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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.” 4

—Abraham LincolnThe most influential ** 
Lithuanian Dali y in America
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Rusai tik 39 Mylios nuo Berlyno
Naciai Vienur Priešinasi, Kitur Ne 

nos šviesos yra artilerijos 
komanda šovinių sprogimas.

Oficialus Maskvos prane
šimas sakė rusai randasi 63 
mylios nuo Berlyno, bet ko
respondento pranešimas iš 
Maskvos beveik patvirtino 
nacių raportus apie gilesnį 
įsiveržimą.

Kustrin miestas yra ryti
niam Oder upės krante, ir 
šiauriniam 
krante, 

i sueina.
Anot 

Žukovo 
Soldino, 
pietuose.

Maskva taipgi sakė rusų 
daliniai pasiekė punktus 55 
mylias nuo Baltijos ir varo
si pirmyn, kad atkirsti su
sisiekimo linijas t3rpe Dan
zigo ir rytinės Pomeranijos. 
Stalinas pranešė apie To- 
run užėmimą Lenkijoje.

Rytprūsiuose rusai spau
džia apsuptą Karaliaučių, 
kur panika apėmė 370,000 

150,000 ten

LONDONAS, vasario L— 
Nacių aukštoji I_____ 2_
pranešė, kad rusų daliniai 
jau prasimušė iki Oder upės 
kranto šiaurryčiuose 
Kustrin, punkte maždaug 
39 mylias nuo Berlyno^

Yra galimybės, kad rusai 
stovi dar arčiau Berlyno, 
kadangi nacių pranešimas 
nepasakė kur rusai pasiekė 
Oder upę. Šiaurvakariuose 
nuo Kustrino, Oder pasuka 
iki 28 mylių nuo Berlyno.

Naciai pripažino, kad ru
sai jau pasiekė rytinį kraš
tą Kustrino.

Maršalas Žukovas sukon
centravo 
tininkų 
greitam 
Berlyną.

Linijos centre, 40 mylių 
pločio Frankfurt srity, tar
pe Oder ir Warthe, nacių 
komanda sakė ji pasiuntė 
savo rezervus sulaikyti ru
sus.

Rusijos lėktuvai atakuoja 
Berlyno-Frankfurto kelius, gyventojų ir 
ir raportai iš Maskvos sakė subėgusių vokiečių. Atrodo, 
panika apėmė sostinės gy-:kad rusai turės 
ventojus, kurie manė, jog kautis iš namo į namą Prū- 
lakūnų paleidžiamos raudo- sų sostinėje.

I 
l 
į I Warthe upės 

kur tos dvi upės

Berlyno, Maršalo 
frontas siekiąs nuo 
šiaurėje, iki Sorau,

daug tankų ir pės- 
70 mylių fronte, j 
pasistūmėjimui į

i

durtuvais

Užimta Ingelscheld, Ihren,
Heckhalen-

Naciai Silpnėja Vakariniam Fronte;
Nėra Siegfried Linijos Opozicijos

PARYŽIUS, vasario 1 —
Pirmos divizijos patruliai Vvinterspelt ir 
įsilaužė j priešakines Sieg- feld miesteliai. Amerikiečiai 
fried linijos pozicijas 11 
mylių j pietryčius nuo Mons 
chau. ir 
gyvybes 
sienoj.

rado labai mažai 
Hitlerio vakarinėj

šiaurėje. Aachen- 
srity, amerikie- 
37 mylių plotą

l-oji ir 3-čioji

Toliau 
Roer upės 
čiai užėmė 
tos linijos.

Amerikos
armijos puola nacių linijas 
ir pozicijas 40 mylių fron
te. Raportai iš fronto sako 
priešo pozicijos nepapras
tai tyli, ir priešinasi ame
rikiečiams vien tik mažais 
ginklais.

Per naktį amerikiečiai 
pasistūmėjo keturias my
kąs giliau į Vokietiją ir už
ėmė nemažą skaičių kaimų 
ir miestelių.

Prancūzų l-oji armija į- 
silaužė į Horbourg, rytinį 
Colmar priemiestį, kur na
cių pozicija vis mažinama. 
Prancūzai užėmė septynis 
miestus ir perėję per Rei
ną Roną užėmė Obenheimą, 
15 mylių žemiau Strasbour- 
go.

Rytuose nuo Our upės 
JAV 3-čioji armija pasiva
rė pustrečios mylios iki 
Siegfried linijos pakraščio.

stovi devynias mylias nuo 
Prurn, vienos stipriausių t
Siegfried linijos pozicijų.

Nacių komunikatas sakė 
į Amerikos l-oji ir 3-čioji ar
mijos įsiveržusios “gilyn j 
mūsų svarbiąsias linijas” 
visam fronte tarpe Mons- 

. chau’ ir St. Vith. Naciai sa
kė jie aršiose kautynėse 
sustabdė amerikiečius.

Sąjungininkų lėktuvai pa
stebėjo didelį vokiečių judė
jimą rytuosna iš Karlsruhe 
ir Mannheim ir per Heil- 
bronn. Keliai šiaurėje nuo 
Wissembourgo užkimšti na
cių vežimais.
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KARO BIULETENIAI

Užpuolė Japonus, Ištuštino Stovyklą;
Du Mirė, Negavę Džiaugtis Laisve

GEN. MacARTHUR ŠTABAS, Luzon, sausio 31.—(Su
laikyta)—Bataan. Corregidor ir Singapūro herojai—513 
jų—buvo išlaisvinti iš japonų saugumos belaisvių stovy
klos vakar naktį, nepaprastai drąsiam žygyje.

Maždaug 400 rinktinių vyrų iš 6-tos Kanger bataliono 
ir filipiniečiai partizanai išnešė commando ataką, 25 my
lias užpakaly japonų linijų, kad ištuštinti karo belaisvių 
stovyklą ir daliniai išpildyti vieną artimiausių Gen. Mac
Arthur o širdžiai objektą.

Jie netikėtai užklupo japonus sargybinius ir išgelbėjo 
486 amerikiečius, 23 britus, tris olandus ir vieną norvegą 
—visus, kurie buvo likę Cabu stovykloje Neueva provin
cijoje, rytinėj daly Luzon salos.

Šimtai kitų buvo išsiųsta į darbo stovyklas Japonijoje 
ir kiti šimtai išmirė.

Dviejų išgelbėtų vyrų šir
dys sustojo plakusios pirm 
negu jie buvo grąžinti į a- 
merikiečių linijas.

Ranger kariai puolė tokia 
precizija, kad nebuvo nė 
vieno japono sargybinio gy
vo, arba kuris galėjo prie- , 
sintis. Tačiau, jų puolimas j 
buvo toks atsargus, kad nė i užmušta 523 japonai, 
vienas belaisvis nebuvo su- Kuomet žvalgyba pranešė 
žeistas. j kur stovykla buvo, tuoj nu-

Per kelias minutes visi Į tarta ją pulti ir išlaisvinti 
buvo išlaisvinti ir pradėjo1 ten laikomus belaisvius. 

*’25 mylių kelionę atgal *į lai- Amerikiniai ir filipiniečiai 
svę, pėsti, nešami ant Ran- žygiavo per visą naktį ir 
ger karių pečių, ar vežami pasiekė stovyklą be japonų 
jaučių traukiamuose veži- žinios.
mėliuose.

Arti 100 jų buvo taip nu
silpę nuo badavimo, ligos 
ir trijų metų senumo žaiz
dų, kad jie negalėjo paeiti, 
kuomet buvo paliuosuofi iš 
japonų vergijos.

Tas išlaisvinimas kaina-
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vo 27 Rangers ir filipinie
čių gyvybes. Atakai lydėjo 
Leit. Pulk. Henry Mucci, iš 
Bridgęport, Conn. Partiza
nams vadovavo Maj. Robert 
Lapham, iš Davenport, Ia.

Pasitraukiant prisėjo ko
voti su japonų tankais, ku
rių 12 buvo išmušta. Iš viso
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Rusų kariuomenės daliniai jau pasiekė Frankfurt sritį prie Oder upės, rytiniam fron
te, ir veržiasi vis arčiau Berlyno. Vakariniam fronte, suvirš 100,000 amerikiečių karių 
veržiasi gilyn į Vokietiją ir baigia sunaikinti nacių įsiveržimą Belgijoje.

1

Reicho Suskaldymą
L ONDONAS, vasario 1.— 

Ministras Pirm.
I 

sako 
paversti veža į Trijų Didžiųjų konfe-■

ir sunai-
atrodys,
jo išlai-

renciją planą keturių vals
tybių pokariniam valdymui 
Vokietijos Reinlando ir Rū
mo. «

Anot patikimų šaltiniu., 
p-anas numato atskyrimą

sako
dina- 

vietose, Reinlando ir Ruhro nuo Vo-

Atidėjo Svarstytu į
Wallace Paskyrimo

WASHINGTON, vas. 1?—'
Churchill Administracija nu g a 1 ė j o 

Henry Wallace priešus šian 
dien, priversdama 
jo nominacijos 
Senate.

Tuo būdu jo 
no laimėti jo 
užgyrimą,
riant skolinimo 
nuo Prekybos Sekretoriato.

atidėti 
svarstymą

i
t

rėmėjai ma- 
nominacijos

pirmiau atski- 
agentūras

Naciai Yra Pasiruošę 3 Didieji' Svarstys 
Išsprogdinti Berlynu

LONDONAS, vasario 1.—
Raportai iš Europos 
naciai pasiruošę 
Berlyną į tvirtovę 
kinti jį, kuomet 
kad nebus galima 
kyti.

Raportai iš Švedijos 
nacių patruliai deda 
mito strateginėse 
ir atėjus momentui, išsprog- kietijos ir tų sričių pavedi-
dins svarbesnius pastatus mą Anglijos. Rusijos, Ame- 
ir įrengimus. rikos ir Prancūzijos

Londone gaunamos žinios trolei.
sako nacių vadai mano tęsti 
kovą ne vien po Berlyno 
kritimo, bet ir po to, kaip 
didesnė dalis Vokietijos bus 
okupuota.

JAV Priėmė Suomijos

Tas pats šaltinis 
Anglijos, Amerikos ir 
sijos atstovai pasirašė 
sidavimo instrumentą.”
ris bus įteiktas vokiečiams, 

1 kuomet jie pasiduos.

I

—Šeštoji JAV armija pa
sivarė iki 20 mylių nuo Ma- 
nilos.

—Laivynas pranešė, kad 
dėl japonų veiksmų nusken
do trys JAV laivai, ir kad 
vienas s’’bmarinas negrįžo 
ir skaitomas dingusiu.

— Prūsuose suspaustas 
nacių garnizonas yra lik 
šeštadalis originalės jėgos.

—Manoma naciai vaka
ruose pasitraukia už Reino, 
kad nebūtų sugauti 
niam jo krante.

i

k?n-

sakė 
Ru- 

”pa- 
ku-

I
I

Karo Skolos Mokesti ALIJANTAI ARTINASI
PRIE MANDALAJAUS

KANDY, Ceilonas, vas. 1.
—Sąjungininkai kariai ar
tėja prie Mandalajaus, ir 
gręsia japonų pabėgimo ke
liui pietvakariuose nuo to 

1 miesto.
; Kangasv miestas, 
dominuoja Taungup 
buvo užimtas sausio 
Japonai čia turi daug arti
lerijos ir smarkiai kontra
takuoja.

VVASHINGTON, vas. 1- 
J.A. Valstybės galų gale 
leido Suomijai sumokėti 
gruodžio 15 d. mokestį — 
$235.445—išlyginimui save 
pirmojo pasaulinio karo pa 
skolos.

i

Išlaisvinta 200,000
Prancūzu Belaisviu

PARYŽIUS, vasario 1.— 
Laikraštis Franc Tireur ra
šė, kad rusai rytiniam fron
te išlaisvinę apie 200.000 
prancūzų karo belaisvių, 
kurie buvo laikomi įvairio 
se nacių stovyklose.

KALENDORIUS
Vasario 2 d.; Grabnyčios; 

senovės: Rytis ir Vandenė.
Vasario 3 d.: šv. Blažie- 

jus; senovės: Radvytis ir 
Asta.

vakari- OR’SI
Ūkanota ir šilčiau.

kuris 
kelią, 
30 d.

Atakavo Vokiečių
Pramonės Centrus

LONDONAS, vas. 1. — 
Keturios bangos Flying 
Fortress lėktuvų, iš viso 
700, atakavo Minnheim ir 
Ludvvigshafen miestus, ir 
du tiltus per Reiną ties We- 
sel.

Lėktuvai iš Italijos antra 
dieną iš eilės puolė milita- 
rinius taikinius Austrijoje.

I
I

i

Amerikos kariai garbin- 
1 gai priėmė grįžusius belais
vius. Išlaisvintieji nežinojo 
kaip rodyti savo džiaugs
mą.

Daugumoje, jie yra labai 
sukūdę ir jų drabužiai bu- 

■ vo labai sudriskę.

LAIVYNO LĖKTUVAI

aižė iwo IR WOLEI Išlipo Dar Kitoj Vietoj Luzon Saloj
PACIFIKO LAIVYNO. T „„„„ . ...

ŠTABAS, vasario 1.—Adm. 
Chester W. Nimitz pranešė, 
kad Amerikos laivyno lėk
tuvai antradieny atakavo 
Iwo Jima. Volcano salyne, 
ir Wolei, priešo aviacijos 
bazę Carolines salyne.

Virš Iwo užtikta trys 
priešo lėktuvai, kurių vienas 
buvo sužalotas.

Sekančią dieną torpedo 
lėktuvai sunaikino pastatą 
Yap saloje, ir nuskandino 
du laivus netoli Babclthu- 
ap, Palau salyne.

__________i

Naciai Italijoj Atrėmė 
5-tos Armijos Patrulį 
ROMA. vas. 1.

5-tos armijos patrulis Ita
lijoje įsiveržė giliai į voki?- 

j čių linijas rytuose nu? Ser- 
I chio upės, ir po aršių pen
kių valandų kautynių pasi
traukė.

Kova įvyko devynias my
lias į rytus nuo Castel Nuo- 
vo. netoli Rondinaio.

Visam Ita’ijos fronte na
ciu mortarai ir artilerija 
jautriai reaguoja į sąjungi
ninkų patrulių išbandymus.

I
I
I

LUZON. vasario 1.—C c n. 
MacArthur pranešė, kad dar 
kiti Amerikos kariai sėk
mingai išlipo pietiniam gale 
Luzon salos, Batangas sri
ty, ir jau veržiasi pirmyn, 
tolyn nuo kranto.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS. Luzon. vasario 1 —
Gen. Douglas MacArthur 
puvyko į priešakines ligoni
nes aplankyti kai kuriuos 
išlaisvintus amerikiečius ko
rius. kurie buvo japonų be
laisvėje daugiau negu tris 

i metus.
Jo štabas pranešė, kad antradieny užėmė 

•6-tos armijos kariai veržia salą, be jokios priešo opo- 
si pirmyn pietuosna ir da- zicijos.

i

I

bar stovi nepilnai 28 my
lias nuo Manilos, Luzon ir 
Philippinų sostinės. Nepra
nešta apie jokius didesnius 
susirėmimus su priešu.

Vakarų krante išlipusioji 
8-toji armija, vėliausiu pra
nešimu. skubiai varosi gi
lyn į salą, ir veržiasi per 
šiaurvakarinę dalį Bataan 
pusiausalio.

Amerikiečiai vėl va’dd 
Subic įlanką ir jos Olanga- 
po laivyno bazę, kurią japo
nai nestojo ginti.

Aštuntos armijos kariai 
Grande

Amerikos

B-29 Lėktuvai Vėl Atakavo Singapūrą
WASHINGTON. vas. 1.— Inas vakar puolė Honshu ir 

Skrisdami 3.500 mylių į abi j Shikoku salas Japonijoje, 
puses iš savo bazių Indijo- bet “nepadarė jokių nuos- 
je. Amerikos Superfortress . tolių.” 
lėktuvai atakavo militari- 
nius įrengimus didelėj japo
nų laivyno bazėj Singapūre.

Tai buvo trečia B-29 ata
ka ant to priešo centro.

Tokyo pranešimai
pavieniai B-29'ai iš Maria-

Anot priešo, bombos 
Į kritusios laukuose ir miš
kuose.

Tokyo sakė Singapūras 
buvo atakuotas 90 B-29 lėk- 

1 tuvų per pusantros valan-
sakė dos, ir teigė, kad japonai

vieną jų numušė.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IŠ PHILA., PA
Jurgiečių parapijos 
bankietas

vargų, nedateklių ir visokių 
kitokių bėdų.

tai
d.,

Kaip kiekvieną metą, 
taip ir šįmet vasario 13 
Lietuvių Muzikalėje svetai
nėje įvyks puikus bankietas 
naudai Šv. Jurgio parapi
jos, kurios ’ klebonas, kun. 
dr. Vytautas Martusevičius 
kartu su savo pagelbininku, 
kun. Stasiu Lukšiu, jau kvie 
čia taip jurgiečius, kaip ir 
kitus viengenčius. Kaip ki
tais metais, bankieto valgius 
paruoš, turbūt, vadystėj E- 
lencs Jonaikytės-Kizakaus- 
kienės, jurgiečių parapijos 
veikėjos.

IŠ NELIETUVIŲ 
SPAUDOS...

•‘Įdomiausia man, kaip gy 
venimas klojasi 2 menkoje 7 
Jei turėsit mažą valandėlę 
laiko, parašykit apie save 
pergyveųtus įspūdžius.

“Mane taipogi domina 
perantininkų gyvenimas 
merikoje.

“Labai prašyčiau, jei 
sudarys sunkumų, prisiųsti 
laišką, o taipgi laikraščių 
bei knygų ir šiaip informa
cijų iš esperantininkų gyve
nimo.

Vietos katalikiškame sa
vaitrašty ‘The Catholic Stan 
dard and Times’, sausio 12 
d. rašoma, kad vokiečiai iš 
Latvijos į Vokietiją išvežė 
du vyskupus ir kid vienas

“Jei turėsit laiko, būki 
gerutis, parašykit plačiau a- 
pie viską.

“Aš labai norėčiau kaip 
galimi dažniau susirašinėti, 
bet, žinema gal karo sąly
gos neleis taip; bet atrodo 
kad karo pabaiga netoli.

“Sveikinu Amerikos espe
rantininkus!”

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, vas. 2 d., 1945

VAIKŲ PARALYŽIAUS FUNDACIJOS NAUDAI

es-'

mirtis

i

Bus Parduodama

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
for LIQUOR

STOREI

3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

NATHA5
KANTER 

“Lietuviškas
Žyduku”

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BKANDES
• RUM’O

r •"

Eleonor Roosevelt, prezidento žmona, metinio vajaus The National Fundation 
Infantile Paralysis proga, Washingtcne suruošė “luncheon”. Tarpe žymesnių svęčių 
dalyvavo matomi ši2j nuotraukoj (žiūrint iš kiirės į dešinę): Geo. Murphy; Margaret 
O’Brien; Chandler, daughter of Elliot Roosevet; Uueanor Lind, nieceof Mrs. Thomp- 
son. sec. to Mrs. FDR. jos užnugary:. Suzanne Foster; (antroj eilėj): Joe E. Brown; 
Veronica Lake; Mrs. Rcosevelt, Mrs. Harry S. Truman; Gale Storm; Linda Darnell; 
(stovi): Ralph Edwards; Mrs. Gladys O’Brien, mother of Margaret; Vice Pres. Hirry 
S. Truman; Alan Ladd; Mrs. Alan Ladd; Gene Kelly; Kay Kyser; Mrs. Kay Kyser; 
Monte Woolley; Joan Edwards; Mrs. Victor Borge, and Victor Borge.

jų. būtent, vyskupas Boles- Beje, kada eina kalba a- 
lovas Sloskanas yra ne lai- pįe tą tarptautinę Esperan 
vis. bet gimimu lietuvis — 
(Eishop Slcskans, a Lith
uanian by birth).

Įtekminga organizacija

BALSAS IŠ LIETUVOS
Vienas vietos lietuvis es

perantininkas sausio 18 d. 
gavo laišką iš Lietuvos. Še
duvos miestelio, nuo J. Štu- 
kčno. Laiškas keliavo net 
tris mėnesius. Rišoma:

to kalbą, ve dar ką prane
šu: Vietos anglų dienraštis 
“The Philadelphia Bulletin” 
sausio 13 d. paskelbė, kad 
tos kalbos autorius buvo ru
sas! Tačiau tuojau tapo į tą 
laikraštį parašyta, kad au
torius tos kalbos buvo izra
elitų padermės žmegus, ku
ris Lietuvą viešai pripažin
davo savo tėvyne.

‘.Mielas Pone! Jau daug 
laiko praėjo, kada mes nors 
retkarčiais susirašinėdavs- 
me. Laikas bėga,-kaip apė
ję vanduo. Daug visko teko 
pergyventi, keliolika baisių

IŠ NELIETUVIU 
SPAUDOS

f UŽ YPATINGĄ VĖLESNIU 
Modelio, Mažai Išvažinėtą 

VARTOTA AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS ! 
------★------

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu į Jūsų namus nasita- 

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRAWFORD 8322

I

'jog marinui pfc. Earl Mc-
Farland, 21 metų, būtų pri- 

WASHINGTON. — Dis- taikyta mirties bausmė už 
tr’kto advokatas Ed'vard M. nužudymą Dorothy Berum, 
Curran pareiškė sausio 29 18 metų, iš Chippawa Falls, 
dieną, kad valdžia prašys, Wisc., spalių 5 d., 1944 m.

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO

SPECIALĖMIS KAINOMIS

Kaip praneša vietinis an
glų laikraštis “Philadelph? 
Record”, sausio 21 d. mūsų ; 
viengentis, puskarininkas 
Tunas Žukauskas, dabar Vi
talijoje, pastaruoju laiku 
prie savo sidabrinės žvaigž
dės, kaipo priedą, gavo da: į 
ir pagarbos ąžuolinių lapų

• K. V

Lithuanian American Re- 
publican League of Phila
delphia yra lietuvių stambi 
pelitinė organizacija, susi
dedanti iš daugelio gabių 
lietuvių, kurie organizuoti i 
darbuojasi Amerikos ir lie 
tuvių labui. Jai priklauso, 
ir gali priklausyti, visų sro
vių lietuviai Amerikos pi I 
liečiai. Kaipo pasižymėjusi, 
įtekminga organizacija, yra 
žinoma ir pripažinti mies- 

I to. valstijos ir federalės val
džių.i

Dabar organizacija dar 
buojasi gauti Lietuvos 
priklausomybės Dienas pri
pažinimą Pennsylvania vai

Ne-

f THE WEATHER
COLO WITH 

0IMINISH4NO 

WIN0S - tat 
rfon't dlminlth

yo«r •••<! 
fot toving!

________ ____________________

Uosfbudrik,;
’NC.

3241 S. Halsted St. Į

I

stijoje. Apie tai bus 
giau pranešta.

Lith. Amer. Republ. 
League of Phila.

Frark Pūkas,

d::

rast

Didžiausi? lietuviu 
?ewehv Krautuvė 

Parduodame Laikrodžius. Laik 
romelius, Auksinius ir Deiman 
tinius žiedus. Rašomas Plunks
nas ir įvairius 
kitokius auk
sinius daiktu* 
ui PRIEINA 
MAS JUMS 
KAINAS'

I

i

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

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
^lUROPRAKTORIUS

19 Metu Patyrimo

1649 So. kshland Avė.
VALANDOS

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURC
4645 So. Ashland Ave_

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

vakarais
Office Tel.
Namų Tel.

Sercdomis ir Subatos 
— tik pagal sutartį.
YARds 4787
PROspect 1930

Jei.

CHICAGO, 8, ILL.
Tel CALumet 7237

| Turime didelį 
j ir gerą pasi- 
j rinkimą Muzikališkų Instrumen- 
' tų, Muzikališkų Knygų, Stygų 
Į Rekordų ir įvairių kitų muzi- 
į kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
| Laikrodėlius, žiedus. Rašomas 
į links ras, ir Muzikalius In

strumentus. Pasinaudokite?

JOHN A. KASS
»EWELRY — VVATCHMAKEB 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAIETIE 8617

- ------ —--------- ------------- -—.—(

Bukite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

38 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos 
.Ulonas: CANAL 0523, Cldcago

OFISO VALANDOS:
Kasdien t:10 ju m. iki S:>0 p. m. 

Trečiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m. 
ŠeStad. 9:30 a. m. iki 7 p. m.

YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

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

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS: 

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

TeL UANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Ąekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

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

Trečiadieniais pagal sutartį

i Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerlv 8244

i DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f

I
Tel. YARds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street

Tel. CAN’al 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

-

REIKALE FAS1NAUDOKIT

BUDRIKO RADIO VALANDOS: 
WCFL, ĮOOO K., Nedėlios 
vakare — 8:30 P. M.
VVHFC, 1450 K., Ketvego 
»akare — 7 :OO p. M.

z

2310 VVEST ROOSEVELT BOAD
FURNITURE COMPANY

■lirtngamtai
Matraaai

Mūsų pačių padirbti gražu* 
PARLOR SETAI — bu 

springsais. 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrosas 
padarytas 
perdirbtas ir 
kaip naujas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

-----------*----------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentei po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
JvtU dalyki) - už priei
damas kainas.

rdARGCTIT
VTRlNTNTgiTJS A METRIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS RAL. U, 1933 M.

WHFC - U50 kilos.
REKM A DIENIAIS — KUO 1 SPBįfe. iki 2 vaL popiet. 

HEb KiT0Mis dienomis—“• i ssv 9:30 vwkare* UBO' EXTRA PROGRAMAS Penk 
tadleniaia nuo 7 Ud 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, RemontavtmnL, Refinansavimui—
ANT LENGVU MĖNESINIU IsMOKL.II.MCt

Panaudokite Progą Dabartinėms žemoms 
N oočlmčto Ha tom*.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAPM HITE įstaigoje. Jfisp indėliai
rūpestingai globojami tr ligi S5.000.00 ap
drausti per Federal Savings and loan In- 
■urnnee Corporatlon. Jūsų pinigai bus greitai 
išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA TR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE (STAIGA

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Nieks negali mus paže- į 

minti, išskyrius mus pačius. mį
Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko
mis. 1

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•155 So. Kedzie Avenud

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

Ofiso Tel......... VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos; 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDtvay 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Kės. TeL REPublic 0054 
Jeigu neatsiliepia — 
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamir 
klas. (Jahlonskis)
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B “DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS įįg
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‘DRAUGAS’’ HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DĖL—
HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
UŽIMTI TVARKYMĄ

STOCK RUIMO

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
Patyrimo prie China (dišiy) 

pageidaujama bet nereikalinga.
PASTOVUS DARBAI

SVARBI PRAMONĖ

ALBERT PICK CO., INC.
2159 Pershing Rd.

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI REIKIA
Atsišaukite

ILLINOIS
HEIJ? VVANTED — MOTERYS

REIKALINGA 1

Apysene Moteris
Pabūti prie ligonio ir lengvam 
namų darbui. Gyvenimui kamba
rys ant vietos. Atsišaukite vaka
rais po 6 vai.

2715 W. 36th St.
TEL.: LAFAYETTE 7368

RELL TELEPHONE 
COMPANY 

tfmploynient Ofison Moterims
Street Floor

309 W. IVASHINGTON ST.
CHICAGO

D1ENHAST1S PKSUGAS, CHICAGO, IEEINOIS W W W !»

BAISI NELAIMĖ VAIKŲ NAME .

I

Šiurpus vaizdas Auburn miesto. Maine valstybėj, name po ištikusio gaisro, kur žu
vo 16 vaikų, kuriuos kasdien palikdavo slaugyti dirbančios karo pramonėje motinas. 

Nuotraukoj matosi vienas lopšelių, iš kurio išimtas kūdikio lavonas. (Acme-Draugas 
telephoto)

Žiemos vaizdas
Puiki žiema, sniegas krinta 
Puikiai spindi, žemė švinta. 
Koks gražumas — akį veria, 
Kuomet sniegą žemyn ber\a. i

Šiaurys vėjas storalūpis
Pučia, pučia atsitūpęs.
Jo pūtimas taip įgrista, 
Kasgi jojo nepažįsta? 

šluoja, neša, kas ant kelio, 
Nepalikdams nei pūkelio. 
Kas pakliūva jam ant tako, 
Jei sulaužo, neatsako.

Nepalaiko jam už blogą,
Jei nuverčia kokį stogą,
Arba langą kad išdaužia,
Niekas jojo nenubaudžia. bar prie šių galima pridėti 

Ai, tas vėjas, vėjas, vėjas, 
Koks jis yra niekadėjas. 
Kiek jis žmogų prikankina, 
Skubiai bėgti išmokina.

U. G.

rašė, kad gyvi ar mirę, ar 
namai sudegė, sugriauti.

Kai kada iš tos balšavikų 
adynos tenka išgirsti ir pa- 
trijotinių dainų, priklodui 
— Tebūna Laisva Lietuvos 
šalis. Ale aš tau sakysiu ii 
nepritinka tai adynai tokios 
dainos. Ot, kai užtraukia a- 
pie Joną su Ona ant žalio 
šieno, tai korekt.'čia tai bal
šavikų cnatos perlai.

Dažnas yra lietuvių po
sakis: “ 
žiaus” 
nias švęsto

Bijo, kaip žyds kry- 
; arba “Bijo, kaip vėl 

vandens.’’ Da-

OLSON RUG CO.
REIKALAUJA

MERGINŲ — MOTERŲ
(Vedusių ar Nevedusių)

Patyrimo nereikia.

TYPISTS — CLERKS
NO EXPERIENCE NECESSARY 

Post-war future: Will train. 
Call Mr. Dennis 
MONROE 5266

TRANSAMERICAN 
FREIGHT LINES 
1130 W. Cermak Rd.

PULK. K. V. GRINIUS
i

VYRAI IR MOTERYS

Prie lengvų švarių darbų mo
demiškoj dienos-šviesos dirb
tuvėje.
Gera pradinė mokestis ir dar
bo sąlygos—užtenkamai pro
gų įsidirbimui—dieną ar naktį 
šiftai.
Dykai apdrauda ir ligoninės 
aprūpinimas.
Lengvai pasiekiama PULAS- _ . ..-------------Qat-

a r

I

KI (Crawford) STREET 
vėkariais, DIVERSEY 
WRIGHTWOCD busais.

Ateikite ir pasitarsime 
tai nuo 8 ryto iki 5:30 
nuo Pirmad.

apie 
vak. 

ištisai šeštad.

Olson Rug Co.
2800 N. Pulaski

(Crawford) prie Diversey

GIR L S
For

OFFICE WORK
Secretarv, Tvpist, Biller

and
Clerk in Cost Department 

GOOD PAY —
VVEEK

Appiy

5 DAY

T. S. WASHBURN CO.
2244 Elston Avė.

VAIKINU IR MERGINŲ
VIRŠ 16 METŲ

PASIRINKIMAS 3 ŠIFTU 
ĮDOMŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS

CHICAGO ROTOPRINT

■

ir “ kapitalistiniai-demokra 
tinę” stovyklas.

<•

buvojo ELAS sukilimas 
paruoštas Raudonosios Ar
mijos karininkų, kurie, su
kilimo “green light” davę, 
iš scenos vikriai pasitraukė.

Padėties tragizmą didina 
faktas, kad ELAS sukilėliai

co.
4601 BELMONT

Moterų — Vyrų
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI
2

VYRAI IR MOTERYS___ ________________________

MERGINŲ - MOTERŲ
IR VYRŲ

100% KARO DARBAI
Sudaužyti ir išdžiovinti kiau
šinius pasiuntimui mūsų ka
reiviams.
Maistas taipgi svarbus kaip 
ir amunicija, kurią jie var
toja.
ATEIKIT IR PRISIDĖKIT 
PRIE SVARBAUS DARBO

MARŪUETTE 
FOOD INDUSTRIES 
59 E. Illinois St.

CHICAGO, ILL.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

I

grumtynės:,

ŠIFTAI KASDIEN:

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

ABELNŲ 
DIRBTUVES

DARBININKŲ
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.

Tarptautinė apžvalga
(Privati nuomonė)

Daug buvo prirašyta apie 
pereitų metų liepos 20 d. pa
sikėsinimą prieš Hitler. Vie
nas tik klausimas kaip ir 
visai nebuvo paliestas: kie
no, būtent, ranka to pasikė
sinimo užkulisyje stovėjo?
Visiems tarptautinių įvykių šiandien šaudinėja į anglus 
stebėtojams, jau nuo seniai 
aiškus, kad, faktinai, šian
dien pasaulyje vedami 4 at
skiri karai
Vakarų Demokratijų karas

X

prieš Vokietiją, tų pačių de
mokratijų karas prieš Japo
niją, Sovietų Rusijos karas 
prieš Vokietiją ir D. Brita
nijos grumtynės su Sovie-' “ 
tais už kontinenV pokarinę 
laisvę.

Iki tam tikram laūrii pas 
taresios gn.mtyrėc ėjo dau
giau politiniai — diplomati
nėje plotmėje. Bet štai, pe
reitų metų gale, iš grynai 
diplomatinio rungtyniavimo, 
šios grumtynės netikėtai vir 
to “shooting war”. Ir kur? 
Graikijoje.

Tiesa, rusų pusę ten, tuo 
tarpu, atstovauja Maskvos 
sukomunizuoti partizanai, 
ne reguliarė Raudonoji Ar
mija.

Raudonoji Armija, tuo 
tarpu, taupo savo jėgas svar 
besniems įvykiams.

To nepaisant, šiandien 
mes žinome, kad vadinamo-

VYRAI IK MOTERYS
TEL.: ARMITAGE 1060

Mums Reikia

CAFETERIA
DARBININKŲ

COUNTER MERGINA
BUS MERGINŲ 

ŠTYMO STALUI VYRO

Mūsų Cafeteria erdvi, gerai įreng
ta, moderniška visose srovėse.

GERA MOKESTIS IR VALGIS 
UNIFORMOS DUODAMA

DYKAI BUSAS PATARNAUJA.

JOHNSON & JOHNSON
I

GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th St.
PORTSMOUTH 6277

I VIRĖJUI
Turi vietos

PATYRUSIAM VIRĖJUI
Dirbti kompanijos Commissary pa
ruošiant valgius orlaiviuose pa
tarnauti skraidant.

Pastovus Darbas
Su Tikra Proga Įsidirbti,

DARBAS DIENOMIS

48 VAL. Į SAVAITĘ

TURI BŪT U. S. PILIETIS

Atsišaukit

tais pačiais ginklais, ku
riuos, dar tik vakar> anglai 
jiems įtikėjo.

Panašiai buvo apginkluo
ti Tito partizanai, albanai ir 
daugelis kitų Balkanų “pa- 
trijotų”. .Dalimi, gal būt net 
Amerikos “lend-lease” sąs- 

. kaiton. Potencialėje prasmė- 
i je, panaši 
: tuoja visur 
savo ranką 
nepaisant, 
“paliaubų”.

Kalbėti apie “United Na- 
tions” tikrojo bendrojo fron 
to prasme, šiandien, būtų 
daugiau nei juokinga. Ge
riausiu atveju, būtų galima 
kalbėti apie tam tikrus bend 
rus veiksmus, tam tikrais 
atvejais ir tam tikromis 
kryptimis, kai sovietų, bri
tų ir amerikonų interesai 
pripuolamai supuola.

Deja, tas ne taip jau daž
nai pasitaiko, 
šiandien, kai nacių 
pavojus jau kaip 
na...

Ir ar tenka iš to
Laimingų 1941 metų bir

želio 22 d. Hitlerio “blun- 
deriu” laikinai sujungti. 
“United Nations” kaip bu
vo taip ir liko skirtingi 
savo pasaulėžiūromis, ten
dencijomis, struktūra ir tak 
tika.

Anot anos pasakos, gulbė 
veržiasi aukštyn, lydeka 
traukia į vandenį, o vėžys 
varosi atgal. Ir tik viena 
Amerika tvirtai laikosi duo
tojo žodžio, be pertraukas 
pristatinėdama lend-lease gė 
rybes. Taip pat nėra ma
žiausio pagrindo manyti, 
kad partnerių prigimtyje ga 
Ii, iš viso, kas nors pasi
keisti.

“United Nations” blokas

I

Tos prieštarybės gali tik 
didėti. Ir jos, neabejotinai, 
didės, tiesioginiame santy
kyje prie vis mažėjančio na
cinės Vckietijos pavojaus.

Ne nuo šiandien Maskva 
aspiruoja užvaldyti Europą. 
Naujoje istorijoje tokių ban 
dymų buvo jau 2: vienas 
1918-1920 metais, kitas — 
1923, kai Maskva visai rim
tai manė Vokietija esą ko
munistinio pučo išvakarėse 
Net ir Raudonoji Kariuome
nė buvo jau paruošta žy 
giui.

situacija egzis- 
kur tik sovietai 
yra įkišę, ir tai 
čia-ten. daromų 

i

5959 S. CICERO AV. ..
I

dar vieną, būtent, “Bijo, 
kaip nazis U. S. pašto mar
kutės.”

Po svietą pasidairius
Štai iš balšavikų adyncs j 

radijušo viena raudonai nu
sirpusi uoga ištlumočijo, 
kad balšavikų .gazieta nie
kada dar nepaduodavo tiek

i 
daug navynų iš Lietuvos, 
kiek dabar. Kas sakė, kad 
Stalinas nevaro propagan
dos Ame rike?

Amerikos Jungtinės Val
stybės išleido tricentinę pas 
to markutę (štampą), kurio 
piešinyje aras (valstybinis 
ženklas) yra taip išskėtęs 
sparnus, kad atrodo kaip 
didžioji raidė V (Victory).

Naziai taip bijosi tos mar 
kūtės, kad net pranešė Ka
ro Departamentui, jog laiš
kai su tomis markutėmis 
siunčiami Amerikos karei
viams nazių nelaisvėje bus 
be atodairos naikinami.

Pirmieji du bandymai ne- matas, kuriose Lietuvos žmo
pavyko. Šiandien mėginama 
3-čiu kart.

Dalykams stovint kaip jie 
stovi, netenka stebėtis, Kad 
iš tos tariamos ir dikčiai 
reklamuojamos “vienybės”, į 
gavosi paprastas “muilo 
burbulas.”

I

ypatingai 
mirtinas 
ir praei-

stebėtis?

I
Ir vėl viskas pakrypo se

nos pasakos keliu: j jėgos 
politiką (power polities), j 
įtakų sferas ir amžino im
perializmo rungtynes...

Kas vakar buvo pašnabž
domis kalbama, šiandien 
virto įvykusiu faktu. Ir ak
las pradeda suprasti. Ir tik 
didžiosios spaudos užvestas 
mechanizmas, bei įvairios 
kontroliuojamos propagan
dos agentūros, vis dar ne- 
si’iauja linksniavę vienybę, 
interesų bendrumą, kompro
miso galimybę ir kitas pa- 
našias neįvykdomas svaje 
nes.

Faktas lieka, kad mask- 
viniai užmaščiai šiandien y- 
ra pasiekę aukščiausio laips
nio. Ne perdėdami galime 
pasakyti, kad kova už Eu
ropos dominavimą įėjo į pa
tį įkarštį.

Kovos centriniu objektu 
neabejotinai, yra Vokietija. 
Centrinę padėtį užimanti 
Vokietija, buvo ir yra ker
tiniu Europos pusiausvyros 
veiksniu.

Kas valdo Vokietiją, val
do ir Europą. Iš čia ir Mask
vos pastangos jai 
kinti”. Lenkija,

“prijau- 
Suomija, 

Pabaltis, Balkanai ir t.t. y- 
ra tik periferija prieiga prie 
Vckietijos prieiti, jai iš vi

ir toliau liks pasidalinęs j sų pusių apsupti.
proletariniai - totalitarinę”, (Daugiau bus)

nės dėkoja už pekečius gau
tus iš Amerikos lietuvių ko
miteto prie rašian relypą. 
Ar kas ištlumočytų tą mįs
lę, kodėl tik balšavikų ga
zieta gauna tokias groma- 
tas? Juk jau daug lietuvių 
gavo gromatas, ale niekas 
nedėkojo už pekečius. tar
tum ir nežino, kad toks re-į 
lypas kur nors yra. Tik pa-

Kariuomenės būrio vadas, 
baigęs aiškinti apie pagrin
dinių ir padedamųjų gink
lų rūšį ir bendradarbiavi
mą mūšiuose, klausia:

— Kas turit klausimu?
— Aš. — atseiliepė vie

nas naujokų.

— Na, ką?
— Man per didelius šiu

šus išdavė... — pareiškė 
naujokas.

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPEKVISION

•

ICIŲ
BE KOMIŠINO

Virginia 1141
Prea. and Mgr. .

J

TEI KAM REIKALINGI PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
OAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė.
JUSTEN MACKIEWICH.

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

Pertaiso Senu? ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil 
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739
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Pasisekimai Filipinuose
Karas Europoje yra patraukęs visų dėmesį tiek, kai 

Pacifiko karo laukas mažai ir bepastebimas.
Bet, reikia pripažinti, kad amerikiečiai dideliu pas. 

sekimu daužo japonų karo’ mašiną Filipinuose. Luzou 
saloj tiek pasivaryta pirmyn, kad jau esame visai ne
toli Manilos. Paėmus savo kontrolėn Subic įlanką, ei 
narna prie Bataano apsupimo. Šie žygiai pagreitins 
pergalę Luzone.

Kai bus laimėta Luzon sala, visos kitos salos bus 
lengviau išvalyti nuo japonų. Turint visus Filipinus: 
savo kontrolėje, amerikiečiai galės sėkmingai žygiuot 
arčiau pačios Japonijos.

Atsižvelgiant į tą visa, paskutiniųjų dienų laimėj 
mai Filipinuose yra svarbesni, negu kas gali sau įs; 
vaizduoti.
★

Vokietijoj kyla panika
Kai iš rytų ir vakarų frbntų sąjungininkai įsiveržė į 

vokiečių teritoriją, Berlyne ir visame krašte kilo pa
nika. Mat, nacių viršūnės vokiečiams nuolat tvirtino, 
kad naciai bus nugalėtojai, kad jungtinės tautos iš tolo 
pasiekti Vokietijos sienų neturės galimumų. Dabar 
aiškiai mato, kaip skaudžiai jie buvo apgauti ir ap
vilti. Ir, galimas dalykas, kad vokiečiai, jei tik turės 
progos ir suspės, patys norės būti Hitlerio ir visos j o 
piktos ir kruvinos gengsterių šaikos teisėjais.

Ar vienaip bus ar kitaip, nacių teismo diena jau arti.

VAIDILUTĖ * * *
T ri X F T d TZ1 t V 1 D K L ROMANAS

PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOIA

BLEKINĖ ŽUVIS” Į 
VANDENĮ

Svarbesnieji įvykiai vasario mėnesį
Šių metų vasario mėnuo mūsų, Amerikos lietuvių, 

visuomeniniame gyvenime yra svarbus.
Visur, kur tik bent kiek daugiau yra lietuvių, vasa

rio 16 d. (kai kur bus atkelta į vas. 11-tą arba nukel
ta į vas. 18 d.) bus iškilmingai minima Lietuves Nepri
klausomybės Akto paskelbimas. Tose iškilmėse bus pri
imamos atitinkamos rezoliucijos ir renkamos aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Vasario 16 ir 17 dienomis Vašingtone įvyks Ameri
kos Lietuvių Tarybos labai svarbus susirinkimas, ku
riame bus aptarta aktualieji mūsų vieningų pastangų 
Lietuvai gelbėti reikalai. Ta pačia progi sąryšyje su 
mūsų pastangomis bus atlikta kiti keli svarbūs žygiai.

Vasario 4 d. įvyks metinis mūsų dienraščio koncer
tas, kuriuo yra susidomėjusi Chicagos ir apylinkių lie
tuvių visuomenė.

Vasario 22, 23 ir 24 dd., Wilkes Barre, Pa., šaukia
mas Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj vykdomo
sios tarybos, suvažiavimas, kuriam teks apsvarstyti 
tikrai svarbius organizacijos reikalus.

Be čia suminėtųjų įvykių ir parengimų, ir daug ki
tokio veikimo bus vasario mėnesyje, yisus sunku būtų 
suminėti. Svarbu, kad visi gražūs ir naudingi lietuvių 
užsimojimai būtų sėkmingai įvykdyti ir kad visas pra
mogos. rengiamos kilniems tikslams, būtų gausingai 
lankomos.

Vasario mėnesyje turime gerų progų sustiprinti sa
vo veikimą.
★

Negražus čekų žygis
Čekoslovakijos vyriausybė užsienyje (Londone) jau 

pripažino Liublino lenkų komitetą provizorine Lenkijos 
vyriausybe.

Ši žinia pasaulio nenustebino. Čekų vyriausybė jau 
nuo seniai šunuodegauja Maskvai. Jos galva — Bene
šąs save ir visą kraštą yra '‘pardavęs” Maskvos impe
rialistiniams siekimams. Dabar mažai kam beateina 
į galvą, kad Čekoslovakija būtų kitokia, kaip sovietinė.

Karo pradžioj čekų ir lenkų politikai buvo susitarę 
organizuoti centralinių Europos valstybių konfedera
ciją. Jau ir planus buvo paruošę. Tai sąjungininkuose 
rado pritarimą.

Prieš tuos planus griežtai išėjo Stalinas. Jis pasi
rūpino, kad jie būtų suardyti. Su lenkų vyriausybe jis 
nutraukė diplomatinius santykius, o čekus paviliojo 
prie savęs, įtikindami Benešą, k3d jam bus geriau, jei 
jis ves “realią politiką.”

Čekų vyriausybės pašlijimas prie Maskvos, daug pa
kenkė ir lenkų patriotų siekimui atstatyti prieškarinę 
Lenkiją laisva ir nepriklausoma valstybe. Dabar, pri
pažindami, Liublino “kvizlingus” dar didesnį smūgį len
kų tautai užduoda.
★
Šaunusis Amerikos vyskupų pareiškimas pasaulio tai

kos reikalu, kuris buvo priimtas praėjusių metų lap
kričio mėn. susirinkime, bus išverstas lietuvių kalbon 
ir atspausdintas į atskirą knygutę. Tuo rūpinasi Na- 
tional Catholic Welfare Conference.
★
Sekmadienio vakarą praleisime su “Draugo” draugais 

mūsų dienrašči? metiniame koncerte Sokol salėj.

APŽVALGA

Šiuos žodžius rašantis gavo laišką iš kun. Pusčiaus, 
kurs gyvena Punta Arenas. Chile. Jisai rašo:

“Širdingiausiai dėkoju Tamstai už pasiųstą ‘Drau
gą’ man, jau nuo 1930 m. apleidusiam Lietuvą ir gy
venančiam svetimose padangėse. Tai labai pravartu. 
Esu pasilgęs ir išalkęs ne tik lietuviškos kasdieninės 

. duonos, bet ypatingai lietuviškos dvasios, literatūros 
ir lietuviško žodžio. ”

Toliau kun. Pusčius laiške džiaugiasi Amerikos lie 
tuvių gyvenimo ir veiklos žiniomis, kurias jis godžiai 
skaitąs mūsų dienraštyje. Labai įdomu esą skaityti ži 
nias iš Lietuvos ir apie Lietuvą. Apie tai jis rašo;

“Džiaugiuosi nors ir liūdesyje, matydamas viso pa
saulio lietuvių, ypač Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir Argentinoje gyvenančių, dideles ir ryžtingas 
pastangas telkti visas gyvąsias jėgas į bendrą žygį 
padėti mūsų brangiai tėvynei atgauti krauju atpirk
tą laisvę, kad ir vėl galėtų išr.iĮti į savaimingo ir 
nepriklausomo gyvenimo viršūnes. Visų lietuvių sie
lose ir valiose jaučiamas gyvas reikalas ginti Lie
tuvos teises nuo okupantų imperialistinių pasikėsi 
nimų.”

Laiško autorius nepaprastai džiaugiasi ir tuo fak
tu, kad Amerikoj lietuviai neužmiršta savo viengen
čių, išsiskirsčiusių po platųjį pasaulį ir gyvenančių ki
tuose kraštuose. “Visa tai džiugina ir linksmina širdį, 
kad visi lietuviai, kad ir toli nuo viens kito gyvendami, 
jaučiasi kaip broliai ir artimi draugai.”

Iš šio laiško aišku vienas dalykas: kaip brangina 
lietuvių laikraščius tie, kuriuos rečiau jie pasiekia. 
Reiktų, kad Amerikos lietuviai nesigailėtų tokiems kuc 
daugiausiai gerų laikraščių ir lietuviškų knygų pa 
siųsti. Iš Europos taip pat jau ateina prašymų lietu
viškų laikraščių ir knygų. Dalykas yra svarbus ir to
dėl reiktų jį tinkamai sutvarkyti — aprūpinti lietuvių 
spauda visus tuos, kurie jos yra išsilgę ir prašo.
*

Patriotiškas žurnalo leidinys
šv. Kazimiero Akademijos leidžiamo žurnalo “š. K. 

Aidų” 3 numeris, skirtas vasario mėnesiui, išėjo tikrai 
gražus, turiningas, ir patriotiškas. Jis visas yra pa
švęstas Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo 
sukakčiai paminėti. Pati redakcija pasisako: “Lietu
vos Nepriklausomybės dvidešimt septintų metų proga 
šios Š. K. Aidų laidos puslapiuose prisimename, kaip 
kai kurie Lietuvos rašytojai ir poetai karštai mylėjo 
savo Tėvynę Lietuvą.”

Randame įdėtą Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, 
straipsnius apie Simoną Daukantą, vysk. M. Valančių, 
vysk. A. Baranauską, dr. J. Basanavičių, dr. V. Ku 
dirką, Mariją Pečkauskaitę. Maironį. Juos rašo akade 
mijos mokinės. Be to, įdėtos patriotiškos Marijos Aukš 
taitės ir sės. M. Veronetos eilės. Visi straipsniai ilius 
truoti didžiųjų Lietuvos asmenybių atvaizdais.

“š. K. Aidų” leidėjas ir redakciją tenka nuoširdžia1 
sveikinti už pasirūpinimą išleisti tikrai gražų ir patrio 
tingį leidiių.

(Tęsinys)

— Sveikas, Vincuti! — 
priėjo prie berniuko: — iš
augai, brač... O buvai štai 
šitoks, — parodė per kelis 
sprindžius nuo žemės.

Vaikas vaipėsi visa bur
na, bet tylėjo ir traukėsi už 
seserų.

— Kur mama, tėtė? — 
prisiminė Jovita.

Tačiau abu Skaisgiriu jau 
ėjo nuo buto, dar iš tolo 
linksmai sveikindami.

— Tai, Jovitėlė! Tai dar 
mums svetelį atvežė! O jau 
kada laukėm, — prikaišio
jo svainis, tiesdamas abi 
rankas ir nuoširdžiai apka
bindamas.

— Negalėjau anksčiau.... 
darbymetėn pataikiau atva
žiuoti.

Nuo svainio pasilenkė prie 
sesers. Apkabino ją ir pa
bučiavo. kaip motiną.

— Senšti, Adeliuk... jau 
plaukai žyla.

Jau, brolau. Matai, ta
ve nešiojau, o ir savo vai
kus kuone ligi tavęs išaugi
nau... Bet tavo ilgumėlis!... 
Dievulėli tu mano'!... Į ką 
tu nusidavei ?!

— Į beržą, kurs auga ga
le Rasų sodo... Matai, o tu 
man nė ligi smakro nesieki.

Tarp Klemenso ir Adelės 
buvo septyniolika metų skir 
tumo, per tai jaunesnysis 
mylėjo ją ypatingu jausmu, 
kuriame buvo pagarbos žy
mių.

Suėjo visi į butą, į dide
lį. gražų kaimo namą, ku
riame matėsi perteklius ir 
turtas. Iš ten išėjo į kitą 
pusę namo. į nemažą, lau-

taip, kaip tasai, iš avilių 
atskriejąs, bičių zvimbimas.

Kiek pasėdėjus Klemen
sas išėjo su svainiu pavaikš
čioti, apeidamas su juo visą 
sodą, pilną vaismedžių, iš 
ten į kiemą. Didelis kiemas 
buvo švaroje ir tvarkoje lai
komas; niekas nedrypsojo 
bet kur numesta, visi pada
rai turėjo savo vietą ir pa
stogę. Tik visokios spalvos 
ir rūšies namų paukščiai 
stipinėjo lesinėdami ir kaps
tydami patvorius savo va
lia — visa kita bylojo apie 
tą tvarkos dvasią, kuri iš 
pirmo žvilgsnio apibudina 
šeimininko gerą ranką ir 
sėkmingai vedamą ūkį.

Skaisgirys, aukštas, stam
bus, lygiu skustu veidu ir 
kirptais ūsais vyras, pen
kių dešimtų metų amžiaus, 
tebebuvo pilnas jaunų jėgų 
ir jumoro kaimietis. Visoje 
apylinkėje buvo žinomas, 
kaipo juokdarys, vakaruš
kininkas ir geras draugas 
prie buteliuko. Tačiau tas 
viskas turėjo savo saiką ir 
ūkiui bei šeimynai žalos ne-

“Blekinėmis žuvimis” yra 
vadinamos torpedos priešo 
laivams nuskandinti. Čia 
viena tokių ‘‘žuvų” paruoš
ta paleisti į vandenį linkui 
priešo laivo. Karo bonai ap
moka pagaminimą tų “žu-

darė. Be -to, buvo dar pa
garsėjęs. kaipo geras kai
mynas ir geros širdies žmo
gus.

(Daugiau bus)

Balsas iš burnos išėjęs ne
besugrįžta.

Balai esant kipšo netruks.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių, 
Už Pigesnį Nuošimtį — Be Komišino 

PAS ŽYMIA —

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD......................Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

kiniu vynu apaugusią ve
randą.) išeinančią | erdvą 
gėlių darželį.

Skaisgiriai klausinėjo a- 
pie tėvus, rūpinosi, kuo pa
vaišinti svečius.

— Duok tu man, Adele, 
tik šalto rūgusio pieno: dau
giau man nieko nereikia, — 
prašė Klemensas.

— Tai dabar... Vienu pie
nu ir būsi sotus?

— Tuo tarpu būsiu... Pas
kui priimsiu ir kumpį ir 
skilandį — ką tik duosit...

— O snapso? — primer
kė akį Skaisgirys: — tik 
mažu ir jo truputį ragausi?

— Jei. bent tik truputį, 
kad atlaidai ir kad seniai
nesimatėm... Aš jo negeriu.

— Yra ir alaus, naminio.
— Alus kas kita... jo ger

siu, bet vistik tuo tarpu 
rūgusio pieno.

Skaisgiriai ir Klemensas 
susėdo verandoje ir šneku
čiavo apie mokslo metus, a- 
pie brolį kunigą, apie pa
saulį. Jovita ir mergaitės 
vaikštinėjo po gėlių darže
lį, kalbėdamos apie parė
dus bei madas, kurias taip 
atidžiai kaimo merginos se
ka.

Ypatinga šventadienio ty
la glūdėjo sodyboje, ypatin
gu ramumu skambėjo tų pa
prastų žmonių žodžiai —

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything ta the line of

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appotatment call — 

REPUBLIC 6051
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| STASYS LITWINAS SAKO
J "Ti fiR Tai Geriausias Laikas Pirkti

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
j REIKMENIS.” -----------  GERAS PASIRINKIMAS:
l Stogams steikmenys — Lnsuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
J dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia- 
I vos ■— Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik- 
J Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo L- Šturmo Langų 
1 — Kombinacijos Durų — Waliboard — Plaster Board— 
Į menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
] Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vaL ryto iki 5:30 val.,pp.
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR TOKLAum
AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ **w IR MADOS

Pervėlus sug
(Pabaiga)

da-

kys 
Cha. 
savo

Marija .

r i ž i ma sv

gyvybės matuoja 
žvilgsniais grabą, 
sias sukryžiuotas 
kurios glaudė, 
nešė iš visur sugriebtas duo
nos plutas, trupinius... O 
dabar?.. Kaip išardytą skru- 
sdėlyną stebi susirinkę žmo
nės. Čia toj mažoj patalpoj 
ir toji, kuri sugriovė Orūno 
šeimos rūmą! Orūnas stovi 
gatvėj ties žemo rūsio lan
gais. Jis skaito iš suodinų 
plytų kaip iš gražiausios 
knygos, savo gyvenimą. Jo 
krūtinėj neišsitenka skaus
mas.

MOŠŲ
Geras būdas sutaisyti * 
kopūstus

Paimk galvą kopūsto, nu
plauk ir numesk suvytusius 
lapus. Nulenk atgal keturis 
ar penkis iš išlaukinių la
pų, bet nenulaužk. Su aš
triu peiliu išpiauk vidur, 
galvos, palikdama tik apa
čią ir sieną išlaukinių lapų. 
Paimk 1 puoduką šaltos vi
rintos mėsos, sukapotos į 
šmotelius, 1 puoduką su- 
piaustytų bulvių, 1 puoduką 
supjaustytų morkų. Sumai
šyk ir pridėk užtektinai ko
pūstų. kad pripildyti kopūs
to galvą.

Pridėk druskos pagal sko
nį, (truputį pipirų, jeigu no
ri) ir keletą didelių šaukš
tų ištarpinto sviesto. Pri
pildyk kopūsto galvą, įdė
dama košę, drūčiai. Dailiai 
apdengk išlaukiniais lapais 
ir įrišk į šmotą reto balto 
audeklo (cheese eloth). Įdek 
į puodą su ne perdaug van
dens uždengk ir virink iki 
bus gatava. Tada nusunk 
išimk iš audeklo ir padėk 
ant stalo.

Aukštaite rovusiai širdžiai nusvirti po 
tavo kojų, apkabinti... At 
girdžiu tavo lūpų maldą... 
Atleisk man... Aš paliesiu 
tavo baltą rūbą mano lūpe 
mis... Angonita! Kilniausio
ji! Prabilk... Apsupk mane 
savo debesų apsiaustu.. 
Koks gražus tąvo vainikas 
ašarinių perlų...

Orūnas tiesia sustirusia - 
rankas į Angonitos grabą 
Kairiuoju jo 
stambi ašara, 
na Angonitos

—- Orūne, 
Ar matai 
bangas?.. Tai mūsų gyveni
mas. Tų bangų milijonai ta? 
kena... Visos vienodos. Ir tv 
brangusis, savo kalčių ne 
išskirk iš manųjų... Mūsų 
klaidų mažų ir baisių — že
mės žmogui nedera, skaity
ti, rūšiuoti į gerus, kilniuo
sius ar prakeiktuosius. O- 
rūnė, pertuščias būtų kapas 
be tavęs. Aš noriu, kad mes 
abu virštume amžiais viena 
dulkei... Klausyk, kaip o- 
šia gyvenimo jūra... Mes už 
jos... Tolyn... Tolyn...

Orūnui nušviečia 
žvakės liepsna, 
glamžo ašaroti’išsigandę kū
dikiai, jie klykia ir segasi 
į jo rankas. Angonitos gra
bas kurčiai atsiliepia užgau- nemokėtą nuomą.

Veikli cicerietė
ašarotais 
išdžiūvu- 

rankas, 
glamonėjo.

veidu ritas 
Jis lyg sugau- 
sielbs balsą: 
žiūrėk į tolį 

tas mėlynąsias

Sela 
bius- 
susi

Išslenka pro duris 
Ji pasitaiso savo storą 
tą ir prišliaužia prie 
mąsčiusio Orūno.

— Pupyti, tu vistik jos 
gali? Užmiršk, pakišk po 
velėna ir baigta. Ji vistiek 
tau netiko. Išdžiūvus, kaip 
skripka. Vaikais apsikro
vus... Ką jau čia gailėti kau
lų krūvos.

— Sela! Sustok! Gana iš
vogei mano sielos turtus. 
Dabar bandai suminti ma
no paskutines dvasines ki
birkštėles. Tu užgesinai ma-

Jau daug metų gyvena 
garsiame Ciceros mieste vie 

- na šauni lietuvaitė. Jos var
das yri Kotryna, pavarde 
—Sriubienė. Pirmoje vieto
je ji yra pavyzdinga žmona, 
motina ir gera namų šeimi
ninkė. Namuose tvarka ir 
švara pavyzdinga, nes jai

veidą

Gal pasiūlysi' no gyvenimo saulę. Apjuo-

tas pribėgančio vis daugiau 
Jo rūbus įr daugiau smalsuolių. Pro 

juos veržiasi rūsio savinin
kas, išsinešdamas paskuti
nę prakaituotą pagalvę už

f

netrūksta nei sumanumo nei 
darbtšumo.

Kad Kotryna Sriubienė y- 
ra tikrai uoli ir pavyzdinga 
lietuvaitė katalikė, tai ge
rai žino ne tik Ciceros, bet 
visos Chicagos ir apylinkių 
lietuvių visuomenė. Ji ne tik 
priklauso prie svarbiųjų lie
tuvių katalikų organizacijų, 
bet su atsidavimu ir pasi
šventimu jose darbuojasi. Ji 
yra veikli Moterų Sąjungo
je, Federacijoje, Labdarių 
Sąjungoje, vienuolijų rėmė
jų draugijose, parapijoj ir 
kitur. Įvairiuose mūsų pa
rengimuose K. Sriubienė y- 
ra pirmaeilė darbininkė, vei
kėja.

Atsimename, kaip ji šau
niai pasidarbavo praėjusių 
metų pabaigoje buvusiame 
Lietuvių R. K. Labdarių Są
jungos seime. Ji daug ir 
gražiai pasidarbavo ne vien 
tik seimo surengime, bet ir 
pinigų senelių prieglaudos 
statybai sukėlime. Jos pas
tangomis gauta visa eilė 
garbės narių, įnešusių į lab
darių sąjungą po šimtą do
lerių.

Organizuotame mūsų vi
suomenės veikime K. Sriu
bienė yra įsigijusi pasitikė-

— Yes, yes. Mes abi 
linomės vienu kąsniu... 
Ak, vargšė moterėlė amžiną 
atilsį... Dažnai ir duonutės 
neturėdavo. O, vaikelių pul
kelis. Sunkios kojos ir ran
kos kas mets ir kas mets... 
O vyrelį gi jos pažįstate?

O yes. Fain vyras. A- 
gyvos. Lūpos storos, 
cha, cha... Gal ir aš 
pavardę pakeisiu?

Juozienė pakuždėjo Šėlai 
į ausį. Parodė dešimts iš 
kėstų pirštų ir, mirktelėjus 
kairią akį. pakilo. Ji pris
linko prie tylaus, liūdinčio 
Orūno, kumštelėjo jam į pa
šonę ir išsivedė pro duris,

— Kaimyne, balandėli 
tau gyvas vargas, likus su 
tokiu pulkeliu vaikelių, ži
nai, tavo nabašninkė. Die
ve duok jai dangų, peri eta 
buvo. Užsileisti tiek vaike 
lių!..

— Ką tamsta nori tuo pa 
sakyti ?!

— Tai... Mat... Aš... No 
rėjau sakyti, kad reikėjo ei 
ti pas gerus daktarus, ar 
pas razumnas moterėles...

— Ką?!
dar kokį receptą?!

— Na, ne. Mat visas da 
lykas, aš tik nuo Seliutės 
Ji, nori, kad aš jums patar
pininkaučiau piršlybose.

— Žmonės, ar jūs turite, 
sąžinę, jausmą?.. Ar jūs jau
čiate žmoniškumą, gėdą?! 
Ar jūs vi'-ur ir visame pa 
pratę tyčiotis iš žmogaus 
kruvinų jausmų?.. Stumti 
ten be laiko kur amžiais ne- 
išbrendama... Eik, moteriš
ke. negundyk labiau mane 
sužeistos širdies... Nespiau- 
dyk į mano ašarotą sielą, 
kuri amžiais verks šalę sa
vo mylimos žmonos kapo.

Orūnas numojęs, ranka, 
išėjo į gatvę. Jis užsidegė 
cigaretą ir sustojo ties rū
sio dulkėtais langais. Prie 
rūsio durų plevėsuoja juo
das rūbas. Blizga sidabro 
kryžius. Šiurpas varsto O- 
rūno kūną. Tame rūsy, toj 
mažoj patalpoj. sukrautoc 
visos jo sąžinės naštos... čia 
juodame karste guli jo pir
moji meilė. Jis pats ją sa
vo rankomis nuskynė, 
džiovino, kaip alyvos
be vandens ir išmetė iš gy
venimo. Čia kelios alkano^

|

t
I

su-

IS THERF. A PROBI^M in 11, 
family of the scrviceman or Veteran 
The American Red Cross Home Sci 
vice department operates especiall 
to assist these families. and to fcee 
up the contact between the home 
town clan and the fighting mar 
Here a Home Service tvorker offer 
guidance to a member of a service 
man's family.

dinai mano sielą. Išplėšei A
mano garbę. Metų metus, tu 
varteisi šilkų patale už ma
no šeimos ašaras. Mano šei
ma kentėjo už tave šaltį, al
kį ir skurdą, šalin nuo ma
nęs, nuo mano brangios An
gonitos grabo, nuo mano iš
badėjusių kūdikių! Gyvatės 
nuodų nepilk į mano širdį. 
Šalin! Gana!..

— Tai tu atsisakai mane 
vesti ?! '

— Griežčiausiai atsakau.
— Tu ir šios raganoš nu

sikratęs dar man esi nelais
vas?!

— Atsitrauk! Tu man-bai
sesnė už mirtį!.. Už...

— Ištižėle! Apga...vi...ke..!
Sela panėrė savo rankas 

juodame apsiauste ir pro jo 
skvernus paleido kelis šū
vius. Orūnas susvyravo. Ji" 
sukrito ant dulkėto šaligat
vio. Aplink pasipylė krau
jo klanas. Apstojo žmonės. 
Viskas taip miglota... 
jaučia savo sunkų kūną 
bantį ant kelių rankų... 
>iau jis graibosi rūsio 
sieny, tuose pačiuose skar
maluose, kur Angonitai jis 
pats užžiebė žvakę... Jo stik- 
lėjančios akys aprėpia An
gonitos grabą, išsigandusių 
kūdikių būrelį... Jo balstan- 
čios lūpos kužda neblaivią 
praeitį:

— Angonita mieloji. An
gonita... Dienų eiles slinko... 
Aš tavęs ieškojau... Ieško
jau brangios gyvenimo pa
lydovės. Suradau... Aš grį
žau pas tave... Bet kės iš 
to? Tau parnešęs širdies gy- 
vėhimą — užžiebiau tik žva
kę! Aš seku tave... Nera
mus... Tu, gal neįsileisi ma
nęs į vieną kapą:’.. Angoni
ta, leisk mano krauju nas-

Jis 
ką- 
Vė- 
pa-

Kopūstai su pienu 
ir krekėm

• . Į
Supiaustyk tris svarus ko 

pūstų labai smulkiai. Sudėk 
į puodą, pridėk šaukštuką 
druskos ir užtektinai van
denio. kad .apsemtų. Uždenk 
puodą ir įdėk į vidurį pe
čiaus. Kepk iki bus minkš
ti, maišydama kopūstus ko
kius du kartu laike kepimo. 
Išimk iš pečiaus, nusunk 
vandenį, tada pridėk gana 
pieno, du kupinu šaukštu 
sviesto, druskos ir pipirų 
pagal skonį. Išvoliok ketu
rias krekes, (crackers), su
maišyk su kopūstais. Uždėk 
ant pečiaus ir leisk užvirt' 
Tada nuimk ir padėk šilton 
vieton, kad stovėtų kokį pus 
valandį prieš valgant.

Kaip raugti kopūstus
Reikia pirmiausia gaut’ 

gerą statinę, ir persitikrin
ti, kad joje nesiranda r.' 
mažiausios skylutės. k’a 
skystimas niekur nebėgtų. 
Tada surask du ar tris di
delius akmenius, įkaitink 
ju< s pečiuje, padedant tie
siog ant anglių. Akmenj’S 
turi būti net raudoni. Sudek

Norėdamos
Madison ave.T

pasisiūti tokias
New York 16. N.

sukneles, rašykite — Simplicity Pattern. 
Y.

Co., 200

jimą ir pagarbą, nes kokį 
darbą paima dirbti, jį gerai 
atlieka, neužvilia. šiais lai
kais tokių veikėjų ne tik 
moterų, bet ir vyrų tarpe 
nedaug bėra likę. Ji buvo 
yri ir. be abejonės, pasi
liks ir toliau darbštumo ir 
pa siaukojimo visuomenės 
gerovei pavyzdžiu.

Draugės, kurių ji daug 
turi, linki jai sveikatėlės ir 
ištvermės dar daug metelių 
taip ištikimai ir sėkmingai 
darbuotis visų mūsų gero
vei, kaip ji darbavosi lig- 
šiol. Viena iš draugiu

VIRTUVĖ
akmenis į statinę, užpilk 
šaltu vandeniu ir uždengk 
statinę, tegul garu šutina- 
si. Kaip akmenys bus jau 
atšalę, išimk juos ir gerai 
išmazgok statinę su karštu 
vandeniu. Mazgok su šepe
čiu. Tada išplauk statinę 
kelis kartus su karštu van
deniu. T oda supiaustyk kiek 
nori kopūstų. Pirmiausia už
dėk eilę druskos, eilę kopus 
tų ir taip toliau. Užtenka 
po gerą saują druskos ant 
kožnos kopūstų eilės. Jeigu 
norisi galima užbarstyti ir 
kmynų bei spalgenų uogų. 
Tas kiek pagerina skonį.
' Reikia kiekvieną eilę ko 

pūstų gerai sugrūsti ir to1 
grūsti kol vanduo atsiraa 
da. Kaip viskas gatava, pa
dėk statinę virtuvėje (t;k 
ne prie pečiaus, nes kopūs
tai pagenda) ir laikyk čielą 
savaitę. Po dviejų dienų, už 
dėk švarų dugną ar taip 
lentą ant kopūstų ir ant vir
šaus uždėk akmenį ir lazda 
išdurk skyles kopūstuose 
kad kartumas išeitų. Tada 
padėk į šaltą vietą skiepe 
ar kitur. Jei nori, kad ko
pūstai būtų geri, kartą pa 
dėjus į šaltą vietą, švariai 
juos užlaikyk. Nuimk kas 
savaitę dugną ir akmenį, nu 
plauk, ir nuimk pelėsius.

Barščiai su sviestu
Virink čielus barščius iki 

bus minkšti. Tada nulupk 
žieves, sukapok su peiliu, 
uždėk nemažai sviesto, drus 
kos, pipirų p3gal skonį ir 
truputį cukraus. Padėk ant 
stalo dar karštus.

Kančia — tai didvyrių 
nokykla. Maironis

Favorite of this season’s pink fam- 
ilv is luscious raspberrv which wa« 
•sėd to advantage in this svool dress- 
maker jackct. SnuRly fitted, with a 
•ingle button and loop dosinę and 
bandsome black braid trim, th” 
Jackct adds coior interest to a black 
crcpe dress. Patiems for jacket and 
dress combinations at local store- 
euable you to save for War Ronds

C. S. Tnai."y De^armcr,.
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UŽ PERGALĘ

Šv. Kryžiaus parap. mokyklos vaikai 
karo bonais nupirko du ambulansu

■ FF« FFir jeepą
PER PUSTREČIOS SAVAITĖS LAIKO SUKELTA 
DAUGIAU KAIP $5,000. — UŽSIPELNĖ YPATINGĄ 
VĖLIAVĄ. — KĄ DARO KITOS LIETUVIŲ MO
KYKLOS — KIEK BONŲ PARDUODA MOKYKLOS 
ILLINOIS VALSTYBĖJE
UŽ PUSĘ BILIJONO DOLERIŲ.

Daugelis mūsų, be abejo, 
esame girdėję ar skaitę, 
kaip gražiai Chicagos mo
kyklų vaikai ir studentai 
darbuojasi pardavinėjant ka 
ro bonus, ir ženklus. Kai ku
riose mokyklose bonų par
duota net už milijoną dole
rių. Ir katalikų mokyklų t ar. dangi ne vienodas mokyklo- 
pe randasi nemažai tokių, se vaikų skaičius, tai ir ne 
kurios turi garbingus rekor-Į 
dus. x

Per pustrečios savaitės
$5,000.00

PER VISĄ KRAŠTĄ

žvaigždę; pasiryžę ir dau 
giau nusipelnyti.

Dirbo ir kitos mokyklos

Beveik visų lietuvių para
pijų mokyklų Chicagoje vai
kai dalyvauja karo-bonų ir 
ženklų pardavinėjime. Ka-

ir lietu- 
Štai, šio- 
Kryžiauc 
cf Lake-

Karo bonų pardavinėjime- 
darbe neatsilieka 
viškos mokyklos, 
mis dienomis Šv. 
parapijos (Town
mokyklos vaikučiai per pus
trečios savaitės sukėlė dau
giau kaip $5,000. už kuriuos 
buvo galima nupirkti du ka
ro ambulansus ir vieną “jee- 
pą’’. Ambulanso ir jeepo j- 
teikimo dienoje Iždo Depar
tamentas atsiuntė ir foto
grafą, kuris nutraukė pa
veikslus. Vieną jų dedame 
šiandie.

PATENKINTI SAV O DARBO VAISIUMI

Užsitarnavo vėliavą

vienodi jų darbų nuopelnai. 
Vienos geriau pasirodo už 
kitas. Neminint smulkiai, 
kiek kiekviena Chicago lie
tuvių mokykla yra iki šiol 
pardavusi karo bonų ar ženk 
lų, reikėtų pažymėti, jog 
Visų Šventųjų (Roseland), 
Gimimo P. Šv. (Marąuette), 
Šv. Jurgio (Bridgeport), Ne
kalto Prasidėjimo (Brigh
ton Park) ir Šv. Kryžiaus 
(Town of Lake) stipriausiai 
pasirodė. Visų Šventųjų par. 
mokyklos vaikučiai 1943-44 
mokslo metais karo bonų ir 
ženklų pardavė už 823,000 
Kitos gi minėtos mokyklos 
— Marąuette Park, Bridge
port, Brighton Park ir Town 
of Lake yra pardavusios ka
ro bonų ir ženklų už suvirš 
85,000 vertės.

Gražus darbas
Gal, mažai kam mūsų a- 

teina į galvą pamąstyti, ko
kį, ištikrųjų, grižų darbą 
mūsų mokyklos vaikučiai 
dirba karo bonų ir ženklų

I
Šv. Kryžiaus parapijos, Town of Lake, Chicago, mokyk los vaikai, kurie darbavos karo bonų vajuje. Dešinėje kle

bonas kun. A. Linkus.

Dėkoja lietuviams 
biznieriams

Cicero. — Veronika Kem- 
tes, našlė per 16 metų, 1801 
S. 51st Avė., šiomis dieno
mis mini 37 metus kaip A- 
merikoj. Augus Krepštų kai 
me, Žarėnų parapijoj.

Prieš depresiją su savo 
vyru Adolfu pastatė aparta- 
mentinį namą, ir tik dėka 
Metropolitan Statė Bank 
prez. J. Brenzai ir biznie
riui Adomui Bernadišiui, sa
vininkui Coal Yark Cicero, 
namas yra išgelbėtas nuo 
resyverio.

šiomis dienomis V. Kem- 
tes gavo laišką nuo jauniau
sio sūnaus Edvardo kad yra 
sužeistas ir randasi New 
Guinea ligoninėje.

Užaugino tris sūnus ir 
dukterį Stanislavą, kuri su 
šeima gyvena motinos ūky. 
Mich. vai. Br. V.

i

i
Šalpa Amerikiečiams
VVASHINGTON, sausio 31.

Plačiau anie aukštai | “g,n° 4 sūnus ir 3 takte-! -TOkyo sakė jaP0:
v _ , ■ . ........................ i nijos laivas, kurie veš šal-

Širdinga padėka
Kun. J. Paškausnas, Gi 

mimo Švč. Panos Marijos 
parapijos klebonas, Chica 
go, III., pavelijo atsilankyti 
kun. J. V. Skripkai, Švento 
Pranciškaus vienuolyno ka 
pelionui, ir per visas sept’/ 
nerias Mišias šv. pasakyti 
trumpą pamokslėlį ir pa
rinkti aukų Šv. Pranciškaus 
vienuolyno naujos koplyčios 

. statybai. Kun. Petrauskas.
laikinai pavaduojantis savo 
kleboną; kun. Urba ir kur. 
Zakarauskas. nuaširdž i a 
perstątė seserų reika’ą x 
prašė parapijonų paremti, o 
žmonės parodė nepaprasta: 
didelį gerumą ir suaukojo 
$1.109.28. už ką seserys ir 
kapelionas yra labai 
gi.

Lai gerasis Dievas 
na kleboną, kunigus
sus geraširdžius para pijo 
nūs už tokį didelį gerumą 
Tegul Dievas laimina jų mv 
limus sūnus, dukteris ir vy
rus, kariuomenėj. Ta inten
cija ir sesutės meldžiasi.

Tos gausios aukos bus 
užrašytos netiktai Vienuo
lyno Geradarių Knygose, bet 
bus pažymėta auksinėmis 
raidėmis paties V. Jėzaus 
Kristaus, Kuris įsteigė šv 
Bažnyčią ant žemes ir lai
ko Ją, savo Apvaizdoj. Ji 
atmokės gausiai amžiname 
gyvenime.

Šv. Pranciškaus Seserys : 
kapel. kun. J. V. Skripku-

dėkin-

Ir kareiviai siunčia 
dovanas

Daugelis iš mūsų siunčia
me įvairias dovanas saviš
kiams, bet ir jie siunčia na
miškiams.

I

Šv. Kryžiaus mokyklos 
vaikučiai už uolų tonų par
davinėjimą užsipelnė taip 
vadinamą “Minute-Man"’ vė
liavą. Norint tą vėliavą už
sitarnauti ir mokykloj iškel
ti, vaikučiams priseina ge
rokai pasidarbuoti. Chicago pardavinėjime. Duodami pa- 
mokyklose ne daug šių vė- garbą ir kreditą tiems, ku- 
liavų matysime. Šv. Kry- ’ rie darbuojasi karo ar na- 
žiaus mokyklos vaikai ir to
liau tęsia karo bonų parda
vinėjimą, nes jie yra užsi
brėžę savo “Minute-Man” 
vėliavą papuošti žvaigždė
mis. Kad užsitarnauti vieną 
žvaigždę, 90 nuošimtis vi
sos- mokyklos vaikų turi per 
mėnesį pirkti nors po vieną 
karo ženklą. Reiškia, jei per 
ištisą mėnesį 90 nuošimtis 
mokyklos vaikų pirks ma
žiausia po vieną karo ženk
lą, mokykla gali ant savo 
vėliavos prisegti vieną žvaig 
ždę. Town of Lake Vilku
čiai jau užsitarnavo vieną

mų fronte, dažnai pamiršta
me vaikučius, tuos, galima 
sakyti, neapdainuotus kar
žygius, kurie laisvu laiku 
dirba gražų ir kilnų darbą. 
Be to, kad jie sukelia pini
gų pergalei, juose skiepija
ma ir tautos meilė.

Kiek mokyklos pardavė

Kiek mūsų šalies mokyk
los vaikučiai ir studentai 
daro krašto apgynimui ga
lima spręsti iš to, kad 1943- 
44 metais visoj šioj šalyj 
katalikiškos mokyklos karo 
bonų ir ženklų pardavė už

KARIUOMENES AMBULANSAS

Toks atrodo kariuomenės 
žiaus parapijos vaikai karo 
šauniai Amerikos kariuomenei.

ambulansas, kurį Šv. 
bonų vajaus metu nupirko

Kry-

laimi- 
ir vi-

$500,000,000 (pusę bilijono;-. 
Vien tik Illinois valstijoje 
mokyklose karo bonų ir žer. 
klų parduota už $44.000,000 
Šie daviniai gauti iš Ižde 
Departamento, Chicagos o- 
fiso.

Kadangi vaikai ir studen 
tai karo bonų ar ženklų ne
parduoda tūkstančiais ar m. 
lijonais, reikėjo* tas. sumit 
sukrapštyti doleriais ar cen 
tais. Mūsų šalies 
reikalams duota 
galba.

Nuo šio laiko,

apgynimo 
didelė pa

todėl pa 
gerbk tą vaikiuką ar mer 
gytę, kuris-ri, gal, ateis į 
tavo namus ir pasiūlys karo 
boną ar ženklą. Jis-i dirba 
gražų darbą.

Štai, pastaromis dienomis 
gavo labai gerbtinas dov: 
nas Kurauskienė, 941 W. 33 
St. nuo sūnaus Pvt. Bill Ku 
rauskas iš Belgijos. Dova 
na. — nedidelė dėžutė (bet 
daug sutalpinta), kurioje 
rasta įvairių paveikslų, vo
kiečių didoka svastika (vė
liava), kuri buvo mūšyje pa
imta kartu su belaisviais 
Bet kas gražiausia — ma
žytis rožantėlis įvožtas ( ?— 
Red.) burkštinio ąžuolo gi
lės pavydale (formoj). Bil- 
las gavo tą rožantėlį Pran
cūzijoj nuo arti 90 metų 
prancūzės. Kitą rožančių ji 
jam ant kaklo užkabino.

Mr. ir Mrs. Wm. Berko- 
vitz, kuris aptarnauja pie
nu daugelį krautuvių, sūnus 
Lt. Norman randas Italijos 
fronte ir sykiu su daugeliu 
kareivių turėjo audienciją 
pas popiežių Romoj, kur ga
vo po du rožančius nuo Šv.

>7

atžymėi? lietuvį
Prieš kiek laiko angių ir 

lenkų spauda stipriai rekla
mavo Sgt. Stanley F. Ben- , 
der vardą. Mat, jis yra už
sitarnavęs aukščiausį atžy- 
mėjimą — Congressicnal Me 
dal of Honor. Pirmiau jau prje Dariaus-Girėno Karei 
buvo gavęs Purple Heart už vjų Motinų kiūto. Lais\ Aė 
parodytą nepaprastą drąsą ______________
ir heroiškumą šiame kare.

Bet ar visi žino, kad tas 
narsusis kareivis yra lietu
vis — Stasius Bendorius. Jo 
motina yra gimusi Lietuvo
je, Ponėko parapijoj, Užu- 
kalnių kaime. Amerikoje iš
gyveno apie 53 metus ir iš

Tėvo, taipgi įvairių Romos 
paveikslų.

Kadangi Lt. Norman Ber- 
kovitz yra žydų kilmės, pa
rašė savo tėvui, kad prisiųs
tus rožančius padovanotu 
praktikuojantiems katali
kams tarp savo klijentų, nes 
tie rožančiai Šv. Tėvo pa
laiminti (pašventinti). Taip 
gi labai gražiai padaryti.

Aš buvau laimingas gau
ti vieną tų rožančių. Ačiū.

A. Budri*

DABAR GERA PROGA ĮSIGYTI -c

Anališką-Lietu viską
Lietu viška-Angliška

ŽODYNĄ
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY

Kaina.... $5.00
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

Stasius yra jauniausias iš’ 
šeimos — 35 metų amžiaus, 
gimęs West Virginijoj, kur 
ir augo. Paskutiniaisiais lai
kais gyveno pas seserį M. 
Budziszski, 3935 S. Califor 
nia Avė. Ten gyven: ir jo 
motina. Motina priklauso

Kong, 
pran-

laivas

Kančia 
mokykla.

tai didvyrių
Maironis

pos reikmenis amerikie
čiams belaisviams, vidury 
vasario mėnesio išplauks iš 
Japonijos į Hong 
Singapūrą, Džavą ir 
cūzų Indo-Kiniją.

Pranešimas sakė
būsiąs didesnis negu Hon- 
shi Maru, kuris grįžo į To
kyo po to, kaip pristatė 
Amerikos šalpos reikmenis 

! Į Šanghajų ir Singtao šio 
i mėnesio pradžioje.

I

į
V

O5K'- ’<«• >»T-

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 šig knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, 

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

r /

kito?

Kny 
visai 
savo

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

Z
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t

Už kelių dienų, vasario 4 
d., 4:30 vai. p. p. įvyks me
tinis Draugo koncertas 2345 Į 
S. Kedzie Avė... Sokol salėj. 
Šiais metais koncertas pa
sižymi jaunais talentingais 
artistais, kuriems ateitis 
daug lemia. Draugo nusista
tymas perstatyti naujas ky
lančias žvaigždes visų gir 
tinas ir sektinas.

p&

na mergaitė, kurie visus steI na mergaitė, kurie visus ste 
bins savo akordijonais gre-

. . ...jimu. Koncertui pasibaigus 
pub'iką linksmins dvi or
kestros, kurios grieš ne tik 
polkas, bet ir vėliausias me
lodijai. Bus galima ir šokti 
Alkį numalšinti veiks spe
cialus bufetas, o trokštan 
tiems bus vietos prie barų. 
Popietį ir vasarą praleisk! 
te smagiai Draugo metiniu- 
me koncerte. Ten rasite ir 
savo pažįstamus.

Lietuvos vaikams drabužių reikalu

Svarbus atsišaukimas
Gyvename skaudų monwn 

tą ir gyvenimas mums at
neša vis daugiau pareigų 
bei darbų sivo tautai, šiuo 
tad momentu mes kreipia
mės ir prašome padėti at
likti sekantį gailestingą dar-

i

----------------- _ ....... , 
Dviejų Metų Sukaktuvių 

Paminėjimui
UTENOS APSKRITIES 
DRAUGIŠKAS KLIUBAS

— Rengia —

KONCERTĄ 
ir ŠOKIUS

Šį Šeštad., Vas. 3d.
HOLLYWOOD SALEJE ' 
2417 VVest 43rd Street 

Pradžia — 7 valandą vakare. 
Įžanga (su taksais) 25c

Kviečia Komisija: Mr. Putrimas,
K. Litvinas ir M. Masiulis.

Kai susidaužė
LODĄ, III.—Harry J. Mor- 

gan, 24 metų, Anna, III., bu
vo staiga užmuštas sausio 

j 30 d. rytą, kai trokas, kurį 
jis vairavo, susidaužė į tele
fono stulpą.
I

ties valdyba: S. Barčus, pir-' 
mininkė; Rev. P. Cinikas, M. 
I.C., vice pirm.; V. Tūbelie- 
nė, rašt.; Dr. Zimontas, ižd.

Dalyvauja Draugo koncerte

Trys solistai. - Vyrų choras. - Šokėjų 
trupė

KITI ĮVAIRUMAI—ŠOKIAI—BUFėTAS—BARAS

NAUJALIO JUNGTINS
VYRŲ CHORAS

Pirmą kartą Chicagoje
sirodys neseniai sutvertas 
Naujalio jungtinis vyrų cho 
ras iš Kenosha ir Waukegar 
po vadovyste muziko Pr. Bu- 
janausko. 20 dainininkų che 
ras yra šauniai pasirodęs 
Kenoshos ir Waukegano Lie 
tuvių dienose prie tūkstan
tinių minių. Pr. Bujanaus- 
kas yra mokinęsis prie J. 
Naujalio Kaune, yra vargo
nininkavęs Waukegane, o da 
bar užima panašią vietą Ke- nuošimtis nužudytųjų buvo rijimo vajų ir 

policininkai, Graikijos ka- ‘ renSia 
riai ir aukšti valstybės vy- į ty’ 
rai.

NA?

Nuo jaunystės linkus prie 
muzikos, Druktenytė savo 
paveldėtus gabumus vystė 
įvairiuose Šv. Kazimiero A- 
kademijos muzikaliniuose 
parengimuose ir parapijinė
se programose. Baigus mo
kyklą yra sėkmingai daly
vavusi operoje La Travia
toje. Tautų Festivale Phila- 
delphijoje ir laimėjo pirmą 
vietą radio programoje. Da
bar lavina balsą Chicago 
konservatorijoje po Mae 
Graves Atkins, Pastaruoju 
laiku stebėtinos pažangos y- 
ra padariusi. Išgirsime dnr. 
Draugo koncerte. Akompa
nuos Druktenytei, vargoni
ninko Mondeikos duktė Ma
rijona

RENALDAS LEIVA

U. S. marynų rezervų ka
rys, jaunas Renaldas Leiva. 
muzikos žinovų laikomas 
kaipo vienas iš daugiausiai 
žadančių koncertinių smui
kininkų. Lankydamas Čika
gos universitetą priklausė ir 
dar priklauso prie jo simfe 
ninės orkestros. Su dideliu 
pasisekimu dabar dalyvauja 
recitaluose. Pirmą kartą de
biutuoja lietuviams Drauge 
koncerte. Kiek jo meistriš
kas grojimas patiko svetim 
taučiams, tiek patiks ir lie
tuviams. Jam akompanuos 
plačiai žinoma piar.istė 
manda MacDonald.

A-

f
Atėnuose Atkasta 

1,218 Graiku Lavonu
ATĖNAI, vas. 1.—Vien 

Atėnų srity rasta 1,218 la
vonų kurių 168 buvo mote
rų. Jie buvo nacių nužudy
ti ir užkasti. Dvidešimtas

Štai, buvo pravestas, ir 
toliau bus tęsiamas, dratu- 
'žių rinkimo vajus nuo karo 
nukentėjusiems Lie t u v o s 
žmonėms. Pasekmės gra
žios. Tačiau dar nepasiekta 
užsibrėžto kiekio. Labiau
siai trūksta vaikučių ir kū
dikių drabužių,

BALF Chicagos 
skelbia vaikučių

SYLVIA SABONIS- 
McELROY

Pas ją nuo jaunystės 
sireiškė nuo muzikališkų tė
vų peveldėti palinkima. 
Nuo pirmų metų lavinosi 
pirma po savo mamytės glo
ba, vėliau American Conser- 
vatory of Music Chicagoje 
ir po buvusio Juilliard mo
kyklos profesoriumi I. Le- 
huinne. Lankydama Šv. Ka
zimiero Akademiją ir vėliau 
prisidėjo dau, 
meninio, 
zikalinio 
Šimkaus 
panavus 
Butėnui.
raičiui. Įvairiuose miestuo
se karių stovyklose ir ŪSO 
butuose yra davus rccitalus. 
Vėl pasirodo Chicagoje pu 
ilgesnio apsistojimo vaka
ruose

pa

ig prie visuo- 
dramatinio ir mu- 
veikimo. Buvo S. 

mokinė. Yra akom- 
Lietuvos artistams 
Babravičiui ir Pet-

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Įėję, 4416 So. Western Avė 
Į šią shower kviečiame Tam 
stų draugijos narius, nares. 
Kas turite senų bet dar tin
kamų dėvėti drabužėlių, pra 
šome paaukoti. Kas galite, 
prašome nupirkti naujų. Kas 
.galite prašome ruošti taip 
vadinamus Layettes (kom
plektus naujagimiams), ku- Lietuva nori laisvo ir ne
riuos sudaro sekami: 1 meg- priklausomo gyvenimo, 
stinukas (svederukas). 7
sliabrokutis (bathrobe), 
truputį palaidi flanelinia 
švarkučiai. 1 ilgas flaneii 
nis švarkutis, 1 flanelinė ke 
puraitė, 1 blankietėlis, 1 kai- 
drukė, 8 vystyklai.

Už visas dovanas bei ko 
operaciją, ne tik komitetas, 
bet ir Lietuvos vaikučiai 
bus amžinai dėkingi.

Su tikra pagarba,
BALF Chicago.? apskri

o'

I

Skelbkitės “Drauge”.
&

A

VENETIAF
MONUMENT

* tnsTEBN

KITI PAMARGINIMAI

d

!

A

Novako Akordijonų Mo
kyklą atstovaus trys jauna 
mečiai, du berniukai ir vie

ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISA DARBĄ

Platinkite “Draugą”

PIRKIT TIESIOG IS
-fe.-.

f

Mtifaų MENO ŠEDEVRAI pn 
•avė daugeliui mijsŲ IXi.vni’w

KOMIJA

..r-ra/py
M i N K D v

S E
v us.fi

RANDASI
° s. SYRrNKTMin

it iii '

Štai vienas iš musų gražių 
paminkliniu produktų.

SiSD’-■- •-^ - 327 N

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

f

Tarp galingų pergales ginklų yra malda!

noshoje. Draugo koncerte 
choras dainuos naujas ir se-- i 
r-iai jau girdėtas dainas j 
Vien tas chorą rekomenduo- - 
ja Čikagos 'lietuviams.

ATEITININKŲ ŠO1 ĖJAI i
Amerikoje ir Lietuvoje ki- Į. 

lęs jaunimas susiorganiza ' 
vęs. dirba katalikišką, kul 
tūrišką ir menišką darbą 
teitininkų draugovės vardu.1 
Pasižymi lietuviškais tautiš-* 
kais šokiais. Tarp svetim
taučių yra turėję ypatingo 
pasisekimo /visų tautų Mu
zikos Festivale, Philadelphi- 
joje, laimėdami pirmą dova
ną Chicago Suxi vedamame 
šokių kontesoe Soldiers’ Fi
eld, ir dalyvaudami radic 
televizijos programoje. Tau 
tiški šokiai tautiškuose rū
buose arti prie širdies kiek
vienam lietuviui. Mergino-- 
ir vaikinai sudaro grupės 
sąstatą, kurie veda S. Sa 
maitė.

PETRAS BAUBIN
Mirė Saus. 30d.. Ibiam., 

30 vai. vak., sulaukęs puses 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno redybos. Amerikoje iš
gyveno 38 metus.

Paiiko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijoną (po tėvais Ei- 
čaitė); 2 dukteris — Josephine 
VVilkens ir žentą Edvvard ir 
Bernice Dambrauskas ir žentą 
Pvt. Thomas (U. S. Army); 
sūnų Pfc. John M. ir marčią 
Frances; 7 anūkus: seserį Gra
sildą Bernackienę ir jos i 
mą; ir daug kitų giminių, 
draugų, ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John 
Eudeikio koplyčioj. 4005 
Hermitage Avė. Laidotuves 
vyks šeštad.. Vasario 3d., 
45m. Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
Sūnus, žentai. Marti. Anūkai, 
Sesuo ir kitos Giminės.

Laid. direktorius: John F. 
Eudeikis, Tel. YABds 1741.

apskritis 
drabužių 

ta proga1 
•‘Baby Shower Par- 

’ Lietuvos vaikučiams. 
Shower bus vasario 25 d., 4 
vai. pp. Dariaus-Girėno sa-;

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,S

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

NULIŪDIMO

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tek: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

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. Hermitage 
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.

St. Casimir Monument 
Company 

3914 VVest lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUM
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė.. Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

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

Norėtų pagelbėti, bet negali METINIS “DRAUGO” KONCERTAS Priešingumai!

Koks skirtumas!
KAI PEČIUS NEVEIKĖ — MOTERIS PAŠAUKĖ POLI

CIJĄ. — KĄ POLICIJA JAI PAREIŠKĖ?

Martin Duhin ir James 
Looney. sargybiniai iš Wa- 
bash avė. stoties, nuvyko į 
562 E. 50th pi. praeitą tre
čiadienį po to. kai moteris 
patelefonavo, kad ji norinti 
matyti policiją labai svar
biais reikalais.

“Kokia nelaimė?” — jie 
paklausė Mrs. Zuler Koonee, 
nuomavimo kambario savi
ninkės, 562 E. 50th pi.

“Pečius”, — ji pareiškė. 
“Jis neveikia, ir man šalta.”

“Well. pasakyk apie tai 
žanitoriui arba namo savi
ninkui.”

“Aš esu namo savininkė ir 
pati atlieku žanitoriaus dar- 
bą’\ — ji paaiškino polici
ninkams.

Kas Girdit^
Chicagoje ♦

600 užsidarė

rūpesčių juodoje 
(black market).

pareiškė John F. 
Chicagos Retail 

sek-

75

t 
I 
Į 

<

Policininkai pasitarė ir 
paskui jai pareiškė:

“Poniute, mes labai norė
tumėm jums pagelbėti, bet 
mes negalime, nes nesame 
žanitorių unijos nariai”.

Į
Paliko $2,000,000 
buvusiam kariui

NEW YORK. — Jack E. 
Curtiss. 22 metų, iš Fayette- 
ville. Ark., armijos seržan
tas, paleistas iš armijos dėl 
medicinos priežasties, buvo 
nustebintas pranešimo sau
sio 29 d., kad jam buvo
maždaug $2,000,000 palikta.

Miręs Fordis Roberson. 
70 metų, iš Londono, pali
kęs jam 500,000 svarų ster
lingų. Roberson buvo impor- 
ter-exporter Indijos preky
boje. Curtiss pasakė, kad jis 
Robersoną lydėjo laike atsi
lankymo į Arkansas 1934 ■ 
metais.

SEKMADIENĮ, VASARIO (FEBRUARY) E D., 1945 M
(4:30 valandą popie+ų)

ŠIE GABŪS ARTISTAI DALYVAUS “DRAUGO” KONCERTE!

DŽIUGU, KAI ŠEIMOJE 
YRA TVARKA. LIŪDNAI 
BAIGIASI, KAI PAVIRŠU
TINIŠKAI ŽIŪRIMA į 
MOTERYSTĘ

75 metai vedybinio 
gyvenimo

LONDON. — Sakoma, kad 
Mr. ir Mrs. Alfred Ming yra 
ilgiausiai vedusi pora Ang
lijoje. Sausio 31 dieną jie 
šventė 75-ių metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

Ming, buvęs pirklys, yra 
95 metų, jo žmona Emilija, 
92 metų. Jie turi šešius gy
venančius sūnus ir tris duk
teris.

1

X “Draugo” koneertan at 
vyksta didelė rocktordiečių 
ekskursija, kurioj dalyvau
ja ir dzūkų “karalius”. Po 
programos ne tik dzūkams, 
bet ir žemaičiams-kala ku
tams, ir aukštaičiams — il
ganosiams ir zanavykams- 
užnemunčikams bus progos 
pasimatyti su Rockfordo 
dzūkų “karalium”.

Kiek
WASHINGTON, D. C. — 

1944 metais buvo 1,441.000 
vedybų, o 1943 m. buvo 
1,577,000.

i

Baisi tragedija

Apmušiau žmoną, 
j 

pranešė
Jie rado ją negyvą

Dalyvauja - Ateitininkų Dr-jos Šokėjai ir Dainininkai
— Dalyvauja Taipgi —

SYLVIA SABONIS-McELROY, Pianistė, RENALDAS LEIVA, Smuikininkas, 
ADELĖ DRUKTENIS, Dainininkė, ir —

NAUJALIO JUNGTINIS VYRŲ CHORAS (iš Waukegan, III. ir Kenosha, Wisc.)

* ♦

Vedybinis keikas 
nuvedė kalėjiman

LIVERPOO. Anglija. — 
Vedybinis keikas pvt. Ri
chard Henry Salter nuvedė 
kalėjiman, ir neteko jis žmo
nų.

Kai jis apsivedė Florence 
Robinson, pasiuntė ji keiką 
į Salter’io namus. Motina at
sakė, kad jos sūnus buvo ve
dęs, ir turėjo tris vaikus.

Dabar nė viena
gali nieko veikti su Salter. 
kuris pateko 9 mėnesiams į 
kalėjimą už daugpatystę.

X Al. G. Kumskio, žino
mo politikoj veikėjo, dukre
lei Alice Šv. Kryžiaus ligo
ninėj padaryta apendiko o- 
peracija. Ligonė sveiksta dr. 

i Strikol ir dr. Zubricko prie
žiūroj. Kumskiai augina ke 
turis vaikus: 
m.), Lorraine 
(5 m.) ir Al.,

Phyllis (14 
(10 m.), Alice 
Jr. (2 m.).

žmona ne-
Jaunosios lietuviškos meniškos jėgos žavės “Draugo” koncerto klausy

tojus per šią metinę dainų šventę.
Be Druktenytės, Leivos, ir

rūmų, artistų ir juokdarių.
“Draugo” koncrtai kasmet

tiais geriausios ir naujausios menįškos

Sylvijos McElroy, bus daug kitu įvai-

X Sgt. 
nauj antis 
parvykęs namo ir ta proga 
apsivedė. Virš du metus iš
buvęs džiunglėse jis tiek 
pripratęs prie primityvio gy 
venimc. kad. pavyzdžiui, ir 
namie dažnai ant grindų to
je vietoj, kur stovėdavo, pa
miršęs, kad tam yra kėdės, 
atsisėsdavo. Jis yra brolis 
vestsaidiečiams pažįstamos 
bu v.
nės.

A. Vaitkus, tar- 
marinuose, buvo

biznierkcs Karlavičie-

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

Rezervuokite Vasario (Feb.) 4 d., 1945 m., “Draugui” ir jojo meti
niam koncertui, Sokol Salėje.

TIKIETŲ KAINOS: Rinktinis Skaičius, po SI.50 su Taksais; visi kiti tikietai $1. su Taksais, 
Tikietai vien tik šokiams (po koncerto) — po 40c.

Ona Andriulaitienė.
S. 50 Avė., Cicero, jau 
metai, kaip serga. Li- 
slaugo jos duktė Pet-

Daugiau kaip 600 mėsos 
krautuvių, iš maždaug 8,000 
mėsos krautuvių Chicagoje 
ir jos apylinkėje, užsidarė 
mažiau kaip per šešiasde
šimt pastarųjų dienų, dauge
lį dar laukia toks pat liki
mas, Chicaga yra labiausiai 
kelianti 
rinkoje 
Apie tai 
Tunzer,
Meat Dealer’s draugijos 
retorius, sausio 31 lieną.

« * *

Rado negyva
William Vandermehlen,

metų. 544 W. 104th str., bu
vo gaisrininkų rastas negy
vas jo namo basemente. 
Greičiausia jis mirė nuo 
gaisro dūmų, kurie atsira
do name kilus gaisrui, kuris 
buvo pašalintas

* * *

Pro langą įėjo...
Vagys įėjo pro užpakalinį 

langą į apartamentą. 4209 
N. Mozart str., ir pavogė si
dabrinius daiktus ir rankinį 
laikrodį, pavogti daiktai ver
ti $185.

ATĖJO Į POLICIJOS STOTĮ 
IR PRANEŠĖ APIE 
NELAIMĘ

i

Nešdamas dalinai apreng
tus vaikus ant kiekvienos 
rankos, Michael Ogliore, 30 
metų, buvęs kareivis, įžengė 
į parko apylinkės policijos 
stotį, Garfield parke, praei
to trečiadienio vakare, 
seržantui Maurice K. 
nėr jis pareiškė:

“Tik ką 
žmoną. Ji

t ir
Beg-

i

savo

c * *

Nuo žaizdos...

buvo

19

Frank Schultz, 46 metų, 
651 E. 92 pi., buvo rastas 
miręs nuo kulkos žaizdos ant 
grindų garaže, 9248 Cottage 
Grove avė., kur jis buvo da
linis savininkas. Revolveris 
ir raštelis jo rašytas 
prie jo lavono.

« ♦ ♦

Trys kūdikiai...
Mrs. Adriana Pearson,

mttų, 5011 Mayple avė., ir 
jai gimusi trejukė (3 vai
kai) sausio 22 d.. Šv. Onos 
ligoninėje, jaučiasi labai ge
rai. — pranešta sausio 31 d. 
Kūdikiai: Eugene. Kathleen 
ir Corrine paliks ligoninėje 
iki kiekvienas svers po pen
kis svarus. Tėvas yra War- 
ren Pearson. 24 metų, ko
mercijos artistas ir sugrįžęs 
veteranas iš pietų Pacifiko.

SOKOL CHICAGO HALL
2345 So. Kedzie Avė. Chicago, Illinois

Rastos mirusios 

trys seserys...
I

apmušiau 
namie.”

* *
gatvės policijosFilmore 

sąuadas buvo nusiųstas į jo 
namą, palėpėje, virš garažo, 
užpakalyje buvusio palo- 
ciaus. 3334 Washington blvd. 
Ten jie rado Ogliore’s žmo
ną Pearl, 20 metų, laukian
čią kūdikio motiną, mirusią 
nuo galvos smūgio. Ji 
sutrenkta gu sukamąją 
kena. kuri buvo rasta 
vaikų žaislų. Vaikai
Christine, 1 metų, ir Michael 
Jr.. 2 metų

Ogliore apalpo, kai pasa
kė, kad jo žmona mirusi.

buvo 
ran- 
tarp 
yra

FREDERICK, Md.— Trys 
senyvos seserys buvo rastos 
mirusios name ir netoli jų 
namo. Frederick, Md.. sausio 
31 dieną.

Pristatymo klerkas atra
do Miss Eilėn Flinn. 88 me
tų, sušalusį lavoną snieguo
tame kelyje, netoli jos namo. 
Jis pašaukė policiją, kuri su
rado talonus jos seserų: Miss 
Fannie M., 78 metų, ir Miss 
Lillie L., 75 metų. Mediciniš
ki tyrinėtojai mano, kad vie
na sesuo mirė nuo širdies 
atakos, antroji gal būt par
puolė ir sušalo mirtinai, kai 
ji ėjo šaukti pagalbos, ir tre
čioji gal būt sukniubo nuo 
nušalimo jų visai mažai ap
šildytame name.

Visur pasižvalgius...

Įvairios žinios iš mūsų gyvenimo
Nori gauti karvę už cigarietes!

X
1616
virš
gonę
ronėlė Bernotas. O. Andriu
laitienė yra nuolatinė “Drau 
go” skaitytoja ir TT. Mari
jonų Bendr. Draugijos gar
bės narė.

Dėkime pastangas !

Vasario 18 dieną Chicago
je bus minima Lietuvos Ne
priklausomybės diena Dėki
me visas pastangas, kad 
Lietuva vėl atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

Platinkite “Draugą”

Nupirko kumeliuką 
už $10,000

Bing Crosby
Zelan- 
sumo- 
(apie

WELLINGTON. N. 
dija. 
kėjo 3.000 guineas 
$10,250) už vienų metų am
žiaus kumeliuką. Apie tai 
pranešta sausio 29 dieną. 
Taip pat pasakyta, kad ku
meliukas bus laikomas Nau

joje Zelandijoje iki po karo.

DETROIT, Mich. — Miru
si Mrs. Margaret Myers bu
vo palikusi šuniui $25.000 
nuosavybės, bet penkių me
tų šuo Jack to turto nepavel
dės...

Mrs. Myers buvo nurodžiu
si testamente, kad pinigai 
būtų sunaudoti šunies reika
lui, bet testamentas skaito
mas negaliojančiu, nes vie
nas liudininkas buvo, kai 
Mrs. Myers testamentą pasi-

SOUTH BEND. Ind. — Richard Everist, ūkininkas iš rašė. Taip pareiškė teisėjas 
Plymouth, Ind., sausio 31 dieną davė skelbimą, kuriuo pa- sausio 30 d. Joseph White. 
siūlė trisdešimt keturis kartūnus cigariečių už melžiamą iš Abilene, Tex„ tikimasi bū- 
karvę. Vadinasi, jis nori gauti karvę už 34 kartūnas eiga- sjąs j^rs. Myers turto pavel- 
rieciu- dėtojas, kaip vienintelis gi-

minaitis.

X V. Mozerienė, Brazaus
kienė ir Kučienė per TT. 
Marijonų Bendr. 21 skyr.. 
Cicero, vakarienę gavo daug 
pagyrimų už paruošimą ska
naus valgio. Jos buvo šei 
mininkių pirmininkės. Šis 
būrys šaunių šeimininkių 
kuomet nors pasidarbuos ir 
“Draugui”.

riečių.

Kiek surinkta taksų už likerį?
NEW YORK. — Likerio taksų praeitais metais skai

toma laugiau kaip S2.500.000.000, Allied Liąuor industrija 
pasakė sausio 31 dieną. Įskaitoma valdžios, valstijos ir 
vietos taksos, ir buvo remtasi iždo departamento data, 
industrijos pareiškimas sako. Pranešimas pažymi, kad tai 
nereiškia, kad pakilo gėrimas, bet pakilo taksos.

Brock 
j ka-

Nukentejo trejuke karo lauke
WASHINGTON, D. C. — 19 metų amžiaus 

trejukė, — trys texas ūkio jaunuoliai, kurie įstojo 
riuomenę tuo pačiu laiku, išvyko į užjūrį kartu ir kovojo
Prancūzijoje tame pačiame dalinyje. — buvo nukentėju
sių skaičiuje kiekvienas mažiau kaip penkių dienų laiko
tarpyje. karo departamentas pareiškė sausio 31 d.

Floyd Brock tapo užmuštas kovoje lapkričio 19 d. Jo 
brolis Boyd buvo sunkiai sužeistas lapkričio 16 d. Trečias 
brolis Lloyd dingo kovoje lapkričio 20 dieną.

Trijų brolių tėvai, Mt. ir Mrs. Roy D. Brock gyvena 
netoli Clarendon. Texas. •

3,319 amerikiečių sužeista kare
WASHINGTON. D. C. — Karo departamtntas sausio 

31 dieną pranešė 3.319 Jungtinių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardžių, kurie buvo sužeisti Europos karo lauke.

Sužeistųjų skaičiuje iš Illinois valstijos yra 220 vyrų, 
iš jų 132 yra iš Chicagos ir jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra pvt lst class Joseph Kun- 
drot, jo motina Mrs. Johanna Kundrat gyvena 3919 Deal 
str., East Chicago. Ind.

Keliaujant
Cook kauntėje sausio mė

nesį buvo trisdešimt viena 
mirtis dėl susisiekimo. 28 
mirtys įvyko Chicagoje. 27 
aukos buvo pėstininkai.

Keleivių bylos...
Sausio mėnesį buvo 

klausytos Traffic teisme 
bylos, o 1944 m. sausio
nesį buvo 247 bylos. Apie tai 
pranešta sausio 31 dieną.

iš- 
245 
mė-

16,0000 špilkučių 
paslėpė lovoje

SUSSEX. Anglija. — Wil-I 
liam B. Bettridge. britų jū
rininko. lovoje buvo rasta 
16.000 špilkučių plaukams. 
Jis buvo 16,000 špilkučių pa
slėpęs lovoje, kad nereikėtų 
mokėti muito, vežant špil 
kūtes iš kontinento. Teismas 
jam uždėjo $20 pabaudos.

I

X Kun. J Jusevičius. bu
vęs Gimimo Šv. Panelės pa
rapijos vikaras ir Šv. Kry
žiaus ligoninės kapelionas, 
dabar klebonas lietuvių pa
rapijos, Omaha, Nebr., šiuo 
metu serga. Kun. A. Jeske 
vičius, MIC., yra išvykęs jj 
pavaduoti.

X Karolis Serzikas, iš 
Pittsburgh, Pa., laišku re
dakcijai dėkoja už įdomų ir 
kasdien begalo turiningą ži
niomis ir straipsniais “Drau 
gą”. Taip, 
mėgsta visi, 
prenumeruoja 
mėnesiams.

“Draugą” 
kas tik 

nors

pa- 
užsi- 

trims

X J. ir J.
tuvėje, 1300 So. 49 Ct., Ci
cero, įsteigta nauja “Drau
go” stotis, čia kasdien, nuo 
pat ankstyvo ryto, bus ga
lima gauti “Draugas” ir 
“Laivas”.

Baubki} krau-

X Petras ir Elzbieta Moc- 
kai, ciceriečiai, 

- nomis nupirko 
šio “Draugo” 
Smulskio, 1421

šiomis die- 
namą buvu- 

išnešiotojo 
S. 49 Avė.
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