- i l l metų; Harry, 9 metų;
Rast. S. Pabyanskas. _
Suvažiavus čionai nemažai
cūze ir padėjo- jai gauti e t | James, 4 metų., ir Mildred, 1
PIRKIT TIESIOG 13
Lietuvoje gimusio ir augu
Draugyste šv_ JOBO Krikš
garečių juodajai biržai.
metų. Vyras Harry, 41 me- Į
ŽMONIŲ, KURIE F A T 5 S
Bridgepert. — LGF 1-mo
sio jausimo, Ckieagoje bu- tytojo tarėjo metini susa: t% geležinkelio- darbininkas,
skyriaus susirinkimas fvyks
ATTJEKA VIS4 DARBA
Aukokite savo kraują su- įbuvo darbe, kai kilo gaisras.
vo įsteigta Ateitininkų sky- rinkimą 21 d. sausio.
sausio 30 d.,. 7:30 vaL va
per A. B.
rius kuris siekia tuos pa—i Nutarta prisidėt prie Akare, parapijos mokyklos Kryžių.
Platinkite "Draugą".
eros tikslus. I šią draugiją merikos Lietuvių Rymo Kakambary.
Valdyba
įtraukta ir šioj šalyj, gimu talikų Federacijos; atsto
sio ir augusio jaunimo, šias vais iŽnaitb Peter P. Gad
grupes talentai ir gabumai dy ir Petras- Metrick.
B. A. L A C H A f T I C Z
3914 West llllh St.
iškilo viešumon, ir šokių, iri Valdyba 1945 m. liko vi
BOSELANDE
Tiesiog Ten, Kur
dainų ir vaidinimų srityse. sa sena, tik pirmininko paLaHotavių Direktorius
Sustoja.
KELIA LIETUVIŲ VABT>4 gelbimnkas išnaktas nau- iKOPEYCI1 —
SVETIMTAUČIŲ TAEPE" jas Peter P. Gaddy.
Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5
10756 So. HCrfrigsir Ave.
Iš Melrose Parko pirmas
TeL
PnfL
1270—Canal
2515
Ši grupė savo dainomis ir! lictevis, kuris bus įšvęstas
Kez. teLi Cosuaodbre 5765.
šokiais labai aukštai užsi
kunigus birželio mėnesį
rekomendavo prieš kelerius
metus visų tautų Muzikos
Festrvale,
PMTadelphrjoje.
• • •
NUUODIMO
Viešoji spauda plačiai išgarVALANDOIE
VKIAUEMJ osiŲ — PRANESISŲ —
— DAINŲ

Dalyvauja Draugo koncerte

1,003 Brito" Paieisf!
SflAS Nelaisvės

Ateitininkų šo kej ų grupė

Zmuį Ls Vokietijos

Muteise Karmmlą
Motina ir 5 vaikai
Dešimts Meto Kalėti
žnva gaisre

Iš Melrose Park
padangės

SL Casimir Momimeit
Company

•

r

KLAUSYKITE

BARČUS!
šokių koeteste SckSers' Field, stPfHunikų. grupe lai
mėjo pirmą dovaną tautinių
šokių skyrmje. 1944 m. ba
landžio men. šokėjų grupe
dalyvavo radio tekrvisijoa
programoje Chicaeoje ir iš
pildė tau tintų ir kitokių šo
kių programą. Rudenyje ateitininkai išpildė turiningą
programą E. S t Lonis nau
jos bažnyčios fondai sukel
ti. Prieš kelias savaites links
tomo TT. Marijonų Bendra
darbių metines vakarienes
dalyvius.

,

Be to šį grupe damomis
i r šokiais yra linksminusi
kareivius jų stovyklose ir
kituose centruose. Ji yra da
lyvavus ne viename karo
bonų pardavinėjimo vajuje,
"kur kviečiama tik rinktiniausi artistai.

ANTHONY ^Bn*ETKUS

Iš Radio

LAIDOTOVIO: i ) i : ^ . « : % . , « : . 4 i i .
DVI ĄIODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

W G E S —1390 Kilocyclea

KASRYTA: Nuo 8:45-9:15,2^^

1410 South 50fh Aveimm*

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
V A E A B T i n m - E ^ PBOGBAXa VAIDINANT
-TAOKCNŲ^ SEOtA ir Jų Eaiaysas
Kas PIRMADIENIO VASARA Nuo 7 iki & vaL vak

TelefODSS CICEBO 2105

6812 So, Western Ave^ Chicogo
Telefonas GSOvenJE 0142 .
Mūsų patarnavimas yra greitas*
jūsų finansiškam stovini

s ALFRED VASATTIS s
LAIDOTCVIŲ DllUiAlUBirS
LfSff So. Cieero Ave.
TeL: aCEEO 10O
SOPLTCKA Arti Vmą Ti»=sportaciją C3CEKOJET! .

*[fk

IR MODERNIŠKIAUSIOS
IUVTŲ ĮSTAIGOS

. Eudeikis
LATDOTILVIŲ DIREKTORIUS
AMBULAN CE DIENA. LB NAKTĮ

GRUPES. SĄSTATAS
šokėjų trupėje yra vaiki
au i r merginų, i š viso apie
10 porų. Sofija Samiitė, ga
bi šokėja, šiuo meta veda
sekėjų trape, kuri atlieka
drabutiek

I

4605-07 S. Hermitage
AYemie

Tards 1741-2
433044 S- CoKfonria
v- Avenue
LafcryetW 0727

(1390

k.)

kr KetTirtai.

8 v»L Tmk.

Tarp galingų pergales ginklų yra maldai

i

™

T

*

;

F.

DEERKSSnS D R A U G E , CHTCATJO/IEETNDTS

•ate

P-'rrr.r.H'er.T?, gausio ?$, 1945
.

ĮSIRAŠO Į BŪTINUS KARO DARBUS

Vaizdas iš karo gyvenimo

LIETUVIAI Kariai Kovoj
^ 3 už U.S. LAISVE ir
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Generolas atsiklaupė priimti palaimij nimą iš mirštančio kunigo..,
X Ciceroje T>raugo" kcn
KULKA PATAIKĖ KRŪTINĖN, KAI PATARNAVO SU
certo
tikietų galima gauti
ŽEISTAM KAREIVIUI. — SUŽEISTASIS KAPELIO
NAS DAVĖ PASKUTINI PALAIMINIMĄ DIVIZI Vaišvilaitės vaistinėje, Stasiulaičio barbernej ir pas
JOS KAREIVIAMS.
vietos veikėjus.

Lanko lakūnų mokykla
Lakūnas Linardas (Leo- I Attracta pradžios mokyklą,
nardąs) Rutshaw, 18 metų. j Ciceroje. Tris metus lanke
gimė Chicagoje. Baigė St. šv. Ignaco aukštesnę, mo
kyklą. Iš mokyklos savano
riu išvyko į Dėdes Šamo ka
riuomenę, 1944 m., kovo mė
nesį. Dabar randasi Texas
valstijoje, lanko lakūnų mo
kyklą.
Jis nesenai buvo parvykęs
aplankyti savo tėvelių Mr.
ir Mrs. Haris ir Helen Rutshaw, 803 So. Kedzie ave., ir
savo grandmother Ceciliją
Lupeikienę, kuri dabar tar
LINARDAS RUTSHAW, nauja Dievo Apveizdos lie
tuvių parapijos klebonijoje.
LAKŪNAS

PARYŽIUS. — Kunigas ^ v § U a u sužeistasis kunigas f X A. a. Zenono Lukausko,
Allentown, Pa., pirmutine apygarda, kur 'civiliai prade- I Houchet, vyresnysis kapelio- j n u v y k o j kitą gyvenimą, k u r į 1 1 1 1 1 ^ 0 P r i e š k e l i a s dienas,
jo įsirašyti į esencinį valdžios pramones darbą. Nutrau- n a s ' ^^"s tarnavo garsioje m e i l ė , taika ir teisingumas sesuo yra žinoma draugijų
koj valdžios raštinė, kur civiliai išpildo tam tikras darbo ! generolo Le Clerc divizijoje, j viešpatauja..
veikėja, B. Bitautienė, gy
buvo
venanti adresu 8633 S. Aaplikacijas. (Acme-E >ugas telepboto)
u ž m o t a s arti p r i e ; .
berdeen. Tei. Stewart 6764
Strasbourgo, kai pagelbėjo
sužeistajam kareiviui. Jis
X JT Chmieliauskas, savi
Šventos mišios
nuvyko į karo fronto linijas
ninkas grosernes-delicateseB
paimti sergančių kareivių. į MIAM1/ Fla. — Enriąue
Ciceroj, 1347 S. 48 Ct., pa
Jo jeep buvo priešo apšau-1 Migone, Paragvajaus katalikeitė ir sutrumpino savo pa
dyta, ir jo šoferis tapo su-i kų akcijos generalinis sekvardę. Dabar vadinas J. Milžeistas. Kunigas įšoko atgal retorius, atvyko į Jungt. ATAISĖ TD1TA PER UPĘ. — KAI SUSKAMBĖJO SEK
las.
MADIENĮ BAŽNYČIOS VARPAS, VYRAI ĖJO ŠV. į vežimą, ir kai jis bandė už-Amerikos Valstybes studijuoimti sužeistojo šoferio vietą, ti katalikų pasauliečių veik
X Akademijos Rėmėjų
MIŠIOMS.
; antros ugnies šovinys patai- lą šioje šalyje. Jis yra Pa Draugijos skyriaus narės
ragvajaus berniukų skautų šeimininkaus Aušros Vartų
NEW YORK. — Kunigas į
Tis mirė, bet jo dvasia gyvenai
tarybos narys ir Asuncion parapijos metinėje vakarie
IPius A. Benincasa, armijos |
( £ " „ * » „ fn V JK
universitete chemijos profe nėj, vasario H . Tai pasižy
Generolas
Le
Clerc
nusku
j kapelionas ir buvęs klebeno!
U fOIIVU I C f M
sorius.
mėjusios šeimininkės. Prie
i padėjėjas švento Kryžiaus \ HOLLYWQOD. Cahf. — bėjo į ligoninę, kai tik gavo
stalų patarnaus Sodalicijos
'bažnyčioje, Buffalo, pranešal Pedro de Cordoba yra ži- žinią, kad jo divizijos kape
lionas
Houchet
sužeistas.
grakščios narės.
įdomų įvykį. Jis praneša, nomas ne tik kaipo .garsus
Kunigas
pasakė,
kad
jis
no
X Martyno ir Emilijos
kad šv. mišios išgelbėjo dvie- j judomųjų paveikslų aktorįs
duoti
paskutinį
palaimi
lr
Buvo
kilęs
gaisras
name,
Camella, gyv. 6434 S. May
jų inžinerijos dalinių vyrų "is> bet jis yra praktikuos
MONSIGNOR CASHIN BUVO MYLIMAS SING SING
nimą jo numylėtai divizijai. 109 Bluff, Joliet Tėvai du St., sūnų A. Snarskiene ir
katalikiškos šeimos
KALINTŲ. — LATKRAŠTTNINKAI, ADVOKATAI K gyvybes. Kareiviai buvo pa- jančios
Generolas Clerc atsiklaupė I vaikus spėjo išgelbėti iš ug- Frank Clement praeitą sek
vvr
Gordoba apsivedė
TEISĖJAI TAD? PAT GERBĖ JĮ UŽ JO DARBUS. skirti taisyti tfltą per p a v o - ! a s .
jingą upę vakariniame fron- Eleanor Nolan Šv. Povilo prie sužeistojo kunigo lovos,! hies, bet trečias vaikas, 2 madienį nunešė į bažnyčią,
kad priėmus palaiminimą vi-1 metų amžiaus, mirtinai ap- kur pakrikštytas Vincento
N E W YORK. — Mirė prelatas William E. Cashin, te. Jie dirbo visą naktį. Ank bažnyčioje, New York, prieš
sų jo vyrų vardu.
| degė. Tai įvyko sausio 26 vardu. Krikšto puotoj lin
Šv. Andriejaus parapijos klebonas. Jis sirgo širdies liga sti sekmadienio ryte bažny 20 metų. š i pora yra šešių
Generolas
klupo,
sužeistasis
j dieną
kėta, kad vaikutis augtų ir
keturias dienas Šv. Vincento ligoninėje.
čios varpas _suskambej o. Ka vaikų tėvai, seniausias vaikas
yra
16
metų.
ir
jauniau-1
kunigas
teikia
eitų dėdžių-kunigų Viktoro
Kunigas William E. Cashin yra buvęs 12 metų Sing talikai paliko tiltą ir nuvyko
Pirkite
karo
bonos.
šias
šešių
metų.
paskutinį
savo
Sing kalėjimo kapelionu, nuo 1912—1924 metų. Jis buvo dalyvauti šv. mišiose, ir neir JVinco Černauskų pėdo
nemylėtas šimtų kalinių, kuriems jis patarnaudavo. Jis katalikai nuėjo trumpam po
mis.
dvasiniai patarnavo daugiau kaip 150 vyrų, pasmerktiems ilsiui.
Kun. 3. Prauskis,
mirti elektros kėdėje.
Mažiau kaip po dešimt mi
Prelatas Cashin buvo ži
nučių.
nomas kaipo "Father BilT
nuėjo į
"tarp daugelio laikraštininkų,
to. Ir kapelionas rašo :
advokatų ir tiesėjų. Jis lai
Universitete. WaWASHINGTON, D. C. — I vas žino kaip daug vyrų bū
mėjo daug draugų laikrašti Brig. gen. Anthony C. Mcshingtone. Darbo, sako,
tų buvę užmušta ar sužeista,
ninkų profesijoje, kai jis bu Auliffe, 46 metų, kuris pa
daug, bet neatsiliekąs nuo'.
jei jie būtų dar>buvę prie
vo kapelionu vidurnakčio sakė "nuts" vokiečiams, kai
kitų amerikonų studentų.
WTr
darbo."
W
šv. mišių draugijos, nakties jie reikalavo, kad jo divizi
Rašo, kad Washingtone žie
darbininkų
organizacijos, ja pasiduotų prie Bastogne,
ma labai lengva. Dažnai sau
kurie dalyvaudavo šv. mišio Belgijoje, buvo pakeltas į
lė šviečia ir sniegas nesilai
se sekmadieniais 12:45 vai. major general laipsnį, sau
ko. Kai kurią dieną knygas
ir 2:30 vai. naktį, Šv. An sio 25 dieną.
beskaitydamas po parką
driejaus bažnyčioje. Šv. mivaikštinėja. Chicagoj gi
Tenka pasakyti kad mašios atnašaujamos pastoviai į j o r general McAuliffe yra į
daug sniego ir šalta. Brr.
2:30 vaL naktį buvo pirmą i geras katalikas, iš'Wąshing- į '
" '
X J- ir S. Pivariunai, ži
kartą pasaulyje, ir leidimas j ton, 1-lst air borne divizijos J N u J x n i d e
nomi Roseland ir apylinkėj
buvo gautas iš popiežiaus j vadas.
veikėjai džiaugiasi susilau
Leono XIJX
John Sweiciski, 28 metų,
ki sūnaus Vytauto, kuris
1572 Milwaukee ave., buvo
tarnauja kariuomenėj mari
Monsignor Cashin įsteigė
nuteistas metams kalėj iman
nu, ir šiomis dienomis par
Katalikų advokatų gildą ir
už
grosernijo3
lango
išmuši
vyko namo poilsio. Ateinan
įvedė metines raudonas šv.
LONDON. — Britų val- mą.
t į šeštadienį vSl turės grįž
mišias 1928 metais teisėjams
i džia išleidžia $10,000,000 per
ti prie pareigų. Marinas Vy
ir advokatams.
įmetus algoms ir užlaikymui
tautas gerai jaučias, paten
Monsignor Cashin buvo
! britų pareigūnų Jungtinėse
gimęs Hyde Park, N. Y.,
kintas pareigomis ir tik gai
į Amerikos Valstybėse, įskai Ray LoweH,
Salavitch
prieš 73 metus. Jis į kunigus
lis, kad trumpu laiku nega
tant United nations relief ir fCartage kompanijos troko
buvo įvestas .1903 metais.
les aplankyti visų savo drau
rehabilation administracijos: vairuotojas, pranešė polici
gų. Pivariunai gyvena adre
tarnautojus, pareiškė chan- jai, kad iš jo troko buvo pa
su 22 E. 101 Place.
cellor John Anderson par vogta pirštinių už $211 ver
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Žymus Yyras...

Išgelbėjo Yyrų gyvybes...

Katalikas aktorius yral^^sm^^e

Kunigas patarnavo 150 vyru, kurie
buvo pasmerkti mirti...

Du išgelbėjo

Paaukštintas yyras

S E K M A p l , VASARIO (FEBRUARY) I D., M5 M.
—

^

(4:30 valandą popietų)

Ke» Girdit^
Chicagoje •

Kiek per metus?

m $211

Chicagietį lakūną
išgelbėjo šuo

k

U. S. BOMBONEŠIŲ BA
ZE. Anglija. — Du amerikie
čiai lakūnai liko užmušti ir
septyni kiti buvo išgelbėti
nesenai iš sniego audros kal
nuose, šiaurinėje Anglijoje,
po to, kai Flying Fortress
susidaužė į viršūnės šoną,
apie tai pranešta sausio 25
dieną. 60 metų amžiaus avių
piemuo padėjo surasti lakū
nus, kurie tris valandas už
sikabinę laikės kalno pašlai
tėje, siaučiant audrai. Pie
mens šuo surado keturis
amerikiečius_\ durpių duobė
je. Tarp jų buvo William R.
Kaufman, 2317 W. Rockwell
str., Cbicago.

lamente, sausio 25 dieną.

tės.

,
*

*

*

— D a l y v a u j a

Apipiešė

Net apalpo!
NEWARK. N. J. — Michael Babich įėjo į stoties
viršininko
ofisą,
Jersey
Central geležinkelyje, ir pa
prašė iš vieno asmens ciga
retės. Jis gavo. Babich ap
alpo. Jis buvo nugabentas į
ligoninę gydyti nuo veido
nubraižymų. kuriuos gavo
krisdamas.
Tai įvyko sausio 26 diena.

12,000 fonų...
SMYRNA, Turkija.— Pra
nešama, kad Turkija prista
tys Britanijai 12,000 tonų
razinkų ir 5-500 tonų figų.

»

*

Gatvėje
Mr*. Mary Hogan, 6013 S.
Maplewood ave., pranešė po
licijai, kad du negrai ją su
laikė prie 6124 So. Campbell
ave., ir atėmė iš joi $42 ir
ausų papuošimus, už $20
vertės.

kad
Draugą".

Taipgi —

SYLVIA SARONIS-McELROY, Pianistė, RENALDAS LETVA, Smuikininkas,

Keturi negrai
banditai
apiplėšė Grove Grocery ir
Market, 4858 Cottage Grove
ave. Jie pačiupo $350.
*

Dalyvauja - Ateitininkų Dr-jos Šokėjai ir Dainininkai

savo pažįsta
me užsisakytą

ADELE DRUKTENCS, Dainininkė, ir —
NAUJALIO JUNGTINIS VYRŲ CHORAS (iš Waukegan, UI. ir Kenosha, W i s c )
Jaunosios lietuviškos meniškos Jėgos žavės "Draugo" koncerto klausy
tojus per Ma metinę dainų švente.
/
Be Druktenytes, Lelvos, ir Sylvijos McElroy, bus daug kitų {vai
rumų, artistų Ir juokdario,
<* "Draugo** koncrtal kasmet patenkina visus lankytojus ir šiais mė
liais į,i i l i i i l i n Ir naujausios meniškos jėgos bus perstatomos visuomenei.
Rezervuokite Vasario (Feb.) 4 d\ 1945 m , "Draugui" ir Jojo meti
niam koncertai, Sokol Salėje.

L

I ĮKILTŲ KAINOS: Rinktinis SkalSoa, po $L50 sa Takaafa; vW ldtltfkJetal$L so Taksais.
TDdetai vien tik Šokiams (po koncerto) — po 40c

$OKOL

C H I C A G O HALL

2345 So^Kedzie Ave.

•

Chicago, Illinois

X Šv. Kazimiero Akade
mijoj sekančios lietuvaites,
už pasižymėjimą moksle, paliuosuotos nuo pusmetinių
kvotimų: Elena Aukakalnytė^Marytė Balandaite, Gert-,
rūda Gaižauskaitė, Ieva Kazokaitė, Petronėlė Kamarauakaite, Vlolet Kriščiūnai
tė, Terese Mondeikaitė, Lo
reta Žaūytė, Lucy KiDrate.
Lorraine Petraitytė, Dolores
Pargauakaitė, Valerija Po
ciūte, Felicija Radziakynaitė, Jeannette šapalaitė, Lo
reta Stankiūtė, Alberta Yocaitė, Virginija Yonaitytė,
Lūlian Zflvytč, Leokadija.
Lukaitė, Eugenija SiūraiteGenovaitė Alekaiunaitė, Sta
se Vai tekaltė.
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