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RUSAI PERSKYRĖ NACIU KARIUOMENES
MARINAI ATMUŠĖ JAPONU ATAKA
Įsitvirtina savo vietose Cape Gloucestery

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, sausio 5.—Anot 
šios dienos komunikato, U.S. 
marinai atmušė pirmą dide
lę japonų ataką ant jų Cape 
Gloucester pozicijos, tuo su
stiprindami savo poziciją 
ten. Kovoje marinai užėmė 
200 japonų kareivių. Tias ja
ponų dalinys matomai buvo 
siunčiamas sustiprinti japo
nų garnizonus, kurie vis 
silpnėja prieš amerikiečių ir 
australiečių spaudimą.

Gen. MacArthur praneši
mas sakė australiečiai jau 
praėjo pro Sialum, Naujos 
Gvinėjos Huon pusiausaly, 
ir varosi į Kelanoa, o ame
rikiečių 32-oji divizija kon
soliduoja savo pozicijas Sai- 
dor apylinkėje.

Orinėse atakose anit priešo 
bazių, daugiausia bombų — 
32 tonai—buvo numesta ant 
Lakūnai aerodromo, Rabau- 
le. Mūsų lakūnai numušė 11 
iš 30 priešo lėktuvui.

Kiti Amerikos lėktuvai 
atakavo pastatus Atamboea, 
Timor saloje, ir puolė aero
dromus ir prieplaukas prie 
Panapai ir Kavieng, kur su
kėlė didelius gaisrus.

Wide įlankoj, Gasmata 
apylinkėje, kiti lėktuvai ap
šaudė priešo kareivines, ir 
sužalojo keturis priešo lai
vus, o Cape Hoskins aero
drome apšaudė sandėlius. 
Vidurinieji bomberiai ataka 
vo reikmenų krovinius Buka 
aerodrome, ir priešo pozici
jas prie Torokina upės.

---------------------- i---------------------------
IŠVARGĘ TRAUKIASI ATGAL Berlynas pripažįsta, jog dabar kovoja 

rusus dviejuose frontuose
Perkirtimas įvyko į Naciai bando laikytis 

vakarus nuo Kievo Dniepro užlenkime
STOKHOLMAS, sausio 5. LONDONAS, sausio 5. — 

—Vokiečių militarinio štabo Nacių aukštos komandos ko- 
narys šiandien prisipažino, munikatas pranešė jog vo- 
jog rusai perskyrė nacių žie-1 kiečių kariuomenės evakua- 
minę liniją rytiniam fronte, i vo rytinę dalį Berdičev mies 
Vokiečiai nė nebando nuslėp! to, 25 mylias į pietus nuo

U.S. lėktuvai bombavo 
japonu bazę Siame
CHUNGKING, sausio 5.— 

Amerikos 14-tojo aviacijos 
dalinio lėktuvai pirmadieny 
skrido giliai į Thailandą, ir 
numetė 10 tonų bombų anit 
japonų Lampang bazės. Nors 
dėl didelių debesų nebuvo 
galima pastebėti visų atakos 
rezultatų, manoma daug bom 
bų pataikė į taikinius ir iš
degino priešo įrengimus.

Lengvieji bomberiai tuo 
pat metu atakavo japonų 
laikomą Pingka miestą, va
karinėj Yunan provincijoj, 
kur pataikė į amunicijos 
krovinį ,?r sukėlė didelį gais
rą. Lėktuvai tuomet apšau
dė miestą iš kulkosvaidžių 
ir lakūnai sakė palikę dides
nę dalį miesto liepsnose.

Pranešimas sakė visi mū
sų lėktuvai saugiai grįžo.

Kinai užėmė miestus 
aplink Yangtze uostą
CHUNGKING, sausio 5.— 

Aukštos komandos praneši
mas sako kin:ečiai kareiviai 
užėmė visus miestelius ap
link Owchihkow, japonų oku 
puotą uostą prie Yangtze 
upės, į šiaurę nuo Tungting 
ežero, ir šiuo laiku artinasi 
ir prie to miesto pakraščių.

Rusų raudonosios armijos puolami vokiečiai ilgu frontu traukiasi namų Ink. Per 
radio gauta ši nuotrauka rodo, kaip suardyta, sudemonalizuota ir išvargusi vokiečių 
kariuomenė per purvą skuba Lenkijon. (Ac me-Draugas telephoto)

Rusai ir vėl pareiškė savo pretenzijas
r

prie Pabalčio valstybių
Atsisuko prieš Willkie, liepia tylėti

MASKVA, sausio 5.-Ofi- j1”* R,u8ija- Pra’da “k® P° 
straipsnis atlikęs kaip tikcialus komunistų partijos 

organas, Pravda, šiandien 
kaltino Wendell L. Willkie 
norėjimu amerikiečių tarpe 
sudaryti nepasitikėjimą Ru
sija. Pravda sakė Willkie 
bandąs prisivilioti amerikie
čius, kurie parodo Rusijai 
simpatiją, ir tuo pačiu nori 
įtikti ir Amerikos anti-ru- 
siškiems elementams.

Laikraščio straipsnis puo
lė Willkie parašytą straips-

Bombavo Marshall 
salasr; numušė 10 Zero

PEARL HARBOR, sausio 
5.—Adm. Nimiitz komunika
tas sakė Amerikos 7-tojo 
aviacijos dalinio lėktuvai 
pirmadieny atakavo japonų 
aerodromus ir kitus įrengi
mus trijuose Marshall saly
no atoliuose, ir 'orinėse ko
vose numušė 10 Zero lėktu
vų. Priešas pasiuntė 60 lėk
tuvų oran priešintis ameri
kiečiams, kas nurodo, jog jo 
aviacija tame salyne buvo 
nesenai sustiprinta.

Nimitz taipgi pranešė, jog 
10 japonų lėktuvų bombavo 
įrengimus Abemama atoly, 
Gilbert salyne.

KALENDORIUS
Sausio 6 d.: Trys Kara-

Vengrijos Parliamentas 
laiko slaptą posėdį
LONDONAS, sausio 5. —

Morocco radio, perduodamas 
Zuričo žinią gautą iš Buda
pešto, sakė Vengrijos Par
ito mentas suėjęs slaptam
posėdžiui, pasitarimui apie(nį, tilpusį New York Times, 
Vengrijos - Rumunijos nesu-1 kuriame Willkie ragino ame 
tikimų dėl sienų. Į rikiečius nesėti nepaairikė-

ŪZEME DAR KELIS ITALIJOS KALNUS
Lėktuvai puolė nacių pozicijas Balkane

kuoneSĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 5.—šiandien.

pranešta, jog sąjungininkų 
kariuomenės, nežiūrint dide
lės nacių opozicijos, užėmė 
dar kelias svarbias kalnų 
pozicijas. Penktosios armi
jos kareiviai pasivarę dau
giau negu mylią į vakarus 
nuo Venafro, puolė ir užėmė 
vlteną 2,300 pėdų aukščio 
kalną, 2 mylias į šiaurry-

na-Migliamico keliu 
iki Tello.

Kanadiečiai šiuo laiku ver 
Siasi pirmyn pakely į stra
teginį Pescara uostą Adrija- 
tikos krante.

Amerikos didieji lėktuvai 
atakavo geležinkelių cen
trus ir tiltą prie Dupnitsa, 
50 mylių į pietus nuo Bulga
rijos sostinės, Sofija. Kiti 
Amerikos lėktuvai apmėtė

. Doboj geležinkelių centrą ir čius nuo San Vittore, tuo , ., , , , x .. . ., ,. _ , 1 stotį bombomis, ir atakavolaimėdami visuotiną kontro- , . . , . ,• A MM !»«<■ M ««• AM TAT*!/"1barakus ir kareivines 
Travnik. Abu pastarieji mie 
štai randasi netoli nuo Sara- 

Aštuntos armijos indėnai jevo, Jugoslavijoj, 
kareiviai pasivarė kelis šim Orinėse kovose numušta 
tus jardų į pietvakarius nuo du priešo lėktuvai. Visi mū- 
Tommaso, netoli Adrijatiko, sų lėktuvai saugiai grįžo.

lę toje dalyje vokiečių žiemi 
nės linijos.

priešingą tikslą, ir “sudrum- 
stęs ’ ’ Amerikos-Rusi jos san
tykius. Pravda ypatingai pa 
rodė pasipiktinimą, kam 
Willkie savo rašte diskusa- 
vęs Suomijos, Pabalčio kraš 
tų, ir Lenkijos problemas.

Perspėdamas Willkie ne
politikuoti su Rusijos prob
lemomis, straipsnio autorius 
rašė: “Jau laikas suprasti, 
kad Pabalčio problema yra 
Sovietų Rusijos vidujinis rei 
kalas, kuriame Ponas Will- 
kie neturi kištis.

“Kas tik interesuojasi tais 
klausimais turėtų susipažin
ti su sovietų konstitucija ir 
faktu, jog Pabalčio respub
likose įivyko demokratinis 
plebiscitas (?—“D.“ red.) 
ir Lai atsimena^ kad mes pa
tys galime efektyviai apgin
ti savo konstituciją.

“Kiek dėl Suomijos irLen 
kijos, neminėti jau Balkano 
valstybių, Sovietų Sąjung? 
g a1 i sudaryti reikalingas su
tartis su tais kraštais ir ne
reikalauja p. Willkie pagal
bos.”

Pravda taipgi kaltino WiLl 
kie “pasiskolinimu” iš vo
kiečių propagandos.

Savo rašiny, Willkie pa
brėžė, jog Jungtinės Tautos 
turi “įtikinti” Rusiją gva- 
rantuoti jos mažųjų kaimy
nų—Lenkijos, Suomijos, Pa-

Vėl sueis tartis 
algų pakėlimo reikalo

WASHINGTON, sausio 5. 
—Prez. Rooseveltas įsakė 
specialiai tarybai ir vėl su
sirinkti ir aptarti geležinke
lių darbininkų algų pakėli
mo reikalą, kuris dar neiš
rištas. Prezidentas reikalau
ja raporto iš tarybos ne vė
liau negu 30 dienų po pasi
tarimo. *

ti faktą, kad rusų ofensyva 
perskėlė vokiečių linijas Ki
evo sektory, ir tuo sudarė 
du atskirus frontus, vieną 
360 mylių, kitą 480 mylių 
ilgumo.

Švedijos koresponde n t a i 
sakė jiems nupieštas labai 
juodas vaizdas.

Vokiečiai nurodo, jog jie 
nemano, kad jų armijos ga
lės kontratakuoti ir atsiim
ti savo pozicijas. Jie teigia, 
tačiau, jog dėl frontų ilgu
mo, rusai negalės jų linijų 
suspausti.

Vokiečiai militaristai ne
nori kalbėti apie sąjunginin
kų daromas atakas ant Pran 
cūzijos krantų, kur, sakoma, 
naciai turi įrengę “rakieti- 
nes kanuoles.”

balčio valstybių ir Balkanų
___  , —teritorinę ir politinę čiely-

liai; Senovės: Arūnas irGar-i ’ j"” , **•"''*, be.. s i?*.a t .!ir užeme vieno kalno viršū- Nors prastas oras sulaikė
spe . a įsio kV nę. Vakar dienos praneši- lėktuvui veiklą virš kovos Nors Lietuvoje nebuvo jo-;
j- ea r u vi mag jnjgnaį kareiviai fronto, lėktuvai visvien ata- kio plebiscito, rusai vis ban-

užTmė kalną pusantros my- kavo gazolino krovinius ir do įtikinti pasaulį, jog lietu- 
lios į pietryčius nuo San geležinkelio tiltą prie Balso- viai patys pasirinko vilkti 
Tommaso, ir pasivarę Orto-1, rano. rusų jungą.

ORAS
Giedra ir šalčiau.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ JUGOSLAVIJOS—Mar 

šalo Josip Broz komunikatas 
sakė jugoslavai partizanai 
atsiėmė vieną salą netoli 
Dalmatijos kranto, ir tęsia 
savo ofensyvas prieš vokie
čius veik visuose frontuose.

IŠ ALŽYRO — Vėliausio
mis žiniomis, ^vokiečiai inži
nieriai skuba baigti naują 
apsigynimo sieną Italijoje, 
žinoma taipgi, jog vokiečiai 
šiuo laiku priruošta rezer* 
vus, ir bendrai ruošiasi il
gam karui.

IŠ LONDONO — Ameri
kos lėktuvai atakavo du na
cių aerodromus Prancūzijoj,

Lenkai vengs rusų;
kovos prieš nacius

LONDONAS, sausio 5. — 
Lenkijos vyriausybė ištrė
mime šiandien intimavo, jog 
Lenkijos požemis toliau tęs 
opoziciją vokiečiams okupan 
tams ir vengs visokių susi
rėmimų su rusais žygiuojan
čiais per Lenkiją, bet nuro
dė, jog rusams nebus rodo
ma didelė kooperacija.

Savo oficialiam pareiški
me, lenkų vyriausybė sakė 
įsakiusi lenkų požemiui ko
operuoti su rusų komandie- 
riais jeigu įvyktų naujas 
rusų-lenkų santykių užmez
gimas. Pareiškimas sakė jei
gu būtų buvę normalūs san
tykiai, lenkai būtų koordi
navę savo veiklą prieš vokie
čius drauge su rusais.

BRITAI VĖL ATAKAVO BERLYNĄ
Puolimas sekė rekordinę dieninę atakg

Žitomiro, kur savo laiku bu
vo įsteigtas vokiečių Ukrai
nos štabas.

Rusų kariuomenės varosi 
per vidurinę Ukrainą, ir už
ėmė Bela.ya Tserkov tvirto
vę, 50 mylių žemiau Kievo, 
norėdami apsupti suvirš 500, 
000 vokiečių kareivių Dniep
ro upės užlenkime. Vokiečių) 
pranešimu, naciai atmušė 
rusų atakas kituose Berdi- 
čevo sektoriuose.

Vokiečiai taipgi įtvirtino, 
jog “pakartotinos ir stip
rios” rusų atakos buvo at
remtos į pietus ir vakarus 
nuo Žitomiro, ir kad' rusų 
bandymai atsiimti vokiečių 
naujai laimėtas pozicijas į 
šiaurvakarius nuo Vitebsko 
taipgi buvę atmušti.

Berlyno radio kalbėjo apie 
“labai aštrias” kovas, o ru
sų pranešimai sakė didžio
sios kovos išvaryti nacius iš 
Dniepro užlenkimo jau pra
sidėjusios. Žinios iš Maskvos 
nusakė, jog vokiečiams už
lenkime, jau ir taip apsup
tiem nuo Kievo iki Čerkasy, 
gręsia toks pat likimas ko
kio sulaukė nacių armijos 
Stalingrade. Vienintelė 
jiems išeitis būtų pasitrau
kimas per Bugo upę į Ru
muniją.

Šiauriniam pietinio /ron- 
to gale, kur kiti rusų dali
niai. peržengė per Lenkijos 
sieną, rusai atmušė dideles

r

nacių kontratakas.
Toli šiaurėje, Gen. Bagrar- 

mian kariuomenės be persto- 
jimo puola vokiečius saugan 
čius Baltijos frontą. Rusų 
biuletenis sakė dar 1,100 na
cių užmušta į šiaurę nuo Ne- 
velio, užimta dar 100 kaimų, 
ir naciai pavaryti nuo Nevel- 
Velikie Lūki geležinkelio.

LONDONAS, sausio 5.— 
Britų Mosąuito bomberiai 
vakar naktį dar kartą ata
kavo išgriautą Berlyną. Tai 
buvo trečia; ataka ant Vokie
tijos sostinės šiais metais. 
Kiti britų lėktuvai tuo pat 
metu puolė taikinius šiauri
nėj Prancūzijoje.

šios atakos sekė rekordi
nę ataką, kurią išnešė apie 
3,000 sąjungininkų lėktuvų. 
Amerikos didieji bomberiai 
numetė daug tonų bombų 
ant laivų statybos centrų 
Kiele, -ir ant geležinkelių

Dideli kiekiai britų ir ame 
rikiečių lėktuvų puolė taiki
nius Prancūzijoje per ištisą 
dieną. Visose vakar dienos 
atakose sąjungininkų lėktu
vai numetė suvirš 3,000 tonų 
bombų.

Vokiečiai sušaudė 20 
savo aukštu karininku

BERNAS, sausio 5.—Anot 
žinių gautų iš patikimų šal
tinių, naciai šiomis dieno
mis sušaudė 20 aukštų ka
rininkų iš Varšuvos garni-

Są jungininkai prarado 25, zono, neva už suokalbį prieš 
lėktuvus, kas skaitomas La-l Reichą.
bai mažas skaičius dėl tokių Į ---------------------
didelių atakų. Mūsų lakūnai IŠ CHUNGKING — Klni-
numušė 17 priešo lėktuvų, jos informacijų ministro pra
kurie pakilo jiems priešintis, nešimu, Kinijos kariuomenės 

Visi britų lėktuvai saugiai yna pasiruošusios bendrai
grįžo iš naktinių atakų. A- 
merikiečini, kurie atakavo

Muenstery, šiaurvakar i n ė j Kielą skrido daugiau negu 
Vokietijoj. . į 1,000 mylių į) abi puses.

kontrofensyvtU prieš japo
nus. Ta ofensyva priklausys 
nuo sąjungininkų veiklos ki
tuose frontuose.
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IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
kitės pirkdami U. S. War 
Bonds, kad greičiau karą lai
mėjus ir Lietuvai atėjus į 
pagalbą išsivaduoti iš žiau- 

Srovinis Detroito lietuvių riųjų okupantų.

Lėktuvo-ambu- 
lansoo reikalu

dr-jų centras sėkmingai dar
buojasi, kad sukėlus $110,- 
000 nupirkimui ambulance- 
piane, ant kurio bus užra
šytas Detroit lietuvių var-j 
das. Atsiminkite, lietuviai, 1 
kad šis centras darbuojasi 
lietuvių vardui pakelti. Pir
kite War Bonds per šį ko
mitetą, tada jūsų pinigai 
skaitysis lietuvių vardu, nes 
per kokią įsta’gą yra War; 
Bonds parduodami, tos įstai
gos ir vardas skaitomas.

Visa eilė veiklių moterų, 
merginų ir vyrų pardavinė
ja War Bonds. Pirkite per 
juos. Visų pirkėjų vardai 
skelbiami laikraščiuose.

Draugijų centras vasario 
13 d. bendrai minės Lietu
vos Nepriklausomybės 26 m. 
sukaktuves. Programa bus 
įvairi. Paminėjimas įvyks 
Lietuvių salėj. Toji diena 
lietuviams patriotams bus 
labai reikšminga. Atsiminki
te L’etuvos nepriklausomy
bės dieną ir prie jos reng-

$500
$500
$200
$200
$150

KIEKVIENO AKĮ PATRAUKIANTI IŠKABA (BILLBOARD)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mua 2» metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir tolirfegystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone TAROS 1X73

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (eolo; 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Štai, vardai pirkusių bo
nus:

Mrs. Olga Tonn už $2000 
Frank Walutkavich $1500 
Mrs. Marie Klapitas $1000 
Stanley Klapatas $1000 
Jos. ir Rose Miknis $1000 
Fel. ir Ann Armon $1000 
Charles Walls už $1000 
L. Stuart Miners už $500 
Mrs. Molly Yucdzu-

kinas už .............
George Kasė už ..
John T. Lee už ...
David W. Kupinski 
Mrs. Pauline Guest
Mrs. Martha Praedii $150 
A. Markovich už .. $125 
Po $100 pirko: D. Širvis, 

Alfred J. Worden, Mrs. V. 
Motuzas, Mrs. Nellie Kibort, 
John Kibort, Anthony ir Ann 
Kudzius, John Petriks, An
tanas Kalvaitis, Harry A. 
Kap Gurauskas, William Scha- 
run, Anna, Prezgint, John P. 
Paulikas, Dr. John S. Mstes, 
John R. Tatu, Mrs. Marcella 
Victor, Amy Eilėn Heard, 
Joseph Walukionis, Elmer 
Chaplain, Karolina Drakow, 
Anton Alexsini?s,
Svarath, Mary Svarath, He- 
len Svarath, Jane Svarath, 

Po $75.00: Ann Jacobs. 
Po $50.00: Jane Angeline 

Dubill, Mrs. Elsie Wolfe, Jo
seph Richard Macsik's, An
na D or Arnold Kudzius, An
na D or Joseph A. Kudzius, 
Stella B or Mrs. Rose Mik
nis, Mary Walls,

Mistele Caal Co., Detroit, Mich., vienoj vietoj įrengė čia nufotografuotą 50 pėdų 
ilgumo iškabą. Vaizde matome tuščias Jungtinių Tautų kėdes ir viršuje pastatytą klau
simą: “Ar Jis (Kristus) bus pakviestas atsisėsti prie taikos stalo?” Mihtį tokiam vaiz
dui davė laikraštis “Michigan Catholic”, tiktai orig'nale Kristus sėdi prie taikos stalo 
tarp tuščių Jungt. Tautų kėdžių ir kviečia vadus. Pažymėtina, kad tos anglių kompa
nijos galva nėra katalikas. (NCWC-Draugas photo)

ridon, Richard Kasė, Gene- 
vieve A or Mrs. Rose Mik- 
n s, Anna Norkiewicz, J. To- 
maaai.

Mirė sena Detroito 
gyventoja a

Elzbieta Valioniškienė mi
rė sulaukus gilios senatvės. 
Gimusi Lietuvoj, Suvalkijoj, 

. „ I Šventežerio parapijoj, velio
nė paliko geroj lietuviškoj 
ir katalikiškoj dvasioj Išau
gintą šeimyną: keturias dūk 
teris, vieną sūnų, dvylika a- 
nūkų ir penkis proanūkus.

Valioniškių šeima į De
troitą atvyko. 1912 m. Tuo 
laiku buvo tik viena lietu- 

Eugene v;ų Šv. Jurgio parapijia. Ka-

lietuvybę, sugebėjo tą dva
sią perduoti ir savo dukte
rims, kadangi jos darbuojas 
tautos reikaluose be ii orga
nizacijose. Prie velionės kar
sto matėsi labai daug šv. 
Mišių aukų ne tik iš De
troito, bet ir iš kitur; iš 
Chicago net 11.

Iškilmingos laidotuvės bu
vo iš Šv. Antano bažnyčios. 
Graudų ir šeimai užjaučian
tį pamokslą pasakė klebonas 
kun. I. Boreišis. Palaidota 
Mt. Olivet kapinėse.

Laidotuves tvaike D. Bra- 
Koresp.

reiškiame gilios užuojautos. 
S. ir B. Druškauskai, J. ir

R. Mikniai, P. ir E. Moliai ir
S. V. Stepulioniai.

(Nukelta į 3 pusi.)

zis.

inai
V’- dukterims:

Elzbietai

W.alls, Ann Rabar, Frank H. dangi velionė buvo dar stip- 
Mellon, John Tufą, Rozaliai ri sveikatoj, tai ir stojo į 
Stavsunas, Joseph LuckyJ darbą parapijoj bei draugi-

Mirus 
Valionis^
Marijonai Piasčikienei, Mag 
dalenai Stankienei, Elzbietai 
P3urazienei, Onai Paurazie- 
nei, sūnui Vincui Valioniš- 
kiui ir visiems liūdintiems

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1* s

nk viens poni aklų visam gyveni
mui. Sauroklte jas leisdami lies- 
samlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kurią resljimo mokslas 
gali sutelkti.

M BUETAI PATYRIMO 
fSfetaktaM akinių, kurio prašalt

am visų aklų įtempimų.

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

F... orjtdMBrrhisTAl ;
1801 So. Ashland Avenne

Kampas lt-tos
"MsCooasi C ANAU 0523, Chicago

A* OFISO VALANDOS i ' 
Kasdien »:!• a. m. Iki l:>0 >. m.

Trodlad. ir leltad. 1:11 a. m. 
iki T:00 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Kverything In the line of 

Fnrnitnre

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Kepresentatlve.

SHOVVltOOMS IN 
MEliCHANDISE MAKT
Por appointment call — 

KEPUBLIU 6051

DAPGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Avė., Chicago. III.
Telefonas — GROvehill 2242

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
} NedėUomia pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Dora Mockus.
Po $25.00: Isabelle Shark,

Josephine Paulikas, Irenej 
Karalunas, Ignas Stavsunas, 
Wanda Stelmaszak, Herman 
W. Heinrich, Dennis P. Wor-j 
den, Marlene J. Wyzykowski,| 
John Jablonskį, Jack Wrį 
Heard, Leon Robt Mirai, Ba
rbara Mirai, Mrs. Rafila E-1

jose. Tiktos reikaluose pri
sidėjo aukomis. Mylėdama

KLAUSYKITE-

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 9114

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

RYTINĘ RADIO
PROGRAMASOPHIE BARČUS

Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, išskiriant 
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

DR. G. SERNER
UCTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas
TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivu Akis 

Ištaiso.
Ofisą Ir Akinių Dirbtuvė 
8491 SO. HALSTED ST. 

Kampu 84th Street 
Valandos nuo 10 Ud 4j nuo 9 Qd 9

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman 
tinius žiedus, Rašomu Plunks
nų ir kitas
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA- _ 
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą 
Munkališkų Instrumntų, Muzi 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių a 
daiktų.

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Boa. Tel. GROvehill 0617 
Offlee TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2428 West Marąuette Road

TeL YARds 2240

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite į mūsą jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir ankštą rūšį LENTŲ—M1LLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažu, porėtų, vilkų, skiepų ir Betų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAYIMA8 IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALE8MANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki S:30 valandos popiet

>kių muzikalių

Taiaom Laikrodžiu, Laikro
dėliu, žiedu, Rašomu Plunk

to1 Muzikalius Instrumen-

JOHN A. KASS
JEYVELRY — WATCHMAKEK 

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Pitone: LAFAYETTE 8917

tat

EXTRA1 EXTRA!
Permainyta, 

vardas ir 
adresas

Lletuvlftkas
Žydukas

RE M K IT H 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

M. KAOTER, sav.
MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St. 

Phone YARDS «OM
~ - »•.>,*. ...••e H. «e. I...

• [ARMINGS

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINAN8IN1AI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Pederal Savings and Loan In
surance Corp. Jūaų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI: ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALLMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. , 3236 30. HALSTED 8T.

X

v

Ofiso TeL VIRglnla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
OTRTTOJAB B CBRURGAB 

<187 Anfter Aveme
Ofise vaL: 1—1 Ir 5-8:90 P. 1L 

Trefiadlenials pagal sutartį

TeL YARds 5921
KENtvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIE2LS »
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cerraak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Bekimid., Trečiad. ir šeštadienio 
:• vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
S241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 ’

DR, P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
•TIFITOJAS IR CHIRURGAS 

m AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 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 sayo rauko-

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. W este ra Avė. 
OFTSO VALANDOS:

Popiet nuo 1 ūd 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicerą 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ta* Penktadieniais
VaL: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P. 1L 
n<7 S. Hafeted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečladieaiato 
ir šeštadieniais 

Valandos: 8—6 pop(st

’Ą

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Re*. TeL: MIDvray 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. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tei. I^Fayette OOM

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm, Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;

Penktad. 8:30 iki 9:29 vak. 
fteštad. 6 vaL iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal vnsitarimą 

Tikėjimas ir dora žmogui 

duoda gyvenime stiprybę ir 

jėg4. F'
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HELP VVANTED _ VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Pearbom Street 
Tel. RANdolph #48S-»489

REIKIA
VYRŲ

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commlaston nu- 

statymai reikalauta kad (iaiuru- 
nvas darbininku turi Įsigyti Pa- 
liuosnvlmo Raštų. (statement of 
avali&billty ) nuo dabartinės dar
bo fstaiiros — ar nuo War Man- 
poweb Oommisslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrink lt ar lūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga paliuosa- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo ištaigoms daug laiko.

REUP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atstš&uklt J Colonnade KambarJ. 

EDGEVATER BEACH HOTEL 
8849 Sberidan Rd.

CANVAS DIRBTUVĖJE 
SIUVĖJU — FLOOR VYRŲ 

SPLICERS — TRUUKERS 
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Pradžioje 70c j valandą.. 
Piece work rata iki $1.00 i vai.
AMERICAN CANVAS CO. 

3812 S. Wabash Avė.

REIKIA 
DARBININKŲ 
ATSIŠAUKIT I

2531 W. 48th STREET 
MATYKIT MR. HASSOLD

Amžius nesvarbu.—Taipgi atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
liuosuoti iš ginkluotos tarnybos.
Dėl jdomių karo darbų moderniš
koje gurno dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nuo gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.
Mes siūlome sekančius patogumus 

apart kitų dalykų:
GRITPfiS GYVYBES APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PLENĄ.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ.
MAUDYKLES (SHOWERS) IR 

KITUS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DEL PATO
GUMO MUSŲ DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visą 
laiką virš 40 vai. į savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI 

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

LION MFG. CORP.
100% WAR W0RK 

OFPERS YOU
1 BEST N. W. SIDETRANSPORtatlon
2 STEADY. REGULAR WORK
S OVERTIME atTIiME * ONE-HALF
4 10% BŲNITS FOR NIGHTS
5 VACATIONS WITH PAY6 CAFETERIA AND CANTEEN
7 HOSPITALIZATION INSURANCE.

FOR
TOOLMAKERS
SURFACE GRINDERS
BROWN & SHARP SETUP 
MACHINI8T MAINTENANCE OlLer 
PLANT MAINTENANCE HELPERS 
PLANT MAINTENANCE LABO R e ra 
KING8BURY HELPERS
THREAD MILLERS
FLOOR — BENCH INSPECTORS 
DRILL PRESS OPERATORS 
BURRERS
MI8C. MACH. SHOP HELP 
MULTIPLE 8CREW MACH. OPRS. 
PLATER HELPERS

No experience:
Brlng Birth Certlficate. 

APPLY 2640 BELMONT

PORTERIŲ
Dieną ar naktimis vyrų. Pastovūs, 

lengvi darbai, gera mokestis. 
Atsišaukit 1 

THE KOMISS CO.
100 N. State St.

DARBININKŲ
UŽDIRBKIT IKI $55 SAVAITĖJ 

PR1SKAITANT VIRŠLAIKĮ
Patyrimo nereikia. Darbai viduje 
ir sausi. Patogios darbo sąlygos.

I .
Atsišaukit tuojaus į

S. Silbermn & Sons
1117 W. 35th St.

PANCY SII.K SPOTTER 
Atslšaukit j Valet Shop 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sberidan Rd.

PLUNKSNŲ PLOVĖJŲ
Patyrimo nereikia. 60c J vai. 66 vai. 
j savaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai. 
100% karo darbai. Pastovūs po karo 
darbai. Geros darbo sąlygos.

AMERICAN 
FEATHER PRODUCTS 

2801 S. Halsted
REIKIA—FIRST CLASS TROKAME 
VAIRUOTOJŲ dėl wholesale grocei 
įstaigos.
SEE & COMPANY 420 W. 79th St

PLATINKITE “DRAUGĄ’1

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

GERA VIETA DIRBTI
MALIAVOS DIRBTUVfiS DARBININKŲ REIKIA

PRIE PASTOVIŲ DARBŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

MOKESTIS LAIKE MOKINIMO 
MALIAVOS GAMINTOJU — CAN FILLERS 

PAKUOTOJŲ — TROKERIŲ
Gera transportacija: Imkit Western Avė., Roosevelt Rd. ar Ogden 
Avė. gatvėkarj. Douglas Park “L" ar CB & Q gelžkello traukinj.

HOOKER GLASS & PAINT MFG. CO.
1454 S. Western Avenue

Klauskite Snperbitendent.

VYRŲ IR 
VAIKINŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
PRIE ABELNŲ 

DIRBTUVES DARBŲ.
PATYRIMO NEREIKIA 
Dieną ar naktį šiftai.

Premijos rata naktiniame lifte. 
Dykai apdrauda ir hospitalizacijos 

pienas.
ATSISAUKIT 

EMPIX)YMENT OFISAN
Pirmad. perdėm šeštad.;

8:30 ryto iki 4:80 pp.
Sekmad. 12 pietų iki 4 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DEL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palutais

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

Ii DEIROIT
iniu-žinelės

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Alga $77 iki $80 j mėnesi- 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6841 Sberidan Rd.

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvėje darbų.

F E D E R A L' 
PURE FOOD CO.
4864 S. Halsted St.

(Rear Bldg. — Srd Floor)

MERGINOMS
MOTERIMSI

Štai tikra proga išmokti naudingą 
ir įdomų amatą.

Puiki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite į

ADMIRAL RADIO
3815 ARMITAGE AVĖ. 

4150 N. KNOX AVĖ.

X Kl. Volteris Stanevičius 
švenčių progu atostogas pra 
leido pas tėvelius. Per vi
sas šventės dienas šv. Jur
gio bažnyčioj vargonais gro
jo.

Kl. Stanevičius lanko Cin- 
cinnatti seminariją. Su juo 
sykiu yra ir kl. Charles Mar
cinkevičius, detroitietis, kl. 
Volter Judis iš Grand Ra- 
pids, Mich. Visi trys savo 
tarpe turi lietuvių kalbos pa
mokas, tik nusiskundžia ne
turį lietuvių gramatikos. Ko
respondentai žadėjo jiems 
parūpinti.

X Lt. Jonas Stanevičius, 
iš Londono, lt. Petras Medo- 
nis, Jr., iš. Sicily, kūčių va
kare tėvams prisiuntė po

VYRAI IR MOTERYS

Vyrų
Assemblers, Foundry Pagelbininkų 
ir Machine Shop Darbininkų. Lai
kas ir pusė virš 40 valandų.

Taipgi reikia:
'MERGINŲ STENOGRAFISČIŲ

W. D. ALLEN MFG. CO. 
5650 W. Roosevelt Rd.

MERGINŲ
MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
DARBAI NAKTIMIS

ARNOLD
SCHWINN

’ & CO.
1718 N. KILDARE
. CAPITOL 3000

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ.
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
6 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. ę

2742 W. 36th PLACE

pintinę rožių ir kitokių do
vanų. Tėvams tai buvo dide
lis džiaugsmas šventes pra
leisti su mylimų sūnų dova
nomis.

X Lilija Aleknaite iš Ha- 
milton, Ont., švenčių proga 
svečiavosi pas tetą ir dėdę 
Juozą ir Julę Medinius. Pir
mą kartą atvyko su moky
tojomis pamatyti Detroitą, 
kurio įdomumus darbuotojai 
Mediniai plačiai aprodė.

X Detroito anglų laikraš
čiuose reikalaujama darbi
ninkų, o nerašoma., kad kai 
kurios dirbtuvės jau atlei
džia darbininkus. Lietuviai, 
būkite atsargūs. Nevažiuo
kite čia darbo ieškoti, kol 
nesusižinosite, apie darbus.

X Lietuvių vedamas U. S. 
War Bonds vajus progresuo
ja. Pardavėjai kiekvienas 
stengiasi daugiau parduoti 
už kitą. Kaiiy biznreriai, taip 
ir darbo žmonės War Bonds 
perka.

Atsiminkite, kas per De
troito Lietuvių Draugijų 
Centro Komitetą pirks bo- 
nų, skaitysis lietuvių Vardu 
užrašytas valdžios knygose. 
Detroitieč’Iai lietuviai sukels 
$110,000 bonais ir bus užra
šyta lietuvių vardas ant am- 
bulra inso-ilėktu vo.

Lietuviai, pasirodykime e- 
są lietuviai! Pirkime per 
srovių komitetą, šios šalies 
yra taip sutvarkyta, kad per 
kokią įstaigą pirksite bonus, 
tos įstaigos ir vardas turės' 
kreditą. Atsiminkite lietuvių 
komitetą ir per jį pirkite.

Koresp.

_ VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis
✓

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GIHIttŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers 

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS
★

MERIT DIRBTUVE
Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos |sidirbtl 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.
★

Dirbtuvės tvarkoma Oantem pristato valgius kašto kaina.
Jai dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų.

Danty Machine Special+ies, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

** MOTERŲ ** 
KARO DARBININKIŲ 

250 - MOTERŲ - 250
REIKIA

TUOJAU
PRIE GAMINIMO SVARBIOS 

KARO MEDŽIAGOS

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo 

AssemMy 
Inspection ir 

Machine Darbų
Darbai dieniniams ar naktiniams 

liftams.
Labai gera mokestis. Geros 

darbo sąlygos.
Skanūs valgiai iš mūsų Canteen. 

Hospitalizacijos pienas ir 
apmokamos atostogos.

MATYKIT MR. DANICEK 
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atainešklt pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS
ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp.

DOUGLAS PARK "L" IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c | valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 
Ekstra premija dirbant vakari

niais ar naktiniais liftais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas.

• ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm fieštod.
8:80 ryto iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

Merginų 
Moterų

Prie lengvų, malonių, švarių dar
bų. Patyrimo nereikia. Ne prie 
mašinų. Pilnam ar daliniam laikui 
dėti spausdintas korteles j boksus. 

Puiki transportacija.

PETER L. McQUILLAN
626 S. Clark Street 

4th Floor.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų Įdomių 
moderninėj dirbtuvi 

ilškai.asmenį

karo darbų 
įtuvėj. Atsišaukite

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

PIRKITE PA8 TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”.

VYRŲ IR MOTERŲ
Prie Abelnų Lengvų 

Dirbtuvės Darbų
ASSEMBLERS
INSPEKTORIŲ
DRILL PRESS OPERATORIŲ

Dieną Ir Nakt| Darbai.
Patyrusių ar ne.

Gera alga — pastovūs darbai.

A. B. EQUIPMENT MFG. 
COMPANY 

2133 W. Fulton St.

PIRKITE KARO BONUS! Skelbkitės Dien. “Drauge99

WANTED 
TYPIST-CLERK 

PERMANENT 
POSITION 
PLEASANT 

Workinq Conditions 
Apply

CHICAGO 
CARTON CO. 

4200 S. Pulaski Rd.

Kad būtum sveikas, su 
tvarkyk laiką darbui, poil
siui ir miegui.

Pittsburgho Žinios
North Side

štai, vieni metai vėl nusi
rito į praeitį. Naujuosius 
1944 metus pradėjome, regis, 
gana gražiai. Nors galva bu
vo truputį sunkoka, šv. Mi
šių tačiau neapleidome. Šiaip 
taip suskubome ant dvyliki- 
nių. Nenorėdami būti gyve
nimo storžieviais, gerai ži
nodami savo silpnybes, nei 
nepretentuodami į laisvuo
sius komedijantus, drįsome 
sulenkti kelius prieš Visatos 
Sutvėrėją, karštai pasimels
ti ir paprašyti palaimos sau 
ir saviškiams. Reikia drąsos 
(courage) savo klaidas, savo 
silpnybes išpažinti Dievui- 
Žmogui, sulenkiant prieš Jį 
kelius ir nulenkiant išpuikė- 
jusią apituštę galvą. Lais
vamaniams ir kitiems pana
šiems tos drąsos matyt trūk
sta.

Sausio 2 d. mūsų kleboną 
atlankė artimas kaimyhas 
kun. P. Lunskis su kun. dr. 
Širvaičiu, kuris Kalėdų atos
togas praleido Šv. Vincento 
parapijoj, JEsplen. Kun. dr. 
Širvaitis gilina studijas Va
šingtono universitete. Nėra 
ko stebėtis, kad vizitos me
tu North Side nubalsuota, 
jog kun. dr. širvaitis anks
čiau ar vėliau “išrunys’’ į 
vyskupus. Tegul taip stoja
si. Tą pačią dieną North Si- 
dėn užsuko sesuo Felicija 
Espleno sesučių perdėtinė su 
seserim Josephine. Sesuo Jo- 
sephine sustiprinus sveikatą 
Mt. Clements, Mich., ir pa
viešėjus savo tėviškėje, De- 
troiH, sugrįžo į motinišką 
namą rekolekcijų. Pasistip
rinus ir dvasiškai išvyko į 

(Nukelta į 5 pusi.)

WA» DEPARTMENT 
HEADŪDARTSRS DISTRICT NO. 3 

8IXTH SERVICE COMMAND. ARMY SERVICE FOHCES 
aeou in« avie ovbba bldo.

m Monro soavii
CMICAOO, a. ILUMOIO

m asn.v uraa to.
IMDOOTIIIAl. OAFMTY DIVIB1OM

Vnn Cleef Brothere 
7800 Woodl«wn Avenue 
Chlcego, Illinole

Attentloni Mr. Paul Van Cleef, 
Partnor

RENDUOJASI

Renduojasl keturių kambarių Ge
tas. Ųėl tolimesnių informacijų, pa
šaukite telefonu sekančiai — VIR- 
ginta 1218.

★ For Sale I ~
★ For Help I
★ For Rentl
★ For Service 1
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In Amerldt’s Greatost 

Llthnanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1900 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAH-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★ik

23 Dacaabar 1943

Senti

The exoellent progreea nade by your Cempany in the 
reduetlon of aooldeata haa been oalled to attentlon.

Tour outatandlng aafety reoord of no loat tina aeel- 
denta durlng the pert year la a great eontrihutlon to the «ar 
effort, and your vary reaarfcable reoord of no loat tlae aeelaenta 
durlng the paat eleran yeara refleets eocsiatent and lntelllgent 
effort and oooperatlon on the part of Uanagenent, Superviaion, and 
all aaiployees. Tour Ccapany la to be hlghly eomended for thla 
achlovenent.

The oooperatlon of your Compaay with the Arny Service 
Poroea in an effort to ellalnate, not only loat tlae ln the pro- * 
duotion of eaeentlal «ar aaterlal, būt to guarantee the health 
and aafety of-the loyal aaployeee engaged ln thla vork, la vary 
oueh appreolated.

Wlth eongratulationa for the progreaa thua far attalned, 
and a wi«h for your oontlnued auooeaa ln thla laportant effort,
I aa.

DIRBTUVE PAGERBTA DEL NEPRARADIMO LAIKO
DfiLEI AKCIDENTŲ PER 11-ką METŲ*

National Safety Council kongrese, kuris įvyko Chicagoje praeitų 
metų rudenyje, VAN CLEEF BROS., gumos produktų gamintojai Chi
cagoje, gavo Garbės ženklą už atsižymčjimą saugume.

Faktas yra tame, kad VAN CLEEF BROS. yra nepaprastai saugi 
vieta darbininkams. Tą faktą pripažino Ir Karo Departamentas, kaip 
matyti iš laiško nuotraukos talpinamos viršuje. Tas laiškas buvo 
gautas nuo District Commander Pulk. C. J. Otjen. žinoma, tai yra 
už rekordą, kad per vienuoliką metų nebuvo prarasto laiko dėlei akcir 
dentų kas yra ypatingai svarbu dabar karo laike, nes tuomi yra su
taupoma žmonių pajėgos ir padidinama karo produkcija.



V DIENRAŠTIS DRAUGAS, GHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, saus. 6, 1944

^RAUGAS
? THE UTHUANIAN DAILY FRIEND

2884 South Oajtley Avė. Chicago, Ilttnoi
Pubiished Daily, except Sundayg,

. by the
LIVHUANIAN CATHOLIC PRESS SODIETY 
A metnber of the Catholic Press Associatiou

>6*80 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Oow<o; 3c per copy.

Advertisiug in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *. /........................... ...........................................
Itasel metų ...................................................... ................
Trims 1’*ižftsaToT*VT ........... .........................................
Dviem mėnesiams ................ ...............................................
Vienam m&nesiai ......................................................

$7.00
4.00
2.00
1.50

.75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metuos ................................... ...................
IPusei metų ......... . ..........................,....................................
Trims mėnesiams ........... ........................................
Dviem mėnesiams ................................................................
Vienam mėnesiui ............................................. ...............

$6.00
3.50
1.75
1.25
.76

Užsieniuose:
Metams ,.................................................................................  $8.00
Pusei metų ....................\.............................. ................... . 4.50
Trims mėnesiams ..................................... ........... ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Sendradarblama Ir lcoreapond<*r.tiuaa raitų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti 4r neprisinnfiiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai Ir pilkiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui. Ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštln nededamos.

Entered as secand-Claoo Matter March 31, 1916 at Chicago, 1U. 
Untnr the Ac t of March 3, 1879.

Ruttj armijoms einant į Lenkiją
HITLERIO “DOVANA STALINUI

1939 m. ėjo nelygi kova tarp Vokietijos ir Lenkijos. 
Nors lenkui armijos ir visuomenė heroiškai kariavo, ta
čiau negalėjo atsilaikyti galingiems .užpuolikams na
ciams. Kai Lenkija jatu veik visai buvo parblokšta, jos 
nugaron smogė ir Sovietų Rusija, kurios vadas Stalinas 
buvo jau kiek pirmiau susitaręs su Hitleriu pasidalinti 

' Rytų Europą. Dėl to, einant tuo susitarimu, 1940 m.
Stalinas ir Baltijos valstybes pasigrobė.

Bet susitarimas tarp dviejų plėšrių žvėrių — vilko ir 
meškos negi gali ilgai tęsėtL Dėl grobio kyla ginčai, 
pavydas ir, pagaliau, kruvinos peštynės. Lygiai taip į- 
vyiio su Hitlerio ir Stalino susitarimu. Hitleris 1941 me
tane sulaužė sutartį su savo “draugu” Stalinu visa 
savo galinga karo mašina puolė Sovietų Rusiją, pir- 
miausiai pavergiant Baltijos valstybes ir visą Lenkiją. 

AR IŠVADAVIMAS, AR AGRESIJA?

Sovietų Rusija, gavusi iš Hitlerio “dovaną” — Bal
tijos valstybes ir veik tpusę Lenkijos, neilgai ja džiau
gėsi, Pats Hitleris netrukus ją pasigrobė. Tačiau Sta
linas tos Hitlerio “dovanos” ligi pat šiol neišsižadėjo 
ir šiomis dienomis eina ją atsiimti, turėdamas galvoj 
ją pasilaikyti. Kai raudonoji armija peržengė Lenkijos 
sieną ,ir žygiuoja, pirmyn, susirūpinusi lenkų tauta pra
dėjo statyti klausimą — ar toji armija eina į Lenkiją 
kaipo išvaduotoja, ar kaipo pavergėja?

Vietoje susirūpinimas ir vietoje ta prasme statomas 
klausimas.

TAIP TURĖTŲ BŪTI

Nieks, berods, negali daryti sau iliuzijų, kad Len
kija, Baltijos valstybės ir kitos nacių pavergtos tautos 
bus galima išlaisvinti be fiziškų jėgų. Jėga jos buvo 
ušgšobto8 ir tik jėga jas galima bus atimti ir užgro- 
hiko. Kai Sovietų Rusijos militarinė jėga, stipriai re
miama Amerikos ir Anglijos, šiandien jau stumia na
cius lauk iš Lenkijos, rytoj jau gal iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir kitų, ne tik kad tam nieks nesiprie
šina, bet ir džaugiasi ir paramą teikia. Juk rusų. ar
mijos įėjo Lenkijon ir artinasi prie Baltijos valstybių 
sienų ne vien tik kaipo raudonoji armija, bet ir kaipo 
Amerikos, Anglijos ;r kitų jungtinių tautų sąjunginin
kė, kuri yra pažadėjusi vykdyti drauge su vakarų de
mokratijomis Atlanto Čarterio dėsnius ir prieš pora 
metų pasirašytą jungtinių tautų deklaraciją, kuri aiš
kiai kalba prieš agresorius ir už visų tautų, didelių 
ir mažų, laisvės ir nepriklausomybės latsteigimą.

Iš to išeinant, ir Lenkija ir Baltijos valstybės, rodos, 
turėtų būti ramios, nes laikantis teisybės ir visų jung
tinių tautų pareikštų karo tikslų, rasų armija, išvijusi 
nacius iš tų teritorijų, ten neturėtų pasilikti, bet v:są 
jų šeimininkavimą pavesti patiems atvaduotųjų tautų 
žmonėms, sudarant sąlygas (po visų jungtinių tautų 
atstovų priežiūra) atsteigti nepriklausomas ir demo
kratiškas valstybes, sudarant valdžios aparatus.

Aišku, ar ne?
Taip yra atstatomos visos kitos iš vokiečių ir japonų 

išlaisvintos teritorijos.

BET NEPAMATUOTŲ PRETENZIJŲ RUSAI 
NEIŠSIŽADA

Tačiau neramumą kel:a, kiek lenkuose, tiek lietu- 
yiuoee, tas faktas, kad Maskva ligi pat šiol vis dar ue*

išsižada Hitlerio duotos jai “dovanos”. Ji vis dar lai
ko, kad ta Lenkijos dalis, kurią Rusija gavo iš Hitle
rio, yra jos nuosavybė. Tokias pat pretenzijas Maskva 
teberodo ir prie Baltijos valstybių.

Ir todėl, kol iš Maskvos nesame girdėję aiškaus (pa
sisakymo, kad Stalinei režimas atsižvelgs į tų tautų 
troškimą ir šventas teises būti laisvomis ir nepriklau
somomis, tol Tetuviai, lenkai ir kiti belsis į Vašingto
no ir Londono vyriausybių duris, reikalaudami užtik
rinimo, kad rusų žygiai j Lenkiją ir Pabaltę nėra ag
resijos žygiai. Taip pat turės būti reikalaujama iš ame
rikiečių ir anglų prižiūrėti, kad, grįžę į tuos kraštus 
bolševikai, nebekankintų ir taip jau nacių nukamuotų 
žmonių ’štrėmimais į Sibirą, kalėjimais, kaip jie darė 
1940 ir 1941 metais. Laikiną okupacinę valdžią turės 
sudaryti ne vien tik rusai, bet visų jungtinių tautų 
atstovai.

AMERIKOS JĖGA IR TEISE

Baugina mus ir kai kurie laiknaščai bei visokie ra
dijo komentatoriai, kurie užsispyrę tvirtina, kad ten, 
kur rusų meška padės koją, ji ten ir pasiliks. Vadi
nas, kurias teritorijas rusaii užims, jas visas prisi
jungs prie Rusijos. Bet kur Atlanto Čarteris? Kur 
dingtų tie visi gražūs šūkiai, .karo pradžioj iškelti ir 
daug kartų pakartoti, kad kariaujama už visų tautų, 
nežiūr'nt jų didumo, laisvę ir nepriklausomybę? Pa
galiau, kur teisingumas ir paprasčiausias žmonišku
mas? '

Amerika, be kurios pagalbos Sovietų Rusija nebūtų 
atsilaikiusi prieš savo didįjį (priešą — Vokietiją, turi 
vis tik teisę p. Stalinui pasakyti, kad jis nesisavintų 
tai, kas jam nepriklauso, kad mėginimas prijungti prie 
Rusijos Baltijos valstybes, Lenkijos, Suomijos ir Ru
munijos dalis, tai yra agresija, imperializmas, pažei- 
džiąs pačius svarbiausius Atlanto Čarterio dėsnius ir 
sutrukdąs po šio karo atsteigti teisingą ir pastovią 
taiką.

Ir, reikia manyti, Amerika ta teise visa pilnuma pa
sinaudos, kad užbėgt,;i už akių naujiems agresijos ir 
trečiojo pasaulio’ karo pavojams.

J. E. Bernard W. Griffin, 
augzilerinis vyskupas Birm- 
ingham diecezijos, šiomis 
dienomis šv. Tėvo Pijaus 
XII paskirtas Westminster 
arkivyskupu, mirusio kardi
nolo Hinsley vietai užimti. 
Naujas arkivyskupas yra 44 
m. amžiaus, pirmojo pasau
linio karo veteranas. (NCW 
C-Dra.ugas photo)

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas

' SPAUDOS APŽVALGA 1
— t

Lietuva nenori nei nacių nei komunistų
“Garso” bendradarbis Rykštė rašo:

‘ ‘Arthur Krock, Cosmopolitan, November, 1943: ‘ ‘In
Lithuania, it is ėst imate d that at least 50,000 civilians 
have been deported to Russia”, toliau pat praneša, 
kad iš dokumentų, kurių komunistai nesuskubo išsi
vežti, paaiškėja, kokiais būdais ir priemonėmis ko
munistai rengėsi visus Baltiko valstybių gyventojus 
išgabenti iš savo šalių į tolimus Rusijos plotus; ten 
pat pažymi, kad daug nėščių moterų, vaikų ir liguistų 
žuvo kelionėj — kiti anglų kalboj laikraščiai nemažai 
rašo apie pavojų Baltiko valstybėms iš komunistų 
pusės. Nekalbam mes apie vokiečių žiaurumus, nes 
tikime, kad lanksčiau ar vėliau naciai bus nugalėti ir 
iš Lietuvos noromis ar nenoromis turės pasitraukti. 
Bet mes bijomės kaip nacių, taip ir komunistų. Mus 
nei truputį nepaguodžia, kad komunistai, kurie šian
dien yra Amerikos sąjungininkai, Baltiko valstybių 
atžvilgiu — yra didžiausi priešai. Juk jie akiplėšiškai 
pasisakė viešai, kad sąjungininkams apie tų valsty
bių nepriklausomybes nėra reikalo rūpintis. Esą 1940 
metais tų valstybių gyventojų buvo nubalsuota prisi
jungti prie komunistų rojaus. Apie Baltiko valstybių 
gyventojų balsavimą daug buvo lietuvių spaudoj ra
šyta ir anglų spauda biauriai šlykštėjosi ir piktinosi 
iš tokio niekšiško Baltiko valstybių gyventojų pasi
tyčiojimo. Mes žinom Amerikos aukštus pasauliui pa
reikštus dėsnius ir mes nuoširdžiai linkim Amerikai 
nugalėti visus savo priešus ir įvykdyti visus savo 
užsmojimus. Laiminga bus Lietuva, jei Amerikos ka
rinės jėgos pirmiau pasirodys Lietuvoj, nes komunis
tai mums nieko gero nežada ir mes jų bijomės, kad
jiems vėl užgrobus Lietuvą nepasikartotų pirmoji ko
munistų užgrobimo istorija.

“L’etuvių komunistų spauda labai džiaugiasi, kad 
nacius rusai stumia atgal iš savo žemių, — to ir mes 
jiems linkim, bet kuomet Amerikos lietuvių komunis
tai laukia Lietuvos pražūties, mes. tad meldžiamės už 
juos, kaip Kratus meldėsi ant kryžiaus: “Viešpatie, 
atleisk jiems, nes jie nežino ką daro.”★
Chicagos lietuviai šiais 1944 metais turi atlikti la

bai svarbią vietinę pareigą: pastatyti, geriau sakant, 
užbaigti lietuvių senelių prieglaudos namą. Reikalas 
yra svarbus ir skubus. Vieningiau ir nuoširdžiau pa
dirbėkime ir jį užbaigsime.

Pirkite pas tuos biznierius, kurie
skelbiasi "Drauge"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rado užmigusią mer
gytę teatre

Oakland Sųuare teatre, 
3947, Drexel-blvd., pereito 
pirmadienio vakare buvo 
rasta užmigusi mergytė. Ji 
yra kokia 4 ar 5 metų am
žiaus. Maža mergytė teatre 
užmigo vaidinimo pabaigoje. 
Teatro vedėjas pašaukė 
Hyde Park policiją, kuri 
mergytę nugabeno į jauna- 
mečių namus. Toji mergytė 
galėjo pasakyti, kad ji va
dinasi Janette.

Laikraščiai įdėjo tos mer
gytės fotografiją, ir tėvai 
atsišaukė, kad tai jų duktė. 
Tos mergytės tėvai vadinasi 
Mr. ir Mrs. Charles Gunter, 
4131 Drexel blvd.

To j i. mergytė tėvų , buvo 
palikta Illinois protestantų 
vaikų name, 4049 Lake Park 
avė.

Pirmadienio vakare mer
gytė net su kita maža mer
gaite nuėjo į teatrą. Janet 
teatre užmigo, o jos draugė 
grįžo į namus. Janet tėvai 
dirba, todėl jų duktė buvo 
palikta kitų globai.

U. S. kunigas paskirtas
Vatikane prie karo 

biuro
St. Columbus, Nebr. — 

Kunigas Joeeph Flynn, St. 
Columbus užsienio misijų 
draugijos narys, kuris rašė 
Romoje mokslinį kanonų 
veikalą, kai kilo karas, bu
vo paskirtas prie Vatikano 
informacijos biuro karo be
laisviams. Informacijos apie 
Jungtinių Amerikos Valsty- 
vių kareivius belaisvius yra 
atsiunčiama į Apaštališkąjį 
delegatą Washingtone, D. C.

Gaisras prasidėjo basmen- 
te įr perbėgo per dviejų 
aukštų medinį namą, 715 
Milwaukee avė., anksti pe
reitą antradienį. Sakoma, 
jog ugnis sukėlė $8,000 nuo
stoliu. _____________ _

(Tęsinys)

Mūsų miestely gimnazijos 
nebuvo: tam jis buvo lig ir 
permažas, nes turėjo tik 
1,500 gyv. Aukštesnį moks
lą retai kas eidavo: pinigų 
tam nebuvo, o į rusų mokyk
las lietuviams išviso sunku 
buvo patekti. Štai, Panevė
žio Mokytojų Seminarija 
(Normai School) kas metai 
priimdavo tik po du lietu
viu, nes pagal valdžios nu
sistatymą mūsų mokytojais 
turėjo būti tiktai rusai. O 
ji viena turėjo mokytojais 
aprūpinti bent pusę visos 
Lietuvos. Keletas užsispyrė
lių mokinomės patys, nusi
pirkę kur senų, apdraskytų 
rankvedžių. Kaž kodėl tokie 
naminiai “studentai” tuo 
metu buvo vadinami “šve
dais”. Visi “švedai” ir kiti 
bent kiek prasimokinę palai
kydavome glaudų kontaktą, 
dalindavomės vieša ir slapta 
revoliucine literatūra. Skai- 
tydavom savus ir rusiškus 
laikraščius. Sekdavome, kas 
dedasi plačiame pasauly. 
1912 m. užsidegė Balkanų 
karas. Balkanai mums labai 
toli ir mažai apie juos žino
jome. Bet žinojome, kad jie 
ten kariauja dėl savo lais
vės. Sekdavome žemėlapį ir 
kiekvienas nuo tiurkų atim
tas miestelis sukeldavo mu
myse kalbas ir džiaugsmą: 
mums atrodė, kad bulgarai, 
serbai ir graikai daro tik
rai šventą ir garbingą dar
bą. Mes tik gailėjomės, kad 
mums tokios progos dar ne
ateina...

1912 m. nuvažiavau pirmą 
kartą į didelį miestą, į puoš
nią Rusijos sostinę — Peter
burgą (St. Petersburg). Lai
mingai išlaikiau egzaminus 
tokiam diplomui, kurs maž
daug prilygsta Amerikos 
High School. Tas diplomas 
davė man kai kurių teisių 
pasidaryti smulkiu valdinin
ku, bet tik ne Lietuvoj, o 
vien Rusijoj ar kur nors to
lokai nuo Lietuvos. Šitokiais 
parėdymais Rusija tikėjosi 
visus šviesesnius -žmones iš 
Lietuvos išgabenti ir palik
ti ten vien paprasčiausius 
žmones, be organizatorių, be 
švietėjų. Nenorėdamas tar
nauti svetimiems ir prispau

dėjams, negalėdamas savo 
krašte vietos gauti nei moks
lo tęsti padariau tai, k . tlau- 
galis mano vargingų tėvy
nainių ir draugi) buvo pada
rę : nusprendžiau emigruoti 
į laisvesnes šalis, pasiekti 
Ameriką, kur jau gyveno tuo 
metu gal apie pusė milijono 
lietuvių ir gyiė savo laiš
kuose to kr.iVo laisvę, tvar
ką ir mater'j.’įes tti-Ugąs, 
turėjo čia savo La k ras jus 
ir organinei ias visai nesi
klausdami j-rki »s j'o’icij-.s. 
Tad America bu v.? man ža
vintis vardas v.’./anti že
mė. Skolintas nuo ?r sero 
siuvėjos pinigis ('i jau gy
veno tuomet Amerikon), 
pačioje pradVrje .•'njt m. aš 
jau patekau • šalį.
Ir nuo to laiko prasidėjo 
mano (saga) pasaka: dau
gelis įvairių darbų kūnui pa
laikyti ir universitetai moks 
lui įgyti. Po bandymų socio
logijoj ir ekonomikij, man 
lemta buvo tapti geografu. 
Ši profesija ir kitos parei
gos ir aplinkybės mėtė ma
ne, kaip kamuolį po įvairius 
kontinentus ir okeanus. Sve
tur praleidžiau apie šešioli
ka metų, aplankydamas ar 
pagyvendamas bent trisde
šimty kraštų, bet ilgiausia 
Amerikoje ir Šveicarijoj, ku
rių laisvė ir žmoniškumas 
mane visiškai sužavėjo ir 
pavergė, lygiai kaip ir dau
gelį mano draugų ir pažįsta
mų. Tad jei kuriam ameri
kiečiui nepatiks mano ner
vingas užsispyrimas ir griež 
tumas laimėti pilną laisvę 
ir prarastą nepriklausomybę 
mano Lietuvai — tai dalį 
kaltės reiktų skirti Ameri
kai ir Šveicarijai: kam jos 
tokios laisvas, tokios drą
sios, tokios nenuolaidžios 
bet kuriam savo teisių siau- 
rinįimui, tokios puikios ir 
žavios šalys. Jos papilde 
mano laisvės koncepciją, jos 
uždegė ir šiaip jau nešaltą 
mano širdį Labai pamokinan
čiais laisvės ir tolerancijos 
pavyzdžiais. Ir dabar aš ko
voju silpnu lietuvišku gink
lu už galingus Amerikos lais 
vės idealus, be kurių man 
gyvenimas neturi pilnos ver
tės ir garbingo prasmingu
mo.

(Daugiau bus)

•l saio to him 'how darė vou OFTER me a job in your launoryi'
. «<lJMBaHĄI).PUT HJM.ĮjtiĮI»_ąįCL»NO Fttf i CWU) »CCKL- .
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Plyšio karalius
800 mylių. Ramiojo Van

denyno, besitęsiančio nuo 
Guadalcanalo į Bougainville, 
marinai vadina “Plyšys”. 
Ankstyvomis Guadalcanalo 
mūšio dienomis tuo plyšiu 
žemyn ėjo “Takyo Exipress” 
— aprūpinti japonus; gi 
aukštyn tuo plyšiu skrido 
Amerikos lakūnai bombar
duoti, bausti, ir susprogdin
ti priešą į šiaurę iki pat 
Bougainville.

Marinai skrido tuo keliu 
kiekvieną dieną, 600 mylių 
kelionė į abu galus. • Virš 
Bougainville, 15,000 pėdui o- 
ne, marinai iš dangaus šaudė 
japonų orlaivius ir daug 
marinų mirė. Leitenanto 
Kenneth A. Walsh, Ameri
kos kare įtūžo No. 2, buvo 
pašauti penki lėktuvai, akis 
į akį kovose virš “plyšio”, 
bet jis buvo per gajus žūti. 
Sekančią dieną jis vėl grįž
davo į padanges, kaipo Ply
šio Karalius.

Walsh dabar yra valsty
bėse, kartu su savo eskadri
le, kovojančiais 124. Visi pa
sisakę, kad jie numušė 68 
japonų orlaivius, 20 kurių 
numušė Walsh. Eskadrilė bu 
vo pirmoji, kuri pavartojo 
laivyno naujausią kautynių

orlaivį Vought Corsair, ir 
greita įgula pasklido kaip 
viesulas tarp japonų, kurie 
juos praminė “whistling 
death”.

Vv alsh žino, kas tai yra 
per žudynės ir pragaras pie
tiniame Pacifiko kare. Jis 
žino, prieš ką turi kovoti 
vaikinai, einą su Halsey vy
rais Bougainvilleje.

Leit. Walsh įtris kartus ar
ti susidūrė su mirtim1!. Vie
ną kartą jis buvo išgelbė
tas savo jaunesniojo lakūno 
Įeit. Bill Johnston iš Bir- 
mingham, Ala., kuris nuvijo 
japonų lėktuvą, kurio pilo
tas taikė iš užpakalio į Įeit. 
Walsh. Kitu atveju lt. Walsh 
buvo taip įsismaginęs paga
vimu 9 japonų divebombe- 
rių, kad jis atleido savo aty- 
dą ir buvo pašautas kito ja
pono, kuris pataikė į lėktu
vo uodegą. Vėl, jis buvo pri
verstas nusileisti ant van
dens ir išbuvo ten apie 10 
minučių.

Tačiau Įeit. Walsh didžiau 
šia diena buvo rugpiūčio 30, 
kada jis prie savo skaičiaus 
pridėjo dar ketur',3. Kitą 
kartą, lydėdamas Amerikos 
bomberių skridimą į Bou
gainville, jis nušovė du a;

“SUPER-MAN” AN3IĄJ NELAISVĖJ

Nacių kareivis kovose už Orioną miestą, Italijoj, patekęs į britų nelaisvę. Kitas vo
kiečių kareivis eina sužeistas. (Canadian Film and Photo Unit Picture radioed to New 
York: Acme-Draugas telephoto) ,

KAD GALĖČIAU

IŠSIGėLBĖJĘS

Amerikos naikintuvui sprogus New Yorko įlankoj, kaip 
jau buvo paskelbta, išgelbėta 168 įgulos nariai. Čia vie
nas išgelbėtojų perkeliamas įi pakraščių sargybos laivą. 
(Acme-Draugas telephoto)

IRGI REVOLIUCIONIERIAI*"

takuojančius Zero, kada jis 
ir kiti trys marinai-pilotai 
pakliuvo į 20-ties Zeros bū
rį. Prieš pats nukrisdamas j 
jūrą jis numušė dar du.

Leit. Walsh buvo paklaus
ias: “Koks jausmas pirmuo
se skridimuose ant Bougain
ville, kur japonai buvo su
sikoncentravę?” Walsh rim
tai atsakė: “Lygiai toks 
pats, kaip įeinant į tamsų 
kambarį, kuriame žinai, kad 
tave kažkas laukia apsigink
lavęs šautuvu”.

Nereikia daug lakumo įsi
vaizduoti jo Corsair kovos 
lėktuvą beskriejantį Pącifi- 
ko padangę, Walsh apma
tuojantį kiekvieno debesio 
formą, ištyrimui galimam iš 
paslapčių japonų užpuolimo. 
Kartu su juo — Alabamos' 
Johnston, Raymond iš Illi
nois, ir teksasietis Crovve.Į 
Keturi amerikiečiai vaikinai, 
toli nuo namų, užpuola ja-' 
ponų priešakines pozicijas 
ir drįsta juos iššaukti muš
tis. Virš Bougainville daug 
garbingų jiaponų žuvo už 
garbingąjį Tojo. “Mes koo
peravome”, švelniai pastebė
jo Plyšio bosas.

“Pacifike oras yra tiek 
pinas drėgmės”, pasakė 
Walsh, “kad kuomet Zero 
zirzėdamas šauna žemyn, 
drėgmė garuoja nuo spar
nų.” Kartais galvoji, kad 
kurįi pašovei, nes gerai at-

rodo kaip dūmai, besiver- PjJ|S|jUrg|,0 iįnį0S

Kad galėčiau, išmanyčiau, 
Skrisčiau pas didž ūnus—
Pas pasau’io tuos valdovus,
Šių dienų galiūnus.

Jų paklausčiau, ar jiems rūpi 
Lietuvos rytojus,
Kai Tėvynei kyla naujas, 
Raudonas pavojus.

Pasakyčiau, mūs Tėvynė 
Merdi suklupdyta, .
Tautos tūkstančiai žmonelių 
Iš krašto išvyta.

r
Juk šis karas pasaulinis 
Vyksta už brolybę,
Tautų laisvę, už gerovę,
Už visų lygybę.

Mažai tautai ilgiau gintis 
Nebus galimybių;
Viskas, kas mums šiandie tenka, 
Tai šauktis Aukštybių.

Maldas karštas Dangun siųsti, 
Dievulio maldauti,
Kad Jis leistų mūsų tautai 
Laisvę vėl atgauti.

žiantys iš Zero.” “Kaip jau-; 
tiesi numušdamas Zero?” , 
“Smagiau žiūrėti, kaip kitas 
iš tavo eskadrilės numuša”, 
jis atsakė, “kadangi geriau 
matyti. Kartais japonai su
liepsnoja ir išnyksta taip... 
puff! Kartais jis spirale, 
kaip paukštis, nuskrieja, ka
da pataikome.” Geriausias 
japonų taikinys? “Jų dive- 
bomberiai. Tiktai užskrendi 
iš viršaus ant jų, ir tada 
gražu...”

28 metų amžiaus, Wialsh 
jau 10 metų išbuvo marinų 
korpuse. Kaip jis treniravo 
savo vyrus? “Aš juos paė-

(Atkelta iš 3 pusi.)

New Britain, Conn., darbuo
tis savo tautiečių tarpe. Se
suo Josephine yra didelė gro
žio ir meno mėgėja. Dainos 
pasaulis sesutei Josephine 
yra visai savas.

Kad galėčiau, išmanyčiau,
Į Lietuvą skrisčiau,
Ten tarp mylimų savųjų 
Pranašu aš virsčiau.

Pasakyčiau, kad mes laisvę 
Busim atsikūrę,
Kaip karščiau mylėsim Dievą, 
Dirbsim susibūrę. P. T.

Influenza, kuri paprastai 
seka karus ir siaučia ne tik 
Europoj, bet ir Amerikoj 
neaplenkė ir Ncrth Side. Vie 
ni jau persirgo, kiti dar teb 
kariauja su karščiu ir silp
nybe. Jei gydytojas pakvie
čiama, tai ligonis paprastai 
į sava'tę laiko gali grįžti

miau į viršų ir liepiau lai-' prie savo pareigų. Jei neap- 
kytis mano lėktuvo uode- sižiūrima ir nepasidabojama 
gos”, jis atsakė labai pa- tai priseina ir plaučių užde- 
prastai. “Aš samprotavau, gimą persirgti. Tuom tarpu 
kad jeigu jie gali išmokti dar tebeserga Zanevičia, dvi 
išsilaikyti su manim tos rū- Stulginskienės, Agnės Kress 
sies manevruose, jie bus ge- V ctor Kunca ir J. Katkie- 
ri ir kautynėse.” “Jie greit nė. Ieva Pocevitienė eina ge- 
prisitaikė”, jiss šypsojosi, ryn, nors plaučių uždegimas 
Tačiau svarbiausias daly- jau buvo prasidėjęs.

kas yra kad pakliuvę į ko- ________
vą jie nepabūgo. Nieks jų Girdėjau, kad kun. Jur-

jau pasveiko. Bendrai flu ei- trauktas kiekvienu momen- 
na silpnyn, susirgimai retė- tu; pasisaugokime, kad, mir- 
ja, susirgę sveiksta. Reikia ties angelui netikėtai susto- 
ypač dabotas nuovargio ii jus prie mūsų šono, nepri- 
naktinių ekskursijų sujung- į sieitų su poetu šaukti: “Ne- 
tų su visokiais perdėjimaisį jaugi laikas į bočių šalį, kur 
ir išsišokimais. I meldžias kryžiai, liūdnai pa-

________________ l’nkę! Iš kur numirę sugrįžt
n . ■ ! nebegali, ramybės vietą tenBriogcvsllc i apsirinkę!”

Nauji metai verčia zmo-i 
gų prisiminti praeities įvy- 
kire ir susimąstyti ateities na ‘flu; U*“** kurie P»"

Daug mūsų žmcnių kanki-

to negalėjo išmokyti — tai 
jie turėjo patys savyje.”

Foss numušė 26 lėktuvus; 
Walsh — 20. “Yra vyrukų, 
kurie šią minutę skrenda 
virš Plyšio ir kurie viršys 
mano skaičių ir vėliau pa
sieks majoro Fosso skaičių”, 
jis pranašavo. “Tai, atrodo, 
reiškia ką tai čia, valstybė-

gutis ir kun. Vasiliauskas

se, bet fenai, tai nereiškia 
nieko. Nieks , neskambina 
skambučiais, kuomet tu nu
muši japonų lėktuvą. Jeigu 
Fossas būtų turėjęs mūsų 
Corsairus, jis būtų numušęs 
50 japonų,, šis vyrukas iš 
tikrųjų buvo šaunus!” OWIi

galimybėmis, žengdami Į 
naujus metus linkime vienas 
kitam laimės. Laimė yra sie
ks džiaugsmas. Turtai, gar- 
bė, pasilinksminimai ir kū
no smaguriavimai tikros ir 
pastovios laimės mums ne
duoda. Jie žmogų vilioja, 
bet nepatenkina. Tik ska’sti

rodo didesnį atsargumą 
pergreit iš lovos nesikelia, 
greičiau pasveiksta. Serga 
žmonės ir kitom ligom: Ka
zimierui Stankui pradėjo 
gesti rankos kaulas, Myko
lui Kelminskui anglių ka
syklose nulaužė rarfltą, Jan
kevičius guli lovoje supara-

siela težino tikrąją laimę, li?u0ta8- Kučauakas ligoni

tikrąjį džiaugsmą.
Su naujais metais visados

atsiminkime, kad ateitis nuo 
mūsų įpriklauso, kad mūsų 
gyvybės siūlas gali būti nu-

neje. Iš namų nebeišeina 
Kinkus, Packevičienė, Baita- 
ūsienė, Toliušienė.

Sunku gyventi, žmogui ant 
sviete, susilaukus senatvės.

BERNADETOS GIESMĖ

itcrTUMieva maic vauopnj Mg&nt. (miidas pasklydo po visą, Apylinkę. Atėjo turtingas ponas.

FRANZ WERFEL 
Harold Foster Iliustracijos

Vaikutis paėmė pinigą.
Jonukas, pamatęs pinigą, pačiupo ir įsidėjo 
kišenę. Uz kelių minučių nepažįstamas poną 
sugrįžo ir klausė, kaip čia surasti viešbutį. J 
pamatė, kad jo atėjimo tikslas buvo pasiekta 
Pinigo ant suolo jau nebuvo.

Lavvrence Dennis (kairėje), leidėjas savaitraščio “Fo- 
reign Letter and Author of the Dynamics of War and 
Revolution”, ir Joseph E. McWi’lii?m, organizatoriui 
“Christian Mobilizers” ir leidėjas propagandinio laikraš 
čio, su kitais 30 asmenų atsidūrė federalės vyris usybės 
iinion už suokalbiavimą nuversti Amer. Jungt. Valstybių 
vyriausybę. (Acme-Draugas telephoto)

Liurde gyveno senas darbininkas, akmenų 
skaldytojas ir kalinėtojas, Liudvikas Burijetas. 
Jis buvo beveik visiškai aklas. Bet jis girdėjo 
apie apsireiškimus prie Maaabielio urvo ir Ber
nadetos atkastą šalitnėlj. Jis tikėjo, kad tas 
šaltinėlis gaU būti stebuklingas. Atėjęs prie ur
vo, jis rado keletą moterų, kurios nustebę žiū
rėjo j bėgantį -šaltinėlį vandens. Viena jų tarė: 
— Mes kalbėjome rožančių, o Moteriškė liepė 
Bernadetai eiti ir atsigerti iš šaltinio vandens. 
Ir štai šaltinis. Liudvikas Burijetas, karštai pa
simeldęs, pamirkė skepetaitę į šaltinėlio vandenį 
ir uždėjo ją prie akių. Jis pasijuto, kad viskas 
nušvito. Pilnas džiaugsmo jis sušuko: — Die
vulėliau, aš matau!

Gandas apie šaltinį greitai pasklydo po visą 
Dr*«taaw cvot-'bih. 1141. br Kinjr v’aatur*. tynd'on* Ino. T«zt oov;

apylinkę. Ir dar kas Burijetas atgavo regėji
mą!

Policijos viršininkas, Zakometas, nutarė, kad 
atėjo metas imtis griežtesnių priemonių. Apgal
vojęs, įis nusprendė, kad geriausias išėjimas bus 
toks: Bernadetą nuvesti į teismą, kaip suvedžio 
toją, kuri iš prasimanytos Moteriškės darosi 
sau pelną. Ir štai buvo sudaryta taip, kad į Su- 
birų namus atėjo nepažįstamas ponas. Jis pasi
sakė esąs “Anglijos milijonierius,” sutinkąs mo
kėti didžiausius pinigus už Bernadetos rožančių.

Bernadeta griežtai atąisakė rožančių parduoti. 
Bet nepažįstamas turėjo įsakymą nuo policijos 
viršininko palikti nors kiek pinigų Subirų na
muose. Ir štai išeidamas, niekam nematant, 
paliko pinigą ant suolo. Bernadetos broliukas,

Gražinusį tų visų įvykių aprašymą rasite Vy 
kupo Bučio knygoje: — Švč. Panelei "* Švč. Panelės Mari j
Apsireiškimas Liurde.

“Darbininkas,” 366 W. Broadway, So. Be 
ton 27, Mass. ją neužilgo išleis. Įsirašykite 
leidėjų sąrašą. Už prisiųstus $5.00 gausite 
brangią knygą, kurioje ir jūsų vardas bus įr 
šytas, kaipo leidėjo..

onorrirtt,»4». hT Tb» v>biTi» DUtrlbuttd br Xia« fMtttrM 'o oo>ow«r*tloo wKta tbo Olnb. Ino.
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ii iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. J odei i s ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jaspariene, raštininkė; N. Sirvinskas, finansų rašti
ninkas.

%

Didysis siu mėty 
darbas

Labdarių Sąjungos gyve
nime 1944 metai yra labai 
svarbūs, nes ji yra užsimo
jusi įgyvendinti tai, ką bu
vo užsibrėžusi 1914 metia.s 
t. y. prieš trisdešimtį metui.

Mūsų sąjunga nuo pat sa-

rr Hauja” centro 
valdyba

1943 metų gruodžio 29 d. 
Šv. Kryžiaus parap. salėje 
buvo pusmetinis Labdarių 
Sąjungos susirinkimas, ku
ris buvo v'dutiniškai gau
singas. Išklausyta kuopų ir 
komisijų raportai, apsviars-

vo įsisteigimo pasistatė sau tyta bėgamieji reikalai, pa
tiksiu pastatyti Chicagoje daryta keletas svarbių nu-
lietuviams našlaičiams ir se- tarimų, 
neliams prieglaudos namus.
Kai kas mano, kad buvo nu
klysta nuo to t/kslo, tačiau 
tai nėra tiesai. Kas gali šian
dien pasakyti, kad sąjunga 
negerai padarė Šv. Kryžiaus 
ligoninę pastatydama. Jos 
sumanytojai, turėdami arki
vyskupo pritarimą, ligoninę 
statė, nes ji buvo reikalin
ga !r manė, kad ji bus ke
lias, kuris greičiau galės 
privesti ir prie prieglaudų 
pastatymo. Pagaliau, pasta
tę vieną ligoninę, pasitarna
vome lietuvaičių kongrega
cijai ir k'tą dar didesnę li
goninę įsigyti. Tad, galime 
džiaugtis atlikę ir didelį ir 
garbingą darbą, kuris ne
abejotinai padės ir mūsų 
baigiama’, prieglaudai sta
tyti.

Kad realizuoti mūsų vi
suomenės troškimą — už-r’
baigti įrengti prieglaudą dar 
šiais metais, nedaug berei
kia. Turime ne tik gražų- ■ • . •
ūkį, bet ir rūmus pastaty- LIClUYOJG 
tus. Įrengimui reikia apie 
60 tūkstančių dolerių. Tai, 
palyginti, nedidelė suma. Ją 
galime lengvai sukelti, jei 
daugiau pasidarbuosime lab
darių kuopose, jei tas kuo
pas nariais pagausinsime, 
jei daugiau garbės narių gau 
sime, jei uoliau ir nuošir
džiau prisidėsime prie cent
ro ir kuopų rengiamų šiais 
metais pramogų.

Kai bus sukelta pakanka
mai pinigų, tai prieglaudai 
baigti sudarytoji komisija 
greičiau sudarys planus ir 
gaus reikalingus šiais lai
kais medžiagai leidimus iš 
valdžios, šią vasarą galėsi
me darbą pabaigti, prieglau
dą pašventinti ir joje sene
lius apgyvendinti.

Kaip svarbus ir didelis y- 
ra pr'egbudos reikalas, taip 
rimtai ji ji žiūrėkime ir taip 
nuoširdžiai ir uoliai jam au
kokime ir darbuokimės.

Atėjus prie rinkimo Lab-( 
darių Sąjungos centro val
dybos 1944 metams, kilo 
balsai, kad visa valdyba pa- 
sil'ktų ta pati, nes ji buvo 
darbšti, daug nudirbo. Nors 
jos nariai ir atsisakinėjo, 
tačiau “išsisukti” nepajėgė.

H Šelpti komitetas

ARČIAU SVARBIAUSI OS JAPONŲ BAZES

Amerikos kariuomenė, išlipus iš Arawe srityje, New Bri taine, pakraščiu maršuoja į naujas pozicijas. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Kviečiam visus
Brighton Rark. — M. Są- 

gos 20 kuopa rengia šeimy
nišką bankietą “Nantuck- 
et’s” valgykloj, 10437 So. 
Western Avė., sausio 9 d., 
1 vai. p. p. Dėl užsisakymo 
vietos prašom patelefonuoti 
Mrs. M. Wolter (Laf. 0967). 
Užsakymus prašom paduoti 
ne vėliau kaip penktadienį.

Š’ame bankietėly bus su
sipažinimas ir pareikšti lin
kėjimai mūsų naujoms na
rėms bei valdybai.

Kviečia visus Komisija

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VĘLVATONE 

DANTŲ PLUTŲ!

■ •/fu-

V ASTOJ AM A 8 NAUJAS t*LASTI(J MA- 
TBKIOLAS N AT LJ KAI AM UUM 
■PALVOM O ANT V PLKITOMM.

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Įsteigtas Lietuvai

pati valdyba. Tos daugumos 
noras ir išs ipildė.

Centro valdyba susidaro 
iš šių asmenų: kun. Anice
tas Linkus — dvasios vadas 
ir iždininkas; Anastazas Va
lančius — (pirmininkas; Kas 
paras Yodelis ir Stasys Ci
bulskis — v/ice pirmininkai; 
Ona Jaspariene — nutarimų 
raštininkė; N. Širvinskas — 
finansų raštininkas; B. Ne- 
narlionis ir J. Dimšai — iždo 
globėjai.

Gruodžio 30 d. Federaci
jos Lietuvai Gelbėt i Fondo 
vardu Cicero lietuvių para
pijos salėj buvo sukviestas 
šios kolonijos lietuvių susi
rinkimas. Vietos klebonas 
kun. Albavičius gražiai pa- 
a škino šio susirinkimo tiks
lą ir perstatė “Draugo” re
daktorių L. Šimutį ir kun. 
K. Barauską plačiau nušvie
sti aktualiuosius šių dienų 
klausimus.

rai atgausi anti. Patarė vi
siems ta viliUmi gyventi ir 
dirbti.

L. Šimutis, kaipo A. L. 
Tarybos pirmininkas, gilaus 
patyrimo kupinas, nuošir
džiai karštai išdėstė tos or
ganizacijos uždavinius, at
liktas ir daromas pastangas 
Lietuvai išlaisvinti ir sutin
kamas tam darbui dideles 
kliūtis iš priešų pusės. Džiau 
gėsi tomis įstaigomis ir įr 
takingais žmonėmis, kurie 
Lietuvos nepriklausomybės 
idėją remia, nurėdė būdus,

į ką dabar mūsų patriotinė 
Prelegentas. kun, K. Ba- visuomenė turi atlikti.

Plėšikavimai

(LKFSB- Kaune nuo pe
reitos vasaros padaugėję 
plėšikavmai. Pastebėta at
sitikimų, kad 15-20 metų jau 
nuoliai, nuduodami esą po
licininkai, sustabdę praei
vius padarą kratą ir a.timą 
drabužius, pinigus, laikro
džius. Valdiniuose praneši
muose skelbiama, kad da
bar nebesą pavojaus, bet pa-

rauskas nuoseklioje savo kai 
boję vaizdžiai, jausmingai 
pasakojo apie l’etuvių tau
tos kultūrinę pažangą ne
priklausomybės laikais; iš
gyventas kančias žiauriųjų 
okupacijų metu; kovas už 
nepriklausomybę ir Klaipė
dą po pirmojo karo; sukili
mą prieš sovietus okupan
tus ir ruoš’mąsi sukilti prieš 
dabartinius pavergėjus na
cius. Tai esąs įrodymas, kad 
lietuvių tauta niekam neno
rėjus vergauti, visais pries-

tariama neišeiti iš namų po j Pau^ų laikais prie pirmos 
10 vail. vakaro. progos ryždavosi atsipalai-

“Draugas” daug rašo a- 
pie mūs ja nimą, kaip jis 
priešui kailin pila.. Skaity
tom “Draugą”.

Laukiame protokolo
Esame g?vę nusiskundi

mų, kodėl ligšiol “labdarių 
kampelyje” nebuvo įdėtas 

1 Labdarų Sąjungos seimo 
protokolas, šiuomi praneša
mai, kad “kampelio” redak
cija to protokolo ligšiol dar 
nėra gavusi. Greičiausiai sei
mo sekretorės jį dar tebera
šo. Tad, prašome pasisku
binti jį parašyti ir “kampe
liui” prisėsti. Laikraščiai, 
paprastai, nebenori dėti to
kių dalykų, kurie “eusenė- 
ja” ir pasidaro nebeaktua
lūs. Tad, laukiame.

DVYNUKAI GIMĘ NE VIENAM METE

Išrinktas Lietuvai Šelpti 
Komitetas, kuris pasiskirs
tė pareigomis: A. Zakaras
— pirm., K. Sriubienė — 
vice pirm.; Grybauskas — 
II vice pirm.; A. Stulginskas
— sekr.; J. Adominas — iž
dininkas; P. Stašaitienė, A. 
Šukienė — iždo globėjos; O. 
Davidonienė, O. Rašinskienė
— komiteto mariai; kun. Al
bavičius — garbės narys, pa
tarėjas.

Aukų surinkta $40. Auko
jo sekančiai: kun. Albavi
čius $11; (po $5: A. Šukienė, 

dot’i nuo vergijos ir tapti *r Budavičaitė; $2 Ra- 
laisva nepriktauscma. Biaig- šinskienė; po $1: M. Chme- 
damas pareiškė įaitikmimą, M Pugžlienė, A

kad Lietuva ir po šio karo KT . , A „ , . . .. Navickas, A. Rakauskiene
savo nepriklausomybę tik- Q j Valaitis

J. Šmulskis, J. Dainelis, P. 
Taurozas, A. Petkus, Stašai
tienė, A. Zakaras. S. J-tė

PIRKITE KARO BONUS!

Vestuvinės iškilmės
Įdomi ir publikos nepa

prastai mėgiama komedija 
bus atvaidinta sausio 9 d., 
Lietuvių Auditorijoj.

Šį gražų parengimą ruo
šiu Kęstučio Pašalpos klu
bas, kuris pagarsėjo, kaipo 
patri j etiškiausias Chicagoje 
iš visų draugijų ir klubų, 
kuris susideda iš arti 16 šim
tų narių.

Kęstučio klubas per pačių 
nar ų nesilankymą į susirin
kimus, buvo apsėdę Maskvos 
parazitai taip, kad neduoda
vo ramybės susirinkimuose 
ramiai reikalus svarstyti. 
Kai įkyrėjo ramiems na
riams tas komunistų pas
tumdėlių nuolatinis prieka
bių ieškojimas, pasiryžo 
skaiitlingiau lankyti susirin
kimus kol galutinai apsiva
lė nuo to tautos brudo.

Energinga komisija stro

piai ruošiasi prie šio persta
tymo. Tai p pat bus dar ir 
kitokių pamarginimų, Tad 
visų narių priedermė yra 
lankyti savo klubo pramo
gą. Kviečiami ir pašaliniai 
atsilankyti, nes būsite visi 
patenkinti. Klūbiečiai ypatin 
gai turite kreipti dėmesio, 
nes vakaras mūsų pačių nau 
dai. Sergame, mirštame. Pa
šalpą ir pomirtinę gauname. 
Užtat turime atsiminti, kad 
iš šaltinio pinigai nebėga. 
Kad papildyti iždą, lengvai 
tai padarysime jei visi lan
kysime parengimus kartą į 
metus. Sumani, patriotinė* 
vardytos, kuri jau apsiima 
trečius metus vadovauti, pa
statė klubą ant tvirtų kojų.1 
Mūsų pareiga veikti bendrai,

PIRKITE KARO BONUS! 1 ir vieningai su valdyba, o tuo

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė! 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šig knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite sav< 
užsakymus sekančiu adresu:

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

met augs iždas, ir mes neju
sime save skriaudžią.

Korespondentas

'Tekentflknt Žemo per J<- 
neto gelbėjo žmonėms. Pa 
kalins eezema. išbėrimus 
spuogus ir kitokius odo/ 
aegalavimus. Pirk Zem 
tiandienl Visuose aptiek/ 
.e 36c, 90c, $1.00e HL i

SKIN, naa _

MACJOO
BVUBS Velvafone 1>ANT«

PIJCIIUM

$12.50
IKI 339.50 UŽ KIEKVIENĄ

NtaUlduoiU. B. ak.nl.. Natūrai*. «pal- 
N.bluntea Vlaoj tai, Itnomoi dantų 

pl.ltoa Parmatomo. .rjrMal olear pl.ltoa 
Plunk.no. aunknmo, aanltarta, Paten

kinimą. garantuota.. Materlolaa labai pa-
..šm } gamtini. Vieno, dieno. tai. j mg 
patantarlma*. AnaknleteTlma. a.ltoL

p>.r
Į g* m

Darome p'rttaa |s paimta. ygautas tik Ii lalsniuotų <leutistq

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

IT 24 S. Aablamt 2mt Fl Moti. #231

Atdara nu. II Iki S. koAtad uu. M iki 4. 
_______ UIJMMS LIKTI VILKAI

M4» W 2«th St 2im< Fl. Lhw 2#08 
S0 N. Deaiborn Km. 808, Šia BH4U 
Viduimleadlo vai »—t. Antradieni Ir 

kMvtrtadl.nl nu. , Iki 7

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

Milwaukee, Wis., vienoj ligoninėj š'\ moteris, Mrs. H. 
Lascelle, pagimdė dvynukus. Dešinėje kūdikis gimė 1943 
m. 11:57 P. M., o dešinėje kūdikis gimė jau 1944 m. 12:03 
A. M. (Acme-Draugas telephoto)

1. Katalikų Tikyba I tomas. Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile. kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos i Tikiu i Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ........................................ ........ $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. šioje kny
goje toliau išaiškinama Kataliku tikėiimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ......................................................... $3.00

S. Misi .ionierlaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knvga parašyta labai gyvai 
ir jdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ...................................... .. . .1.............................. $1.54

4. Kristaus Patarimu Keliais. Parašė Kun. Dr. K. *
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ...................... $1.00

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. ši knyga vra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. . 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ............................................................................... $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio. M. I. C. Knvga taip 
jdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ........... ................................................................... $1.00

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ................................................. ..................... 50c

8. Išpažinties Paslaptis. J. špilmann’as. Vertė B. Kasni-
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet iipažinties 
pasmerktas už žmogžudyste negali išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 75c

B. Avenč. Jėzaus širdies Intronizaclja. Parašė Kun. J. 
Vaitkevičius. D. D.. M. L C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie ftvč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ................................... 35c

Užsakymus siųskite liuo adresu:

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

Plunk.no
kMvtrtadl.nl


Ketvirtadienis, saus. 6, 1944

/ mus.
X Kun. A. Mielumas, MIC., 

kurs šiuo metu studijuoja 
Marųuette 'universitete, Mil- 
wiaukee, Wis., kelias dienias 
viešėjo pas savę tėvus Bri
ghton Parke. Vakar grįžo į 
mokyklą tęsti mokslą.

X J. Saulis iš Pittsburgh.l 
Pa., “Draugo” nruol. skaity
tojas, pasekė gražiu pavyz
džiu: Kalėdoms dovanų už
prenumeravo “Draugą” me
tams savo draugui J. Kra>- 
sauskui tam pačiam mieste.

X Dr. A. Petrauskas, ci- 
oeriet/s, švenčių proga bu
vo parvykęs namo. Savaitę 
paviešėjęs vėl grįžo prie sa
vo pareigų į M. I. T., Cam- 
bridge, Mass.

X Ernest J. Krueger, Chi- 
cago pašto viršininkas, at
siuntė “Draugui” padėką už

u
: r •-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CtUCAGO, ILLINOIS

Visiems šeimos nariams bus kas nors 
Įdomaus "Draugo'.' koncerte

REZERVUOKITE SAUSIO 16-tą DIENA 
DRAUGIŠKAM VAKARUI

Sausio 16 d. įvyksta me
tinis “Draugo” koncertas, 
Sokol salėje, adresu 2345 S. 
Kedzie Avė.

“Draugo” koncertas šiais 
metais nebus paprastas, bet 
visais atžvilgiais įdomus. 
Koncerto toks nepaprastu
mas: šimtas gražuolių ir 
vienas vyras.

Taip, “Draugo” koncerte 
programoj dalyvaus vienas 
šimtas gražuolių: šv. Kazi
miero Akademijos orkestras, 
parapijos Sodaliečių choras 
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
ir Šv. Jurgio parapijos mo
terų choras. Vienintelis vy
ras koncerto dalyvių tarpe 
yra dain. Antanas Kamins
kas, kuris vaidino herojaus 
rolę praeitų metų “Draugo” 
operetėje. Genovaitė Klevic- 
kaitė iš Kenosha, Wis., bus

MUSŲ KONCERTE

Užkvietimas j 
"Adomą ir Ieva

Marųuette Parko Namų 
Savininkų organizacija ir 
vakaro rengimo komisija 
prašo visus savin akus — 
simp įtikus į rengiamąjį še
šių metų paminėjimo balių, 
sekmadienį, sausio 9 d. 3:30 
vai. vakare. Gimimo Panelės 
Šv. parap. aa'ėje. Įžanga 55c.

Bus atv?idinLa dviejų ak-

n

! auditorijoj, vasario 27 d.
Jubiliejinė dvasinė puota, 

dalyvaujant J. E. vysk. O’- 
Brien įvyks vienuolyno kop
lyčioj, kovo 5d., 10 vai. ry
to.

Jubiliejinis seimas (ARD :
25-tas iš eilės) įvyks gegu
žės 28 d., Sekm’nė ne.

Pirmas vasaros išvažiavi
mas piknikas įvyks Ryans 
Woods, liepos 16 d.

Antras piknikas įvyks spi

NULIŪDIMO VALANDOJE

tų operetė “Adomas ir Ie- lių 1 d., Vytauto parke, 
va", š-JUuns gro. gera nra-jl A NausMte,g> pirm.
zika. Po programos bus vai-,
šės.

Kviečia Rengimo Komisija

gražų kooperavimą kalėdi 
niame sezone raginant savo Į koncerto solistė, 
skaitytojus anksti atlikti sa
vo kalėdinių siuntinių reika
lus.

X Kun. J. Rupšis iš Ohio, 
UI., praneša įdomų dalyką: 
“Draugo” numeris 292 (gruo 
džio 13) kelionėj išbuvo net 
16 dienų. Ohio miestelis (virš 
500 gyv.) randasi netoli 
Spring Vialley, III.

X Leonardas ir Aleksan
dra Navickai, gyvenantieji 
adresu 4221 S. Sacramento 
Avė., abu varginami” ligosi 
Jų duktė Ona ir žentas Juo
zas Norkus yra žinomi Town 
of Laks {parapijai ir drau
gijų veikėjai.

X Pvt. Vytautas Domkus 
dviejų savaičių atostogas 
dabar leidžia Chicagoj pis 
savo tėvus. Domkų šeima y-

Rengia nariams 
pagerbti vakara

Town of Lake. — Dar ge 
rai gyvuoja draugystė Tau 
tiška Garsus Vardas Lietu 
vlų Ir Lietuvaičių.

• 1 5-
Sausio 2 d. draugystė lai-, 

kė metinį susirinkimą. Na
rių atsilankė skaitlingai. Iš 
pranešimo pasirodė, kad šiuo 
metu nėra sergančių marių. 
Du nariai, būtent Z. Mali
šauskas %ir A. Laurinavičius 
yra mirę. Jų pomirtinės iš
mokėtos pilnai kam priklau
so.

Nutarimų raštininkas per
skaitė vardus narių, kuriems 
prik’auso dovanos už neėmi-

ra nuolatiniai “Draugo” mą ligoj pašalpos per 10 me- 
skaitytojai, veiklūs lietuvių tų. Nutarta suruošti balių,
organizacijų nariai.

X Bruno Papgys išrink
tas LRK Susivienymo 100 
kp., West Side, pirmininku, 
sausio 2 d. susirinkime. Ki
ti valdybos nariai paliko tie 
patys: I. Sakalas — sekr., 
J. Petraitis — ižd. Susirin
kimai nutarta laikyti kas 
pirmą mėnesio sekmadienį 
tuoj po 12 vai. šv. Mišių.

X Ieva Braunienė, cice- 
rietė, veikėja visose draugi
jose ir įamžina narė Tėvų 
Marijonų Bendradarbių, Šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų draugijos ir Labd. Są
jungos, vardinių proga nuo 
draugių ir giminių gavo 
daug sveikinimų ir dovanų.

X Juozo ir Bernice Lima 
sūnus praeitą sekmadienį šv.

per kurį jiems bus įteiktds 
dovanos. Baliui suruošti ko
mitetą n išrinkta: J. Klevins- 
kas, F. Diktus ir E. Yotka. 
Komitetas praneša, kad ba
liui Hollywood Inn, 2417 W. 
43rd S t., jau išnuomuotia 
sausio 16 dieną. J. Y.

Prof. Antanas Poetas, ve
dėjas Šv. Jurg.'o parapijos 
moterų choro, kuris daly
vauja, “Draugo” metiniame 
koncerte, Sokol salėj sekma
dienį, sausio 16 d.

f*
GERIAUSIAS CHICAGO 
MOKYKLŲ ORKESTRAS

Šv. Kazimiero Akademijos 
orkestras yra laimėjęs pir
mą vietą keliuose aukštes
nių Chicago mokyklų orkes
trų kontestuose. Sykiu su 
orkestrą dainuoja gražiabal
sė Adelė Druktenytė.

Brighton Parko sodalietės 
su savo populiariu choru 
atvaidins “Lietuviškas ves
tuves” iš operetės “Katriu
tės Gintarai”, šio choro ve
dėja yra Dale Vaikutis.

Vienos geriausių moterų 
chorų Csicagoje yra Šv. Jur
gio parapijos moterų cho
ras, kuris yra vadovystėje
prodf. * Antano Pociaus.

ŽYMUS ARTISTAI
Žymiausi koncerto artistai 

yra Genovaitė Klevickaitė, 
pasižymėjusi Chicagoje ir 
Kenoshoje, ir Antanas Ka
minskas, kuris tikrai meniš
kai atliko savo rolę praeitų 
metų “Draugo” koncerto o- 
peretėje.

Tad, rezervuokite sekma
dienį, sausio 16 d., “Drau
go” koncertui Sokol salėje. 
Koncerto pradžia 4:30 vai. 
popiet. XXX

DĖMESIO!
Šiuomi pranešame ARD 

draugijos būsimus parengi
mus 1944 metais ir prašome 
kitų oentralinių organizaci
jų kooperuoti su mumis ir 
nerengti pramogų tose die
nose, kuomet mūsų didesni 
parengimai įvyksta.

ARD metinė centro jubi
liejinė vakarienė (25 m. su
kakties) įvyks akademijos

Jau nauji metai. Jei kie-j 
no baigės prenumeratą —[ 
atnaujinkim.

VVOLK ŠILUI O
I341 33* Street
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In Alsace-Lorraine even the 
fanrfly narnės have been taken frem 
the residents and Germanized 
n a m * substituted. Century-old 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Meta have been given Nazi 
narnės. In their eflfort to destroy 
*U French culture fh these prov-

Inces the Germans are 
libraries—even tha privately owne 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our war efforts are 
tranąuil, būt nevertheless they 
mušt be determined if we are to de- 
feat Hitler.

Buying W» Bonds every pay 
day is ©ne good way to. exhibit our
determinatien te aid in the war

Pranešta nuskendusiu 
naikintuvu vardai
WASHINGTON, sausio 5. 

—Laivynas vakar pranešė, 
kad naikintuvas, kuris spro
go ir nuskendo netoli nxx> 
New Yorko buvo 1,700 tonų 
U.S.S. Tumer, o antrasis, 
kuris buvo stttorpeduotas ir 
nuskendo šiaurės Atlante, 
buvo 1,080 tonų Leary.

Abiejų laivų komandieriai 
dingo.

Nenugalima yra U tauta, 
kuri visa ginkluota, yra pa
siryžusi kovoti už savo lais
vę.

Baltramiejaus bažny č i o j e ( 
pakrikštytas Mykolo vardu, y.-« w . . 
Krikštijo Bernice giminaitis į WrA pašarui impor- 
kun. P. Cinikas, MIC. Ber
nice yra duktė vaukeganie- 
čių Malelų.

X Mečys Šveikauskas, 
duosnug aukotojas mūs 
mokslo ir švietimo įstai
goms, išsikėlė gyventi į kitą 
vietą adresu 4846 S. Paulina 
Avė. Beje, pastaruoju laiku 
įsigijo kitą namą Town of 
Lake apylinkėje.

PIRKITE KARO BONUS!

tuoja javus iš Kanados
WASHINGTON, mūšio 5. 

—Karo maisto administraci
ja šiandien pranešė, jog ji 
jau sudarė sutartį pirkimui 
daugiau negu 100,000,000 bu 
sėlių Kanados kviečių, kurie 
bus vartojami gyvulių šėri
mui. Dalis tų kviečių jau 
atgabenta Amerikon, o di
desnė dalis bus pargabenta 
šią žiemą.

APOIONIA PERRZ 
(Po SėviUm PnrfetaiHkaMė)

Gyveno: 1J14» Ho. Aahląnd 
Avė. Mirė Hsueio 4 d. 1»44 m. 
9:00 vai. vakare, ealankne 2« 
met,| amžiaus.

GinaA Uaten Tow», Penn.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūn.ų Robert, motiną Urlulę 
(po tėvais Stančikas); tėvą 
Teofilą, du brotiuy Corp. Sta
nislovą (U. 8. Army) Ir Leo, 
sesarj Emllta Ijevans Ir ftvege- 
r| Mykolą; Krikšto motiną ®»- 
lomlją Raąočlflnas; mrirnvo- 
nės motiną Marijoną Stalnlo- 
nleng; tėvą, dėdes Ir Mišių 
Seimą ir dali* kili, giminią.

Kūnas pašarvotas (>aek*wln 
koplyčioje. 10754 S«. Mlehlgan 
Avenue.

laidotuvės Įvyks SettadlenJ, 
IS koplyčias 8:34 vai. ryto bus 
atlydėta Į ftv Petre Ir Povile 
parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionė* stalą. Po pamaldų bus 
nulydėta 1 6v. Kasimiem kapi
nes.

NuoMrdžtal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažĮstamus 
dalvvautl Šiose laidotuvėse.

NuUfele: Hūuua.Tėvais Rsolta.
>r Gkmtnė«.

Lald. dėraktorlus Tjaehawlex 
Ir Sflnal. Telefonas Canal 2515, 
Pull. 1270.

r<)T IGK ' H\

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TROOST MONUMENT OOMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

61 FItm> Vtri SO Metų 
Tm Pačios Šeimos

MOK*, jobomk a

fe

PEKSONALJZKD MEMORIATfl AT NO ADDITIONAL COBTI 
PARTICULAK PEOPIiE PREFER PACHANKIS PltOOCOTlONS 

D1STRIBUTORS OF THli FAMOUS MONTKLDO GRANITE 
Most Beautlful—Moet Endurlng—Stroageot .Bet In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 
KRElPKITfiS PKAE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanisn Chamber of Commaree

MODERNI Išvidini PARODA; REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5bl9 South Troy Street

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

R
9

i

t
' - VA

tt

-1

Hr
Mes Tarime 

Koplyčias
Visose Miesto 

Dalyse

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną kr NaktĮ

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HAL8TED 8T. 710 W. 18th STREET
_________________ Tetektame YARDS 1419________________

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Pitone YARP6 0781

MAŽEIKA
1319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone TABDS 1198—SS

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WE8T 23rd PLACE 
10756 Sk MKB1GAN AVĖ.

Phones: CANAL 2516 
OOMMODORE 5766 

FULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Pitone PULLMAN >661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARD8 4008

J. LIULEVICIUS
4S4S SO. CAUFOBN1A AVĖ. Phoaa LAT. 357»
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Kova su banditais

Kepėjas vos per plaukę išvengė mir
ties ir išgelbėjo savo pinigus

Frank Schmidt, South 
Sidės kepėjas, anksti perei
tą antradienį vos per plau
ką išvengė mirties. Jis ko
vojo su trimis banditais, ku
rie norėjo jį apiplėšti. Ban
ditai Schmitt’ui, 46 metų 
amžiaus pašovė kairę koją, 
priešakyje jo kepyklos, 535 
E. 79th str.

Trys ginkluoti banditai 
pabėgo ir Schmitt išgelbėjo 
$1,200, kuriuos tuo laiku tu
rėjo kišenėje. Matyti bandi
tai skubėjo ir nespėjo paim
ti iš jo pinigų.

Schmitt pareiškė, jog ma
žai pažįstama moteris buvo 
kepykloje, kai jis rengės už
daryti kepyklą. Tuo laiku 
pasirodė trys vyrai, kurie 
nudavė įsigėrusiais. Moteris 
patarusi, kad Schmitt neuž
darytų durų ir leistų jiems 
įeiti į vidų, bet jis atsisakė 
tai padaryti. Banditai pra
nyko. Po kiek laiko vėl jie 
pasirodė ir prasidėjo kova.

Schmitt pasakė, kai vie
nas iš vyrų į jį šovė, jis su
svyravo ir perpuolė ant ša
ligatvio lyg būdamas mirti
nai sužeistas, ir trys pabė
go be pinigų.

Schmitt žmona buvo per
šauta į gąlvą ir nužudyta 
vieno iš trijų banditų 1935 
metais, vasario 1 dieną. Ta
da Schmitt turėjo kepyklą

7745 S. Halsted str. Jo žmo
na Fada turėjo 26 metus 
amžiaus. Jo žmona buvo per
šauta po to, kai ji suriko, 
kad įspėtų vyrą apie vyks
tančią vagystę.

Sąryšyje su tuo užpuoli
mu, policija sulaikė jauną 
moterį ir vyrą ir dar gaudo 
vieną kareivį, kurį įtaria 
taip pat dalyvavus tam už
puolime.

Trys seserys ištekėjo, 
visos kartu

Milwaukee, Wis.. sausio 4 
d. — Trigubose iškilmėse 
antradienį, trys seserys: 
Marie, Catherine ir Patricia 
Doucette ištekėjo už jaunų 
karininkų. Marie Doucette 
ištekėjo už armijos Lt. War- 
ren M. Sparks iš Lincoln, 
UI., Catherine Doucette už 
laivyno leitenanto Jerome 
E. Clifford iš Fond du Lac, 
Wis. ir Patricia Doucette užJ
marinų korpuso leitenanto 
Robert E. Wagoner, iš Mil- 
waukee, Wis.

Žuvę kareiviai karo Į 
frontuose

Plėšikai suguldė 15 
tarnautojų ant

Du ginkluoti plėšikai, už
simaskavę nosinėmis, antra
dienį dienos metu įsiveržė į 
vyriausią “Bluebird” (Mėly
nas paukštis) autobusų lini
jos raštinę (ofisą) Lyons 
miestelyje prie 66 Highway 
ir Joliet Avė.

Plėšikai privertė tarnau
tojus ir viršininkus sugulti 
ant grindų (viso 15 asme
nų) ir paėmę $2 500 pinigais 
ir gana apščiai tos autobusų 
linijos bilietų ir automobi
liu pabėgo. Policija daro žy
gius juos pagauti pasire
miant pirštų nuospaudomis.

Wa»hington, D. C., sausio 
4 d. — Šiandien Karo De
partamentas paskelbė vėl 
naują 164 kareivių, žuvusių 
kovose šešiuose frontuose, 
sąrašą, šiame žuvusiųjų są
raše iš Čikagos ir jos apy
linkių yra 15 žuvusių.

Žuvusiųjų tarpe yra Tony 
V. Janulis, kurio motina gy
vena Tailorville, III.

Sužeisti kareiviai 
karo frontuose I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

VIENA DIENA TR ĖJOS VESTUVES

Šiomis dienomis M;lwaukee, Wis., buvo retas atsitikimas: trys seserys Doucetts vie
na diena ištekėjo — viena už sausžemio ka rio, kita — už marino, o trečia — už jū
rininko. (Acme-Draugas telephoto)

Pasižvalgius po Chicagg

Įvairūs gyvenimo atsitikimai
Apvogė

80 metų senelis sudo
rojo plėšikus

John Heyduk, 80 metų 
amžiaus, bet labai miklus, 
pamokino du ginkluotus plėr 
šikus antradienio naktį, kai 
jie buvo įsiveržę į krautuvę, 
1316 W. 18th Str., ir atstatę 
revolverį įsakė pakelti ran
kas.

John Heyduk buvo pasili
kęs saugoti krautuvę už sa
vo sūnų Robertą. Kai plėši
kas su ginklu rankoje prie 
jo prisiartino, jisai išmušė 
revolverį iš jo rankos ir pa
grobęs lazdą sudavė jam 
per galvą. Po tokio “vaiši
nimo” plėšikai pabėgo. Ųai 
sūnus sugrįžo, tai pranešė 
apie tą užpuolimą policijai.

Du ginkluoti vyrai apvogė 
John Davenport, 47 metų 
amžiaus, garažo prižiūrėto
ją, 3218 Broadway. Banditai 
pereito pirmadienio vakare
paėmė iš jo $17.

* * *

Pirmą dieną
Archie Albert Jonės, 69 

metų amžiaus, 2409 Geneva 
terrace, pereitą pirmadienį 
atvyko pirmą kartą į Pyott 
Foundry ir Machine Compa- 
ny fabriką, 328 N. Sanga- 
mon str., dirbti. Minimas vy
ras mirė pereitą pirmadienį 
greičiausia nuo širdies ata
kos.

* * *

33 keleiviai išbėgo 
iš degančio 
autobuso

Trisdešimt trys keleiviai 
išbėgo iš liepsnojančio auto
buso, 55-toje ir Cicero avė., 
pereitą antradienį, kai susi
dūrė mašinos ir įvyko gais
ras.

Autobusas, valdomas Blue
bird Lines, važiavo šiaurėje 
Cicero avė. Autobusas va

žiavo į miestą ir buvo susto
jęs 55-toje gatvėje. Jis yra 
Joliet-Chicago linijos. Auto
mobilio vairuotojas Harold 
J. Vonder, 35 metų amžiaus, 
10612 S. Sawyer avė., suda
vė į autobuso užpakalį. Ir 
tuojau autobusas buvo ap
imtas liepsnų.

Edward Wolfangle, 45 
metų, 826 S. Wabash avė., 
autobuso vairuotojas, pagel
bėjo keleiviams išeiti iš au
tobuso be susižeidimo. Jam 
padėjo C. E. Peterson, ne
tolimo garažo mechanikas, 
jo ranka nudegė.

Autobusas greitai buvo 
ugnies sunaikintas. Vonder 
pareiškė policijai, kad nelai

Už $15,876,220 van
dens suvartota 1943
Chicaga daugiau suvarto

jo vandens 1943 metais, ne
gu bet kuriais kitais metais, 
pareiškė viešų darbų komisi- 
jonierius Oscar E. Hewitt 
metiniame pranešime. Van
dens buvo paimta per metus 
už $15,į76,220, daugiau 
$724,409 negu 1942 metais.

Baisus atsitikimas

mė įvyko, kai jis buvo ap
akintas miglos ir negalėjo 
užtektinai greitai pavartoti 
automobilio stabdžių.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas šiandien 
paskelbė naują sąrašą su- i ■ ■ ■ v» •
žeistųjų karių, kurie buvo, LinKSIBd Zlllld VyTdlTIS
sužeisti Azijos, Centrinio 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir Pacifiko frontuose. 
Tame sąraše yra 441 karys. 
Iš Čikagos ir jos apylinkių 
yra 19 pavardžių. 2 iš su
žeistųjų atrodo iš pavardžių 
lietuviai: Albin Sinkus, 2nd 
Lt., kurio motina Martha A. 
Sinkus, gyvena adresu 117 
W. 74 Str.( Čikago, ir Ed- 
mund Kozak, kurio motina, 
Josephine Kozak, gyvena 
adresu 7030 So. Fairfield 
Avė., Chicago.

Washingtonas, D. C., sau
sio 4 d. — Karo gamybos 
boardas, šiandien panaikino 
apribojimą gaminti barzdai 
skusti peiliukus. Anksčiau 
buvta leidžiama gaminti ap
ribotas kiekis, kuris reika
lingas buvo kariuomenei ap
rūpinti, ir jau kai kur buvo 
pradėję pritrukti skutimosi 
peiliukų civiliams.

Panaikinus šį apribojimą, 
praėjo pavojus, kad vyrai 
pasiliktų neskustomis barz
domis.

Liepsnos užmušė vairuotoją, kai tra
kas apsivertė; užsidegė namas

Kenneth Pearsall, 27 me
tų amžiaus, 1045 Montana 
str., mirtinai apdegė pereitą 
antradienį po to, kai gazoli
no automobilis apsivertė ir 
užsidegė Grand avė. ir State 
Route 63, Gurnee, UI. Ir taip 
pat ugnis palietė Lake kaun- 
tėje seną namą.

Pearsall, James A. Has- 
nah Motor Truck Service 
vairuotojas, išbėgo iš de
gančio troko ir sukrito lieps
nose šešiasdešimt pėdų ke
lyje. Jis mirė prieš tai, negu 
spėjo ateiti pagalba.

Liepsnos padegė namą, 
kuris rados 30 pėdų nuo ne
laimės vietos. Ir ugnis per
ėjo per namą pirm, negu 
gaisras buvo paimtas į kon

trolę. Su gaisru kovota dvi 
valandas.

Gaisras name, kuris buvo 
statytas prieš 100 metų, su
kėlė $10,000 nuostolių. Žmo
nės, kurie buvo tame name, 
pabėgo nuo gaisro pro už
pakalines duris.

7 prekių vagonai nuėjo 
nuo bėgių

Brighton, III., sausio 4 d. 
Lokomotyvas ir septyni pre
kiniai vagonai iš Peorijos 
į St. Louis prekinio Alton 
geležinkelio nuėjo nuo bė
gių.

Niekas nebuvo sužeistas.

“D R A U G O”
METINIS

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d., 1944

SALĖJ
— CHICAGO, ILLINOIS2345 SO. KEDZIE AVĖ.

Bus
LIETUVIŠKOS VESTUVES' 

Groja
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
“ PRYZINIS ORKESTRAS

Žmonės ieško dvasinės stiprybės -

Jie keliauja į Šv, Onos šventovę
i ••

Ste. Anne de Beaupre, į maldininkų lankymus, ap- 
Quebec. — Laike 1943 metų lankė 16,147,275 maldinin-
plačiai pasaulyje žinomą šv. 
Onos šventovę, Ste. Anne de 
Beaupre, Quebec, aplankė 
212,230 maldininkų ir lan
kytojų. Sumažėjo 17.8 pro
centų maldininkų ir svečių, 
negu buvo pirmykščiais me
tais. Sumažėjo lankymas šv. 
Onos šventovės dėl karo są
lygų ir suvaržymo transpor- 
tacijos. 1943 metais į šv. 
Onos šventovę atvyko 166,- 
300 asmenų su automobi
liais; 55,230 su traukiniais 
ir 100 asmenų atėjo pėksti; 
1,600 dvasiškių buvo atvy
kę į šventovę. Buvo atlaiky
ta 13,635 šv. Mišios švento
vėje, ir 276,400 šv. Komuni
jų išdalinta.

Pirmasis maldininkų lan
kymas šv. Onos šventovės 
prasidėjo 1658 metais. Ir 
nuo to laiko šv. Onos šven
tovę, įskaitant 1943 metų

Negras, 113 metu am 
žiaus, vėl apsivedė
Tallahassee, Fla. — Ben

J. Walker, negras, kuris 
tvirtina, jog jis turi 113 me
tų amžiaus, naujus metus 
pradėjo apsivesdamas antrą 
kartą. Kauntės teisėjas Ben 
A. Meginnis pasakė, jog 
Walker ir Icey Ida Bride, 52 
metų, apsivedė laike Naujų 
Metų švenčių. Teisėjas pasa
kė, jog Walker pareiškęs, 
jog jis gimė 1830 metais, 
balandžio 15 dieną, buvo ve
dęs pirmą kartą prieš šešias
dešimt metų ir turi 16 vai- 
k,.

kai ir vizitoriai; buvo atlai
kytos 481,185 Šv. Mišios, ir 
buvo 11,165,900 Šv. Komu- 
sijų išdalinta.

Antanas Kaminskas
Panelė G. Klevickaitė

KONCERTE:
DAINUOS SOLISTAI .... GENOVAITE KLEVICKAITfi IR ANT. KAMINSKAS 
ŠAUNIAI GROS ........... ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRAS SAVO PRY-

ZINTUS VEIKALUS
DŽIUGINS VISUS...........NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS SODALIETfiS SU

PERSTATYMU “LIETUVIŠKU VESTUVIŲ IŠ “KATRUTfiS GINTARAI” IR 
MALONIU DAINAVIMU LIETUVIŠKŲ DAINŲ.

MALONIAI ŽAVfiS ........... SV. JURGIO PARAPIJOS MOTERŲ CHORAS SU TIK-
RAI LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS

BUS TIKRAI NUOSTABU........... “DRAUGO” KONCERTE BUS 100 GRAŽUOLIŲ IR
VIENAS VYRAS.

PAVAIŠINIMAS STEBINS .... NEREIK RŪPINTIS “PUNKTAIS” IR KITAIS SU
VARŽYMAIS, NES BUS VISOKO APSČIAI IKI SOTUMO.______________________

KONCERTO PRADŽIA ........... 4:30 Vai. popiet: Tikietai (su U.S.War Tax) |1.00
Bus šokiai po koncerto 7.30 vai. valu prie geros muzikos.




