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Alijantai Okupavo Colmar, Alsace;
Užima Neginamas Siegfried Vietas

PARYŽIUS, vasario 2.— 
Sąjungininkai šiandien užė
mė Colmar miestą, Alsace. 
tuo panaikindami paskuti
nę didelę nacių poziciją toj 
Prancūzijos provincijoj.

Paryžiaus radijo praneši
mas sakė amerikiečiai ir 
prancūzai kariai įsilaužė į 
miestą ir suėjo miesto cen
tre.

Amerikiečių divizijos šia n 
dien užėmė daug neginamų 
priešakinių Siegfried linijos 
pozicijų. Iš to daroma išva
dų, kad nacių linijos susilp
nintos iš priežasties rusų 
ofensyvos rytuose, ir kad 
naciai gal traukiasi atgal 
iki Reino.

Į šiaurryčius nuo Colmar 
sąjungininkai keliose vieto
se pasiekė Reiną.

Tirpstą? sniegas šiek tiek 
sulaiko Amerikos 1-os ir 
3-čios armijų puolimą 40 
mylių fronte prieš Siegfried 
liniją.

Prie St. Vith trečioji ar
mija pasistūmėjo dvi my
lias giliau į Vokietiją už 
Our upės.

Yra vis daugiau ženklų, 
į kad sąjungininkai greitu 
laiku pradės didelę ofensy
vą vakariniam fronte. Gen. 
Eisenhower pastaruoju lai
ku tarėsi su įvairių frontų 
viršininkais

JIS VADOVAVO ALIJANTŲ’ BELAISVIŲ IŠLAISVINIMUI Japonai Matomai Sunaikina Sostinę; 
Spaudžia Japonus iš Šiaurės, Pietų

Leit. Pulk. Henry A. Mucci, kuris vadovavo Amerikos Ranger kariams ir filipinie- 
čiams partizanams jų atakoje ant japonų belaisvių stovyklos 25 mylias užpakaly ja
ponų linijų rytinėj daly Luzon salos. Ta jėga išlaisvino 486 amerikiečius. 23 britus. 
3 olandus ir vieną norvegą. Jo žmona Marion parodoma su dviejų metų amžiaus dukrele 
Sengą. (Acme-Draugas Telephoto.)

Rusai jau Persikelia per Oder Upę; 
Naciai Sako Sulaiko Rusų Veržimąsi

LONDONAS, vasario 2.— 
Nacių radijo pranešimas sa
kė rusai jau padarė vieną 
bandymą persikelti per Oder 
upę. o kiti Berlyno rapor
tai davė suprasti, kad rusų 
patruliai gal jau bus perė
ję per upę.

Po pranešimo apie ban
dytą persikėlimą Kustrino 
srity. 40 mylių į rytus nuo 
Berlyno, nacių komanda su
stabdė tolimesnius rapor
tus.

Nacių komunikatas sakė, 
tarpe kitko, kad jų jėgos 
sulaikė rusų žygiavimą vi 
sur, išskiriant Rytprūsiuo
se.

Raportai iš Maskvos sakė 
Maršalo Žukovo armijos ra
do minų laukus ir užtiko 
didelį nacių artilerijos ug
nį pagal 90 mylių frontą, 
iš kurio rusai gręsia Vokie
tijos sostinei.

Sakydamas sostinė bus 
ginama, Hitlerio laikraštis 
rašė, kad naciai paruoš to
kias barjeras, kad priešas, 
persikėlęs per Oder upę. ne
galės joms grąsinti.

Indėnai Kariai Išlipo 
Mažoje Burmos Saloje

KANDY, Ceilonas. vas. 2. 
—Indėnų korpuso kariai oe 
opozicijos išlipo mažytėje 
Sagu Kyun saloje, prie va
karinio Burmos kranto. Sa- 

. gu Kyun yra netoli nuo pie
tinio galo Ramree salos, 
maždaug 120 mylių į pie
tus nuo Akyab.

Ties Kangaw japonai pra
vedė eilę naujų kontratakų 
prieš sąjungininkų pozici
jas. norėdami atgauti pabė
gimo koridorių pietuose iš 
Myonaung ir Minbya.

Tūkstančiai Vokietijos 
moterų, vyrų ir vaikų siun
čiama frontan kasti tinklą 
apkasų aplink Berlyną.

Sąjungininkų lėktuvai dar 
kartą atakavo Berlyną ir 
sukėlė didelius gaisrus, kas 
sudaro dar didesnę betvar
kę tame mieste, į kurį bėgo 
vokiečiai iš rytinių provin
cijų.

Naciai sakė jie išstūmė 
rusus iš Kustrino, bet sakė 
tai buvo ‘'pirma ataka,” ir 
intimavo, kad rusai sukon
centravo stiprias jėgas di- 
džiąjam puolimui.

Šiaurrytinė j Pomeranijoj 
Žukovas pasivarė iš Ratze- 
buhr iki devynių mylių nuo 
Neustettin ir 55 mylių nuo 
Baltijos, kur norima atkir
sti likusią dalį lenkų kori
doriaus ir dalį Pomeranijos. 

Tuo būdu sudaroma treti 
spąstai pagal Baltiją. Pir
mieji yra nacių laikomo! 
daly Rytprūsių ir Liepojaus 
pusiausaly Latvijoje.

Šiaurvakariuose nuo Ka
raliaučiaus. Rytprūsių o s e. 
rusai jau mato Danzigo 
įlanką.

US Submarinai Nudėjo 
Dar 10 JaooniĮ Laivų 
WASHINGTON, vas. 2.— 

Laivyno pranešimu. Ameri
kos submarinai tolimų rytų 
vandenyse nuskandino dar 
10 Japonijos laivų, jų tarpe 
du nemažus transportus.

Nuo karo pradžios sub
marinai nudėjo 989 laivus, 
kurių 104 buvo karo laivai

Pranešta taipgi, kad US 
submarinas Growler negrį
žo iš patruliavimo ir skai-' 
tomas dingusiu. Tai yra 36- 
tas submarinas žuvęs šio 
krašto metu.

LENKAI NUTRAUKĖ
RYŠIUS SU ČEKAIS

LONDONAS, vasario 2.— 
Lenkijos vyriausybė Londo
ne nutraukė santykius su 
Čekoslovakijos vyriausyb

'Dirbk-Kovok' Bvlius
Pasiųstas Senatui

2.— 
by- 
bal- 
Rū-

BAZĖS LIGONINĖ, Luzon, vasario 2.—Daugiau negu 
200 išlaisvintų Corregidor ir Bataan herojų randasi šioje 
ligoninėje, kur jie laukia įsakymo vykti namo. Kiti siun
čiami per kitą ligoninę 25 mylių atstume.

GEN. MacARTHUR ŠTABAS. Luzon. vasario 2.—Stip- 
< rūs amerikiečių daliniai, žygiuodami Manilos link iš šiau

rės ir pietų, jau mato Luzon ir Philippine sostinę.
Centrinių laukų fronte, 14-to korpuso patruliai žygiuo

dami Calumpit link iš kalnų mato sostinės priemiesčius.
Pietvakarinėj pusėj, Gen. Eichelberger armija, kuri iš

lipo Matangas provincijoje, aiškiai mato Manilą iš Tagi-

Nors jaučiama, kad japo
nai bandys sunaikinti Ma
nilos miestą, manoma jie 
nespėjo tinkamai tam pasi- 

i ruošti.
Vėliausiais raportais, šeš 

toji armija randasi tik 20 
mylių nuo Manilos iš šiau
rės, o 8-tos armijos kariai 
žemiau Manilos stovi tik 15 
mylių nuo didžiosios Cavi- 
te laivyno bazės.

Naujam išlaipdinime ne-
sus ginklus iš filipiniečių prarasta nė vienas ameri- 
policininkų Maniloje, kas kietis karys, ir japonų opo- 
reiškia japonai bijo filipi- zicijos kaip ir nebūta, arba 
niečių atkeršijimo. visai nedidelė.

Nors dar nėra patvirtini
mo. yra raportų iš lakūnų 
ir pėstininkų, kad japonai 
jau padegė Manila uesto 
apylinkę ir kai kuriuos ki
tus militarinius įrengimus.

Virš Manilos skridę lakū
nai sakė dideli dūmai kyla 
virš prieplaukų ir matosi 
dideli gaisrai.

Iš partizanų gauti rapor
tai sakė japonai atėmė vi-

Amerikiečiai Neteko
Kitos Bazės Kinijoje

CHUNGKING. vas. 2. — 
Pranešta, kad Amerikos 
14-tojo aviacijos dalinio 
lakūnai neteko savo bazės
ties 'Sunchwan, rytuose nuo Londone, ir šakė čekų val- 
japcnų Kinijos-Indo Kinijos džia “neturi laisvės darant 
koridoriaus. Amerikiečiai tą nutarimus”—kas, manoma, 
bazę sunaikino pirm negu reiškia Rusijos spaudimą, 
ją paleido. Santykiai nutraukti dėl

to. kad čekai pripažino Mas 
kvos sudarytą lenkų komi
tetą Liubline kaipo laikiną
ją Lenkijos vyriausybę.

geležinkelio 
kol kas išimta 59 
Sakoma sužeistųjų 
skaičius galįs siek-

Meksikos Traukinių
Nelaimėje 59 Žuvo

MEXIC0 CITY, vas. 2.— 
Iš sudaužytų 
vagonų 
lavonai, 
keleivių 
ti 200.

Prekinis traukinys vakar 
movė į užpakalį 11 vagonų 
traukinio, kuris vežė 1,800 
asmenų į San Juan de los 
Lagos šventovę. Paskutinie
ji trys vagonai buvo sudau
žyti į šipulius.

B-29 Lėktuvas Puolė
Osaka Acylinkę

SAN FRANCISCO, vas. 
2.—Tokyo radijo praneši
mas sakė vienas B-29 lėk 
tu va s numetė bombų ant 
Osaka apylinkės, Japonijos 
Honshu saloje, bet teigė, 
k3d nebuvo padaryta nuo
stolių.

ATAKAVO BERLYNĄ IR 
GELŽKELIU CENTRUS 

LONDONAS, vasario 2.— 
Britų lėktuvai atakavo Ber
lyną du kart prieš aušrą, 
po to, kaip RAF nakties 
metu puolė Mainz. L"udwig- 
shafen ir Siegen geležinke
lius. kad trukdyti nacių ju
dėjimui tarpe vakarinio ir 
rytinio frontų.

Tokyo Sako Jaoonai
Neapleido Berlyno

LONDONAS, vasario 2.— 
Tokyo radijo užginčijo gir
dėtus raportus, kad Japoni
jos ambasados štabas išsi
kėlęs iš Berlyno į naująją 

i Vokietijos sostinę.

KARO BIULETENIAI
— Sąjungininkų armijos 

vakar-ose užtinka didėjan
čią nacių opoziciją.

—Naciai pripažįsta, kad 
rusai sukoncentravo dideles 
jėgas prie Oder upes.

—Į Manilą žygiuoja ame
rikiečiai vis dar neužtiko 
didelio japonų pasipriešini
mo.

—Valdžia įsakė pasilinks
minimo 
degančių 
pietų iki 
limesnio
mas galioja dešimtyje vals
tybių rytuose ir vid?irvaka- 
riuose.

i

t

f

OR*S

vietoms nevartoti 
dujų po 3 vai. po 
pirmadienio ar “to- 
pranešimo.” Įsakv

WASHINGTON, vas. 
Nacionalinės Tarnybos 
liūs vakar laimėjo 246 
sus prieš 
muose, ir 
Senatui.

165 Atstovų 
buvo' pasiųstas

kad Senatas ne- 
jį svarstys. Kai

Atrodo, 
delsdamas 
kur manoma, kad Senatas 
atims iš draft board'ų tei
sę paskirti vyrus į darbo 
vietas.

Kaip dabar stovi, bylius 
numato ėmimą kariuome
nėn, piniginę bausmę iki 
310,000. ar iki penkių metų 
kalėjimą tiems 18 
amžiaus vyrams, 
leis karo darbus 
priims nurodytus 
rikuose darbus.

iki 
kurie 
arba 

karo

45 
ap- 
ne- 

fab-

Kalba Anie Skolinimo
Agentūrų Viršininką

WASHINGTON, vas. 2 — 
Wallace nominacijos reika
las atidėtas iki kovo 1 d., o 
George bylius atskyrimui 
skolinimo agentūrų nuo 
Prekybos Sekretoriato buvo 
priimtas 74 balsais prieš 12 
ir pasiųstas Atstovų Rū
mams.

Einant tuo byliu, reikės 
paskirti viršininką skolini
mo agentūroms. Čia minimi 
Fred M. Vinson, Joseph P 
Kennedy, Marriner S. Ec- 
cles ir Henry J. Kaiser var
dai. kaipo kandidatų tai po
zicijai.

CHICAGO. vasario 2. — „ .....„ . , . . Prasidėjimo lietuvių pra-
Is japonų nelaisvės Luzon 
saloje’ išgelbėtų skaičiuje 
yra lietuvis chicagietis ka
reivis Liudvikas Žilius, 
3137 W. 42nd. Jis buvo 
192-ro Maywood tankų ba- 
talijono narys ir japonų ne
laisvėn pateko 1941 m., kai 
krito Bataan.

Liudvikas, gimęs 1914 va
sario 13 d., baigęs Šv. P. N.

džios mokyklą ir Kelly High 
school, išėjo į U. S. kariuo
menę savanoriu 1941 m.

Jo motina yra Marijona 
Žilienė. Broliai Jon3s ir Pra 
nas Žiliai taipgi tarnauja 
kariuomenėje. Pranas dėl 
medikalės priežasties buvo 
paleistas tik praeitą mėne
sį-

Pranašauja Greitą Šiaurės Reicho 
i Susmukimą; Naciai Mano Priešintis 
i

LONDONAS, vasario 2.— džiųjų suėjimą, bet daug 
Iš patikimų šaltinių gauta kur manoma Churchillas, 
raportai, kad šiaurinėj Vo-iPrez. Rooseveltas ir Prem. 
kietijoj labai greitu laiku Stalinas jau tariasi dėi Vo- 
gali ' susmukti nacių politi- kietijos ateities. Berlyno 
nis ir militarinis frontas, radijo sakė konferencija

Anot informanto. Min. vyksta, ir jau pradėjo pzo- 
Pirm. Churchill vadovauja- pagandą prieš reikalavimą 
si raportais, kurie sako <ii- pasiduoti dabar.
dėlė dalis nacių politinės Sakoma Churcnillio gau- 
mašines jau sustojo veikus j ti raportai nurodo, jog Vo- 
šiaurinėse dalyse, ir kad kietijos mi’itarinės jėgos 
subyrėjimas pasidarys grei- planuoja pasitraukti į pie- 
tesnis dėl naujų karo išsi- tus ir kautis kalnuose Ba- 
vystymų. varijoje ir .Ąustrijoje, iš

Dar nėra jokio oficialaus kur būtų sunku juos iškrap- 
patvirtinimo apie Trijų Di- styti.

KALENDORIUS
Vasario 3 d.: 

jus; senovės: 
Asta.

Vasario 4 d.:

Šv. Blažie-
Radvylis ir

I
Sexagesjma 

: arba Sekmadienis prieš Už- 
! gavėnes, Šv. Andrius Gor- 
Įsini: senovės; Karigalis ir 
Laida.

Vasario 5 d.: Šv. Agota;

j

Katalikai Susirūnine 
Mažųjų Tautų Likimu
WASHINGTON. vas. 2.—

Katalikų Sąjunga Tarptau
tinei Taikai ragino tuoj i- 
steigti laikiną Jungtinių 
Tautų patariamąją tarybą, 
kuri galėtų rūpintis mažųjų

Ūkanota. Truputį šilčiau, senovės: Birutė ir Arminas, tautų reikalais ir interesais.

Naciams Vakaruose
Teko Daug Pašto

WASHINGTON. vas. 2 — 
Kare Departamentas prane- 

j šė, kad maždaug milijonas 
siuntinių ir labai daug laiš
kų dingo dėl priešo veiks
mų ar suėmimo laike naciu 
ofensyvos vakaruose.

Darbininkai Sako Matė 
Churchilla Gibraltare 
MADRIDAS, vasario 1. - - 

(Sulaikyta)—Iš Gibraltaro į 
La Linea grįžę darbininkai 
sakė Min. Pirm. Churchill 
išlipęs iš lėktuvo ten tre
čiadienio naktį Nėra jokio 
patvirtinimo šiai žiniai.
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Neuji lietuviai kunigai

Vasario 2 d., Šv. Jono ka
tedroje, Milwaukee, Wis., 
arkivyskupas Moses Kiley 
įšventino į kunigus 8 jau
nuolius iš Šv. Pranciškaus 
seminarijos Francis.

i Puikus koncertas

Kun. D. Sokelis
Wis.). Naujų kunigų tarpo 
randasi ir du lietuviai: kun. 
D. Sokelis (iš Racine, Wis.) 
ir kun. P. Grabauskas (iš 
Kenosha, Wis.).

Kun. Sokelis, sūnus Mato 
ir Onos Šukelių, Racine. 
Wis, pradinį mokslą išėjo 
Šv. Vardo parapijoje (Ra
cine), o aukštesnius moks
lus tęsė St. Mary’s Mission 
Hcuse (Tecny, III.), Maria
napolio Kolegijoje (Thomp- 
son, Conn.) ir Šv. Pranciš-

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

bės. O’Hare, kuris buvo 29 
• metų, gavo congiessional 
garbės medalį už nušovimą 
penkių japonų bombonešių, 
vasario mėnesį, 1942 m.

Reikalinga piliečiu 
pagalba

$30,000 j
Lt. Comdr. Edvvard H. 

. (Butch) O’Hare, laivyno žy
mus vyras, kuris žuvo pietų 
Pacifiko kovoje, lapkričio 26 
d., 1942 m., savo žmonai Ri
tai paliko $30,000 nuosavy

Binghamton, N. Y. — Sau 
šio 26 d., Binghamtono Cen
trai High School auditori- 
j-j> įvyko puikus koncertas, 
surengtas Šv. Juozapo pa
rapijos, kurį išpildė artis
tai Sazana Griškaitė ir Ra
polas Juška.

Oras pasitaikė labai šal
tas ir daug snigo, bet pub
likos prisirinko gana daug 
Labai daug matėsi svetim- : 
taučių rimtų muzikos mė 
gėjų ir kritikų.

Abu artistai išpildė sav. 
programą tikrai majestotiš
kai. Iš publikos nepagailėta 
aplodismentų, taip kad net 
po kelis kartus buvo iškvies
ti scenon. Artistai buvo ia 

St Francis' Wis. bai malonūs-, patenkindami 
pub’iką, padainav; net ke 
lėtą dainelių priedui.

Programa buvo labai tur 
tinga įvairiose kalbose.

Prieš programos pabaig... 
J. Oreškienė dėkojo artiste^ 
Griškaitei Binghamtono lie 
tuvių vardu įteikdama puok 
štę raudonų rožių.

Dr. J. Breivis buvo va.ka 
ro vedi jas. Trumpai kalbė
jo miesto majoras Walke_ 
B. Leunsbery.

Po ilgų aplodismentų puo
liką išsiskirstė išsinešdama 
niekuomet neužmirštamo į- 
spūdžio — susižavėjimo. Ta 
lentingų artistų vardai, pla 
čiai nuaidėjo po visą Bing
hamtono apylinkę.

Tuoj po koncerto, vakaro 
rengimo komisija ir svečiai 
artistai suvažiavo “Barnik’ 
— kiniečių rūšies resteran- 
tas pasivaišinti. Artistė, vi
sos mergaitės ir moterys vil
kėjo balinėm suknelėm. Vie
ta ir publika artistams la
bai patiko, taip, kad ir čia,

kaus seminarijoje, kur 1943 
m. įgijo bachalaurato (B. 
A.) laipsnį.

Naujasis kunigas primi
cijas laikys Racine, Wis., 
sekmadienį, vasario 4 d. Pri
micijose dijakenu bus senas 
kun. Sokelio draugas. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
(Brighton Park) asistentas, 
kun. V. Mikolsitis.

* * *
Kun. Grabauskas, sūnus 

Onos Grabdtiskienės, Keno
sha, Wis. išėjo šv. Petro 
lietuvių parapijinę mokyk
lą Kenoshoje, kurią baigęs 
lankė kurį laiką McKinley 
Junior High School, e pa
galiau, Šv. Pranciškaus se
minariją, !
Turi brolį Praną, kuris da
bar kariuomenėje, Arkansas 
valstijoje.

Kun. Grabauskas savo pri 
micijas turės Kenoshoje, Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, 
sekmadienį, vasario 4 d. A- 
sistoje bus klebonas kun. P.

I

Km. F. Graba įskas i

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE

SAVO SKILVĮ
Kai j ūmi-prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
.r nuo ty reiškinių kenčiate ----  gal
ios skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
.vapą, vidurių suirimą, nevirski- 
įimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
ūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
;azų ir išpūtimo ---- įsigykite Dr.
’eter’s daug metų išmėginto Gomozo. 

Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

D W AI 60c vertėsU I n/VJ Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, mušk u limo nugarskaustno, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykste Įėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina Taikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Skrodenis, MIC. ir kun. 1. 
Staškūn^s (iš Sheboygar, 
Wis.). Pamokslą pasakys 
TT. Marijanų seihinarijos 
profesorius kun. M. Ur''-'- 
navičius, MIC.

Abu nauji kunigai darbuc 
sis Milvvaukee, V is. arki 
vyskupijoje. Jiedviem linki 
me geriausio pasisekimo!

I Siųskit šį “Special Pasiū- 
I lymo” Kuponą — Dabar 
| C įdėta* $1.00. Atsiųskit man apmo

kėtą 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
60ė vertė* — bandymui bonkutes 
Olejo ir Magolo.

I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

I Vardas.--------

j Adresą®—.

■ Pašto Ofisas
DR. PETER FAHRNEY lt SO*S C0.

Dept. 671-R1AF 
i 2501 Washington Blvd., Chico«o 12, Dl. 
j 256 Stanley St, Winnipeq, Mr-., Can.

T

VVasaington, D. C. — Mu
sų valdžiai labai reikalinga, 
ir ji prašo savo piliečių šią 
karo meto savaitę atlikt’ 
šias pareigas:

Atsiųsti mūšio laukui vie 
uą iš 10,000 skubiai reika 
lingu armijos slaugių, pa 
keičiant ją Raudonojo Kry 
žiaus Slaugės Padėjėja.

Išpildyti šios savaitės kvv 
tą, suiukojant 100,000 pain- 
tų kraujo sužeistiesiems Eu
ropos ir Pacifiko frantuose.

(OWi)

L

gražiai prašomi, padainavv 
keletą dainelių

Patenkinti artistai atsi
sveikindami pažadėjo atei
tyj ir vėl mus aplankyti su 
savo puikiais koncertais.

J. O.

I

i Didžiau'!? lietuviu
I Jewelry Krautuve
= Parduodame Laikrodžius. La”

I
I

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir įvairius 
kitokius auk
sinius d <tik tris 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS’

i

i Skelbkitės “Drauge”.

JOS. F. SUDRIK,!
3241 S. Halsted St.

Į

I

DR. VAITUSH, OPT

b 
praktikavimas 

garantą visas I
Opte—elriealty Akių Sp«cfaJl*t»
Palengvina akių įtempimą, kuru 

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

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
rak. Seredomis nuo pietų, • Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daigely atsitikimų akys atitateo- 
asas be akinių. Kainas pigia* kaip 

4712 South Ashland At.
PBmm TABDI U73

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDfiS
• «l M’O

• GIN
® VYNO
• KORPIALŲ

• KRUPNIKO

Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

NATHA5 
KANTER 

“Lietuviškas
Žydukas”

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
* I

jaunuoliai, kurie neprxunami į 
;aro aviacijos skyrius iš priežas- 
ies spalvų neregėjimo — (color 
dindness). kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti

1
Į Turime didelį
j ir gerą pasi-
- rinkimą Muzikaiifikų Instrumen- 
I tų, Muzikališkų Knygų, stygų, 
Į Rekordų ir įvairių kitų muzi

kalių daiktų.
Taipgi taisome Laikrodžius, 

Laikrodėlius, Žiedus, pašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In 
strumentus. Pasinaudokite!

j JOHN A. KASS
! rEWELRY — WATCHMAKER

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Į

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

Tel. YARds 4541

J. RIMDZUS, D. C.
.zidlROPRAKTORIUS

19 Metu Patyrimo

1649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

I
V

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAT

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUIU 
4645 So. Ashland Avc_

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

vakarais
Office Tel.
Namų Tel.

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ;-

2423 VVest Marąuette Road
OFISO VALANDOS: 

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

Jei. 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.

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!t

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

~ 36 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų Įtempimą.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
'telefonas: GANAU 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien >:>0 f>_m. Iki S:>0 p. na>

Trečiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m. 
Šeštad. 9:30 a. m. Iki 7 p. m.

I

I

I

I

VEIKAUS PASINAUDOKIT

A. L.

kclbėtojus ir viską 
pranešimą spaudoj. BUDRIKO RADIO VALANDOS: 

WCFL, 1OOO K„ Nedėlios 
vakare — »:30 P. M. 
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — ":Ofl P. M.

i

Vietos lietuviai ruošiasi 
prie iškilmingo paminėjimo 
Vasario 16 dienos. A. L. Ta
rybos skyrius atžymšs tau
tos šventę įvairia programa, 
gerais kalbėtojais ir links
mais, prieš užgavėniniais, 
šokiais. Paminėjimas bus 
vasario 11 dieną, 2:30 po
piet, Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėj, 815 Park Av.

Prašau visus vietos lietu
vius dalyvauti šiam svar
biam parengime. Apie pro
gramą.

, matysit

Tarybos posėdis bus 
šį sekmadienį, tuoj po p v 
maldų, parapijos svetainėj. 
Kviečiu visų draugijų de’e- 
gatųs būtinai dalyvauti. Ga
lutinai viską aptarsime dėl 
ruošiame parengimo.

M. Kasparaitis

Lietuva nori laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo.

CHICAGO, 8, ILL.

Tel. OALumet 7237
----------------------- -------------------------------------------

Užlaikome didelę krau- j 
:uvę Rakandų, Jewelry, 
dekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
•artmentai po vienu stogu

Oia rasite didelį ir įvai 
ų pasirinkimą viršnuro 
lytų dalykų — už pnei- 
lauias kainas.

mARGUTIZ
UTFNTNTVT.TS A METRIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — buo 1 

Iki S vbL popiet
KITOMIS DIENOMIS — buo 

9:30 vai. vakare.
EXTEA PROGRAMAS Penk 

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

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

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0RGIČ1Ų PAS MUS -
Statybai, Remontavimul, Refinansavimui— 
AST LENGVŲ MĖNESINIU IŠMOKĖJIMU 

Panaudokite Proga Dabartinėms žemoms 
Nneilmčlo Batoma.

TAPKITE FINAN8INIAI NEPRIKLAUSOMI!

TArPYK ITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai 
rūtH-^tlnaal globojami tr ligi 85.000.00 ap
drausti per Federal Karingi* and Izian In- 
aurnnce Corporatlon. Jūsų pinigai bus greitai 
ttmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UITUVIŲ 
FINANSlNfi IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Ofiso Tel. VIRginia 0936
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 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.

i

trečiadienio It šeštadienio vataj-u-? 
OMsas yra uždarytas.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per JL Rau
donąjį Kryžių. ,

• Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

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

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

VALANDOS-
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
ižskiriant 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 Sckm. tik susitarius.

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 joįjet.

TeL YARds 314«

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.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. • •

DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: 5HDway 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Ros- Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzle 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal sutarti

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis)

Split by PDF Splitter
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“DRAUGO”
£g DARBŲ SKYRIUS gg 
iiiiitimiiimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i 

-1>RA(I«AS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 5M88-SM8S

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

DĖL—
HELP VVANTED — VYRAI

VYRŲ
UŽIMTI TVARKYMĄ

STOCK RUIMO

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
PRAMOGA PAVYKO

Patyrimo prie China (dišių) 
pageidaujama bet nereikalinga.

PASTOVUS DARBAI
SVARBI PRAMONĖ

ALBERT PICK CO., INC.
2159 Pershing Rd.

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI REIKLI
Atsišaukite

ILLINOIS

Šv. Teresės Altoriaus Puo 
Šimo draugijos “bunco-card 
party” buvo labai sėkmin
ga. Komisija visiems labai 
dėkinga už atsilankymą ir 
parėmimą šios draugijos. 

I Puikią kaldrą laimėjo C. A- 
į kusevičius. Dovana padary- 
į ta Petronėlės Čepaitienės iš, 
i plunksnų padarytas bukie
tas, teko R. Aidikoniui. 
“Door prize” Laimėjo O. Stul 
ginskienė. Visi atsilankę pra 
leido smagiai laiką. Gryno 
pelno liko draugijai $117.00 
Pasirodo, kad gera komisi
ja gerai darbavosi.

NAKTIMIS VYRO
Nuvalymui trokų. Pastovus dar
bas. Naujas garadžius. Malonios 
aplinkybes.

KARZEN TRUCKING
864 N. KEDZIE KEDZIE 6200

Sekcijos Formanų
KELETĄ KOTŲ DIRBTUVĖJE

BELL TELEPHONE 
COMPANY 

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

19 W. VVASHINGTON ST.
CHTCAGO

NAUJA PERIMS 
PAREIGAS

Šv. Baltramiejaus ir Šv. 
Juozapo draugijos kas met 
išrenka komisijas, kurios 
per ištisus metus darbuo
sis, kad atnešti draugijoms 
_____ _ _ .

I

GERA PROGA
Pastovūs Darbai

MALONIOS DARBO SĄLYGOS

Drabužių dirbėjai gaminant Mili- 
tarines uniformas, civiliams 

siūtus ir overkotus.

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO

M. BORN&CO.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

SU AR BE PATYRIMO

MES IŠMOKINSIM
PASTOVUS DARBAI

Drabužių dirbėjai gaminant Mili- 
tarines uniformas, civiliams 

siūtus ir overkotus.

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO

Pavocė automobili
Peter Yakaitis, 7242 So. 

Artesian avė., pranešė poli
cijai, kad jo automobilis bu
vo pavogtas praeitą ketvir
tadienį nuo 63-čios gatvės 
Western avė.

ir

1060 W Adams St. M. BORN & CO. 
1060 W Adams St.

! .

TYptSTS — CLERKS
NO EXPERIENCE NECESSARY 

Post-war future; Will train.

Freight Handlers
SVARBI PRAMONE

OLSON 
TRANSPORTATION CO. 

2222 S. VVestern Avė.
HELP VVANTED — MOTERYS

REIKALINGA
Apysenė Moteris

Pabūti prie ligonio ir lengvam r 
namų darbui. Gyvenimui kamba- * 
rys ant vietos. Atsišaukite vaka
rais po 6 vai.

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

OLSON RUG CO

Call Mr. Dennis 
MONROE 5266

TRANSAMERICAN 
FREIGHT LINES 
1130 W. Cermak Rd.

Merginų
Jaunų Moterų 

$28.50 — 831.80 Į SAVAITĘ 
Pastovūs, malonūs, lengvi dirbtu
vės darbai Arti jūsų namų. Atei
kit prisirengusios stoti prie darbo.

AMERICAN 
DECALCOMANIA CO.

4334 W. Fifth Avė.

I

REIKALAUJA
MERGINŲ — MOTERŲ

(Vedusių ar Nevedusių)
Patyrimo nereikia.

GENERAL UTILITY 1 
DIRBTUVES DARBININKIŲ 

SU AR BE PATYRIMO

MES IŠMOKINSIM

Paliko $16,000
LOS ANGELES. — Mrs. 

Susan A. C. Bailey paliko 
$16,000 šešioms katėms ir 
keturiems šunims.

VYRAI IR MOTERYS ----------- ►-----------  
Moterų — Vyrų 
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI
2 ŠIFTAI KASDIEN: 

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

ABELNŲ 
DIRBTUVES

DARBININKŲ

Prie lengvu švarių darbų mo
demiškoj dienos-šviesos dirb
tuvėje.
Gera pradinė mokestis ir dar
bo salvgos-—užtenkamai pro
gų įsidirbimui— dieną ar naktį 
šiftai.
Dykai apdrauda ir ligoninės 
aprūpinimas.
Lengvai pasiekiama PULAS- 
KI (Crawford) STREET Gat- 

a r

I PASTOVUS DARBAI
Drabužių . dirbėjai gaminant Mili- 

tarines uniformas, civiliams 
siūtus ir overkotus.

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO

vėkariais. DIVERSEY 
WRIGHTWOOD busais.

M. BORN&CO.
1060 W Adams St.

i
J

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

ATSIŠAUKITE

ATLAS 
Boxmakers, Ine 

2555 W. Diversey 
1385 N. Branch St.

, TEL.: ARMITAGE 1060

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

apie 
vak.

VYRAI IR MOTERYS Mums Reikia

CAFETERIA

Olson Ruq Co.
2800 N. Pulaski

(Crawford) prie Diversey

GIRLS
For

OFFICE WORK
Secretary, Tvpist, Biller 

and 
Clerk in Cost Department 

GOOD PA Y—5 DAY WEEK
Apply

T. F WASHBURN CO. 
2244 Elston Avė.

i

daug pelno. Komisijų parei
gos prižiūrėti svetainę ir 
visus joj įrengimus, ypatin
gai užeigą, arba Clubraom. 
Pastarųjų metų komisiją su 
darė sekantieji: pirm. W. 
Belenskis, vie pirm. J. Bač 
kys, raš£. J. Butkus, V. Cha- 
pas, P. Alekna, W. špokas 
ir W. Skyrius.

Komisija, ištikrųjų, daug 
darbavosi draugijų ir para
pijos labui. Visi šie vyrai 
užsitarnavo didelės padėkos.

Komisijos pareigos baig
sis kovo mėnesi Nauja už
ims vietą.

Lai ir naujoji komisija 
gerai darbuojas.

Šv. Baltramiejaus mokyk
los seselės jau pradeda ruoš
ti vaikus prie pirmos šv. 
Komunijos ir dirmavonės. 
Tėvai, kurių vaikai nelanko 
parap. mokyklos, prašomi su 
seselėmis pasikalbėti tuojau, 

• nelaukti, nes ima laiko vai
kučius tinkamai 
prie šių sakramentų.

SUDIEV, WAUKEGAN!
Agnieška Brazauskas, 673 

S. Elmwood Avė., išvažiavo 
su savo sūnum į Tuscon 
Arizona, pas vyrą, kuris pir
miau buvo išvažiavęs ten, 
nusipirko namą ir žada ant 
visados apsigyventi. Jam la
bai patinka kraštas.

A. Brazauskienė prieš iš
važiuodama turėjo šaunias 

| išleistuves. Atsilankė daug 
draugių, palinkėta laimin 
gos kelionės. Įteikta 
nigais dovana.

IŠ KARO LAUKO
Teodora ir Ona Staniuliai. 

i 817 Lincoln St., turi tris su- 
l nūs Dėdės Šamo tarnyboj. 
1 Vienas jų, Leonardas, su- 
: žeistas lapkričio mėnesį, 
1944 m., kur nors Vokieti
joje. Išgulėjęs kiek laiko li
goninėj grįžo vėl prie savo 
pareigų. Už sužeidimą vy
riausybės apdovanotas 
Purple Heart ordenu, kurį 

j parsiuntė savo motinai, kad 
palaikytų jo atminčiai. Jo 
broliai Teodoras ir Edvar
das — jūrininkai.

MERGINŲ - MOTERŲ
IR VYRŲ

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

MAROUETTf
FOOD INDUSTRIES
59 E. Illinois St.

CHICAGO, ILL.

DARBININKŲ
COUNTER MERGINA 

BUS MERGINŲ 
ŠTYMO STALUI VYRO

ta, moderniška visose srovėse. 

GERA MOKESTIS IR VALGIS 
UNIFORMOS DUODAMA 

DYKAI BUSAS PATARNAUJA.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th St
PORTSMOUTH 6277

menę buvo vyriausia slau 
gė Cordell Memorial ligoni
nėj, Libertyville, III. Yra 
baigus slaugių mokslą Vic 
tory Memorial ligoninėj ir 
Šv. Teresės Kolegiją, Wino 
na, Minn. Priklausė prie šv. 
Baltramiejaus parapijos.

Linki pasisekimo 
reigose ir laimingo 
mo name.

VAŽIUOJAM!

jos pa- 
sugrįši

Daug Waukegan 
rengiasi sykiu su Pranu Bu- 
janausku ir io Naujalio jung1 
tiniu vyrų choru važiuoti ;l 
‘“Draugo” metinį koncertą, 
vasario 4 d.

Didelė garbė Waukegan 
lietuviams bus matyti cho
rą “Draugo” koncerte. Ma
nau, kiekvienas nuvažiavęs 
į koncertą nesigailės, šokė
jai ir choras k b? i gerai pri
sirengę.

SVEIKSTA

lietuvių
I

Po svietą pasidairius

A N drulio drulia

Švilpia vėjas man galvoj, 
Nepaisau, kad Lietuvoj 
Krauju žemė raudonuoja, 
Komunistai ją terioja. 
Drulia, drulia. drulia lia, 
Drulia, drulia A N drulia.

i Čia gyventi man smagu, 
Turiu apščiai pinigų;
Savo tinklą kai užmoju, 
Daugel žioplių prižvejoju. 
Drulia, drulia, drulia lia 
Drulia, drulia A N drulia.

Elena Kuzmickienė, 925 
Lincoln Avė., susirgo, nu 
vežta į šv. Teresės ligoninę 

prirengti išgulėjo vieną savaitę. Sau i 
šio 28 d. grįžo ir dar men
kos sveikatos, gydytojo prie 
žiūroj.

Ji yra uoli darbuotoja 
draugijų ir parapijos; nesi
gaili aukų parengimams.

Šv. Teresės draugija sa
vo narei linki greit pasveik-

žioplių vilnas aš kerpu, 
Kai kam skūrą net lupu; 
Ašai moku kurti “rojų”, 
Juozui dainą vis dainuoju. 
Drulia, drulia, drulia lia, 
Drulia, drulia, drulia lia, 
Drulia, drulia A N drulia. 
Kai užgroju kazačka,

ir pi-

i

Florence Jakris, 404 — 
lOth St.. gavo liūdna žinią i 
iš Karo Departamento, kad 
jos vyras Antanas Jaknis, 
26 m. amžiaus, gruodžio 22 

| d., 1944 m., sužeistas kur’
1

nors Prancūzijoje. Ant ry
tojaus gavo laišką ir nuo 
vyro. Laiške rašo, kad guli 
ligoninėj ir kad abi kojas 
ir dešinė ranka sunkiai su
žeistos.

Antanas Jaknis į Wauke- 
gan su savo tėvais atvyko 
prieš 7 metus iš Sheboygan, 
Wis. Turi dukterį dviejų ir 
pusės 
buvo 
nesį.

metų. Į kariuomenę 
paimtas birželio mė-

Lt.
tė Lucijos Sawokienės, 400 
Racine Avė., kuri yra slau
gė Dėdės Šamo kariuome
nėje. pakelta į aukštesnį 
laipsnį už uolų pareigų ėji
mą. Buvo 2nd Lt., o dabar 
lst Lt. šiuo metu randasi 
kur nors Prancūzijoj.

Prieš išvykdama į kariuo-

Morta Sawokin, dūk-

PASIDARBAVO 
LIETUVIAMS

I Visa širdim jis mus myl’
| Už liežuvį mūsų gerą,
Kuris maišo, verda smalą 
Drulia, drulia, drulia lia, 
Drulia, drulia A N drulia.

Rusija — meška šiaurės, 
Ji besotė, kaip ir mes. 
Nors ir gausiai šeria Dėdė. 
Ji niekuomet nepriėda. 
Drulia, drulia, drulia lia, 
Drulia, drulia A N drulia.

Tarka

l

Restorane prie kaunterio 
greta sėdi ir valgo pietus 
du tipai: vienas turįs pre
tenzijos prie dainininko, o 
kitas . laikraščių korespon
dentas.

— Tamsta sukritikavai 
laikraščiuose mano balsą ir 
dainavimą! Kaip galėjai ? 
Ką tu išmanai? Pats sakai
si rašytojas, bet gi negali 
pagaminti net 
mes komedijos.

vienaveiks-

Apie batkų Kapsuką, 
Anie riebųjį Prūsoką, — 
Mūsų žiopliai trypia, šoka... 
Drulia, drulia, drulia lia, 
Drulia, drulia A N drulia.

I
I

Pranas Bujanauskas ir 
Juozapas Mačiulis sausio 26 
d. nuvažiavę į Grays Lake 
p?s Šv. Gilberto parapijos 
kleb. kun. J. Hartnet, pa
prašė, kad iš savo parapijo- 
nų paprašytų drabužių nuo 
karo nukentėjusiems, gi Ve
ronika Juncienė, lietuvė, 
šios parapijos paprašė kle
bono, kad drabužius atiduo
tų W aukegan lietuviams. 
Kun. J. Hartnet mielu noru 
atidavė parapijonų daug su- i 
aukotų gerų drabužių, ypa
tingai buvo daug vaiku
čiams. Bujanauskas ir Ma
čiulis parvežė pilną troką. 
Sekančios moterys ir vyrai 
du vakarus darbavosi, kol 
sudėjo drabužius į dėžes: M. 
Navardauskienė, Z. Marti- į 
naitienė, S. Bakšienė, K. 
Didjurgienė, A. Kaminskie
nė, E. Kuzmickienė 
Zavaskienė • 
lis ir Jor.as

vyrai J. 
žekas.

dar yra

atsakė jam 
negaliu nei

— Tiesa, — 
kritikas. — Aš 
jaučio pagaminti, bet gi a- 
pie steiką geriau išmanau, 
negu pats jaučias.

Dieną, naktį man baugu, 
Kampininko žabangų.
Jei žioplių aš neturėčiau, 
Kur gi tada pasidėčiau? 
Drulia, 
Drulia,

drulia, drulia lia. 
drulia A N drulia.

Oi, tovarišč Kampinik, 
Tu mums strioko nedaryk. 
Savo delną tu paslėpki, 
Kad mus šiurpuliai nekrės- 

tų...
Drulia, drulia. drulia lia, 
Drulia, drulia A N drulia.

I
Mūsų saulė Džiugašvil

I

ir M.;
Mačiu-

renka 
atnešti

Drabužiai
mi. Visų prašoma 
antradieniais ir penktadie
niais vakarais į Lietuvių 
svetainę.

NAUJOJI VALDYBA
Nekalto Prasidėjimo mer 

gaičių draugija turėjo me 
tinį susirinkimą sausio 2b 
d. Nutarta uoliai darbuotis 
šiais metais. Naujon valdy- 
bon išrinkta: pirm. M. Ru- 
telonis, vice pirm, (senoji) 
G. Burba, rašt. J. Kuzins 
kas, finansų rašt. Elena U r 
ban, ižd. M. Ashmus, mai- 
šalkos J. Aleksoms, J Shi- 
mulynas (senos), prižiūrė
toja draugijos daiktų, kaip 
bunco, kertu ir staliukų bu
vo C. Raudonis, dabar jos 
vietą užėmė S. Lulis.

Nauja ir senoji valdybos 

(Nukelta į 6 pusi.)

Vienam draugiškam susi
rinkime Jonas Kaitis nuste
bino visus savo draugus. Jis 
pasisakė, kad kasdien tūks
tančius darbininkų pristato 
prie darbo. Visi pradėjo klau 
sinėti, nuo laiko jis paliko 
fabriko bosu.

v

— Ką jūs kalbat? Aš ir 
bosą pristatau prie darbo!

— Tai, gal, esi patapęs 
supretendentu ?

— Kam to reikia. Aš esu 
fabriko sirenos (whistle) 
kontroleris.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Už MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMISINO

X

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
^EDERAL 

;Į SAVINGS U AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141
Prea. and Mgr.

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACEJEWICH.

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.
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Katalikų spaudos mėnuo
VAJUS VEDAMAS PLAČIU MASTU

Katalikų Spaudos Sąjunga Amerikoje (Catholic Press 
Association) paskelbė, kad vasario mėnuo yra skiria 
mas katalikiškai spaudai platinti ir stiprinti. St. Paui 
arkivyskupas John Gregory Murray, NCWC spaudos 
departamento pirmininkas, ir kun. P. O’Connor, Kata 
likų Spaudos Sąjungos pirmininkas, paskelbė stiprų 
atsišaukimą i katalikų visuomenę, skatindami ’abiau 
domėtis ir labiau susirūpinti katalikiškąja spaudi.

Mes neabejojame, kad šis spaudos mėnuo bus sėk
mingas. Kiekvienoje diecezijoj yra leidžiamas katali 
kiškas savaitraštis. Kiekvienoje parapijoje bus veda 
mas katalikiškų laikraščių vajus. Kiekvienoje bažny
čioje iš sakyklos bus kalbama tikintiesiems apie ka
talikiškos spaudos , svarbą. Kiekvienoje katalikiškoje 
mokykloje ir įstaigoje tasai reikalas bus aiškinamas. 
Tuo būdu spaudos vajus apims visą Amerikos katali
kų visuomenę. Dėl to jo pasisekimas yra užtikrintas.

Amerikos katalikai, tiesa, neturi nė vieno dienraš
čio. leidžiamos anglų kalba. Bet už tai turi puikių sa
vaitraščių ir mėnesinių žurnalų. Jie yra gerai reda 
guojami ir teknišku atžvilgių vis labiau tobulėja, gra
žėja.

LIETUVIAI IR KATALIKŲ SPAUDA
Mes tikrai nuoširdžiai džiaugiamės katalikų laikraš

čių ir žurnalų vedamąja linija. Jie visu griežtumu sto
vi už Atlanto čarterio įgyvendinimą, t. y. už teisin
gos ir pastovios pasaulio taikos atsteigimą. Jie nuošir
džiai ir stipriai gina ir lietuvių teises į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.

Savo puikiais straipsniais ir teisingomis žiniomis iš 
Lietuvos aiškiai nušviečia jos būklę ir reiškia užuo
jautą skaudų vergijos jungą velkantiems Lietuvos žmo
nėms. Toks Amerikos katalikiškų laikraščių ir žurna
lų nusistatymas labai daug padeda mūsų tautai ko
voti dėl savo egzistencijos ir siekti laisvės ir nepri
klausomybės.

Būdami šiai spaudai dėkingi, iš savo pusės ją pa
remkime praktišku būdu: ją prenumeruokime ir skai
tykime.

MUSŲ DIENRAŠČIO KONCERTO PROGA
Rytoj, kaip mūsų malonūs skaitytojai jau gerai žino, 

įvyksta dienraščio ‘‘Draugo” metinis, tradicinis kon
certas. Kadangi ir “Draugas” įeina į Amerikos kata
likų spaudos šeimą — yra Katalikų Spaudos Sąjun
gos pilnateisis narys, todėl ryt dienos koncertu ir mes. 
lietuviai katalikai, pradėsime spaudos vajų.

Me° neabejojame, kad visose lietuvių katalikų baž 
tyčiose girdėsime kalbant bendrai apie katalikiškos 
rpaudos aktualiuosius reikalus, bet girdėsime ir spe
cialius paskatinimus paremti šiandien vienintelį lietu
višką katalikišką dienraštį ‘‘Draugą”, atsilankant ’ 
koncertą ir jį užsiprenumeruojant.

Mes neabejojame, kad kiekviena? sąmoningas lietu
mis katalikas, gyvenąs Chicagoje ir apylinkėse, pajus 
kad atsilankyti į savo dienraščio metinį koncertą yra 
svarbu keliais atžvilgiais.

TAUTA IR SPAUDOS UŽDAVINYS
Šiais laikais, kuomet lietuvių tauta veda žūtbūtinę

kovą ne tik dėl savo teisių į nepriklausomybę, bet ir

dėl pačios'egzistencijos, toje kovoje gera, patriotiška 
spauda vaidina patį svarbiausią vaidmenį. Lietuvos 
žmonės yra prispausti, pavergti. Jie nebeturi ne tik 
kariuomenės, bet ir laisvos spaudos, kuri gintų jų tei
ses. Te dėl Amerikoje leidžiami patriotiškieji lietuvių 
laikraščiai pasilieka vieninteliai pavergtųjų Lietuvos 
žmonių teisių gynėjai. Tad, labai yra svarbu, kad dnr. 
“Draugas” ir kiti jc rūšies laikraščiai būtų gausiai 
skaitomi ir stiprūs.

Neužmirškime dar vieno labai svarbaus dalyko: A- 
merikoje spausdinami net du lietuvių bolševikų dien 
raščiai, kurie tyčiojasi iš skaudžios Lietuvos žmonių 
būklės, kurie kiekvieną dieną skleidžia melus ir šmeiž
tus prieš Lietuvą, kurių redaktoriai ir jų bendradar
biai. parsidavę mūsų tautos aršiems priešams, išsijuo
sę dirba Lietuvos pražudymui. Kad sėkmingai kovoti 
su tais mūsų tautos “kvizlingais”. išsigimėliais ir šmei
žikais, turime turėti stiprų lietuvišką, katalikišką dien
raštį. Iš to aišku, kad šiandien kiekvienas lietuvių ka
talikų spaudos rėmėjas — yra kovotojas už tiesą ir 
lietuvių tautos šventas teises į laisvę ir nepriklauso
mybę.
★

Nacių karo mašinai braškant
Atrodo, kad Vokietija gali susmukti bet kurią dieną 

Tai rodo ne tik įvykiai karo frontuose, bet ir pačių 
nacių vadų pareiškimai. Nors jie desperatiškai ape 
liuoja į vokiečių tautą ir net mirtimi grąsina tiems, 
kurie nedėtų pastangų Vokietijai ginti, tačiau jie ir 
patys nebetiki į tai, kad begalės atsilaikyti. Pats pro
pagandos ministras Goebbels, kuris tiek daug mela
gysčių yra paskleidęs, jau aną dieną atvirai pasakė, 
kad vokiečių tautai jau yra atėjusi “zero valanda.’’

Ne tik nacių vadai, bet ir generolai, matyt, yra di
delėje desperacijoje, nes nebegali atlaikyti didžiojo 
jungtinių tautų spaudimo iš rytų ir vakarų. Laikytis 
abejuose frontuose nebepajėgia. Mėgino kontratakuoti 
vakaruose, laikėsi ten kiek tik galėdami, bet kai pa 
sijudino rusai rytuose, jie kiek sveiki traukėsi atgal. 
Kai rusai jau visai netoli Berlyno atsidūrė, jie skubiai 
traukė savo karo jėgų dalį iš vakarų' fronto Berlynui 
ginti rytuose. Bet čia vėl varga.s — amerikiečiai su 
anglais pagreitino žygius Berlyno link. Tad, ir vienaip 
ir kitaip bėda. Vieną spragą lopo, kitą pasidaro. Tai 
yra labai aiškus ženklas, kad vokiečiams iau l'bai 
trūksta jėgų, kad jų karo mašina jau labai rimtai 
braška.

Vienu žodžiu, nacių siautėjimas Europoje jau priėjo 
liepto galą.

★

Didvyriškas žygis
Daug šio karo žygių yra pažymėtinai svarbių, ste

bėtinų ir tiesiog didvyriškų, kurie karų istorijoje už
ims labai žymią vietą. Tarp tų žygių stambiomis rai
dėmis bus užrašytas išlaisvinimas 511 Amerikos be
laisvių Luzon saloj, per tris metus kentėjusių baisias 
kančias Cabanatuan japonų stovykloj. Išlaisvintojus, 
vadinamus. Amerikos “rangers“ teisingai reikia va
dinti didvyriais. Eidami į japonų užimtą teritoriją, pe
reidami priešo fronte linijas, likviduodami stiprią ja
ponų stovyklos sargybą ir tokiu pat pavojingu keliu 
grįždami su išlaisvintais belaisviais atgal į amerikie
čių liniją, jie rizikavo savo gyvybes. Šis ryžtingas ir 
pavojingas žygis atliktas nepaprastai sėkmingai. Jis 
suteikė didelį džiaugsmą nukankintiems belaisviams, jų 
tėvams, žmonėms ir giminėms; jie visą kraštą pra
džiugino savo karžygiška drąsa.

Kai mūsų kariuomenėj yra tiek daug drąsos, pasi
aukojimo ir sumanumo, kas gali abejoti apie jos kitų 
visų žygių karo frontuose pasisekimą. Tokie įvykiai 
mus. dirbančius namų fronte, turėtų skatinti dar di 
dėsniu uolumu dirbti ir aukotis.
★

Auginkime svarbią organizaciją
Visos tautinės grupės Amerikoje stiprina ?avo fra 

ternalį sąjūdį, nes tuo būdu daugiau jaunimo prie sa 
vęs pritraukia. Mes, lietuviai gerokai esame nuo te 
atsilikę.

Mūsų fraternalinės apdraudos organizacija — Lie 
tuvių R. K. Susivienymas Amerikoje, tiesa, yra ir se 
na, ir tvarki, ir turtinga, tačiau narių skaičiumi ji g 
lėtų būti žymiai gausingesnė.

Todėl, į šią savo organizaciją kreipkime daugiau dė 
mesio, ir ypač šiuo rtietu. kuomet yra vedamas naujų 
narių prirašinėjimo vajus.

★
Vasario 18 d. Chicagos lietuviams yra labai svarbi, 

nes tą dieną iškilmingai minėsime Lietuvos nepriklau
somybę.
★
Šiais laikais tauta iš mūsų laukia didelių darbų ir 

ryžtingų žygių. Būkime tikri patriotai — darbštūs, 
duoenūs, pasišventę.

VAIDILUTĖ *

TĖVIŠKĖ
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

★ ★

b

ROMANAS

(Tęsinys)

Ar kam nelaimė atsi
tikdavo, ar kam ko prireik
davo — drąsiai eidavo Į 
Skaisgirį, žinodami, kad ras 
užuojautos bei pagalbos. Jo 
arkliais, kurie buvo nuo se
niai jo ūkio orumu, važinė
davo visi bežemiai bei ple- 
cininkai į vestuves, į krikš
tynas, į šermenis. į girią 
malkų. Daugėlaitę buvo ve
dęs iš didelės meilės, ir vi
suose namuose glūdėjo gra
ži santaika — čia visi atvi
romis širdimis gyveno, at
virai jautė ir atvirai dėl 
visko tarp savęs pasikalbė
davo.

Eidamas pro klojimą į 
laukus, šnekučiavo apie dar
bus ir ūkį ramiai, lėtai, daž
nai sustodamas ir atydžiai 
į atskiras dirvas pažvelg
damas.

Dirvos bėgo žemyn nuo 
kalno nuolaidžiai, pamaži 
nusileisdamas ligi kelio, o už 
jo visai lygiai ligi Nemuno. 
Čia nebuvo tokių statumų, 
kaip Rašuose, per tai nebu
vo ir tiek dykumų — žemės 
buvo tiek pat. bet dirbamos 
daugiau.

Prie pat Nemuno ganėsi 
pievoje aštuonetas gražių, 
tamsiai šėmų arklių ir še
ši tokie pat kumeliukai — 
du antražiemiai, keturi dar 
žindukai. Nemune plaukiojo 
didelis pulkas žąsų; ant oko, 
seklia vandens juosta nuo 
kranto atskirto, nemažas 
pulkas juodmargių karvių ir 
veršių.

— Gražūs tavo arkliai, — 
pagyre Klemensas.

— Turi būti gražūs... Kas

matau — čia Adelės manta.
— E, Adomai, palei Ne

muną gyvenant, nuodėmė 
žąsų bei ančių nelaikyti. Vi-- 
sokių paukščių reiki? lai 
kyti — vis pinigas. Kad ir 
vištos, — keikia jas varg
šes, šunimis iš dičvų piudo, 
o juk lesint nelesina beveik 
niekas. Turi pačios sau mais 
tą susirasti — toks nusi
statymas, o kai vargšės su
siranda. vėi negerai. Vietos, 
ačiū Dievui, per akis — už- 
tvertumėt vielų sietais, įtai- 
sytumėt atitinkamas višty- 
nes, ir būtų naudos.

— Tai vis, bra, smulkūs 
dalykai — jais ūkio neišlai
kysi.

Grįžo abu per vėsų šlaitą, 
sutikdami margus žmonių 
būrius, skubančius į bažny
čią. Vyrai ėjo miestiškai ap
sirengę tik didumas ilgais 
batais; merginos irgi madiš- 
kai, viena už kitą prašmat
niau. viena už kitą margiau. 
Tik šilko skarelės ant gai
vi) ir rūtų puokšteliai į mal
daknyges įsprausti tebeliū- 
dijo senovės įprotį. Tipiš-

“DRAUGO” KONCERTO 
AKORDIJONISTAI

Edmondas Jtiščik, -akordi- 
jonistas iš Novak Akordijo
no Mokyklos, kuris gros 
koncerte, rytoj, Vasario 4d., 
Sokol Salėje.

Barbora Mikalauskas, ak- 
ordijonistė, iš Novak Akor
di j or.o Mokyklos, kuri links
mins visu? koncerte rytoj, 
Vasario 4d„ Sokol Salėje, 
4:30 valandą popiet.

kiau dėvėjo seniai, tebevil- 
kėdami ilgus milo švarkus 
ir marškinius be kaklaraiš
čių; taip jau vyresnės mo
terys su namų audimų si
jonais, palaidom ‘nažutkom’ 
ir prikištais senoviniais or
namento raštais.

(Daugiau bus)

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. Maironis

... — "
PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių,

Už Pigesnį Nuošimtį — Be Komišino
PAS ŽYMIA —

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

ūkis be arklių?... Manaisiais 
boba nepavažiuos. — pasi
didžiavo.

— Ir galvijų nemaža, ir 
visi vienodi...

— Dvare yra olandas bu
lius... pamaži ir priveisiau. 
Manieji galvijai maišyto 
kraujo, bet geri.

— O žąsų!... žąsų!...
— Brudas.
— Kodėl?
— Tik dirvas teršia... Nie

ku būdu nelaikyčiau. bet 
Adelė... mergiccm. mit, po 
vežimą patalų reikia...

— Kokie jūs kartais keis
ti su savo argumentąis. Ma
no senis visai neleidžia žą
sų laikyti... Net vištas ak
menimis išdaužytų. — vis 
dėl tos pat nuomonės. Na, 
sakyk tu mm. Ad:mai, ar 
tau tos žąsys daug kenkia 
po Nemuną besiplukdyda- 
mos?

— O po pievą braidyda
mos?

— Gi turi kokį piemenį ?
— Na, turiu, o bene pa

gano...
— Ką išbraido — neiš- 

braido, o pinigas... Žiūrėk 
rudenį vis* naudos turi, kaš
tuoti beveik nieko nekaštuo
ja išauginimis.

— Ne be to, kad bobos 
nenuvagia pūr^ kito grūdų, 
ii aš bent iš jų naudos nc-

Everything in the line of 
Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER

>:• STASYS LITWINAS SAKO:
VJ fi R AR Tai Geriausias Laikas Pirkti

VADAH ““ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
Įįj REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
X Stogams tieikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy
li] dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia- 
X vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Keik- 
W Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
m — Kombinacijos, Durų — Wallboard — Flaster Board— 
Ų menų (liarduare) — Meisterio — Cemento — Srutų 
(flį Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!

STASYS L1TW1NAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO
3039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY

VALANDOS; Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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PULK. K. V. GRINIUS

Tarptautinė apžvalga
Privati nuomonė)

tais deportuotųjų, jų šeimas 
laikydami už įkaitus.

Ne mažiau gudriai sovie 
tai pavarė ir politinę akciją

Visokiais įmanomais bū
dais sovietai vokiečiams pra 
dėjo įrodinėti, kad tik susi
dėjus su Rusija. Vokietija 
gali tikėtis išsigelbėti.

Šioje kryptyje rusai varė 
ir tebevaro tikrąjį šantažą 
— blackmail.

(Tęsinys)

Itin energingą akciją Vo
kietijai pasisavinti, Maskva 
pradėjo tuč tuojau po Sta
lingrado laimėjimo, kai pa
aiškėjo kad smūgis Volgos 
žemupio kryptimi sprendžia
mųjų išdavų atnešti negali.

Akcija buvo pradėta nuo 
įsteigimo vadinamosios “Vo 
kiečių Karininkų Sąjungos’ 
— Sojuz Germanskich Ofi- 
cerov — Bund Deutsche Of- 
fiziere.

Po pereitų metų liepos 
mėnesio pasikėsinimo prieš 
Hitlerį ir po sekamų repre
sijų, prie sąjungos prisidė
jo buvusios VI Stalingrado 
vokiečių armijos vadas von 
Paulus. a

Lygiagreta buvo pradėtas 
intensyvus agentų rekrūta- 
vimas iš Rusijoje esančių 
vokiečių belaisvių. Pristeig
ta eilė mokymo centrų, tiek 
politinių, tiek kariškų, kai 
į sabotažo taktiką ir para-1 
šiutininkų ruošimą bu v c at
kreiptas ypatingas dėmesys.

Reikia manyti, kad šiuo 
metu Vokietijoje darbuoja
si ne vienas tūkstantis Mask 
vos centruose paruoštų pa
rašiutininkų.

Panašią taktiką soviet: i 
vartojo ir Pabaltyje. Kiek 
yra žinoma, per 1942-1944 
metus. Lietuvoje, Latvijoj? 
ir Estijoje sovietų parašiu
tininkų buvo primėtyta be
galė.

Daugumoje tai buvo tik
ri rusai ir tik vienas-kitas 
kalbą mokantis lietuvis, lat
vis ir estas. Juos sovietai 
pasirinko iš 1940-1941 me

i

i
i

Rimties
VALANDĖLEI™

ali- 
lai- 
bo- 
pa-

ge- 
da- 
no- 
sie-

Sies savaitės įvykiai pa
dangėse iškelia rusų laimė
jimus karo fronte. Vienur 
kitur buvo girdėta, kid 
jantų pasitarimuose tie 
mėjimai bus panašūs į 
tagą, kuriuomi galima
grąsinti tų posėdžių daly
vius.

Juozelis jau vieną kartą 
už nosies vedžiojo savo 
rus prietelius, tur būt 
bar vėl p įkartos ko jis 
ri, gudriai nurodys rusų
kius, o prieteliai nuolankiai 
jam pritars visą laiką ma
nydami. kad jie nustatė vei
kime gaires. Tuo tarpu dė
dė Juozas darys kaip daręs.

« ♦ ♦

Kazys smarkiai barė 
vo žmonelę Kazytę. Jis 
kė, triukšmavo, daužė

nuostolių
INDIANAPOLIS. — Va

sario 1 dieną ugnis sunaiki
no N. Y. Centrai prekių san
dėlį. Sakoma, kad gaisras su
kėlė apie $500,000 nuosto
lių.

PRAVEDA KELIA Į MANILA

įtinkite ‘Draugą”.

m

ne

Stoti savanoriais į kainų 
kilimo stabdymo darbuoto
jų eiles! tam darbui tu:jau 
reikalinga

Pasilikti
50,000 žmonių, 
pradėtoje karo 

tarnyboje, kadpramonės
bū :ų galima greitai ir re
gu iariai pristatinėti gink
lus mūsų kariams

i

★.★

*

* *

*

rie “Saldaus” Darbo *

-k *

į

.Švykšta Siandii

U. Š. Penktosios Oro Jėgos komberiai išardo japonų užkamoflažuotą geležinkelį 
toli Lucena. Luzon saloje, kad prašalinus japonų lizdus ant kelio į Manilą. (Acme- 
Draugas telephoto)
------------------------------------7- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

prie pereitų metų liepos mė
nesio įvykių.

Kaip žinome, liepos mė-

Čia pasirašo sutartį su 
Benešą, ten lenkams atiduo
da Prūsų žemes, ten lenkų 
sienas praplečia iki Oderio, 
čia ir vėl naudoja dę Gaulle 
kad atskirti Rheinlandą ir 
t.t. ir t.t.

Kita proga grąsina vokie- nesyje buvo kėsintasi į Hit- 
vergų ba- ’erio gyvybę. Pasikėsinimas 

nepavyko ir visa eilė kari
ninkų buvo likviduota, jų 
tarpe ir vienas von der 
Schulenburgp žinomo Vokie
tijos diplomato giminaitis.

Verner v:n der Schulen- 
burg ilgus metus atstovavo 
Vokietiją Rusijoje ir buvo 
žinomas kaipo didelis šali
ninkas gerų Vokieti jos-Ru
sijos santykių. Tarp kitko, 
jis Maskvoje buvo iki pat 
1941 metų birželio 22 d., da
rydamas viską kad tik ne
prileisti prie ginkluoto kon
flikto.

čius suvaryti Į “ 
taljonus” Rusijai atstatyti

Aišku savaimi, kad nei če
kai, nei lenkai, nei prancūzai 
čia jokios rolės nelošia. Jie 
yra vartojami kaipo papras
ti Stalino tikslų įrankiai, 
angliškai tariant “ st: oge ”.

Visi šie Stalino maniev- 
rai turi vieną tikslą: vokie
čius įtikinti, kad tik susidė
jus su Rusija Vokietija turi 
šansų išlikti kaipo Vokieti
ja — tauta.

Tuo pačiu parodyti 
su Vokietija atsitiks, 
su Rusija nesidės.

Viena kliūtis lieka 
ris ir jo valdančioji 
nors kitais požiūriais, kaip 
pav. krašto struktūra, eko
nomika ir 1.1, šiandieninį. 
Vokietija yra panašesnė į 

Rusiją už bet kurį kitą kraš
tą.

Štai mes čia ir priėjome

kas 
jei ji

Hitle- 
klika,

i

sa- 
rė- 
ra- 

kandus, biauriais žodžiai: iš
koliojo tylinčią žmonelę, ku
ri praleidus buvo virš dvi
dešimt dolerių už skrybė
laitę vyrui nieko nesakius. 

Kazytė ramiai įdėjo skry
bėlaitę dėžėn, padavė vyrui, 
liepė grąžinti krautuvei ir 
pats atgaus pinigus; ji lauk 
sianti kol pati užsidirbs pi
nigų. Vyrui darbas tą die
ną visai nesisekė, nes gal
vojo apie skrybėlaitę.' Ga
lop. jie tik jis liepė žmonai

laikyti kepuraitę, 
pridėjo dešimt dolerių 
vanų. neva už tai kad 
ant jos nepyksta.

Kazytė savo gudrumu 
rokai laimėdavo iš tokių 
susipratimų nors davė 
rui suprasti, kad jis visada 
pergalėdavo. Kazys, didžia
vosi tuo tarpu savo duos- 
numu. Tokios istorijos atsi
naujina ne tik šeimose, bet 
bendrai 
Gan aišku, 
groja gaji 
greitai visi 
muzikai.

Panašiai 
bedievių apgauti. Jie privi
lioti įsirašyti jų organiza
cijose neva tuo tikslu, kad 
jie padėtų sutvarkyti pačią 
draugiją. Kas įvyksta — 
katalikas mano daug laimė
jęs. tikrenybėje, jį vartoja 
kaip pavyzdį viliodami 
tus katalikus įsirašyti, 
talikai tada tarnai tų 
dieviškų sąjungų.

Laimėjimas nevisad reiš
kia galutiną pergalę. Kris
tus. rodos, liko nugalėtas 
ant kryžiaus mirdamas, ta
čiau laimėjo visą žmoniją. 
Vokiečiai pereitame kare 
pralaimėjo, tačiau atsistatė 
valstybę alijantų pinigais, 
kurių niekad nesugražino. 
Nesikarščiuckime kai išgirs 
tame, kad kas pergalėjo, 
gal tik paviršutiniška laimė 
kam n:rs nusišypsojo.

bet da. 
do 
jit

ge-
ne-
vy

tautų gyvenime, 
kad tas, kuris 
.nustatyti kaip 

privalo sekti jo

katalikai lieka

ki- 
Ka- 
be

tuvą, Latviją, Estiją ir t.' 
Nebuvo pamiršta net “lais 
va ir nepriklausoma totorių 
respublika Kryme.”

Lapkričio mėnesyje Voki', 
tijoje liko įsteigta “Freb 
Ruse e Bewegung” — Lais 
vos Rusijos Akcija. Nuo po 
ros mėnesių šioje kryptyje 
vokiškoji propaganda dirba 
išsijuosusi. Šiandien Vlaso- 
vo vardas ir vėl mirgte-mir 
ga spaudoje, radio ir pro 
pagandiniuose lapeli uos? 
Daug reklamos duodama 
Vlasovo kariškoms forma
cijoms.

<

Keturi valdžius 
pageidavimai

VVashington, D. C. — Val
džia prašo visus piliečius 
atlikti šiuos, jai labai svar
bius veiksmus:

Sunaikinti visus, nevei
kiančius, maisto racijonavi- 
mo štampus, nes, jais nau
dojantis, laužomos racijona- 
vimo taisyklės.

Suaukcti 100.000 knygų 
Amerikos Prekybinio Laivy
no knygynui. Knygos atgai
vina nuo taip vadinamų tor
peda vimo įtempimo ir plau
kimo nuovargio.

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

ŠVENG. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI L1URDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
v.

Liurdo knyga
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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

★ ★ ★

Visa eilė reikšmingų fak
tų neabejotinai parodo, kad 
liepos 20 d. sąmokslo siūlai 
tiesiu keliu veda Į Maskvą, 
tiksliau į Bund Deutsche 
Offiziere, kas yra viena ir 
tas pats.

Pasikėsinimas nepavyko. 
To nepaisant, Maskva save 
manievrus tęsia toliau, tik 
gal kitokiais metodais.

Sakysime, per praėjusį ru 
denį Maskva čia r daugiau 
sustiprino savo Parašiuti
ninkų veiklą Vokietijoje. A 
titinkamai buvo sustiprinta 
ir politinė propaganda, dar 
griežčiau reikalaujant Vo
kietiją nubausti.

Tokie rusų “izcliacijonis- 
tai” kaip Zdanovas ir Vo- 
rošilovas liko nustumti į 
antraeilius barus. Pirmon 
vieton ir vėl iškilo Maįskie 
su Litvinovu, abu žinom; 
šalininkai “ kol adoracijos” 
su Vakarų Demokratijomis.

Saitų stiprinimo žaidimas 
su vakarų demokratij:mis 
žymiai pagyvėjo. ėia-ten, 
sovietų spaudoje net pasiro
dė kartesnis žodis prieš Ja
poniją.

Nebūsime nustebę, jei šią 
žiemą sovietai ir vėl pradės 
didelę ofensyvą prieš Vokie
tiją, kur nors nuo Vislos 
ribos.

Bus tai apčiuopiamas įro
dymas. kad sovietų bandy
mai palenkti Vokietiją vis 
dar. nepavyksta...

Kaip į tą viską reagucja 
Vokietija?

Vokietijos reakcija pasi
reiškė drugelyje krypčių.

Pirmiausiai ir vėl liko iš
vilktas Generolas Vlasovas 
Ir ne tik Vlasovas. Nuo ku 
rio laiko, vokiečiai pradėjo 
meilikautis prie paskirų tau
tybių. ir vėl pradėjo kalbėti

A.B.C.J. apie laisvą ir nepriklauso- '

*

*

*

★
I
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Svarbioje Karo Pramonėje!
Jums Proga Patarnauti Vyrams Frontuose — Gera Mokestis — 
Lengvas Darbas — Patyrimo Nereikia — Draugiška Nuotaika 
— Dykai Kava — Muzika Per Ištisą Dieną — Puiki Transportacija

Patraukiantis Atostogų Pienes

Jums proga dirbti prie sparbaus ka- 
ro darbo, darbas, kuris yra malonus, 
lengvas, i gerai apmokamas! Faktiš

kai, tai beveik “saldžiausias” darbas visam 
mieste!

Mums reikia moterų rankomis vynioti 
suspaustus cukraus bloksus. kuriuos mes 
gaminam Army Quartermaster stovyklai. 
Šią cukraus bloksai yra labai svarbūs su
daryme K-Rations ir Dešimts-į-vieną Val
giuose siunčiami vyrams karo laukuose. 
Pagelbstant paruošime jų išsiuntimui, jūs 
labai pasitarnausite mūsų kareiviams. . .gal 
ir savo mylimiesiems! Jūs pagelbėsit pri
kloti jiems cukraus, vienas iš svarbiausių 
maistų priduodančio energijos.

Ir jums bus linksma dirbti mūsų jau
kioj, patogioj dirbtuvėj, kuri scientifiškai 
apšildoma ir išvėdinama, ir prirengta 
j fluorescent šviesomis. Darbas yra švarus, 

ir taip lengvas, kad galit tuojau atlikti be 
jokio patyrimo. Jūs sėdėsite patogiai ir

nėra jokių pavojingumų. Nuotaika yra ★ 
nuoširdi ir draugiška. Muzika groja visą 
dieną ir kava duodama dykai.

Jūs galit pasirinkti vieną iš dviejų šif- 
tų. 7:30 ryto iki 4 pp. ar nuo 4 pp. iki 12 
vidurnakčio. Jei dirbsite vėlesniam šifte, 
jūsų pradinė mokestis bus aukštesnė.

Transportacija yra puiki. Ashland Ave
nue gatvekaris sustoja tiesiog prie durų. 
North Avenue ir Elston-Ariritage Avenue 
gatvekarių linijos, ir Chicago and North- 
westren traukinis mažiau kaip dviejų blo
kų tolumo.

*

*

*

*

★ ★

MATYKIT VVILUAM U'ALBERER iR GEK- 
TRUDE FASTING TARP 8:30 RYTO IKI 4:30 PP. 
NUO PIRMAI). IŠTISAI PENKTADIENIO. LAUK
TI NEREIKIA.

Ateikite šiandien ir mes pasakysim 
jums daugiau apie šią nepaprastą progą. 
Sužinosite apie mūsų patraukiantį atosto
gų pieną. Atsiveskit kartu savo drauges ir 
13i jos apsiima dirbti. Gal vsos susitvar- 
kysit. kad galėsit dirbti krūvoje. Taip. 
štKi jums’proga būti malonini užimtos, gė
rėtis draugiškumu kitų, ir uždirbti gerus 
pinigus—prisidedant prie laimėjimo karu! 
Sykį pristojus, jūs sutiksit, kad tai beveik 
“saldžiausias” darbas visam mieste!

NORTHWESTERN YEAST 
COMPANY

Vienatiniai Gamintojai Suspausto Cukraus 
Šioje Apielinkėje.

1750 North Ashland Avenue,
CHICAGO, ILLINOIS

Jei dirbate svarbioje pramonėje, neatsišaukit.

Tapgi Reikia
VYRŲ MEKANIKŲ 
patyrusių prie automatiškų vyniojimo 
mašinų. Jei randasi vienas jūsų šei
moje ar tarp jūsų draugų, pasakykit 
jam, kad mes turim jam puikų, svar
bų darbą, kuris jo laukia — dabar!
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Town of Lake žinelės

Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
sausio 28 d. buvo išdalinti 
vokeliai aukoms Šv. Pran
ciškaus seselių vienuolyno 
koplyčios statymui. Vasario 
4 d. bus tam tikslui rinklia
va.

Kiek kas įsigalite, įdėki
te į vokelį. Beje, vasario 4 
d. bažnyčioje Šv. Pranciš
kaus seserų vienuolyno ka
pelionas kun. J. Skripkus 
sakys pamokslus.

Sausio 28 d. buvo pagerb
ta Marijona Petkūnienė, jos 
sesutės, Laurinienė ir Tamo
šiūnienė. namuose 4520 So 
Whipple St. Sukviesta Pet- 
kūnienės draugės, sudėta lir 
kėjimų ir dovanų. Petkūnai 
yra “Drauge” skaitytojai 
per daugelį metų ir geri pa- 
rapijonai Šv. Kryžiaus par.

Rap.

Susirinkimai:

METINIS “DRAUGO” KONCERTAS
Rytoj! Atsiminkit Rytoj!
SEKMADIENI, VASARIO (FEBRUARY) I D., 1945 M

(4:30 valandą popie+ų)

DALYVAUS ŠIE TALENTINGI ARTISTAI

Townoflakiečiai rengiasi 
dalyvauti ‘‘Draugo” koncer
te vasario 4 d., 4:30 popiet, 
Sokol Hali, 2345 So. Kedzie 
Avė.

Šv. Pranciškaus Vienuo- j 
lyno Rėmėjų Dr-jos 3 skyr. 
rengia bunco party vasario 
11 d., Vaznių namuose, 4544 
So. Paulina St. Bus gražių 
dovanų. Kviečiame visus at
silankyti. Vazniai visus ma
loniai priims ir pavaišins.

Marąuette Park. — šv.
Kazimiero Akad. Rėmėjų 
Dr-jos 8 skyr. susirinkimas 
įvyks nedėlioj, vasario 4 d., 
parapijos salėj, 2 valandą 
popiet. Malonėkite susirink
ti laiku, nes po susirinkimo 
visos važiuosime į “Drau
go” koncertą.

E. Andreliūnas, rašt.

IŠ CHICAGOS IR IŠ TOLIAU!

PRANEŠIMA!
Brighton Park. — Mote

rų Są-gos 20 kuopos na
rėms įsidėmėtina, kad susi
rinkimai pakeisti nauja tvai
ką, būtent sekmadieniais. 
Taigi susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, vasario 4 d., 2 
vai. popiet, parapijos mo
kyklos kambary, šiame su
sirinkime turėsim progos iš
girsti, kaip pasisekė ruoš
tas vakaras; be to, kurios 
narės neturėjo progos atsi
skaityti už tikietus, malo
nėkite tai padaryti šiame 
susirinkime. Tuo būdu pa- 
lengvinsim darbą rengimo 

į komisijai. Valdyba

I

I

I

BUKEGAN

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubo mėnesinis susi
rinkimas Jvyks vasario 4 
d., 1 vai. popiet, Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Visi nariai malonėkit būti. 
Karo banai bus pardavinė
jami per susirinkimą.

Lucille S. Dagis, rašt.

nariai prašcmi atsilankyti. 
Bus daug įvairių pranešimų 
iš organizacijų ir pasitari
mas reikale Lietuvos nepri
klausomybės 
kuris

paminėjimo, 
įvyks vasario 18 d.

A. Valančius

Rita High School Mo- 
klūbo mėnesinis s usi-

St. 
tinų 
rinkimas bus pirmadienį, va
sario 12 d., 8 vai. vakare, 
šiame susirinkime kalbės 
kun. James Casey. Lietuvių 
studentų motinos kviečia
mos atsilankyti į šį susirin
kimą.

Mrs. S. A. Jader,
Publicity Chairman

(Atkelta iš 3 pusi.) 

susirinks vasario 4 d. ir per 
žiūrės draugijos knygas.

Nutarta suruošti pramogą 
narėms. Komisijon apsiėmė 
G. Burba ir L. Dragūnas. 
Narėms bus pranešta, kada 
šis parengimas įvyks.

IŠGELBĖTAS NUO 
SKĘSTANČIO LAIVO

Zuzana Martinaitienė
vo laišką nuo savo sūnaus, 
kad šiomis dienomis esąs 
kur nors Prancūzijsje. Ke
lionę buvo labai bloga tuo 
laivu, kur daug kareivių žu
vo, bet jis liko išgelbėtas. 
Atvykęs į Prancūziją nieko 
neturėjo, nes visi jo dalykai
žuvo su laivu. Bet džiaugė-' pie 2 vai. popiet, Staisiūno 
si, kad išliko gyvas.

i

ga-

Cicero. — Raudonos Ro 
žės klubo susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, vasario 2 d., 
Liuosybės svetainėj. Visi na 
riai privalo susirinkti. Ant
ras susirinkimas šio meto, 
reikia mokesčiai sumokėti. 
Labai geras daiktas yra mo
kesčius sumokėti už visus 
metus. Tuomet nebus jokio 
rūpesčio. Šiandie visi finan
siškai gerai stovi. Tad pir
moj vietoj laikykite savus 
reikalus. Nelaimei atsitikus 
nereiks nieko kaltinti. D.

Klovainiečiai po ilgų a- 
tostogų turės susirinkimą 
sekmadienį, vasario 4 d., a-

TURĖJO ŠIURPŲ 
PERGYVENIMĄ

sū-
Bu-
na-

bute, 4414 S. Rockwell St 
Visi 
turi 
sies 
turi
Tad
sivesk

atvykite. Savi reikalai 
būti padėti į šalį. Seno- 
gimtinės atsišaukimai 
užimti pirmąją vietą, 
pats ateik ir kitus at-

D.

Sgt. Raymund Bujan, 
nūs Prano ir Marcelės 
janauskų, atrašė laišką 
miškiams, kad Prancūzijoj
turėjęs šiurpų pergyvenimą. 
Pasitaikė, kad ant dalinio 
buvo užėję vokiečiai. Karei
viams išsiskirsčius į visas 
puses, jis pasislėpęs už di
delio medžio galėjo savo 
šautuvu gintis nuo priešo 
Vieną kareivį net nušovęs 
Vėliau iš tos vietos turėję 
keliais per kalnus sagrįžtj 
į savo kompaniją. Jaučiat, 
’abai laimingas, kad lik 
gyvas. M.

Šv. Petronėlės draugijos 
susirinkimas įvyks vasario 
4 d., 1 vai. popiet. Visas na
rės prašomos atsilankyti. 
Visos narės, turėdamos ko
kių nors reikalų su draugi
ja, prašomos kreiptis į 
jąją raštininkę, adresu 
S. Green St.

Stella VVodman,

nau-
3253

rašt.

ŠV. ONOS DR-JOS 
BINGO PA R IT

Šv. Onos mergaičių ir m«. 
terų draugijos *‘bingo pai 
ty” įvyks vasario 4 d. Lie 
tuvių Auditorijoj, 7 vai. v c 
kare. Bus daug gražių do
vanų. Visi kviečiami atsi
lankyti. Komisija Elzbieta 
Čepaitienė ir Ona Bukantie- 
nė labai daug darbuojasi, 
kad tik gerą surengti vei
kalą ir koncertą šv. Onos 
draugijai. Kada veikalas ir 
koncertas įvyks, bus vėliau 
pranešta.

Šv. Onos dr-jos pirm.

Tovvn of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek 
madienį. vasario 4 d., tuo 
jau po 12 vai. šv. Mišių mo
kyklos kambaryje. Visos na
rės prašomos atsilankyti ir 
atsivesti naujų narių. Da
bar vajus ir įstojimas dv- 
kai. Valdyba

Tcwn of Lake. — ARD 1 
skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, va
sario 4 d., 2 vai. popiet, mo
kyklos kambaryje. Visų na
rių prašoma atsilankyti su- 
sirinkiman, nes yra daug 
reikalų svarstymui.

Valdyba

Į

LEIVA, SYLVIJA SABONIS- 
McELROY, Pianistė

ADELE DRUKTENIS,
Dainininkė

RENALDAS
Smuikininkas

ATEITININKŲ DRAUGIJOS ŠOKĖJAI ir DAINININKAI!

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

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

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

Simono Daukanto draugi- Viešas Parodymas 
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 4 
d., 12 vai., Chicago Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 3133 
So. Halsted St. Randasi svar 
bių klausimų apsvarstyti. 
Taipgi reikia išrinkti dar
bininkus patarnauti draugiš 
kame vakare, kuris rengia
mas vasario 10 dieną, Lie
tuvių Auditorijcj, mažojoj 
salėj. Jei kurie negavo at
virutę — pakvietimo, būti
nai nepamirškite atsilanky
ti į viršminėtą parengimą. į 
Pradžia 6 vai. vak.

P. K., sekr.

IBrighton Park. — Dr-stė 
Saldžiausios Širdies V. J. 
No. 1 mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 4 d., 2 
vai. popiet parapijas mokyk 
los kambary, o 6 vai. vak. i 
bus draugijos pasilinksmi
nimas Vengeliausko svet.

Valdyba

Naujosios Koplyčios
Ciceros naujasis grabo- 

rius, Al. Vasaitis, kuris tu
ri savo koplyęią po adresu 
1926 So. Cicero Avė., kvie
čia visus lietuvius į viešą 
parodymą naujosios koply
čios.

Šiomis dienomis naujai į- 
sisteigė jaunas graborius, 
Al. Vasaitis, gerai žinomas 
cicerietis. Rytoj, sekmadie
nį, Vasario 4d.. nuo 2-tros 
vai. popiet visi lietuviai ir 
jų pažįstamieji yra kviečia
mi atsilankyti pas Al. Va
laitis ir apžiūrėti jo naują, 
gražiai papuoštą koplyčią — 

adr. 1926 S. Cicero Avė.
XXX

P°

Cicero. — Draugijos Šv. 
Antano mėnesinis susirinki- 
mas įvyks vasario 4 d.. 1 
vai. popiet, parapijos mo
kyklos 8 kambaryje. Visi mokykla.

Sutrenkė gsfvėje
Miss Gudrum, 48 metų, 

2514 E. 77th str., buvo su
trenkta gatvekario praeitą 
ketvirtadienį, kai ji ėjo sker
sai Wabash avė., tarp Van 
Buren str. ir Jackson blvd.

Kančia tai didvyrių
Maironis

PATENKINIMAS
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS
PASAULIO DIDŽIAUSI |

DANTŲ IŠDIRBĖJAI

ŠIANDIE 
KREDITAS 
Jei Reikia

M'ityktt 
mus piro*

tik-
tik

PASTABA Reikalaukit 
ros ••FIT-K1TK” 

mūsų pudarj to?,

o
Greit 

Taisom 
I>TEN~y PARANOJA

Dirbam piritas, karių Įs- 
paiHlimai (rauti tik nuo 
laisniuotK drntistų.

3M PATOGIOS 
SF VIETOS 
ri4S31lniųPk.lti!l 

J 1555 MII. Ava. Į.

l404f.47t>Str»«tMAAA DENTAL LABORATORIES.inc.,
/I r)lainO.^ce.; 1555 MILVVAUKEE AVENUE L64475.

100,000 Patenkintų K oštum eriųNegali Klysti. I
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

NELAUKITE-
Ryfoj Jau Gali Būti Pervėlu!

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

O’MALLE Y and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAI. 5208
GENERALINIAI AGENTAI Aiū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY
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Rytoj koncertas Žuvo konduktorius Budriko radio

Kviečiami jauni ir seni; kvječįamį 
visi Draugo metmin koncertan 
Sokol salėje!

»

J. DAUŽVARDIENĖ TRUMPAI KALBĖS LIETU
VOS IR RAUDONOJO KRYŽIAUS REIKALAIS; 
VISI GAUS VAKARIENĘ!

RYTOJAUS DIENA
Rytoj, vasario 4 d., Sokol 

salėje, prie 2337 S. Kedzie 
Avė., lygiai 4:30 vai. po
piet, vyksta svarbusis me
tinis “Draugo” koncertas, 
kuriam pasirodys jaunas ir 
įvairus lietu\ 1 kas talentas.

Naujalio choras iš Wau- 
kegan ir Kenosha džiugins 
dainėmis. Ateitininkai links 
mins kiekvieno lietuvio šir
dį lietuviškais šokiais, ir 
kiekvienas klausytojas di- 
džiuosis šauniais Renalde 
Leivos, Silvijos Sabonis-Mc- 
Elroy ir Adelės Druktenytės 
talentais, 
kai išeis 
nistai su 
mis.

Nušvis visų akys, j 
jaunieji akordijo- 
linksmomis polko-

TRUMPA SVARBI 
KALBA

t

i

i

WASHINGTON. Ind. — 
Jonas Harold Boes, 28 metų, 
Baltimore ir Ohio geležin
kelio konduktorius, buvo už
muštas, kai jis buvo 3tiLr'.ra
kintas tarp dviejų keleivinių, 
traukinių.

programa

Garbingas svečias 
vakarienėje

šį sekmadienį, vas. 4 
ną, išgirsite nuolatinę 
driko radio pz o,gramą 
VI CFL-1000-k. radio st

dvasią lietuviška daina, ga
lėsite pasistiprinti skaniais 
lietuviškais valgiais arba 
gėrimais.

Tai kviečiame jaunus, se
nus; kviečiame kareivius ir 
paprastus pasauliečius; kvie 
čiame visus lietuviškos dai
nos mėgėjus atvykti j dnr. 
“Draugo” metinį koncertą 
Sokol salėje, rytoj, vasario 
(Feb.) 4 a., 4:30 vai. po
piet. XXX

•‘Draugo” koncerto rengi
mo komisijai kviečiant vi
sų Chicago kolonijų veikė
jus pasidarbuoti, ir renkant 
koncertui patyrusius darbi
ninkus, gražu kai šiuo karo 
metu visi prižadėjo talkos, 
vienintėliui katalikiškam 
dienraščiui.

* * *

Simonavičius ir Mrs. B. Ka- 
zimeraitienė visa., nuveš į 
salę.

Vestsaidietės šeimininkės: 
restorano pirminiskės šios: 
M. Jaukštienė, M. Jasnaus- 
kienė. E. Zaurienė. E. Jurkš- 
tienė prašo visų pasižadėju
sių darbuotis restezane pa- 
gelbininklų lygiai 1:30 v. su
sirinkti į “Draugo” ofisą. 
Iš čia sykiu važiuosim į sa
lę. R. K.

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

A

die- 
Bu- 
pez 

vtotį. 
kaip 9:30 vai. vakaro. Išgiz- 
site daug gražių dainų ii 
smagios muzikos Budrike 
didžiulio radio orkestro. Da
lyvaus geri dainininkai.

Kita Budriko programa y- 
ra girdima kas ketvirtadie
nį, kaip 7 vai. vakare, per 
WHPC-1450-kį Cicer: stotį. 
Šias programas leidžia Juo- Naudžiūnas ir Antanas B. 
zo Budriko 
reikmenų ir 
tų krautuvė, 
Halsted St.

Visi kviečiami pasiklausy 
ti šių įdomių programų.

Pranešė jas
—

■» •

gerų namams 
auksinių daik- 
adresu 3241 S.

Platinkite dienraštį “Drau
gą”. Tai įdomiausias ta ikras-, 
tis.

Cicero. — Sekmadienį 
sausi a 28 d., vietinė TT. Ma 
rijond Bendradarbių kuopa 
surengė priešseiminę vaka
rienę su gražia programa 
Buvo sulauktas ir p?gerb
tas netikėtas svečias, kun. 
kap. A. švedas. MIC.

Po vaišių prasidėjo pro 
grama, kurią sumaniai ve
dė kun. Abromavičius, Kal
bėjo kun. Švedas, kun. Mo
zeris, kun. Cinikas, kun. A.

kaitei ir operos artistas Al
girdas Brazis akompanuo
jant jo žmonai.

Į garbės narius įsirašė 
Stanislovas Bernotas.

PAN

Al. G.
Kumskis

INS1 R\\CE 
■BROKER

Dėl Visokiu 
INSVRANCE 
—š Al' KITĘ—

REPubtic 1591 
Išpildom Intom; 
Tat Notarišku.-
Raštus. — Patarnavimas Geras.

■įf

UŽ YPATINGĄ VĖLESNIO 
Modelio, Mažai Išvažinėtą 

VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS I 
----- ★----—

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu į Jūsų namus pasita

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRAWFORD 8322
Petkus. Dainavo Valančiūtė 
akompanuojant M. Mondei

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

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURDE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument

3914 West lllth St,
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

t

mūsų gražių 
produktų.
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VALANDOJEi t NULIŪDIMO

ONA LEVICKIENE
(IM> tėvais Zarouaitė)

Gyveno 4441 S. Wood St.

Mirė Vasario 2 d., T045 m.. 
3:30 vai. pp.. sulaukus puses- 
amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr.. Eržvilku parap.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Pranciškų, augintinę duk
terį Marijoną Stirbis ir žentą 
Mykolą, 3 brolio dukteris Es- 
tesle Pietrzyk, jos vyrą John 
ir jų šeimą. Bernice ir Dolo- 
res; 2 brolio sūnus Petrą ir 
Joną, tetas, pusseseres, pus
brolius. jų šeimas ir daug ki
tų giminių, draugu ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko 2 bro
lius. 3 seseris ir jų šeimas.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 5 vai. pp. John Ė. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį. 
Vasario 6 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyra-, Augintinė 
Dūkte*, žentą-. Brolio Dukte
rys. Brolio Sūnai ir Visos ki
tos Giminės.

■- c-

U:
“r tK S 2UV <■ 
NDAAJ Pas 
atrinkimui

: ~.rl»

LAIDOTUOJU DIREKTORIUJ?
M ON U MENI

Telefonas CICERO 2109

VISI GAUS VAKARIENĘ

Štai vienas iš
paminkliniu

5flUbų MENO SElJEVKAJ 
‘avė daugeliui mnaų Lietv 

piJna

Laidotuvių Direktorius John 
Eudeikis, Tel. Yards 1741. -

Prašom nesiųsti gėlių.

nulv-

pazistamus

Kvanauskas. T< • 1< J onai:

3319 S. Lituanica Avė.

iš koplyčios '8:00
bažnyčia.
Po pamaldų

N uoširdžiai kviečiame visus gimines.
dalyvauti siose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motcri-s. linkti’. Simus. u»< *cre. Pusbroliai

minos.

v “lionis priklausė prie Chicagos .Lietuvių
36-t>s kuopos.

draugijos

Kūnas pašarvotas M a /.e i k os k o p 1 v <■ i-.> j e,

Laidotuvės įvyks pirmad.. \ asario
ryto atlydėtas į J urgio para i>.
gedulingos pamaldos vehon jo sulą.
dėtas į Kazimiero kapines.

Prieš pertrauką prabi s 
trumpai Juozefina Daužvar
dienė. Lietuvos konsulą Pet
ro Daužvardžio žmona. Tru
mpai kalbės apie svarbius 
Lietuvos reikalus ir Raudo
nojo Kryžiaus artėjantį vs- 
ju-

VENETIAi*
J

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

Dienos surpryzas bus a- 
kordijonistų pasirodymis iš B. Kazimieraitienė. O. 
Novak Akordijonų mokyk
los. Peter Novak yra gabus 
akordijono mokytojas ir j o 
mokykla randasi adresu 
5048 S. Western Avė., Bri
ghton Park. Trys jauni lie
tuviai padarys visiems ma
lonų surpryzą. Jų vardai y- 
ra Barbora Mikalauskas A. 
Rupshis ir Edmundas Juš- 
čik, visi iš Brighton Parko.

Visi ‘‘Draugo” koncerto 
klausytojai galės .gauti va
karienę Sokol salėje, nes y- 
ra geras gaspadinių štabas 
suorganizuotas patarnauti 
visiems. Pavaišinę tautinę

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South Suth Avenue, Cicero

Žymint spaudoje “Drau
go” koncerto darbininkes iš 
Brighton Park, liko praleis
tos pavardės dviejų uolių 
veikėjų: Onos Kukienės ir 
Domicėlės Dovidauskienės. 
“Draugo" koncerte brigh- 
tonparkietėms visame dar
be vadovaus ARD 6 sky
riaus veikėjos: E. Paulienė, 

Ru-
dakienė ir M. Stankiūtė. Net 
ir vyrai žadėjo joms padė
ti. Visos susirinks pas Pau
lius, 4322 S. Artesian Avė., 
2 vai. popiet. Kitos susi
rinks pas Kazimieraičius 
4014 S. Western Avė. Savo 
automobiliais: Juozas Zalec
kis. Juozas Kolyčius, K. Za- 
romskis, bizn. J. Kass, J.

A

POVILAS GAILIUS
Gyveno 3204 S. Halsted St., 

Tel. Calumet 6976
Mirė Vasario 1 d., 1945 m..
4:30 vai. pp. sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr. Plungės parap.. 
Siurbiu kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime; 
moterį Julių, (po tėvais sukai
tė). dukterį Laurą, sūnų Po
vilų., pusseserę Juzefų Gaudė- 
žienę (po tėvais Gailikė) ir 
jos šeimą, 2 pusbrolius Joną 
ir Joną Gailių (Indiana Har- 

Joną Šukį (l’.S. Army); švogerką ir švogerį 
Alirnas ir jų šeimą ir daug kitų, giminių, drau- 

,, 2 seseris Oną ir

A
Gailiu >r šeimą (\Vi-stville,
bor. Ind.), švogerį
Sopbic ir Petrą _______ _ .. _____ r „ „
gų ir pažįstamų.’ Lietuvoje- paliko brolį Joną, 
J’etrone-.c ’ “ir kitas gimines.

kurioje 'įvyks

• ALFRED VASAITIS
LAIDOTU VIĘ DIREKTORIUS

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

J*-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

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

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS™- 'T** PROGRAMA
Iš Radio Stoties

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

6812 So. Western Avė.. Chicagc
Telefonas GROvehill 0142

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

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

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.

Tarp galingų pergales ginklų yra malda!

Prisidekite prie J.A.V. karo laimėjimo — 
pykite kuodaugiausia Karo Bonu.

j

Split by PDF Splitter



/ i
*

I

R '* 9F W ' DTENRA^TTS DRAUGAS, GHTUAGO, TTETNOTS

Europos karo fronte

Žuvo amerikietis karys
IŠ ILLINOIS VALSTIJOS ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUJE YRA 

76 VYRAI, IŠ JŲ 43 IŠ CHICAGOS IR JOS APY
LINKĖS

VVASHINGTON, D. C. —,“Drauge”); Staff Sgt. Alex- 
Karo depąrtamentas vasario 
1 dieną paskelbė 1,431 Jung
tinių Amerikos Valstybių ka
reivio pavardę, kurie žuvo 
Europos karo laukuose.

Sužeistųjų skaičiuje iš Illi- 
nois valstijos yra 76 vyrai, į 
iš jų 43 iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

žuvusiųjų karių skaičiuje 
yra Tech. Sgt. Bruno J. Ka
linauskas, j0 motina Mrs. 
Tillie Kalinauskas gyvena 
6825 So. Washtenaw avė. 
(apie tai jau esame rašę I

ander J. Slucas, jo motina 
Mrs. Mary Slucas gyvena 
5606 So. Savvyer avė.; ir pvt. 
lst class Peter N. Zapkus, 
jo motina Mrs. Annette R. 
Zapkus gyvena 3852 S. Lake 
Park avė.

Žuvusiųjų skaičiuje iš In
diana valstijos yra 35 vyrai; 
iš Iowa — 24; iš Michigan — 

į 59 vyrai, jų skaičiuje pvt. lst 
class Henry C. Markovvski. 
jo tėvas Chris Markovvski 
gyvena 2654 Chipman str., 
Detroit, Mich.; ir iš Wiscon- 
sin — 30.

Trijuose karo frontuose
n m ■■ ■ ~ ■ ■ i ■■ v • £■2,722 amerikiečiai kariai sužeisti

SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE IŠ ILLINOIS VALSTIJOS 
YRA 212 VYRŲ. IŠ JŲ 130 YRA IŠ CHICAGOS IR 
JOS APYLINKĖS.

WASHIXGTON, D. C. — 
Karo departamentas vasario 
1 dieną pranešė 2,722 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti Europos. Pacifi
ko ii Viduržtmio apylinkių 
karo laukuose.

Dauguma iš jų sužeista i 
Europos karo fronte.

Sužeistųjų skaičiuje iš Illi- 
nois valstijos yra 212 vyrų, 
iš jų 130 yra iš Chicagos ir 
jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. lst class Theodore Du
bas. jo tėvas Frank Dubas 
gyvena 1023 N. Western av., 
Chicago, III., ir pvt- lst class 
VValter W. Galias, jo žmona 
Mrs. Edna D. Galias gyvena 
832 Sc. 75th str., West Allis, 
Wisc.

Sužeistųjų skaičiuje iš 
Iowa valstijos yra 58 vyrai; 
iš Michigan — 120; iš Wis- 
consin — 55.

Viliojo per telefoną...

Kaip vyrukas pakliuvo..
KAREIVIO ŽMONA PADĖJO POLICIJAI SUČIUPTI 

VYRA, KURIS JA VILIOJO

Čia yra istorija kaip gra
ži jauna kareivio žmona pa
dėjo policijai sugauti vyrą, 
kuris telefonavo jai keletą 
kartų ir bandė ją įtraukti į 
kokį tai pasilinksminimą. Ši 
istorija buvo papasakota 
praeitą trečiadienį akivaiz
doje teisėjo George B. Weiss.

Ji yra Mrs. Wanda Thieda. 
23 metų. 3347 W. 26th str.

1944 m., birželio mėnesį, ji 
pareiškė, jinai įdėjo skelbi
mą į Chicagos laikraštį, kad 
ieškanti kitos mergaitės pa
sidalinti apartamentu, tai 
yra kartu samdyti aparta
mentą. Sekančiais mėnesiais, 
ji pasakė, vyras, kuris grei
čiausia gavo jos telefono nu
merį iš skelbimo, jai telefo
navo.

* *

Pastaroji proga buvo sek
madienio vakare. Ji pažino 
jo balsą, ji pareiškė, ir liepė 
savo drauagei Mrs. Helen 
Bronski, 21 metų, nueiti prie 
kito telefono ir pašaukti po
liciją. kai ji kalbėjos su šau
kėju.

Albany Park policija nu
vyko į Kimball ir Lavvrence 
avės, eleveitoriaus stotį, kur 
areštavo Thomas Kava- 
naugh, 44 metų, 4663 N. 
Spaulding avė. Kavanaugh 
paneigė, kad jis telefonavo

i

. Čia matosi kaip Edvvardui Kemtes, kuris buvo sužeistas 
kovos lauke, yra teikiamas pasižymėjimo ženklas.
I------------------------------- -
Iš karo gyvenimo

i Lietuvis sužeistas Pacifiko kare

Iš teismo sales

PENKI GATVEKARIAI PRAĖJO 
BET NEATIDARĖ DURŲ. — 
BARŠKINTI Į DURIS...

— ŠEŠTAS SUSTOJO. 
O PASKUI JIS ĖMĖ

DABAR RANDASI NAUJOS GVINĖJOS LIGONINĖJE. 
GRAŽAUS BŪDO VYRAS

Mrs. Veronika Kemtes, 
gyvenanti 1801 So. 51 Avė., 
gavo žinią, kad jos sūnus 
pfc. Edwardas Kemtes buvo 
sužeistas karo lauke, ir da
bar randasi Naujos Gvinėjos 
ligoninėje.

Edwardas Kemtes gimė 
Lietuvoje pirmojo pasaulinio 
karo metu. 1920 m. motina 
grįžo į Jungt. Amerikos Val
stybes ir atsivežė 5 metų Ed- 
warduką.

* *
gabus mokinys. 

Antano lietuvių

Mrs. Thieda’i ,ir pasakė, kad 
jis bandė šaukti savo darb-' 
davį. Tačiau jis buvo nu
baustas šimtu dolerių ir $10 
išlaidas padengti.

Skelbkitės “Drauge”
Platinkite “Draugą”

Jis buvo 
Baigė Šv. 
parapijos pradžios mokyklą, 
Ciceroje. ir tarnaudavo prie 
šv. mišių. Jis baigė taip pat 
Morrison aukštesnę mokyk
lą ir Coyne elektrikos mo
kyklą. Gavo pasižymėjimo 
diplomą. Mokinos du metus 
inžinerijos, bet nespėjo baig
ti. nes Dėdė Šamas pašaukė 
karo tarnybon.

* * *
Edwardas yra gero būdo 

vyras. Jo motina turi didelį 
apartamentų namą, ir jis 
daug padėdavo savo moti
nai. Jo tėvas Adolfas yra 
miręs prieš 16 metų. Jis turi 
broliuką ir sesutę Stellą.

Edwardas yra vedęs Liud
viką, ir jo žmona augina 
dukrelę Liuda Lea, 2 mėne
sių amžiaus.

J

I
Kcn Girdit?

Chicagoje ♦

Paskira $7,500
raišam vaikui

prieš 
ir 
už

Vasta Sebastian, 34 metų, 
239 W. 24th str., karo dar
bininkas. buvo areštuotas už 
gatvekario durų stiklo iš- 
daužimą, Clark ir Monroe

✓

gatvėse. Praeitą ketvirtadie
nį jis buvo akivaizdoje tei
sėjo Jay A. Schiller’io. mies
to teisme, kaltinamas už ne
tvarkingą elgesį.

# * *

“Teisėjau”, — jis tarė, — 
“penki gatvėkariai praėjo 
pro mane ir aš tapau suer
zintas. šeštas gatvėkaris su
stojo dėl raudonos šviesos, 
bet durys neatsidarė, aš pa
barškinau į stiklą, kad at
kreipti konduktoriaus dėme
sį. Bet durys nebuvo atida
rytos. Aš pabarškinau smar
kiau. Ir stiklas išbyrėjo.”

Konduktorius W. S. Han- 
sen paskui atidarė duris, iš
šoko iš gatvekario, pašaukė 
policininką, ir Sebastian bu
vo areštuotas.

“Aš negaliu jausti savo 
širdyje apkaltinimo šiam vy
rui”. — teisėjas Schiller pa
sakė. “Aš žinau kaip jis jau
tės; aš taip pat važiuoju 
gatvėkariais. Byla atmesta.”

Buvo iškelta byla 
Yellow Cab kompaniją, 
buvo prašoma $25,000 
vaiko sužalojimą. Praeitą
ketvirtadienį teisme buvo 
paskirta Roger D. Runkel, 6 
metų vaikui, 1736 Sedwick 
str., $7,500. Advokatas pa
reiškė. kad vaiko pakaušis 
buvo sulaužytas, ir tapo rai
šas. kaip pasėka nuo sužei
dimų, kuriuos jis gavo liepos
5 d.. 1943 m., kai Yellow cab gatvės departamtnto darbi- 
sutrenkė vaiką prie Lincoln ninkai praeitą ketvirtadienį 
avė., netoli Wisconsin str.

* *

Restorane

Surado lavonac.

Hammond gaisrininkai ir

Staiga susirgo žymi 
Ateitininkų veikėja
Bronė Skirienė, žymi Atei

tininkų draugovės veikėja, 
dabar gyvenanti San Fran- 
cisco. Calif., pas savo vyrą 
kareivį Antaną, sausio 24į 
dieną buvo smarkiai susirgu
si. Buvo nugabenta į St. 
Mary’s ligoninę, kur sekma
dienio rytą, 10 vai., buvo jai 
padaryta operacija. Pasiro
do kraujas tekėjo viduriuo
se. Daktarai sako, kad išėmę 
2 kvortas kraujo, pratekėju
sio į vidurius. Sekmadienio 
vidurdienyje Bronė atgavo 
sąmonę po operacijos.
Bronės vyras Antanas Ski- 

rius rašo, kad žmona greitai 
pasveiks.

Jis taip pat pastebi, kad 
jei ne vidurnaktyje duota 
“blood transfusion” (1 pint), 
kažin ar būtų išlaikiusi.

1

Vaistininką

* i

Atgaivino
Hancock. 14
Mozart str.,

Mrs. Leoną 
metų, 4049 N. 
dictaphone operatorka. buvo 
atgaivinta gaivinimo sąuado 
praeitą ketvirtadienį po to, 
kai ją ištiko širdies smūgis 
požeminio traukinio stotyje, 
Grand avė. ir Statė str.

* A *

Apiplėšė

Kry- 
veik-

per-

X Juozefina Daužvardie- 
nė, viena vedėjų Special 
Speakers Bureau Chicago 
Red Cross, šiuo laiku antrą 
sykį gauna ypatingą pažy
mėjimą iš Raudonojo 
žiaus centro už didelę 
lą tai organizacijai.

X Ed. Karlavičius,
nai liuosnoriai įstojęs į ma
rinus, savaitę smagiai atos
togavo pas tėvus ir draugus. 
Jis yra sūnus buvusių West 
Side biznierių Karlavičių, 
kurie dabar, įsigiję gražius 
namus, gyvena Marąuette 
Park apylinkėje.

X Miliabskų Ciceroj duo
nos kepykla yra pagarsėju
si kepimu 
dusiios ne 
Chicago. 
“Draugo”
mos, Sokol Hali žemutinė] 
salėj visiems teks paragau
ti tos duonos.

tikros lietuviškos 
tik Cicero, bet ir 
Sekmadienį, po 
koncerto progra-

Nubaudė $209 už 
pardavimą likerio 

14 metų mergaitei
Harcld P. Dereby, 49 me

tų, Ford-Hopkins vaistinės 
vedėjas. Waukegane, buvo 
nubaustas $200 ir išlaidas 
padengti praeitą ketvirtadie
nį po to, kai policijos ma
gistratas Clarence L. Brown 
rado jį kaltą pardavime like
rio nepilnametei. Jis buvo 
apkaltintas, kad beveik kvor
tą bourbon whisky pardavė 
Millieent Tallon, 14 metų. 
1127 E. 27th str., iš Zion, da
linai dirbančiai krautuvėje.

* * *
Aid. William J. Faller, lei-

1

i

X Kun. Saldukas iš Ko- 
lombijos, Pietų Amerikoje, 
rašydamas A. Gilienei (Bri- 
dgeporte) mini, kad diako
nas Titas Astrauskas ruo
šias šventimams, kurie tu
rėję įvykti sausio 21 d., o 
primicijos sausio 28 d.

X Marijona Vaičiūnienė 
Moterų 
retorė, 
goninę. 
dėtyje, 
toriai
Gydytojai

. prašalinti krizę.
i

Są-gos centro sek- 
išvežta į Loreta Ii- 
Randasi tokioje pa- 
kad pašaliniai vizi- 
neleidžiami lankyti, 

deda pastangų

X Cicero vaistininkė Iz. 
Vaišvilaitė ir A. Gribauskai- 
tė pasižymėjo “Draugo” kon 
certo tikietų platinime. Tarp 
jų ėjo lyg ir lenktynės. Pa
vyzdingos mergaitės-lietu- 
vaitės.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtu Daiktui

w

Mūsų pačiu padirbti graMs 
PARLOR ŠUTAI — 
springsaia. 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas
□adarytas 
perdirbtas ir 
kaip naujas

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

4*

Du vyrai sulaikė Homer 
McCoy prie Greenwood avė. 
ir 43-čios gatvės, ir atėmė 
iš jo $92.

# ♦ *

Sužeidė gatvėje
Miss Eva Osmers, 50 me

tų, buvo sužeista, kai ji bu
vo sutrenkta automobilio ne
toli jos namų. 1647 Grace 
str.» ,♦ • »

Vedybų leidimai
Sausio mėnesį kauntėje 

buvo išduota 3,174 vedybų 
leidimai, — pranešė Sidney 
Summerfield, klerkų virši
ninkas. O gruodžio mėnesį. 
1944 m., buvo išduota 2,987 
vedybų leidimai.

♦ ♦ ♦

Pavogė

pasiekė basementą Phil 
Smits restorane. 1170 India- 
napolis avė., Hammond. ku
ris buvo dalinai sugriautas 
nuo gazo sprogimo ir gaisro 
pirmadienio vakare, ir rado 
trečios aukos lavoną.

$ * *

Policija atpažino lavoną dimų komiteto vedėjas, pa- 
Werner Petri, 35 metų, iš 
Hammond, restorano barten- 
derio. Lavonas buvo rastas 
tarp plytų ir dėžių, vyno 
skiepo griuvėsiuose, vakari
nėje dalyje pastato.

❖ * *

šeši, iš 16 sužeistų asme
nų, dar randasi Hammond li
goninėse ; prižiūrėtojai pra
nešė. kad visi pasveiks.

Trys asmenys žuvo dėl 
įvykusio sprogimo ir gaisro 
restorane. Dvi moterys ir 
vienas vyras mirė gaisro ne
laimėje.

5 reiškė, praeitą ketvirtadienį, 
kad jis prašys, kad mayoras 
Wallin atšauktų vaistinei 

į leidimą.
Dereby buvo areštuotas 

sausio'6 dieną, po trijų die
nų, kai Lawrence Eaton. 17 
metų. 216 Franklin street. 
Waukegan, pašovė Rita Gib- 
bons, 17 metų. 912 So. Utica 
str., Waukegan. Millicent pa
sakė teisme praeitą ketvirta
dienį. kad Eaton ir kompani- 
jonas gėrė daugiausia likerį, 
kurį ji buvo pirkusi.

Eaton patrauktas teisman.

I

X Aldona Sakalaitė, Igne 
ir Sofijos Sakalų duktė, tik 
dabar gavo savaitę kalėdi
nių atostogų ir parvyko na
mo paviešėti. Ji yra U. S. 
civilinėje tarnyboje, chemi
jos inžinierius Karo Depar
tamento laboratorijoj, Ash- 
bury. Park, N. J. Džiaugias 
pataikius į “Draugo” kon
certą.

X Juozas Mozeris iš Ci
cero, gana sunkiai serga ir 
dabar randasi Loretto ligo
ninėje. J. Mozeris yra kun. 
dr. Mozerio ir spulkininko 
Juozo Mozerio tėvas.

J-
DANGIŠKASIS DVARAS

ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

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

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, 

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

/ !

%

kito?

Kny 
visai 
savo

X Kun. S. Adominas, Šv. 
Kryžiaus parapijos vikaras, 
išvyko keliems savaitėms a- 
tostogų. Sykiu pasiėmė ii 
savo motiną, kad taip pa* 
gautų poilsio.

X Kikier.?, iš Dievo Ap
vaizdos parapijos, šiomis 
dienomis labai sunkiai ser
ga. Bus išvežta į ligoninę 
operacijai.

X Pranciška Kalnienė iš 
West Side susirgo ir randa 
si Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Kambario No. 214.

Nuo 63-čios gatvės ir Win- 
chester avė. buvo pavogtas 
automobilis.

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

X Pas biznierius P. ir O 
Miliauskus, 1425 S. 49 Av., 
Cicero, atidaryta “Draugo’ 
ir “Laivo” stotis.

✓
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