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MIRĖ ANTANAS SMETONA
PENKTOJI ARMIJA ŽYGIUOJA | CASSINO MIESTĄ

kalną, 2 mylias į pietvaka
rius nuo San Vittore, buvu
sios labai aršios. Pėstinin-

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Alžyre, sausio 9 — Po 
sunkių kovų laimėję San 
Vittore miestą ir Porchia 
kalną, amerikiečiai pėstinin
kai žygiuoja Cassino lauku 
to miesto link. Tos dvi prie
šo bazės pastojo penktos 
armijos kelią į Cassino, ir 
prisėjo kelias dienas smar
kiai kovoti kol buvo užim
tos.

Vieno korespondento pra
nešimu, kovos už Porchia

kams ten padėjo tankai, į 
kuriuos vokiečiai atsuko ka- 
nuoles. Kovos tarp tankų ir 
kanualių buvo tokios ašt
rios, jog kartais pėstininkai 
turėdavo savo veiklą sus
tabdyti.

Štabo pranešimas sakė 
amerikiečiai kaujasi Guisto 
miestelio gatvėse. Tas mies
telis randasi suvirs pusę my
lios už San Vittore.

MARINAI NUGALI JAPONŲ OPOZICIJĄ
SĄJUNGININKŲ ŠTA- 

BAS N. Gvinėjoj, sausio 9 
— Amerikiečiai marinai Ca- 
pe Gloucestery, Naujoj Bri
tanijoj, jau nužygiavo maž
daug dvi mylias į pietus 
nuo originalės išlipimo vie
tos Borgen įlankos pusėje 
Silimati. Gen. MacArthur 
štabo pranešimas taipgi su
minėjo australiečių, pasis
tūmėjimą gilyn į Huon pu- 
siaųsalį Naujoj Gvinėjoj.

Cape Gloucester sektory 
marinai atrėmė stiprią opo
ziciją ir pasiekė kalną at 
žymėtą tik numeriu 66, apie 
dvi mylias nuo Silimati. Ki
tam Naujos Britanijos gale,

amerikiečiai lakūnai, atlik
dami kitą ataką ant japonų 
Rabaul bazės, numušė 10 
japonų lėktuvų. Per suvirš 
dvi savaites, amerikiečiai toj 
apylinkėj numušė daugiau 
negu 190 priešo lėktuvų.

Rahaulo Blanche įlankoj, 
sąjungininkų lėktuvai iš So- 
lomonų nuskandino du ja
ponų kareivinius laivus. Ra
portas sakė dėl tos atakos 
japonai praradę bent 100 už
muštų ar sužeistų kareivių.

Pranešimi? s taipgi sakė 
sąjungininkai lakūnai išieš
kojo ir sunaikino bei suža
lojo bent 30 kareivinių lai
vų prie Naujos Britanijos 
ir Naujos Gvinėjos krantų.

PRAŠO ROOSEVELTA Suomiai nori išgauti
UŽSTOTI LENKIJA
NEW YORKAS, sausio 9 

— Lenkų kilmės amerikie
čių komitetas, susirūpinęs 
dėl rusų kariuomenės žy
giavimo Lenkijon, pasiuntė 
ilgoką telegramą Prez. Roo- 
seveltut, kurioje primena, 
jog einant Atlanto Čarterio 
principais jėga; daromos te- 
ritorijalinės atmainos nepri
pažįstamos, ir Amerikos ty
lėjimas, kuomet Rusija reiš
kia savo pretenziias prie ry
tinės Lenkijos, kas reiškia 
patvirtina jos drauge su 
Hitleriu ivvkintą užgrobi 
mą. yra įžiūrimas kaipo už- 
gvrim.as rusų agresijos prieš 
Lenkiją.

SAKO PO KARO REIKES
60 MILIONU DARBU
WASHINGTON. sausio 9 

— Darbo sekretorė Perkins 
vakar pareiškė, jog po ka
ro reikės surasti bent 60.- 
000,000 darbu, “jeigu nori
ma palaikyti Amerikos auk
štą gyvenimo standarda.” 
Jos manymu, daug asmenų 
mano, jog bus galima tai pa
daryti.

VOKIEČIAI TRAUKIASI PRIEŠ RUSįJ SPAUDIMĄ
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žemėlapis atvaizduoja, kuriose vietose rusai veržiasi Lenkijon ir arčiau Rumunijos

sienos. (Acme-Draugas Telephoto).

Osipenko

Nebus draft0 atidėjimo Sovietai okupavo Kirovogradą
18-22 metų vyrams
WASHINGTON, sausio 9 Skuba į pietų pusę, arčiau Rumunijos

Rado sukniubusį degančiame name
Visi kiti šeimos nariai išliko sveiki

Rusijos taikos sąlygas
STOKHOLMAS, sausio 9 

— Laikraštis Afton Tidnin- 
gen rašė, jog oficialus Suo
mijos radio pakartojo savo 
pareiškimą, kad “Suomija 
nori taikos,’’ bet reikalauja, 
jog Rusija pirmiau paskelb
tų savo taikos sąlygas. A- 
not pranešimo, suomiai jau 
nuo Teherane įvykusios kon
ferencijos nori užvesti tai
kos derybas ir bandė išgau
ti Rusijos taikos sąlygas.

KALENDORIUS

Sausio 10 d.: Šv. Agota; 
Senovės; Ginvilis ir Jorigis.

Sausio 11 d.; Šv. Hygi- 
na»- Senovės; Audr’e ir 
Gintė.

ORAS
Giedra. Truputį šilčiau.

AKRON, Ohio. sausio 9- 
CIO United Rubber Wor- 
kevn unija šiandien išbrau 
kė 70 vyrų darbininkų, ku 
rie pradėjo streiką.

— Selective Service vakar 
panaikino atidėjimą dėl dar
bo priežasties iš karinės 
prievolės 18 iki 22 metų am
žiaus regi3trantams. Nauja
sis įstatymas veikia lygiai 
tėvams ir ne tėvams. Vie
nintelė išimtis daroma ūkir 
ninkams ir labai svarbiems 
darbams.

Tuo pat metu pasunkina
ma. atidėjimas ir studen
tams dar nebaigusiems mok
slų.

Nori laikinai nutraukti
mėsos racionavimą
WASHINGTON, sausio 9 

— Grupė senatorių iš va
karinių valstybių nutarė 
duoti kainų administracijai 
iki ketvirtadienio nuėmimui 
racionavimo

LONDONAS, sausio 9 — 
Rusų antroji Ukrainos ar
mija vakar užėmė Kirovog- 
radą, tuo sudarydama pavo
jų visai nacių pozicijai Dnie
pro užlenkime. Rusams juos 
apsupus ir pradėjus iš tri
jų pusių daužyti, vokiečių 
dalingai pradėjo masiniai 
pasiduoti. Gen. Konevo var 
dovaujami kareiviai šiuo 
laiku vejasi 100,000 vokie
čių, kurie skubiai traukiasi 
prieš rusų puolimą.

Jau kelios savaitės kaip 
buvo kovojama už Kirovog- 
radą. Penktadieny rusai bai
gė jį apsupti, iš kelių pusių

prasilaužė ir pradėjo gat
vėse kovoti nacius.

Toliau į šiaurę, Gen. Va- 
tutin pirmoji Ukrainos ar
mija, dasiekusi iki 22 my
lias gilyn Lenkijon, prie 
Klesow, pasistūmėjo į pie
tus ir užėmė Viry ir Rud- 
nya Bobrovskaya.

Biuletenis taipgi sakė, 
jog su partizanų pagalba 
rusai užėmė Strašovo stotį, 
Rovno provincijoj. Pietinė 
dalis rusų linijos pasivarė 
į pietus, arčiau Rumunijos 
sienos, ir užėmė Ilintsy, 18 
mylių nuo Bugo upės, ir 73 
mylias nuo Rumunijos.

Slovakai kareiviai
perejo rūsy armijon
LONDONAS, sausio 9 — 

nuo avienos,; CekU spaudos biuro prane- 
jautienos ir kiaulienos, pirm i Simu, 2,140 pilnai apgink- 
negu pradės vajų pravesti Į luotų slovakų kareivių, ku
įstatymą. Tie senatoriai no
ri, kad racionavimas būtų 
atidėtas tol, kol “tflkstan- 
č;ai tonų kiaulienos, avie
nos ir jautienos mėsos, kuri 
kitaip suges arba reikės su
naikinti, bus visuomenės iš
pirkta ir sunaudota.”• - - ---  e ■ n  .......
PIRKITE KARO BONUS!

riuos naciai pasiuntė pieti- 
nėn Rusijon, pabėgo nuo vo
kiečių ir įsijungė į rusų ka
riuomenę. Pagal pranešimą, 
600 slovakų žuvo kovose 
prieš nacius, kurie juos vi
josi.

SUBMARINAI NUSKANDINO 10 JAPONŲ LAIVŲ
ii’»c.TTTXTnrrnxT • a Ir vėl atakavo japonų pozi-WASHINGTON, sausio 9 .......cijos Marshall salyne, ir šj 

kartą nerado jokios opozi
cijos. Visi mūsų lėktuvai 
saugiai grįžo. Atakos buvo

— Laivynas pranešė, jog 
Amerikos Pacifike ir toli
muose rytuose submarinai 
nuskandino dar 10 japonų 
transportų laivų. Nuo Pearl 
Harbor dienos vien Uk Ame
rikos submarinai nuskandi
no ir sužalojo 546 visokios 
rūšies japonų laivus.

Laivynas taipgi pranešė, 
jog armijos didieji lėktuvai

išneštos prieš Taroa ir Wo- 
tje atolius.

Tą pačią dieną laivyno 
Liberator bomberis atakavo 
mažą pr’ešo transporto lai
vą netoli nuo Jaluit atolio. 
Nepranešta apie atakos re
zultatus.

Gavo linksma žinia
CHICAGO, sausio 9 

Mrs. Paulina Būdžius, 3519 
W. 26th St., šeštadieny ga
vo iš Karo Departamento 
telegramą, kuria jai prane
šama, jog jos dingęs yūnus, 
St. Sgt. Charles L. Būdžius, 
yra sužeistas ir vokiečių

Nuskandino vokiečių 
transporto laivą
RIO DE JANEIRO, Bra

zilija, sausio 9 — Brazili
jos vyriausybės žinių agen
tūros pranešimu, sudėtinis 
Amerikos ir Brazilijos lai
vynų dalinys nesenai nus
kandino vokiečių, transporto 
la’vą, kuris vežė karo reik
menis iš Japonijos Vokieti
jon. Išgelbėti vokiečiai jū
reiviai įkalinti šiaurinėj Bra
zilijoj.

Britu lapeliai sako 
naciams baigiasi laikas

LONDONAS, sausio 9 —
RAF šiuo laiku numeta la
pelius, kuriais naciai įspė
jami, jog pasaulis yra susi-

CLEVELAND, Ohio, sau
sio 9 — Tragedija ištiko 
Smetonų šeimyną anksti šį 
rytą. Antanas Smetona, pir
mas ir paskutinis Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, 
mirė dėl gaisro kilusio Sme
tonų gyvenamo namo skie
pe, 11596 Ablewhite Avė.

Sūnus Julius Smetona, 
jausdamas, jog kas norint 
negero atsitiko, nuėjo į na
mo rūsį. anksti ryte. Pama
tęs, kad namo boileris jau 
išsprogęs ir liepsnos lipa 
sienomis, jis skubėjo apie 
tai pranešti savo žmonai 
Birutei, ir tėvams, Antanui 
ir Sofijai Smetonams.

Kuomet visi buvo išėję iš 
namų, pasigedo tėvo. Iki tol 
jau buvo atvažiavę ir ugnia
gesiai. Kuomet Smetonai 
pranešė jiems, jog iš namo 
dar neišėjęs tėvas, ugniage
siai įėjo į degantį namą jo 
ieškoti, ir rado jį sukniu
busį prie laiptų vedančių 
iš antro aukšto į virtuvę.

Ugniagesiai išnešė jį iš 
namo ir tuoj nuvežė į Gran- 
dville ligoninę, bet Antanas 
Smetona neatgavo žado ir 
mirė apie 9 valandą ryte. 
Gydytojai sakė jis veikiau
siai užtroško nuo gaisro 
sudarytų dujų ar dūmų.

Visas namo vidus išdegė.

A. a. Antanas Smetona 
buvo 69 metų amžiaus. Kai
po vienas Lietuvos Tarybos 
narių, 1918 m. vasario mėn. 
16 d. jis pasirašė Lietuvos) 
Nepriklausomybės Deklara- į 
čiiją. 1920 m. buvo išrinktas 
pirmuoju Lietuvos Prezi-

Slavai bando sulaikyti 
vokiečių ofensyvą
LONDONAS, sausio 9 — 

Maršalo Josip Broz vedami 
part:zanai kovoja nacius į 
pietus nuo Jajce, o toliau 
šiaurėje, bando sulaikyti 
nacių ofensyvą iš užimto 
Banjaluka. Pranešimas sa
kė, kad dėl stokos sprogs
tančių medžiagų partizanai 
negalėjo išsprogdinti Sava 
upės tiltą, ir dėlto turėjo 
pasitraukti.

nelaisvėje. Nors tai nėra la- mobil zavęs prieš juos ir lai
bai džiuginanti, žinia, bet kas jau yra “15 minučių iki
sužinoję, kad jų sūnus yra 
gyvas, visa šeima labai 
džiaugiasi..

Ponios Budžienės keturi 
kiti sūnūs taipgi tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje.

12.” Kiti jų lapeliai netikė
tai nukrito švedijon. Primi
nimas apie laiką matomai 
seka Hitlerio kalbos posa^ 
kį, jog Vokietija kovosian
ti “iki 5 minutes po 12.’’

Lakūnai nuskandino 
2 vokiečių submarinus

LONDONAS, sausio 9 — 
Laivyno pranešimu, prieš 
kelias savaites britų patro- 
lės Laivai per aštuonlas va
landas nuskandino du vokie
čių submarinus. Abu sub
marinai buvo užtikti pr'a 
Azorų salos, ir buvo nus
kandinti povandeninėmis 

i bombomis.

dentu. Pirmasis jo terminas 
išsibaigė 1924 metais. Ta
pęs Lietuvos Prezidentu ant
rą kartą 1926 metais, Anta
nas Smetona išbuvo Prezi
dentu iki šių dienų. Dėl ru
sų invazijos ir okupacijos 
1940 metų birželio mėn. 15 
d., jis su šeima pabėgo iš 
Lietuvos, kad nepatekti į 
okupantų rankas. Iš Vokie
tijos, dėl Stalino-Hitlerio

Antanas Smetona

susitarimo, buvo priverstas 
bėgti į Šveicariją, iš kur vy
ko įi Pietų Ameriką. Smeto
na atvyko Amerikon 1941 
m. pradž’oje. Kurį laiką gy
veno Chic-agoje.

Šeima dar nepadarė ga
lutino nutarimo dėl laidotu- 
vųj. Kiek iki šiol žinoma,' 
palaikai bus pašarvoti Cle- 
velande, iš kur gal bus at
vežti į Chicagą ir padėti 
Šv. Kazimiero kapinėse, kol 
bus galirha juos nugabenti 
į laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą.

Rusai siūlo Lenkijai
Curzon linijos sieną
LONDONAS, sausio 9 —

Londono Observer diploma
tinis korespondentas prane
šė, jog rusų vyriausybė pa
dariusi Lenkijos vyriausy
bei pasiūlymą, kuriuo nau
joji Lenkijos-Rusijos siena, 
su tam tikrais pakeitimais, 
būtų nustatoma 1920 metų 
Curzon linija, kuri e;,na 
maždaug į pietus nuo Lie
tuvos pietinės sienos. Anot 
korespondento, “sakoma,” 
jog oficialūs anglųi-ameri- 
ikečiu sluoksniai užgyrė tą 
pasiūlijimą.

Maskvoj sudaryta ‘lenkų 
patriotų sąjunga,” per Mas
kvos rad’o darytam prane
šime intimavo, jog būtų ga
lima išrišti Lenkijos sienų 
klausimą duodant Lenkijai 
tam tikrą dalį vokiečių teri
torijos.
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SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Rašo D R. RACKUS 
4204 Archer Avenue, Chicago

LIGONIO PRIEŽIŪRA (.11) rą, kraujuojančią žaizdą, ar-
. „ . .. J ba net peršiančiae “pailes”;Kūno srutų eliminacija y- ... . , ._, • • v-i- J- m J taipgi jei grobo gule sukę-r. av.rbiau.ioji būtinybe. Be

to, jokia gyvas sutvėrimas 
negalėtų gyventi. O gulin
ėtam ligoniai nelengva yra 
atlikti gamtinius reikalus lo
voje. Kiti ligoniai yra tjaip

pusio mėšlo grumulas už
kemša lyg su kamščiu žar- 
n galio išeigą. Prieš peisiant 
į grobo galą aliejų, jį reikia 
pašildyti iki 90 F. laipsnių 
šilumos, ir 6 uncijas (apie 
pusę stiklinės) tokio šilto 
aliejaus suleisti. Tą aliejų 
privalo ligonis išlaikyti gro-

x ,, . . bose apie 1 valandą, o pas-manumo gelbstint ligoniui kuj relkia piteą por
atuatinti vi unus. į pamuilinės enemos ir

Nevisada galima duoti Ii-1 i&tuštinti vidurius, 
goniui vidurius Iiuosinatnčių
vaistų. Silpnuosius ligonius x . .
teinantieji vantai gali! kallnga tlk tuomet' Jei *lg°- 

------ yra perdaug

labai sarmatlyvi, kad jiems 
viduriai užsikietina iki kri- 
tiškiausio laipsnio. Tad rei
kia daug taktiškumo bei su-

Arbatinė enema yra rei

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MONTGOMERY LONDONE de*. 6958 So. Tafcnan Avė.
Ree. Tek GROvehill 0617 
Office Tel. HKIOock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ik chirurgas

OFISO VALANDOS
vafandbd: 2—4 {r 7—0 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomls susitarus
4428 <est Mafąoette Boad

1 P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginic 91H

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Sn Iboomo taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

VVHOLESALE 
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

l’urnitare

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Kactory Representatlve. t i

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
Por appolntment call — 

REPUBLIC 6051

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

net užmušti. Kartais prisi
eina tuštinti ligoniui vidu
rius lavatyvos (enema, plo
vimas) būdu. Kai daktaras 
įsako duoiti ligoniui enemą, 
tai ligonio prižiūrėtojai pri
valo tą pareigą nedelsiant 
atlikti. Jei ko nežinotumei, 
tai klausk daktaro, jis nu
rodys kaip enemą pagamin
ti,

Yra įvairiausių enemos 
skiedinių rūšių, bet dažniau
sia yra vartojama taip va
dinami ‘ ‘pamuilių enema ’ ’, 
arba “aliejinė enema”.' Re

nio viduriai 
skysti ir labai dažniai varo 
lauk. Arbatinė enema gami
nasi iš geriamos arbatos, bet 
esencija privalo būti stipri. 
Dar geriau yra vartoti stip 
rią ramunių arbatą, nes ra
munės malšina vidurių gėlą 
ir švelnina žarnų opumą.

Apie kitų rūšių enemas 
čia nerašysiu. Pakaks ligo
nio prižiūrėtojai žinoti tik 
apie pačias svarbiąsias rū
šis.

Enemos davimo technika 
yra. šitokia: Priruoak reika-

Gen. Sir Bernard L. Montgomery (dešinėje), kurio va
dovaujama Britų Aštuntoji Armija pagarsėjo kovose Af
rikoj, Sicilijoj ir dabar Italijoj parvykęs į Londoną daly 
vauti ruošiamos invazijos Europon tarybos posėdyje. Jis 
pramatomas vadas britų jėgų invazijai. (Acme-Draugas 
telephoto)

Mane 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
■ms be akinių. Kainas pigiau kaip

pirma. t>
4712 South Ashland A v.

Phone TAROS 1373

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

F1ARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAU 11, 1933 M.

WHFC -1458 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

čiaiu yra vartojama arbati- lingą enemą pirm nei ką da
ilė enema, dar rečiau ter- 
pentininė enema, ir pieno su 
molasu enema.

Pamuilių enema: Karšta
me vandenyje pridaroma pa
muilių trinant tarp rankų 
gryną baltąjį muilą (Castile 
soap, Ivory soap). Perfu- 
muctą su kvapylais muilą 
nepatariu vartoti enemai. 
Pamuilės privalo būti neper- 
karštos, bet nemažiau 105 
F. laipsnių šiltos. Niekad ne
leisk į grobus šaltą enemą 
nes tai gali pakenkti. Vai
kui 12 metų amžiaus reikia 
suleisti į grobus pamuilių 
ant syk apie pusę kvortos, 
o suaugusiam ligoniui nema
žiau pilnos kvortos. Juo 
ankščiau į Žarnas pamuilės 
patentai, tuo gėris" vidu
riai išsituština.

Aliejinė enema kartais

Nestumk kietos gumos 
(kaučuko) tūtelę pergiliai į 
grobo galą; apie 6 colius gi
lumo pakanka. O kaip kišti 
(utelę į grobą, tai svarbiau
sia lėtai, ir švelniai, ir sli
džiai,- Patartina išmėginti 
lavatyvą ant aave, tuomet 
suprasi ir žinosi kaip ligo
nis jausis kai jam duosi la

vatyvą, tuomet išmoksi tin
kamai administruoti enemą.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

rysi ligoniui. Kambarys pri
valo būti šiltas. Privatumas 
yra ligoniui labai svarbu, 
tad visi turi pasišalinti iš 
kambario kai enema yra duo 
cbma. Apversk ligonį ant jo 
ka'riojo šono; o jo dešinę 
koją pririesk taip kad jo ke-1 
Iia.3 remtų pilvą. Aptepk e-! 
nemos tūtelės kaučukinį ga
lą su vazeliną, kad galima 
būtų šildžiau ir sklandžiau 
įkišti į grobo galą. Jei ne
turi po ranka vazelinas, tai 
nesūdytą sviestą arba net ii 
aPejų galima pavartoti. Skie 
dinį reikia leisti į žarnas iš
lėto, neskubinant ir nespau
džiant. Juo aukščiau ene
mos maišelis iškeliamas tuo 
smarkiau skiedinis veržiasi 
iš maišelio į žarnas; o juo 
smarkiau ir staigiau skiedi
nis plaukia į žarnas tuo sun
kiau ligoniui išlaikyti, ir plo-

Būkit Malonūs 
SAVO’AKIMSl

Tik viena para aklų visam gyvent* 
mul. Saugokite Jas leisdami lleg- 
samlnuotl Jas modernliklausla 
metodą, kurtų regtjima mokslas 
rali sutelkti

M SUPTAI PATYRIMO
stklnių, kuris praisll- 

aklų {tempimų.

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

OPTOMETRISTAI 

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas H-tos

TMafonasi 0AMAL MSt, Ohloago 
OFISO VALANDOS! 

BMdtsa »r»0 a a Ud tilt p. K 
Troeiad. ir leltad. f:M a m. 

Iki T:>0 p. m.

duodama tiems ligoniams; vimo rezultatai bus negana! 
kurie turi grobo gale fissu-1 geri.

i

TVRM IM Y0V» VIEO HOV/EHOLP PAT/ 
TO MAKE KEPKIME TO UVE LIVE/ Z

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PR1ENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime dideli 

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

Taksom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Murikalius Inatnnfieft-

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSI0

1218 ARCHER AVENUE 
Pkone: LAFAYETTE 8817

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS ^PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAčKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

• I A '

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
te metų patyrimas

teLi Yards 1829
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofise ta Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

m Kampas 84th Street
ne 10 iki 4j ano 0 tat •

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4845 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS; 
tano 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak. 

Nedėtomis pagal sutartį
Office Tel YARds 4787 
Namų Tel PROspect 1930

Tol YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS

X3SXSE TeL YARds 8021

ta S-8:80 P. M. 
Tnetandleniais pagal sutartį

EXTRAI EXTRA1 ■»' 1
Pormalnytas 

vardas ir
adresas

Ltetuvlfikas
tfdukas

REMKITH 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

R. KANTSių anv.
MONABCH LIQUOR
3929 8© Halsted St. 

Phone YARDS MM

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — REMONTĄVIMLI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
' PANAUDOKITE PROG8 DABARTINRMS ŽEMOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo js- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Pederal Savinga and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —.

NUOŠIMČIO RAJOMS

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo». M. Mozerta, See’y. 3236 80. HALSTED ST.

8107.

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. BIE2IS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel REPublic 7868

Tel CANal 0257
Rez. Tel: PROspect 66.it

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3140

DR. V. A. SIMKUSa
•YtaTTOJAR B CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West S5th Street 

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

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai: »
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezld.—HEMlock 2324

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Ild 3 vai; vak. T-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKU5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta, 2A. 7-0 P. M. 

1147 8. Halnted Stų Chlcago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Ir šeštadieniais 
Valaadoe: 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Šaukite—„ 
Res. TeL: MIDvray 2880 ’ t

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel LAFayette 8210 
Bet. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868 

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

Penktad. 8:30 iU 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai Ild 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

PLATINKITE “DRAUG&
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te HELP WANTED — VYRAI
--------- >------------ T-r----- ■ . HELP VVANTF.D — MOTERYS HELI’ WANTEI) — MOTERYS HELP WANTFJ> — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS" HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpli R4MN-04MV

HELP HAMEI) _ VYRAI

BUS BOYS
Atsigaukit 1 Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BE ACH HOTEL
5349 Sheridan Rd.

TRUCK TRAILER 
MEKANIKŲ

CHASSIS — AXLE DABAI 
WEI.DERIŲ KARO DARBAMS
BARTLETT TRAILER CORP.

3080 ARCHER AVĖ.

ANGLIŲ HIKERS 
Ir darbininkų yarde. 

SPENCER COAI.S 
4618 Belmont Avė.

100 VAIKINŲ
17 Metų 

Ir Suvirs 
Prie

Karo Darbų 
Mokestis 

Laike Mokinimo

BELMONT 
RADIO CORP.
5921 Dickens Avė.

REIKIA
VYRŲ

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

anart kitų dalykų:
GRTTPfiS- OYVYBfiS APDRATTDA. 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOSrrne.Ų PT.ENA.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ.
MAUBYKT.es (RHOWERS) tr 

KTTITS MOBERNTŠKUS PRATT- 
SYKT.OS ĮTAISUS URL PATO
GUMO MUSŲ B4RBINTNKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visa 
laika virš 40 vai. į savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI 

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

WAREHOUSE
DARBININKŲ

Pastovūs darbai svarbioje pramonėj 
$40.50 už 48 vai. } savaitę. Dauguma 

,mūsu vyru yra su mumts daugiau 
negu 15 metu. Norime ir dalinio lai
ko darbininku. PaSaukit Lafavette 
1441 ir klauskite Andv arba atsigau
kit i __ .

2531 W. 4&th ST. •
FANCY ŠILK SPOTTF.R 
Atsišaukit j Valet Shop 

EDGFAVATKR BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 
Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininką
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers

Welderiams Pagelbininkų •
Hand Truckers 

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA

GERA MOKESTIS v

★
MERIT DIRBTUVE

fUhunui {vertinimas dirbtuvėje duoda jums progos {atdirbti 
taip greitai kaip iimokaite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvė. tvarkoma Canteen prlntato valgiu* kašto kaina.

Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

LION MFG. CORP.
100% WAR W0RK

OFFERS YOU
1 BEST N.W. SIDE TRANSPORtatlon
2 8TEADY. REGULAR WORK
S OVERTIME at TIME A (1NE-HAIJ?4 10% BONUS, PO R NIGHTS
5 VACATIONS WITII PAY
6 CAFETERIA AND CANTEEN
7 HO8PITALI7.ATION INSURANCE

FOR
TOOLMAKERS
SURFACE GRINDERŠ
BROVVN & SHARP SETUP 
MACHINIST MAINTENANCE OILer 
PLANT MAINTENANCE HELPERS 
PIJANT MAINTENANCE LABORers 
KINGSBURY HELPERS 
THREAD MILLERS
FLOOR — BENCH INSPECTORS 
BRILL PRESS OPERATORS 
BURRERS
MISC. MACH. SHOP HELP 
MITLTIPLE SCREW MACH. OPRS. 
PLATER HELPERS

No exjJerlence:
Bring Birth Certiflcate. 

APPLY 2640 BELMONT

VYRŲ IR 
VAIKINŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
PRIE ABELNŲ 

DIRBTUVES DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

Dieną ar naktį šiftai.
Premijos rata naktiniame šifte. 
Dykai apdrauda ir hospitalizacijos 

pienas.
ATSIŠAUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN
Pirmad. perdėm šeštad.;

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

VYRŲ
REIKIA

JAUNŲ 
IR SENŲ 

100%
Karo Darbai
10 VAL Į DIENĄ 

5 DIENOS SAVAITĖJ 
PATYRIMO 
NEREIKIA

LAKE SHORE 
TOOL WORKS

816 North 
Kostner Avė.

Svarbūs Darbai 
Plieno Warehouse

Pastovūs Darbai

i Patyrimo Nereikia 
Patogioj Vietoje

Atsišaukit 
Employment Ofisan

A. M. CASTUE & CO. 
1132 W. BLACKHAWK ST. 

(2 bloclcs north of Divlslon St.)

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DEL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT .

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palutsis

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

MERGINOMS
MOTERIMS

' i ' •

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.

** MOTERŲ ** 
KARO DARBININKIŲ 

250 - MOTERŲ - 250 
REIKIA 

TUOJAU
PRIE GAMINIMO SVARBIOS 

KARO MEDŽIAGOS

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo 

Assėmbly 
Inspection ir 

Machine Darbų
Darbai dieniniams ar naktiniams 

šiitams.
Labai gera mokestis. Geros 

darbo sąlygos.
Skanūs valgiai iš mūsų Canteen. 

Hospitalizacijos pienas ir 
apmokamos atostogos.

MATYKIT MR. DANICEK 
Employment Ofise dėl pasitarimo.

n
Atslnegklt 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

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ 

Single needle prie rayon ir 
bovelninių dresių.

Aukščiausios piece work ratos su 
gvarantuotu pagrindiniu 

momkesčiu.
DIBBTUV® CENTRALINEJE 

VIETOJE
PATOGIOS VALANDOS

Toms kurios turi vaikučių. 
Dauguma mūsų darbininkių jau su 
mumis 5 metus ar suvirš. Tai pri
rodymas kad pas mus darbo są
lygos yra geros.

Atsišaukit į
GERTY GARMENT CO. 

557 W. Jackson—7th Floor

MOTERŲ 
Dirbtuvės Darbininkių

Patyrusių ar ne x 
Moterų 18 iki 45

Prie Machine Shop Darhų
Naktiniam šiftui nuo 8 vakaro iki 
5 rvto. 54 vai. į savaitę. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Gera mokestis. 
Darbu dėl: Engine Lathe ir Mill- 
ing Machine Operatorių; Preclsion 
Inspektorių: Tool crib attendants; 
bench darbininkių, ir tt.

Svarbūs Karo Darbai 
Švarioj Modemiškoj Dirbtuvėj 

PRADINES BUS PAMOKINTOS

HANNIFIN MFG. CO.
621 S. Kolmar Avė.

MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS

Geros Darbo Sąlygos 
12 vidurnakti iki 8 ryto 

Taipgi 4 pp. iki 12 naktį.
Patyrimo nereikia. Laikas ir pusė 

mokama.virš 40 vai.

ST. CLAIR
SPECIALTY MFG. CO.

160 E. Illinois St.
SUPERIOR 2250

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

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED — VYRAI

DARBININKŲ ABELNIEMS 
DARBAMS WAREHOUSE 

IR DOCK DARBAI
Svarbioje Pramonėje

Patyrimo Nereikia
GERA PRADINE MOKESTIS 

PASTOVŪS DARBAI SU 
PO KARO ATEITIMI

* Dykai Grupės Apdrauda 
Coveralls duodama ir išvaloma

* Žemos Kainos valgiui
EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS 

KASDIEN NUO 7 RYTO IKI 6 VAKARO

STEIN - HALL MFG. CO.
(Dextrlne ir Valgio Produktai nno 1866)

2841 SOUTH ASHLAND AVENUE

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmiestyje 
Moterims iki 50 metų senumo. 
Vai.: 5:30 vak. iki 12 naktį.

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžins 20 iki 60 metų.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:30 ryto iki 5 pp.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų įdomių karo darbų 
moderninėi dirbtuvėj. Atsišaukite 
asmeniškai.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodiawn Avė.

MERGINŲ
MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
DARBAI NAKTIMIS

ARNOLD
SCHWINN

& CO.
1718 N. KILDARE

CAPTTOL 3OOO

VENETTAN BLIND A8HEMBLERS. 
Patyrimo nereikia. Bet kurio am
žiaus, geros darbo sąlygos ir mokes
tis.
VVE8TERN VENETTAN BUND CO. 

3S1 E. Ohio

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ ,
Alga 177 iki $80 J mėnesi. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite. prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
534# Sheridan Rd.

LAtTNDRY DARBININKIŲ 
Patyrimo nereikia. Mes IšmokinBlrc 
jus. Gera mokestis. Atsišaukit j

CHAMPION LAUNDRV, INC. 
2500 Fullerton Avę.

VYRAI IR MOTERYS

FREIGHI HANDLERS
Reikalauja •

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

Viršlaikio tiek kiek norite.
Laikas ir pusė mokama virš 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKIT PRIE 
MR BEHNKE 

YVarehouse Foreman 
38th St. & Central Pk. Avė.

SANTA FE RY.

VYRŲ IR 
MOTERŲ

Įdomūs ir malonūs dirbtuvės dar
bai svarbioj karo pramonėje. 

MOTERIMS:
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
LAMINATION PICKERS 
PRECISION GRINDERS 
LAMINATION PRESS OPERS. 
BURRING BENCH HANDS 
MASKING & RACKING

VYRAMS:
DIE SETTERS 
FLOOR INSPEKTORIŲ 
PRECISION GRINDERS 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
STEEL HANDLERS 
SHEAR PAGELBININKO 
SLITTER PAGELBININKO 
TROKERIŲ

Webster Chicago Corp.
5622 Bloomingdnle Avė.

(1800 North at Central Avė.)

VYRŲ 
IR MOTERŲ

Lengvi
Assėmbly Darbai

Prie Kariuomenei 
Vaistų Pakelių

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

MALONIOS APLINKYBES 
Dieninis ar naktinis liftas 

jūsų pasirinkimui. 
Priimami ir su fiziškais 

trūkumais asmenys. 
Atsišaukit j

G. BARR 8C CO.
1130 W. 37th STREET

PUODŲ PLOVRJO 
IR DI8IŲ PLOVRJO

Ilgoms ar trumpoms valandoms. Dlsh 
Machine Operatoriaus. $27.60. Uni
formos ir valgis duodama. Sekmad 
ir vakarais dirbti nereikia.

ART INSTITUTE RESTAURANT 
MICHIGAN AND ADAMS

★ For Sale I
★ For Help I
★ For Rent!
★ For Service!
★ For Results!
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Llthuanlan Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALTJ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.-—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IK MOTERYS

LENGVI DrRBTT'VftS DARBAI
Gera mokestis, svarbi pramonė.

MOORE BOXES, INC.
315 N. Aitą «

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 
MOTERIMS

Patyrimo Nereikia
Atsišaukit prie 

MR. PRICE 
18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

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

2742 W. 36th PLACE

VYRŲ IR MOTERŲ
Prie Abelnų Lengvų 

Dirbtuvės Darbų
ASSEMBLERS
INSPEKTORIŲ
DRILL PRESS OPERATORIŲ

Diena ir NaktĮ Darbai.
Patyrusių ar ne.

Gera alga — pastovūs darbai.

A. B. EQUIPMENT MFG. 
COMPANY t

2133 W. Fulton St.

VYRŲ IR MOTERŲ 
MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ

16 Metų Amžiaus ar Suvirš 
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA

100% Karo Darbai
48 VAL. — 6 DIENOS I SAVAITĘ 

Laikas ir Pusė Mokama už Viršlaiki 
Gera Mokestis — Malonios Darbo Sąlygos 
' GERIAUSIOS PO KARO PROGOS 

PUIKI TRANSPORTACIJA

SHERMAN KLOVE COMPANY
8581 WEST 47th STREET

PER VISĄ SAVAITĘ ATSI8AUKIT Į EMPLOYMENT OFISĄ
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L/RAUGAS
THE IJTKUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South O dtley Avė. Chicago, Ulinei-
Fublished Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANiAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A raember of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas’’ brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiuma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig saVo nuožiūros. Kcrespopdentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos iaikraštin nededamos.

Entered as second-Claoo Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1S79.

Skleidžia melagystes
Savo laiku žinomas radijo kalbėtojas ir laikraščių 

kolumnistas Drew Pearson paskelbė “iš piršto ištrauk
tą” žinią, kad Šventasis Tėvas ir Stalinas pasiekę su
sitarimo Rytų Lenkijos klausimu. Popiežius būk tai su
tikęs, kad ta Lenkijos dalis būtų pavesta Sovietų Ru
sijai ir kad ten būtų suteikta religijos Laisvė katalikams.

Vatikanas šį Pearsono teigimą griežtai užginčijo. Tarp 
Popiežiaus ir Stalino nėra buvę jokią pasikalbėjimų.

Drew Pearson jau ne pirmą kartą skelbia melagys
tes prieš katalikų aukštąją dvasiški ją ir katalikus.

Neseniai jis užpuolė generalinį pašto viršininką Frank 
C. Walker, kurs yra katalikas, būk jis leidžiąs Bažny
čiai būti “neoficiale cenzore” siuntinėjamų paštu žur
nalų. Jis yra tvirtinęs, kad New Yorko arkivyskupas 
Francis J. Spellman reguliariai vedęs pasikalbėjimus 
telefonu su šventuoju Tėvu Rusijos klausimu, kuomet 
nieko panašaus nėra buvę. Tą Pearsono įtarimą panei
gė 'ir vyskupas John Noll iš Fort Wayne, Ind., ir pat
sai arkiv. Spellman. Pearsonas ir apie arkiv. Francis 
Beckman iš Dubuąue prikalbėjo insinuacijų.

Kaip atsimename, tas “kalbėtojas” ir “rašytojas” ir 
apie Baltijos valstybes yra prikalbėjęs daug nesąmo
nių ir melagysčių.

Ne be reikalo sekretorius Cordell Hull Pearsono ko- 
lumną pavadino “šėtoniškų neteisybių” skelbėja, o Pre
zidentas Rooseveltas savo laiku jį pavadino “chronišku 
meLagium”.

Tokie “žurnalistai” ir radijo kalbėtojai klaidina sa
vo skaitytojus ir klausytojus ir neša negarbę ir spau
dai ir radijo kompanijoms.

Gerų, tikrų žurnalistų ir taip pat komentatorių pa
reiga yra teisingas žinias skleisti, bet ne šmeižtais ir 
melagystėmis užsiiminėti.

★

Atliktas šaunus darbas
Keliolika tautinių grupių Chicagoj pernai sumanė nu

pirkti krūzerį ir ji dovanoti Dėdei Šamui, kaip Kalėdų 
dovaną. Tokia dovana kainuoja apie 40 milijonų dole
rių.

Pradžioje buvo rimtų abejonių, ar bus galima sukelt! 
tokią didelę pinigų sumą, palyginti, trumpu, laiku. Toji 
suma, žinoma, turėjo susidaryti iš U. S. karo bonų, iš
pirktų tose tautinėse grupėse, kurios prie to projekto 
vykdymo prisidėjo.

Džiugu konstatuoti, kad daugiau pinigų krūzeriui su
kelta, negu buvo užsibrėžta sukelti.

Dar labiau džiugu, kad Chicagos lietuviai prie tos 
Dėdei Šamui dovanos prisidėjo ir kad Lietuvių Komi
tetas, teisėjo Jono Zūrio, J. Mozerio, Varkalos, Jono 
Brenzos, E. Samienės, V. Balandos ir kitų vadovauja
mas, taip šauniai šiam svarbiam reikalui padirbėjo, kad 
Chicagos lietuvius pastatė ' penktoje iš eilės vietoje. 
Daug gausingesnių tautinių grupių pasiliko lietuvių už
pakalyje Tad, garbė Lietuvių Komitetui ir tiems mūsų 
tautiečiams, kurie per jį U. S. bonus pirko!

Komitetui bus gražus akstinas ir toliau darbuotis ir 
tinkamai atstovauti Chicagos lietuvius didžiose Ame
rikos karo pastangose. Prasidėjus ketvirtosios U. S. 
karo paskolos bonų vajui, jis dar šauniau galės pasir 
podytij jei mes visi jj garemsime.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Už ką stovi Amerikos žmonės
Populiarus katalikų savaitraštis “The Register” sa

vo vėliausioj laidoj apskaičiuoja, kiek Jungtinės Val
stybės yra davusios Sovietų Rusijai paramos šiuo ka
ro metu. “Mes davėm mlžinišką pagalbą Rusijai. Žm'> 
nių istorijoj dar nėra buvę nieko panašaus tam, kokia 
didelę medžiaginę pagalbą Jungtinės Valstybės yra su
teikusios savo sąjungininkams šiame kare” — rašo 
Register.

Todėl, toliau rašo laikraštis, Amerika turi pilniau
sią teisę pasakyti Sovietų Rusijai, kokiu būdu ji turi 
prisidėti, kad po šio karo gerai ir teisingai atstatyti 
pasaulį. Jungtinės Valstybės priešinasi bet kurios tau
tos pavergimui.

“Nėra jokios abejonės, sako Register, kad šio kraš
to žmonių dauguma nori matyti, kad visos Europos 
tautos po karo būtų laisvos tvarkytis taip kaip jos 
nori ir Dievą garbinti taip, kaip jų sąžinė diktuoja”.

Tas laikraštis prie to dar prideda, kad visos tau
tos turės būti išvalytos nuo klaidingų principų, kurie 
pasaulyje sukelia konfliktus ir karus.

★
Gamina religines filmas

Iš filmų miesto Hollywood pranešama, kad visos di
džiosios studijos 1944 metais pagamins bent po vieną 
religinio turinio filmą. Viena iš jų pagaminsianti net 
keturias. 20th Century-Fcx pastatė ir nufilmavo Franz 
Werfelio vertingą veikalą “Bernadetos Giesmė” (The 
Song of Bernadette). Vis tik yra geras reiškinys, kad 
filmų studijos šiemet imasi tokį gražų darbą atlikti.

★
Anglikonų (protestonų) vyskupas John Dixon iš Mont- 

real, Canada, savo laiške žmonėms apie Popiežiaus tai
kos planą taip atsiliepė: “Visi krikščionys bus dėkingi 
Popiežiaus pabrėžimui dviejų didžių principų — žmo
gaus vertybė ir moralinis teisingumas, ant kurių taika 
remsis.”

★ 1
Britų radijo paskelbtomis žiniomis, Neapolio arki

vyskupas kardinolas Ascalesi viešai Neapolio katedroj, 
sakydamas pamokslą, pasmerkė tuos savo tautiečius, 
kurie išdrįstų bendradarbiauti su naciais.

SPAUDOS APŽVALGA }
* - r«£ J

Sukerta Baltijos priešo "argumentus"
Gregory Meiksnis, vadinąs save latviu ir Latvijos pi

liečiu (jo pilietybę Latvijos ministras Bilmanis kvesti- 
jonavo) parašė knygą, kuriai davė vardą “The Baltic 
Riddle”. Tą knygą recenzuodamas “The New York 
Times” bendradarbis William Henry Chamberlin pa
brėžia,, kad ta knyga yra grynai pro-sovietiška, nes joje 
bandoma įrodyti, kad tik Sovietų Rusijos “globoje” 
Lietuva, Latvija ir. Estija “tegalės būti laimingos.”

Meiksnio daromiems įrodinėjimams recenzentas daro 
rimtų pastabų. Jis stebisi, kaip tasai ponas, savo aki
mis nematęs to, kas dėjosi Baltijos kraštuose, kai juos 
okupavo Rusija, gali tvirtinti, kad žmonės tą okupa
ciją užgyrė. Į Meiksnio tvirtinimą, kad Baltijos tautų 
žmonės gynė Sovietų rėžimą vokiečių invazijos metu 
1941 metais, Chamberlin atsako, kad įvyko kaip tik 
priešingai: prie pirmos progos lietuvių “raudonoji ar
mija” atsisuko prieš sovietų kariuomenę ir žymiai pa
greitino padaryti galą sovietų rėžimui Lietuvoje. Tai 
padarę, Lietuvą paskelbė vėl esant nepriklausoma val
stybe. Bet nauji okupantai ją ir vėl prismaugė.

Baigęs Meiksnio knygos recenziją, Chamberlin padard 
tokią pastabą:

“Galimas dalykas, kad Sovietų Sąjunga ir vėl oku
puos Baltijos respublikas, kai bus nugalėta Vokie
tija. Bet Meiksnis nepasiūlo nė vieno įtikinančio įro
dymo, kad tai bus harmonijoje su gyventojų troški
mais. Tik laisvas plebiscitas, pravestas be raudono
sios armijos okupacijos, gali išspręsti tą klausimą”.

Visiškai pasakyta teisingai, kad ir nauja rusų oku
pacija nesutiks su Baltijos valstybių žmonių valia ir 
nusistatymu. Kaip jie nekenčia nacių okupacijos ir nori 
kuo greičiausiai jos nusikratyti, taip lygiai nebenori, 
kad grįžtų pas juos rusai bolševikai. Jie nori būti lais
vi ir nepriklausomi. Nereiks čia nė plebiscito, nes Bal
tijos tautos seniai yra aipsisprendusios atsistatyti lais
vomis, nepriklausomomis ir demokratiškomis valstybė
mis.

Lietuvių bolševikų spaudoj patėmijom Meiksnio kny
gą lietuviams rekomenduojant. Ta knyga, kurt yra pa
rašyta Maskvos propagandos tikslais, kuri pilna mela
gysčių apie mūsų tėvų kraštą — Lietuvą, geram lietu
viui neverta nė į rankas paimti.

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge"

Pirmadienis, sausio 10, 1944

KALBĖS PER RADIO

Kun. Ricnard Ginder, pro
fesorius religijos ir anglų 
kalbos Charles College, Ca- 
tonsville, Md., šio ir vasa
rio mėnesio sekmadieniais, 
nuo 11:30 iki 12:00 East- 
ern War Time, kalbės “Hour 
of Faith” radio programoje. 
Programa hus perduodama 
Blue Netvvork stočių. (NCW 
C-Drtaugas photo)

Dvi motinos gavo laiš
kus iš belaisvių

San Francisco, Calil. — 
Dvi kunigų motinos, kurių 
sūnūs įstojo į Jungtinių A- 
menkos V alstybių kariuo
menės kapelionus, kurie da
bar yra japonų nelaisvėje, 
gavo iš savo sūnų laiškus. 
Abu kunigai rašo savo mo
tinoms, kad jie yra karo be
laisviais Pilipinų salose.

Viena motina vadinasi 
Mrs. William Cummings. iš 
San Francisco miesto; jos 
sūnus kunigas William Cum
mings, M. M., pirmas leite
nantas armijoje, buvo pa
imtas nelaisvėn Bataane, ir 
laikomas nelaisvėje Manilos 
saloje. Kita motina vadina
si Mrs. J. E. O’Brien, iš Ala- 
meda; jo3 sūnus kunigas 
James W. O’Brien, iš San 
Francisco, taip pat leitenan
tas armijoje, buvo paimtas 
nelaisvėn Bataane. Kun. 
O’Brien yra geroje sveikato
je.

Apie tai rašo Thie Regis
ter, 1944, sausio 9 d.

Laike budėjimo valandų 
asmenų akys nuolat yra vei
kimo stovyje.

APDOVANOTAS KETU
RIAIS MEDALIAIS

Kun. Aibert C. M. Stef- 
fens, kariuomenės kapelio
nas, šiomis dienomis apdo
vanotas ketvirtu ordinu už 
įvairius pasižymėjimus. Jis 
yra kapelionu Penktoj Ame
rikos Armijoj, kuri didvy
riškai pirmiau kovojo Afri
koj, o dabar Italijoj. (NCWC 
Draugas ghoto}.

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)
bėti Lietuvai laisvę atgauti. Jie žiūrėjo į mane kaip į 
laimingiausią pasauly žmogų, kurs gavęs Kalifornijos x 
universiteto kvietimą, vyksta į tolimą laimingą šalį, toli r. 
nuo tų baisenybių, kurios jau buvo paruoštos Europai to
talitarinių galybių.

Tad šis raštas yra tik tiesioginis mano pareigos išpil
dymas, pareigos, kuriai aš šventai tikiu. Nesu aš advo
katas, nei tarptautinės teisės žinovas. Todėl aš nemokė
siu naudotis juridinėmis prašmatnybėmis. Kalbėsiu čia. 
apie savo šalį taip kaip ją pažįstu šimtus valandų pra
leidęs jaunimo ir studentijos susirinkimuose, aplankęatAl 
kiekvieno apskričio ūkininkus jų pačių sodybose, laukuo
se ir virtuvėse, išvaikščiojęs jos miškus Ir plaukęs be
veik visomis svarbesnėmis upėmis ir ežerais, iki smulk- : 
menų susigyvenęs su žmonių vargais ir troškimais, be
galiniai pasiilgęs tų paprastų, kilnių ir svetingų kaimie
čių, kurie žagrėmis bando aparti viso pasaulio vargus ir 
ašaras. Man ypač pažįstami patriotiniai troškimai dau
gelio tūkstančių gerai organizuoto jaunimo, kurio tarpe 
praleidau paskutinius keturiolika metų (1925-39): hetj. 
kur būdamas aš galiu didžiuotis Lietuvos jaunimo kultū
rine pažanga, rimtumu ir kūrybine nuotaika.. Grąžinkite 
mums taiką ir laisvę, o su tuo jaunimu iš pelenų atka- 
sime mes Lietuvą ir sukursime joje gražiausią kultūrinę 
valstybę visos Europos pasigerėjimui ir laisvojo žmogaus 
džiaugsmui.

2. SAVĘS IŠLAIKYMAS — PIRMOJI GYVOSIOS 
GAMTOS TAISYKLĖ

1917 m. įvairių Lietuviškų partijų delegacija apsilankė^ 
pas Rusijos ambasadorių Washingtone ir paprašė perduo
ti naujai demokratinei Rusijos valdžiai Lietuvos norą at
statyti senąją savo valstybę, laisvą ir nepriklausomą: Am
basadorius paklausė: kiek jūs lietuvių yra? Delegatai pa
sakė: trys milijonai su viršum. Ambasadorius ironiškai 
pastebėjo: Na, tegu jūs bus ir visi penki milijonai, tai 
vis vien permaža nepriklausomai valstybei sukurti. Pana
šių klausimų mums dažnai patiekia didžiųjų tautų atsto
vai: kam jums nepriklausomybė? Argi negalite po sveti-^ 
ma valdžia gyventi?

Taigi, kad negalime. Po svetima valdžia mes galime 
kurį laiką skursti., vegetuoti, bet ne gyventi. Gyvenimu 
mes laikom, kai kolektyvus organizmas — kurį) vadiname 
tauta — ne tik vegetuoja, bet auga, plėtojasi fiziškai ir 
vispusiškai vysto savo dvasines savybes, nevaržomai šie- * 
kia savo tikslų gimtosios žemės ribose. Savęs išlaikymas 
tai pirmoji gyvosios gamtos taisyklė. Pagal ją gyvena vet 
vėrė, kiškis, arklys ir dramblys, nors jie nėra lygūs savo 
kūnu ir skirtingi savo gyvenimo būdu. Pagal ją gyvena 
ar bent nori gyventi visi pasaulio tautiniai vienetai; tai 
kodėl Lietuvai ar jos kaimynams primenamas jų mažu
mas? Ar mes prašome kitų mums duoną uždirbti, ar ko
kių kitų malonių suteikti? Jeigu didieji tikrai yra dideli 
ir savo dvasia, tai tegu pabando be mažųjų pagalbos pa
tys savo darbu pragyventi? Tai mūsų paprastas atsaky
mas milžinams vokiečiams ir rasams. Jeigu dideli jų cąv 
ganizmai patys vieni negali išsiversti, tai tur būt jie nė
ra sveiki ir reikalingi gydymo...

Kiti mums gal pasakys: argi negalite svetimuose na
muose, po svetima vėliava kambarį gauti ir ramiai ten 
gyventi? Negalim, nes nėra privatiškumo. Turime uosty
ti svetimos virtuvės garus, kurie mums visai nepatinka, 
o svetimi ponai nuolat landžioja po mūsų kambarius, ka
da tik užsimano kokio menkniekio. Voverė turi medy sa
vo lizdą, kad ir šaltą, bet neina į arklio tvartą gyvenai,

(Daugiau bus)

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap- | 
dėvėtą par'or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip Z
NAUJĄ savo’
dirbtuvėj. Di
delis pasirin-1
kimas visokių
spalvų apdan,
galų.

• • *

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAU

SPRINGS AI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE COMP4NV

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Vienintelis lietuvaičių orkestras 
Amerikoje gros "Draugo" koncerte

X Jonas Vaičiulis, pasi 
žymėjęs farmaceutas (vais 
tininkas) yra Loyola univer
siteto profesorium. Jis esąs 
yra atradęs keletą naują 
vaistą.

X Dr. J. Simonaitis, grį
žęs iš kariuomenes, profe
soriauja Loyola universite
te, taip pat turi savo ofisą 
adresu 2423 West Marąuette 
Rd.

X Kanados lietuviai juo 
toliau, tuo labiau pradeda 
pamilti “Draugą”. Ne tik se
nieji skaitytojai atnaujina 
prenumeratas, bet daug gau
nama ir naują skaitytoją.

X Vincas Samoška, Atei
tininkų draugoves vaidinto
jas ir šokėjas, įsitikino, kad 
be “Draugo” nuobodu gyven
ti ir užsiprenumeravo “Drau 
gą” 1944 metais. Kiekvie
nam lietuviui reikėtų turė
ti “Draugą” savo namuose.

X Dain. K. Sabonis, varg. 
Visų Šventųjų parapijos, jau 
turi suorganizavęs chorą iš 
virš 60 narių. Choras per 
šventes gražiai giedojo nau
jas mišias ir kalėdines gies
mes. Kalėdų naktį be var
gonų chorui smuikomis pri
tarė L. Sabonienė ir P. Sar- 
palius.

X M. Kass (Kazakauskas) 
Naujų Metų išvakarėse bu
vo parvykęs namo trumpų 
atostogų. Jis yra baigęs op 
tometrijos mokslus ir ka
riuomenėj yra paskirtas jo 
srities pareigoms vienoj li
goninėj Kalifornijos vai. Jo 
tėvai yra žinomi biznieriai, 
savininkai puikiai įrengtas 
jewelry krautuves adresu 
4216 Archer Avė.

X B. Jovaišas, plačiai ži
nomas darbuotojas Chicago- 
je, jau kelinti metai yra 
“prapuolęs.” Jis “prapuolė” 
savo dukterų-mokytojų pa
statytam name prie kelio 
Route 1, Orland, III. Jis ten 
nuolatos gyvena, darbuoja
si didoka n darže, gėlyne, 
turi daug bičių ir medaus 
net pardavimui. Jo sūnus 
daktaras yra armijos gydy- 
tojaa-majoras.

Mes, lietuviai, Amerikoje i zikės užima žymias vietas 
džiaugiamės savo gražiomis I muzikos pasaulyje. Adelė ir 
įstaigomis. Jos yra pamink-1 Ona Pažemytės ir Em'lija 
las mūsų pasišventimo Baž-1 Poškaitė yra narės garsiu
nyčiai ir tautai. Šios įstai
gos nusipelnė laurų vaini
kus išduodamas lietuviškajai 
visuomenei didžios dvosios 
vyrų ir moterų.

Viena tų įstaigų yra Šv. 
Kazimiero Akademija, ved&-

Chioagoje orkestrų, pav., Ct 
vic orkestro, Woman’s Sym- 
jphony Orchestra, Illinois 
Symphony Orchestra, Wo 
man s Concert Band. Šiorni* 
dienomis Ona Pažemytė kory 
certuoja H oris ton, Texas.

PIRMAS INTERNUOTŲ VIENUOLIŲ LAIŠKAS
< r s... , ■ ■ -< ,• -

NULIŪDIMO VALANDOJE

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A M A

JONAS MEKNIS
Jau sukako vicnerl metai, 

kai negailektinga mirtis at
skyrė iš mfiKij tarpo mylimą 
brol) ir dėdę. Joną MeknĮ.

Netekome savo mylimo gruo
džio 28 «J„ 1942 m.

Nors įnikus tęsiasi, bet mes 
Jo niekados nagąlAgfme už
miršti. Lai (ratlesfingas f>le- 
Vas nuteikia Jam amžiną etile).

Mes atmindami Jo llfldną 
rraeišaltniini) iš mftsij tarpo, 
užprašėme šv. Mišias su eg
zekvijomis antradieni, satieio 
JI d., 1944 m.. Aušros Var
tą parapijos bažnyčioje, 7:8# 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
drengus, kelmynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se Ir kertu su mumis pasi
melsti už e. e. Jono sielą.

Nuliūdę:

Kemso, Brolis, Sesers Duk
tė, Hesers Kūnas ir Gi
minės.

ma Šv. Kazimiero Seserų Kasmet kai Chicagos arki- 
kongregacijos, kurios įstei
gėju buvo a. a. kun. Ant.
Staniukynas.

Iš Šv. Kazimiero Akade
mijos išėjo daug gerų vei
kėjų, kurioms lietuviškoji vi
suomenė džiaugiasi). Šv. Ka
zimiero Akademija ne tik 
pasižymi savo mokslingumu, 
bet ir menu. Ne vienam te
ko matyti tiesiog šedevriš- 
kus scenos perstatymus a- 
kademijos salėje. Bet kas 
labiausia imponuoja — tai 
akademijos orkestras, apie 
kurį trumpai patiekiame ži
nių. ,
SUORGANIZUOTAS 
1930 M.

Kas šiek tiek nusimano 
muzikoj, žino kad suorgani
zuoti orkestrą yra neleng
vai darbas. Reikia visų pir
miausia didelės kantrybės ir 
pasišventimo. Neužtenka tik
tai supirkti instrumentus ir 
juos išdalinti studentams.
Reikia parinkti asmenis, ku
rie interesuojasi muzika. Ta
da prasideda sunkus lavini
mo darbas. Kiek tai ausims 
reikia nukentėti, kol paga
liau, išgaunamas harmonin
gas garsas. Tadgi, kada ten
ka klausyta skambaus har
moningo orkestro, žinokite, 
kad ten daug darbo ir pra
kaito pašvęsta. Tai ne vie
nos darbas.

Šv. Kazimiero Akademijos 
orkestras buvo suorganizuo
tas 1930 m., rugsėjo mėn.
Pirmą kartą stojo konkur- 
san 1931 m., gegužės mėn. 
ir -almėjo pirmą dovaną. Po 
to, kiekvieną kartą kaip sto
jo zonkursan vis laimėjo

diecezijoj yra rengiama pa- 
vienių instrumentų konkur- g0B 4j orkestrą dnr
sai akademikės vis grįžta 
laimėjusios daugiausia auk
so medalių.

Pasižymėjusios orkestro 
narės dažnai kviečiamos
talką didesnėms mokykloms 
ir net tokiose žymiose mo
kyklose kaip Mundelein Coi- 
lege ir De Paul School ot 
Music. Garsiame CYO dūdų 
orkestre randasi nemažas a- 
kademikių skaičius.

Šio orkestro pirmaeilis 
meistras yra p. Guy Callow. 
Apie jį vėliau parašysime 
Akademikių orkestrą lavina 
seselė Bernarda. Ir reikia 
pasakyti, kad gražiausių pa
sekmių turi.

Tadgi brangieji “Draugo” 
skaitytojai turite dabar pro-

' W I" I ' I m ■ ■■

Prezidentas įspėja 
unijas dėl algų reikalo

WASHINGTON, sausio 9 
— Prez. Rooseveltas vakar 
pranešė geležinkelių kon
duktoriams, firemonams ir 
svičmonams, jog jiems bus 
suteiktos tokios pat sąly
gos, kokias gavo inžinieriai, 
bet tik jeigu visiškai at
šaus savo nutarimą strei
kuoti. Sąlygos yra 5 centai 
valandai algos pakėlimas ir 
savaitės apmokamos atosto
gos, kurios įeina galiom nuo 
1943 gruodžio 27 d. Vei
kiausiai galios ir anksčiau 
duotas 4 centų valandai pa
kėlimas. t

Dar nežinoma, kaip į tai 
atsilieps tų trijų unijų va
dai.

£K?.2£X Brilsi kalba kis įvyks
tais akademijos orkestras BdlkdHUOVC 

grojo Chicago World’s Fair 
parodoje.

Akademiją baigusios mu

AI A 
KAZIMIERAS DIKČIUS

Gyveno f ŠI i n. S1 Ave ęleero
«|r6 J?1"*0 , 7 J- 1»<4, 2:«# 
tai. pp.t sulaukę^ f>us#iv amt 
... O1"'.ęs J'letuvoje. Kilo Iš
kaimor’?‘” ap*kr- Mrželklšklą

2We,a‘r"<' nuliūdime 
moterį Sofiją (po tėvais Jan
kauskai tč), „anų Antaną ‘ir 
merčtą Grett, dolcter) Bernlce 
Ir žentą Vincentą Kaminskus 
ir Jų šeimą, brolj Stanislovą,
2 pusbrolius Bronislovą tr 
Adomą Dikčius. 2 švogerlus 
Anteną Oužauską ir Vincentą 
Gūdžią Ir Jų šelmes Ir- daug 
kitų giminių, draugų ir pežls- 
temų Lietuvoje paliko daug 
giminių. •

Kūnas pašarvotas Antano B. 
kWloJ«. H10 ko

Soth Avė., Cicero. III.
laidotuvės Jvyks antredlen).

sausio II d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J šv. 
Antano parap, bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kesimlero 
kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž) šta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Nfinifs, 
Dttkf*. Marti, žentas. Broli., 
Pusbroliai, švogeriai tr Gimi- 
nes.

Laidotuvių Dl re k t. Antanas 
B. Petkus, Te!. Cicero 2109. ‘

MarVknoiF Seserų Kongregacijos motiniškasis namas 
gavo pirmą laišką iš Philipphines, kur prieš karą tos kon
gregacijos seserys darbavos ir japonams tas salas užė
mus buvo internuotos. Ant voko matome Japonijos ir A- 
merikos cenzorių antspaudas. (NCWC-Draugas photo)

landos. Jų nesulauksite, nes 
jų tada nebus. Visi bus iš
parduoti. Šis koncertas bus 
kolosinis. Užsisakykite tikie- 
tus pas “Draugo” agentus 
arba “Draugo” ofise. SPA

“Draugo” koncerte, kuris 
įvyks sausio 16 d., Sokol sa
lėje. Patariame dabar įsi
gyti savo koncerto tikietus, 

I o ne k,ūkti paskutinės va-

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

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TfiVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas <r Dirbtuvė: 827 N. VVE8TERN AVĖ. 

. (NetoM Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6102

■ s
M
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GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FU NE RA L HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris pataraan ja. 

IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Kreipkites į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109 

6812 So. Westem Avė., Chicago
o

Telefonas GROvehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJA1
ŽENKLAI

<«• •» •»-. 4MK <«• s

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

v
SVARUS

SI Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

n.) PER8ONAUCZED MEMORIAU3 AT NO ADDI'nONAL CC8T!
PAKTlCL'IiAR PEOPLiE PRETER PACHANKIS PRODUOTION8

DI8TRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Mos t Rndurtng—Strcmgest—Best In The World.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
kKEIl'klTES PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuani&n Chamber of Commerce

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LONDONAS, sausio 9 — 
Sakoma, britų militariniai 
ekspertai mano, jog jeigu 
rusų ofensyva vakarinėj Uk
rainoj vyks ir toliau, net
rukus įvyks kas tai nepap
rasto Balkanų valstybėse. 
Anot vieno korespondento, 
yra galimybė, jog Hitleris 
yra griežtai įsakęs neįleieti 
rusų į Balkanus. Vokiečiai 
neva turi tris tikslus; 1) 
neduoti sąjungininkams pro
gos įsigyti lėktuvų bazes 
Balkanuose; 2) neprileisti 
rusų prie Rumunijos alie
jaus laukų, ir 3) viliasi, jog 
rusų žygiavimas Lenkijon 
supludys sąjungininkus. Ma
noma tačiau, jog rusų aukš
toji komanda vary sis į Bal
kanus.

Nenugalima yra ta tauta 
kuri visa ginkluota yra pa
siryžusi kovoti už savo lais
vę. Napoleonas

PIRKITE KARO BONUS!

■OOTM HKR1IITAAR AVKMUR

Tel. YARDS 1741-1742
4M2-I4 SOUTH CALIFORIflA A VENŲ!

TOL LAPayetto »7V7
RADIO PROGRAMAM —8:00 vaL Phimd Ir KM^rtoA vak. 

H atodM WGB» (1890), n Porilo BaKimieru.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį
i

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

L ). ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARI*> 078l'j

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS)
Phone YARDS 1138—391

LACHAWICZ IR SUNA1
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

• L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ___________ Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORN1A AVĖ. Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

č /hU
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Lietuvis chicagietis kur tai Pacifike
Antanas Vaitekūnas gimė 

1921 metais, kovo 12 dieną, 
Chicagoje, III. Baigė Šv. Jur
gio lietuvių parapijos pra
džios mokyklą ir Englewood 
high school. Jis mėgo viso
kį sportą ir žaidė su CYO 
ir L. Vyčiais. Priklausė prie 
CYO organizacijos ir Lietu
vos Vyčių.

Antanas Vaitekūnas į Dė
dės Šamo kariuomenę sava
noriu i v vyko 1942 metais, 
rugsėjo 23 dieną. Jis dabar 
tarnauja kur tai Pacifike 
kaipo pharmacist mate. Ari

jo tėvai, Simonas ir Ka
zimiera Vaitekūnas, gyvena 
917 W. 34 pi., Chicago, III.

Grįžta į katalikų
tikėjimų

Melbourne, Australija. — 
šeši Jungtinių Amerikos Val
stybių ginkluotų jėgų nariai 
sudarė Šv. Panelės Marijos 
Legijono valdybą prieš šešis 
mėnesius, North Queens- 
land apylinkėje. Dėka susi
tverusio Šv. Panelės Marijos 
Legijono, 110 vyrų pradėjo 
eiti prie Šventų Sakramen
tų, ir kiti septyni priėmė ka
talikų tikėjimą. Septyni kon
vertitai buvo supažindinti su 
katalikų tikėjimu Augusti- 
jonų kunigų Cairs’e, ir visi 
priėmė Krikšto Sakramentą.

Apie tai rašo The Regis- 
ter, 1944 m., sausio 9 d.

AUKŠTAS KARYS RODO PAGARBA TIKĖJIMUI

Ve1

Amerikos Jungtinių Valstybių vice admirolas Alexan- 
der Sharp, komendantas Service Force, U. S. Atlantic 
Fleet, bučiuoja žiedą New York arkiv. William T. McCar- 
ty, C. SS. R., kurs Laivyno Departamento buvo paprašy
tas suteikti Dirmavonės Sakramentą katalikams jūrei
viams vienoj bazėj. (Navy Official photo; NCWC-Drau- 
gas)

ANTANAS VAITEKŪNAS 
Pharmacist mate

tanas yra nevedęs. Turi se
serį Antoinette ir švogerį 
Antaną Banaitį.

Cukrus
Sausio 15 d. — baigiasi 

data dėl stamp No. 29, ket
virtoje racionavimo knygu
tėje, gera penkiems svarams 
cukraus gauti.

Sąžinės balsas atbudo

Moteriškė prisipažino nužudžiusi my
limąjį prieš šešioliką metų

4
KAI NELAIMĖ ĮVYKO, MOTERIS PABĖGO NEPASI- 

MACIUSI SU SAVO VYRU IR DUKTERIMI. 
PASIDAVĖ Į POLICIJOS RANKAS

“DRAUGO"
METINIS

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d., 1944

SOKOL SALĖJ
2345 SO. KEDZIE AVĖ. ------ CHICAGO, ILLINOIS

Bus

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 

Groja
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS* 

PRYZINIS ORKESTRAS

Iš karo frontuc.

Žuvę lietuviai kareiviai
Vig kaskart daugiau lietu

vių amerikiečių kareivių žū
na karo frontuose.

Karo departamentas sau
sio 6 dieną paseklbė žuvu
siųjų karo frontuose karei
vių sąrašą, kuriame pažy
mėta, jog karo lauke žuvo 
pvt. Eugene D. Zubricky, jo 
tėvas Eugene Zubricky Sr. 
gyvena 225 West 109 str., 
ir pvt. lst class John F. 
Barsztaitis, jo motina Mrs. 
Sophie K. Barsztaitis gyve

na La Šalie, UI.
Laivyno-1 departamentas

sausio 7 d. paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (įskaitant navy. ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
jog 232 jūrininkai žuvo (mi
rė) 25 buvo sužeisti, ir 17 
dingę. Mirusiųjų jūrininkų 
skaičiuje yra pvt. lst class 
John C. Delellis, jo tėvai, 
Mr. ir Mrs. V. Delellis, gy- 
•vena Waukesha, Wisc.

Skaudus gyvenimo vaizdas

Motina iš kapų nugabenta kalėjiman
Skaudus vaizdas buvo pe- Į jo dviejų metų amžiaus mer- 

reitą penktadienį (sausio 7 gytės Clarre Merkei lavo- 
d.) laidotuvių koplyčioje | nas. Moterys ėmė šaukti:
2246 North avė. Ten buvo “ 
mažas karstas. Jame gulė-

PASMERKTA MIRTI

Danelle Darrieux, pran 
cūzų kino artistė, kurią pran , 
cūzų slaptas veikimas nutei
sęs mirti dėl bendradarbio 
vimo su naciais. (Acme-Drau 
gas telephoto)

Nulinčioti ją. Eikime visos 
ir ją pakarkime. Aprenkime 
ją smala ir plunksnomis!”

Moterų pyktis buvo nu
kreiptas į Claire's motiną, 
Mrs. Mildred Merkei, 22 me
tų amžiaus, kuri prieš dieną 
buvo kaltinama žmogžudys
tėje coroner’s jury komisi
jos, po to, kai ji prisipažino, 
jog kūdikiui sudavė kelis 
kartus į galvą su kačerga.

Viena moteris suriko, jog 
ji negalinti čia stovėti. Ji 
buvo išvesta.

Mažos mergytės lavonas 
buvo nuvežtas į kapus. Mo
tina ir tėvas savo dukrą nu
lydėjo į kapus. Motina iš ka
pų nugabenta į kalėjimą, o 
vyras grįžo vienas į namus.

Žalios stampos
Sausio 20 d. — paskutinė 

diena naudoti D, E ir F ža
lias štampas.

Sąžinė atbunda ir ji žmo
gui neduoda ramumo. Tai 
rodo pereito penktadienio 
(sausio 7 d.) atsitikimas 
Chicagoje.

Sąžinės balso paliesta mo
teris pereitą penktadienį po 
pietų atvyko į Detektyvų 
biurą ir prisipažino ten prie 
savo kaltės, kuri įvyko prieš 
šešioliką metų. Toji moteris 
prisipažino, jog 1927 metais, 
spalių 3 dieną, Huron resto
rane, 677 N. Clara str., šovė 
ir mirtinai sužeidė savo my
limąjį (sweetheart).

* * *
Toji moteris buvo Mrs. 

Maxine Allen, 45 metų am
žiaus, pirmiau gyvenusi 10 
E. Grand avė., kur ji gyve
nusi su vyru ir dukterimi 
pirm, negu šūvis įvyko. Ji 
prisipažino, jog nušovė Har- 
ry “Blackie” Woods, 35 me
tų amžiaus.

Mrs. Allen papasakojo sa
vo pabėgimo istoriją, kai 
šūvis įvyko; ji pabėgo bai
mėje, nepasimačius su vyru 
ir dukterimi. Ji dirbusi nuo 
1927 metų įvairiose vietose 
kaipo padavėja ir defense 
fabrikuose, ir niekada netu- 
rėio ryšio su šeima, mote- 
r’škė pareiškė.

* * *
Mrs. Allen atėjo į Detek

tyvų ofisą ir sutiko sgt. Ed- 
ward Dooley.

“Aš noriu pasiduoti”, — 
ji pasakė. “Aš esu pabėgė
lė”.

“Nuo ko jūs esate pabė
gėlė?” — paklausė sgt. Doo
ley.

“Aš nužudžiau žmogų
prieš 16 metų, 1927 metais”.

♦ * *
Sgt. Dooley nuvedė mote

riškę pas viršininką Sulli- 
van. kuris ją klausinėjo apie 
nusikaltimą.

Pasiremiant Mrs. Allen 
istorija, ji dirbo kaipo pada
vėja restorane 1927 metais, 
bet ji nedirbo tą vakarą, kai

šūvis pasigirdo. Ji pareiš
kusi, jog atvyko į restoraną 
susitikti su George Miller, 
322 N. Clark str., cab vai
ruotoju.

“Kai aš įėjau”, — ji pasa
kė viršininkui Sullivan’ui, — 
“Miller kalbėjo su Woods, 
pasakydamas jam, jog aš 
esu apie jį atsiliepusi šmei
žiančiai. Prasidėjo ginčas ir 
Woods nuėjo į virtuvę ir at
sinešė mėsos kapotoją. Jis 
grąsino man su tuo įrankiu 
ir metė į mane.

“Aš turėjau ginklą, kuris 
priklausė mano vyrui, ir aš 
vieną kartą šoviau į grindis. 
Woods vėl atėjo prie manęs, 
ir aš į jį šoviau.”

VYRAS GAVO 75 
METUS KALĖJIMO

Rock Island, III. — Har- 
lan Eveland, 36 metų am
žiaus, iš Moline, pereitą sa
vaitę buvo rastas kaltas 
žmonos Betty, 16 metų am
žiaus, nužudyme. Žmonos 
nužudymas įvyko pereitų 
metų spalių 11 dieną. Har- 
lan Eveland sausio 7 dieną 
(pereitą penktadienį) apy
linkės teisme, teisėjo L. E. 
Telleen, buvo nuteistas sep
tyniasdešimt penkiems me
tams kalėjiman. Policininkai 
rado vienuoliką eubadymo 
žaizdų Mrs. Eveland’s kūne 
po to, kai ji ir jos vyras su
siginčijo dėl įleidimo į res
toraną, kur ji dirbo.

40 kunigu nužudė
Zurich, Šveicarija. — Pra

nešama, jog 1943 metais 
Jugoslavijoje nacių slaptoji 
policija nužudė keturiasde
šimt katalikų kunigų ir tris 
vienuolius. Apie tai skelbia 
kroątų požeminio veikimo 
laikraštis Pravica.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Ant. Kaminskas

KONCERTE:

Panelė G. Klevickaitė

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

ZINIUS VEIKALUS
DŽIUGINS VISUS ...........NEKALTO PRA SIDEJIMO PARAPIJOS SODALIETES SU

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

MALONIAI ŽAVĖS ........... ŠV. 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- 
VARZYMAIS, 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. vak. prie geros muzikos.

Vėl gaus užkandžius

Backs Yards taryba lamėjo kovą
The Back of the Yards 

kaiminystės taryba laimėjo 
kovą su Chicago Parko dis- 
triktu pereitą penktadienį.

Nuo šiandien 500 mokyk
los vaikų vėl gaus nemoka
mus užakndžius ir pieno Da- 
vis Sąuare Parke, 45th str. 
ir Marshfield avė., kur jie 
negavo nuo sausio 3 dienos, 
pereito pirmadienio, kai Jo- 
seph Meegan, Yards organi
zacijos sekretorius, buvo 
perkeltas iš Davis Sąuare į 
Ogden Parko direktorius.

Joseph Meegan šešiasde
šimčiai dienų paliekamas

dirbti Davis Sąuare Parke 
kaipo Back Yards tarybos 
sekretorius. Jis per tą laiką 
tvarkys šiltų užkandžių ir 
pieno reikalus mokyklos vai
kų tarpe.

Vaikų teismas
Pirmas atviras teismas 

mažamečiams Chicagoje bu
vo įsteigtas 1899 metais, 'čioje No. 2.

Sutvirtino tikėjime
Camp Mackall, N. Car. — 

Prieš vienuoliką mėnesių 
įsisteigė ši kariuomenės sto
vykla. šioje kariuomenės 
stovykloje pirmą kartą bu
vo suteiktas Sutvirtinimo 
Sakramentas. 54 kareiviai, 
10 oficierių ir dvi moterys 
priėmė Sutvirtinimo Sakra
mentą. Sutvirtinimo Sakra
mentą suteikė vyskupas Eu
gene McGuinness, iš Ra- 
leigh, N. Car., posto koply-

įdomu žinoti
SENIAUSIAS AMERIKOS 

MIESTAS
Brazilijos miestas Baia 

buvo įkurtas 1502 metais, 
tai yra seniausias Ameriko
je miestas.

* * *

Šokis
Šokis conga yra pavadin

tas nuo didelio Afrikos gink
lo vardo.

Vulkanai
Vulkanai atsiranda tik 

apylinkėse, kur žemės pa
viršius yra silpniausias.

Laikraščiai
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse 1900 metais buvo 
2,200 dienraščių.

PIRKITE KARO BONUS!




