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Fašistai nuteisė Ciano mirti!
A. Smetonos laidotuvės ketvirtadieny J“”""” VISO NUTEISĖ 18 TARYBOS NARIŲ
Gedulo Mišias atnašaus Vysk. Hoban

CLEVELAND, sausio 10 
— Buvusio Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos lai
dotuves įvyks ketvirtadieny, 
sausio 13. J. E. Vyskupas 
Hoban, D.D., atnašaus šv. 
gedulo Mišias 10 vai. ryte, 
Šv. Jono katedroje, asistuo
jant kunigams V. Vilkutai- 
čiui ir J. Angelaičiui. Pa
mokslą sakys kun. V. šir
vaitis.

Kun. Anicetas Linkus, 
Chicagos Šv. Kryžiaus par. 
klebonas, kviestas sakyti pa
mokslą prie kapo vietinėse 
kapinėse.

Iš Chicagos į laidotuves 
vyksta Lietuvos Konsulas P. 
Dartžvtardis, J. ir V. Macke
vičiau, D. Kuraičiai, ir Dr 
S. Biežis.

Clevelando katedroje. Ar 
palaikai po to bu3 vežami į 
Šv. Kazimiero kapines, Chi- 
cagoje, tar paliekami Cleve
lande, dar nesužinota.

Šiandien gautos smulkme- 
nės žinios apie Smetonos 
mirtį/. Kuomet ugniagesiai 
nugabeno sukritusį Smetoną 
į ligoninę, ir ten nepasisekė 
jį atgaivinti, tuoj buvo šauk
tas kunigas, kuris velioniui 
suteikė sąlyginį išrišimą.

Clevelande vakar buvo 
tautininkai veikėjai adv. An 
tanas Olis, iš Chicagos,

mirtį.
Chicagoje, miesto majoras 

įJELEVELAND, Ohio, sau- Edward J. Kelly, kuriam 
šio 10.—Clevelande šį vaka- prieš kelis metus buvo sta
rą renkasi Smetonų! šeimos teiktas Gedimino ordinas,
nariai galutinam jpas tarimui 
apie laidotuvių laiką ir tvar
ką. Iš rytinių valstybių at
važiavo Lietuves Prezidento 
duktė ir žentas, Pulk. ir p. 
Valiusiai. Laukiama darLie 
fcuvos meisterio Povilo Ža- 
deikio ir konsulų.

Kiek teko iki šiol sužinoti, 
trečiadieny ar ketvirtadieny 
įvyks gedulo pamaldos už
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Nacių rankose, tačiau, randasi tik šeši
LONDONAS, sausio 10.— J nubalsavo nuversti Mussoli- 

Vokiečių žinių agentūros ra- ni diktatūrą, buvo nuteisti 
dio pranešimas šį vakarą mirti drauge su Ciano. Vie- 
šakė grafas Galleazzo Ciano, ninitėlė išimtis buvo Tullio 
Benito Mussolini žentas ir C’anetti, buvęs korporacijų

Amerikos karo lakūnų “Black Sheep” (“Juoda Avis”) skvadronas, kurį suorgani 
ir zavo ir kiurio vadu buvo šiomis dienomis dingęs garsus lakūnas Majoras Gregory Boy- 

Vienybės red. Juozas Tys- įjjg^ Kiekvienas šių lakūnų dėvi St. Lcuis Cardinal’s (basebolo rinktinės) kepurę, ku- 
liava, iš Brooklyno. Jie tu- Boyingtonui buvo dovanotos po kiekvieno numušto japonų lėktuvo. Boyingtonas y
rejo pasi matyti su Smetona ra numušęs vig0 26 japonų karo lėktuvus kovose Pacifike. (Acme-Draugas) 
vienam viešbuty, bet nesu-

sužinojo apie tragingą jo (J. S. LAKŪNAI PUOLĖ DVI DIDELES

Italijos užs'enių reikalų mi- 
nisteris, buvo nacių valdo
mo teismo nuteistas mirti.

Ši žinia sekė Basle Nach- 
richten laikrašty pasirodžiu
sią žinią, kad Ciano sušau
dymas laukiamas “by kuriuo 
momentu.”

DNB praneš'mas sakė visi 
19 fašistų vyriausios tary
bos narių, kurie liepos 29 d.

ministeris.
Iš tų 19 apkaltintų vyrų, 

tačiau, tik šeši buvo po na- 
cių-fašistų areštu, kadangi 
13 jų pabėgo nuo vokiečių ir 
Mussolinio. Taiįp tai praneš 
ša vokiečių radio raportai.

Ciano buvo nuteistas po 
dviejų dienų teismo. Pirm 
negu jis apsivedė su Musso
lini duktere, Ciano buvo ma
žai kam žinomas grafas.

sakė “pranešimas apie Prez. 
Antano Smetonos mirtį ma

JAPONU PACIFIKO BAZES
GEN. MacARTHUR ŠTA- Pnest> 'ėktuvų. šeši amen-

BAS N. Gvinėjoj, sausio 10.1 1Žk‘'1V“ dingo'„
Komumkatąs pranese, jog

—Amerikos didieji bombe-
ne sukrėtė. Aš jį asmeniškai r^ai Solomonų puolė dvi

pėstininkų žygiai pietų Pa-

pažinau ir turėjau aukštą 
pagarbą jam už jo pasišven
timą savo tėvynės žmonėm, 
ir jo nuolat pareikštą meilę 
Amerikai, kurios vaišingu
mą jis giliai įvertino. Prezi
dento Smetonos • mirtimi, 
Lietuva, ir pasaulis prarado

a.a. Antano Smetonos sielą tikrą patriotą ir vadą.”

RUSAI JAU PASIEKĖ SARNY
Graso Varšuvos-Odessos geležinkeliui« ■ 1

LONDONAS, sausio 10.— pavojų 750,000 naciams pie
tų fronte.

Raportai iš fronto pasa
kė apie žygiavimą į Vinnitsa 
po to, kaip oficialus rusų 
biuletenis pranešė apie ūžė

Berlyno radio šiandien sakė, 
kad rusų daliniai jau pasie
kė Sarny, geležinkelio stotį 
35 mylias gilyn Lenkijon, 
ant geležinkelio einančio iš 
šiaurės į pietus tarpe Varšu- 
voe-Odeso3 ir Varšu v o s- 
Minsko linijų. Rusams užė
mus Sarny, naciai turės vien 
ik Brest-Litovsko geležinke
lį, 135 mylias toliau vaka
ruose.

didžiausias japonų bazės 
Pacifike — Rabaulą, Naujoj 
Britanijoj, ir Cape St. Geor
ge, Naujoj Irelandijoj. Šta
bo pranešimas sakė po ata
kų ant Vunakanau, Lakūnai 
ir Tobera aerodromų, Raba- 
ule, kilo dideli gaisrai.

Kiti mūsų lėktuvai bomba- 
vo japonų įrengimus Cape 
St. George, Naujos Ireian- 
dijos pietiniam gale. Jie ra
do didelę opoziciją iš dauge
lio japonų lėktuvų, kurie pa
kilo jiems priešintis. Orinė
se kovose amerikiečiai nu
mušė bent 10, o gal net 12,

U.S. gamyba 10 kartu

zygia 
5 buacifiko salose buvo vien tik 

patrolių darbai. Amerikiečių 
patrolės aplink Cape Glou- 
cester, Naujoj Britanijoj, 
leidosi į kalnus į pietus nuo 
aerodromo ir keliais atvejais 
susikibo su japonais.

Tuo pat metu Amerikos 
didieji lėktuvai numetė 58 
tonus bombų ant priešo po
zicijų prie Borgen įlankos, į 
rytus nuo Cape Gloucester.

Amerikos lėktuvai taipgi 
išnešė didelę ataką ant prie
šo Alexishafen bazės, Nau
jos Gvinėjos krante, 65 my
lias į šiaurę nuo Saidor, kur 
numeta 92 tonus bombų.

Varšuvą, išžudyti
■ IV V-B I Iir išvežti lenkus

LONDONAS, sausio 10.— 
Lenkų požemio radio šian
dien sakė vokiečių planai 
Varšuvos evakuavimui nu
mato sostines pramonių ir 
susisiekimų sunaikinimą, ir 
išvežimą visų dirbti galinčių 
lenkų į Vokietiją. Praneši
mas taipgi sakė naciai mano 
sušaudyti visus lenkus, kurie 
galėtų vadovauti sukilimui, 
drauge su jų šeimų nariais.

Radio atsišaukė į Lenki
jos gyventojus priešintis de
portacijai Vokietijon.

Amerikiečiai pasivarė dvi mylias arčiau 
Cassino miesto Italijoje

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, kelio’ amerikiečiai okupavo
Alžyre, sausio 10,-Penktoji p1’500 aukščio Chiaia

x. ,. ... , J kalną. Dar toliau pietuose,armija šiandien jisiskverbe .. , . _ ,
jie bage okupuoti Porchia

Partizanu-naciu kovos
mimą dar 110 kaimų. Abi, didesnė negu japonu! Bosnijoj tebesitęsia
pirmoji ir antroji Ukrainos

MASKVA, sausio 10.—Me 
chanizuoti rusų daliniai šian 
dien skuba į Vinnitsa, sunai
kindami nacių opoziciją, ku
ri bando pastoti kelią į tą 
svarbią priešo hazę, .prieš 
strateginį Odesai - Varšuva

armijos, varosi gilyn į Len
kiją, ir arčiau Rumunijos.

Vokiečių aukštos koman
dos pranešimas sakė rusa? 
bandę išlipdinti kareivius į 
vakarus nuo Očakovo, bet 
buvę atznušti. Očakovas ran
dasi maždaug pusiaukely

SAN FRANCISCO, sausio 
10.—Tokyo radio padarė 
stebėtinai atvirą pranešimą, 
kuriame pripažino, jog Jung 
tiniės Amerikos Valstybės 
dabar ir ateity gamina ir pa 
gamins bent 10 kartų tiek 
tankų, kamuolių, laivų, lėk
tuvų ir amunicijos, kiek jųtarpe Dniepro upės žiočių, ir 

Odessos, nacių okupuotos! Pagamina Japonija 
bazės prie Juodųjų marių.

Rusams perkirtus ir suė
mus Odessos-Varšu vos gele-

LONDONAS, sausio 10.— 
Jugoslavų partizanų štabo 
pranešimas sakė Maršalo 
Josi p Broz kariuomenė vis 
dar tebekovoja vakarinėj ir 
centrinėj Bosnijoj, kad išar
dyti vokiečių ofensyvą, kuri 
penkiose vietose bando įsi
laužti į partizanų Laikomą 
teritoriją.

Sako bus atstatytas 
turku užsieniu ministras

BERNAS, sausio 10. — 
Pranešimas iš Budapešto sa
kė Turkijos vyriausybėje 
gali įvykti visok'ų pakeiti
mų, pradedant atsistatydi
nimu užsienių reikalų minis- 
terio Numaai Menemenciog- 
lu. Jo vieton greičiausiai bus 
paskirta® Hussein Rauf Or- 
bay, dabartine turkų amba
sadorius Londonui.

Žinoma, jog Stalinas labai 
pyko už tai, kad Menemenci- 
oglu, grįžęs iš Cairo, turėjo 
trijų valandų pasitarimą su 
nacių ambasadorium Turki
jai von Papen.

giliau į nacių apsigynimo 
linijas aplink Cassino. Ame
rikiečiai kareiviai pasivarė 
pirmyn dvi mylias į šiaur
ryčius nuo tos priešo tvirto
vės, o britai kareiviai persi
kėlė per Peccia upę, ir tvir
tai laiko savo poziciją į piet
vakarius nuo miesto.

Pasistūmėjime iš Maio 
kalno, amerikiečiai prašl
iaužė per stiprią opoziciją 
-ir užėmė Cateno Vecchio kal
no viršūnę, prie kelio vedan
čio iš užimto San Vittore į 
Cassino. Nežiūrint didelės 
artilerijos ugnies, britai per
sikėlė per Peccia upę į vaka
rus nuo sMaggiore kalno, ne
toli nuo savo 10 mylių lini
jos vakarinio galo. Penktoji 
armija užėmė ir kel;® kitus 
kalnus iš kurių galės pulti 
patį Cassino.

Į pietus nuo Cassino vieš-

K ALE N DORIŲ S
Sausio 11 d.: Šv. Hyginas; 

Senovės: Audris ir Gintė.
Sausio 12 d.: Šv. Arkadi- 

us; Senovės: Aharis ir Lan- 
gynas.

ORAS
Dalinai ūkanota. Nebus di 

dėlės atmainos temperatūro
je. Gal bus sniego.

geležinkelį. Atrodo, jog ru- žinkelį, naciams l’ks tik vie
šai tuojau perkirs tą geležin-1 na išeitis—trauktis į Rumu- 
kelį, ir tuo sudarys mirtiną niją, jei tai bus galima.

U S. lakūnai apšaudė 
japonu upės laivus

Raportai sako bulgarai 
ruošiasi pulti turkus

CHUNGKING, sausio 10. 
—Gen. St:iwell štabo prane
šimas sakė Amerikos lėktu-(alfft VAU ManiKt/MII ŪMI Mannstein sausio 2 d. buvo

* matytas Vrennoje, civiliniuo vai apšaudė 6 japonų laivus

nebevadovauja naciu 
kariuomenei Rusijoj

STOKHOLMAS, sausio 10.
—Švedų laikraštis Aftontid- 
nlngen Šiandien aUpaud* Kand». ltad i° 
pranešimą iš privatinių šal- tim0 su Hitleriu jis buvęs 
tinių, būk maršalas Gen. von atstatytas iš savo pareigų.

NEW YORKAS, sausio 10. 
—Stokholmo laikraštis So
čiai Demokraten šiandien 
rašė, jog yra “ženklų, kad 
Bulgarija ruošiasi pulti Tur-

bomberiai k ją,” kuri, manoma, nega-

MOŠŲ LĖKTUVAI PADEGE JUGOSLAVIJOS UOSTA
15-tojo AVIACIJOS DA- tuvų, didieji bomberiai puo- 

Italijoj,

se drabužiuose, kas nurody
tų* jog ji* nebevadovauja 
nacių armijoms pietinėj Ru
sijoj. Jau anksčiau yra pasi-

Yangtze upėje,

LINIO ŠTABAS

saus o 10'. — šio dalinio 
“skraidančio® tvirtovės” su
davė kitą smūgį . naciams, 
kurie kaujasi su jugoslavais 
partizanais, padegdami ir iš
sprogdindami svarbų Pola 
uostą, prie Istrijos pusiau-

atakavo taikinius Burnoje lės išlikti neutrali iki žiemos 
ir prancūzų Indo-Kinijoj, o pabaigos. Straipsnis sakė . 
kiniečių vairuojami bombe-i militarinės patrolės per pra-| sa *° gal°; T?1 PirTna® Pu
riai nuskandino 1,200 tonų| eitą savaitę kratė žmones neš ma!*’ Jog mii8ų 1

Sofija gatvėse, o radio at> bnm^rįsl operuoja U Itali- 
tis, karo ministerija ir vy- baziUt 
riausybės namai saugojami. Saugojami Lightning lėk-

lė uostą ir miestą, ir nume
tė bombas ant prieplaukų ir 
artimų fabrikų. Vienas spro- 
grnas išmetė nedėgulius ir 
liepsną 1,000 pėdų aukštyn į 
orą. Suvėluoti sprogimai vis 
dar krėtė uostą mūsų lėk
tuvams beskrendant atgal į 
savo baze®.

Pola yra viena iš trijų

kalną, po to kaip jiems pa
dėjo tankai.

Tuo būdu, amerikiečiai da
bar stovi į šiaurę ir pietus 
nuo Cervaro miestelio, kuris 
randasi 4 mylias tiesiog į 
rytus nuo Cassino. Karei
viai iš užimto Chiaia kalno 
šiuo laiku varosi į Cervaro. 
Jiems padeda; mūsų lėktuvai, 
kurie puola nacių pozicija®.

Aštunto® armijos fronte, 
gilus sniegas kalnuose sulai
ko didesnius žygius, šiuo 
laiku žinios iš to fronto pra
neša tik apie patrolių veik
lą ir artilerijos dvikovas.

Sąjungininkų lėktuvai pra 
eitos savaitės gale beveik 
visiškai sunaikino lėktuvų 
dirbtuvę prie Reggio Emilia, 
šiaurinėj Italijoj, atakavo 
taikiniu® Jugoslavijoje, ir 
išnešė atakas ant nacių po
zicijų piet’nėj Prancūzijoj.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
*

IŠ MASKVOS — Rusų ka
riuomenės užėmė dar 6 svar
bius miestus, ir perkirto 
Šmėla-Kristonovka geležin
kelį.

IŠ LONDONO — Sąjungi
ninkų lėktuvai šiandien ata
kavo nacių pozicijas šiauri
nėj Prancūzijoj Ir kituose 
okupuotuose kraštuose.

Iš VVASHINGTONO. — 
Gydytojo įsakomas, Prez. 
Rooseveltas pats neskaitys 
savo pranešimą Kongresui 
šiandien, beit sakys radio 
kalbą šį vakarą (8 vai. va
kare, Chicagos laiku).

Iš ALŽYRO — Iš kitų už
imtų kalnų amerikiečiai ma
to Cassino miesto gatves. 
Jie dabar randasi tik 4 my-

transporto laivą prie Kini
jos pietrytinio kranto. Visi 
lėktuvai saugiai grįžo.

svarbių uostų, per kuriuos Ha® nuo to nacių laikomo 
naciai siunčia karo reikme- miesto, 
nis nacių divizijoms Balka- '
nuošė. 1 PIRKITE KARO BONUS!
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Skaudi tragedija gatvėkaryje

Peršautas jaunuolis, kai p
UVIŲ GYVENIMO
servatorij,. Tai naujai ky- Siu0 Uiku “**• 8ena na’ 
lanti žvaigždutė. ~ Ona Petra“»«i

Mrs. Radis yra aktyve na- »«vc porvykę 
rė vairiose organizscijose. First Lieutenant Justin
SąjungtoŠMįi 61 kuopos Rukaa piUŠ, Kalėdas buvo 
veikla, parvykęs atlankyti savo tė-

„ ~ . wis Oną ix Aleksą Rukus ų
bausiu 2 d. buvo matams b<TO pie.

M. S. kuopos susirinkimas,
kūnams .«wkta valdyba #uo
šiems matams: pirm. Mary Rar0 „
ttadis, vioe pirm. A. Nante- - A gimine8 v6i «.
ne, finansų ražt. Frencė KU- . ,, .
vickienė. nutarimų rast. Ma gveįt4*a huv0 parvykęs
ry Klimaitienė, ižd. Ona Ko- Binito (navy),,
kieno, maršalka Mary Ra*- Vytauto pos-
kiene, korespondentė A. Ne- komandierio, kuris gavo 
1“en®‘ progos dalyvauti pusbrolio

Išduotas raportas rodė, Alekso Kazlausko vestuvėse, 
kad apmokėjus finansų ras- Šventėms buvo parvykęs 
tnrakės algą ir kitas lėšas, ir Emilijos Valeikiūtės vy- 
ižde pinigų liko tik $3.00. Da- ras Bladek. Emilija užlaiko 
bar kuopa turi narių 26. Dvi grožio sal’oną moterims ad- 
persikėlė į Detroit, viena mi>- resu 1485 Roosevelt. 
rė, o viena išsibraukė. 1943 Koresp.
m. neprirašyta nei viena na- , . ___ ______ ___

WHOLESALE
FURNITUHE

BROKER
Lverything lu the line of 

Furniture

Šventėms praėjus
Šv. Kazimiero bažnyčioje 

Kalėdų dieną suaukota ne
toli penkių šimtų dol. Tai 
gausiausia auka šios pira
nijos istorijoje.

Choras va kūčių, vadovau
jant aeserei kazimierietei, 
kuri dabar eina mokytojos 
ir vargonininkas pareigas, 
gražiai giedoj-p.

Klebonas praneša, kad 
šiuo metu parapijos skolos 
numokėta $500.

Vargonininkei pasitraukus
Pasitraukė iš. vargoninin

kės pareigų Mrs. Mary Ra
dis, kuri keliais atvejais bu
vo užėmus tą vietą Šv. Ka
zimiero parapijoje. Ji suor
ganizavo chorą labai sun
kiose apystovcse, išlavino ir 
gražiai yra pasirodžius Ga- 
ry ir Chicagoj.

e
Šiuo metu vyrus paėmus 

į karą, daugeliui merginų iš 
tekėjus, pasidarė sunkumų. 
Dar kitoms priežastims e- 
sant, nutarė pasitraukti iš 
vargonininkės pareigų. Jos 
duktė lanko dainavimo kon-

Sidiįe, Wentvorth gatvėka- 
ryje, 47-toje gatvėje, -įvyko 
skaudi nelaimė. Toje nelai
mėje buvo policininko Ber- 
nard Sweeney, 54 metų am
žiaus, peršautas Dominick 
Rozich, 16 metų amžiaus 
jaunuolis, 3528 S. Wells. Šū
vis pasigirdo, kai policinin
kas susiginčijo su kitu ke
leiviu. Kulka pateko nekal
tam jaunuoliui, kuris sėdė
jo gatvėkaryje.

Sulaikytas policininkas 
Sweeney klausinėjimui ir 
Kenneth Krenzelak, 16 me
tų, amžiaus, 309 W. 42nd, su 
kuriuo policininkas ginčijos, 
ir John Hoffman, 52 metų, 
306 W, 53rd, Krenzelak’o 
kompani jonas.

Sureeney pareiškė Stock 
Yards policijos stoties kapi- Į 
tonui WiUiam Doyle, jog jis 
susiginčijo su Krenzelak’u 
dėl stumdymosi gatvėkario 
gale.

Ginčas tęsės viduje, pasa
kė jis, ir Krenzelak jam su
davęs ir perbloškęs ant grin
dų. Sweeney pareiškęs, jog 
jis ištraukė revolverį, kai 
hu,vo perblokštas ir paleido 
šūvį į grindis, kulka palietė 
plieną sėdynės šone, kulka 
atšoko ir palietė Rozich.

Krenzelak pasakė, kad 
ginčas kilo dėl rasinių klau
simų. Jis sako, jog ginčas 
kilo matant gatvėkaryje ne
grą konduktorių, kuris* bu
vo pareigose.

Hoffman prisipažino, jog

Factory Kepreueatatlve.

SHOYVROOMS EN 
MERCUANDISE MAKT
For appolntment call — 

REPUBLKJ 6051

IBARCLTl-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.
Oak Forest. — Mes, šios 

prieglaudos lietuviai, norim 
viešai padėkoti Justinui ir 
Julijonai Maekevičiams (Ju
stinas yra Standard Federal 
Savings and Loan Asaocia- 
tion prezidentas).F •

Gruodžio 31 (L jo žmona 
aplankė mus, pasveikino Nau 
jų Metų proga ir įteikė kiek
vienam po voką su nauja 
dolerine. Toji brangi asme
nybė jau per daugelį metų 
lanko mus ir visados visus 
lygiai apdovanoja. Ji jau ži
no visus prieglaudos kampus 
ir šį kartą v ena visus apė
jo. Tai j.ai ėmė keturias va
landas.

Mes tariam jiems nuošir
dų ačiū, prašom Dievo ge
ros sveikatos ir linkim lai
mingų 1944 metųu

Dėkojam ir dienraščio 
“Draugo” ladrain. už laikraš-

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
val« 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 — GROvehilI 2242

'nKimės, kad dabartinė 
nauja valdyba parodys dau
giau pasiryžimo.

Išrinkta trys delegatės da
lyvauti Lietuvos gynimo su
važiavime, kuris bus 16 d.

gydytojas b gmburoas 
OFISO VALANDOS 

Valandos: 2—4 Ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliotais susitarus 
2423 Weat Marųuette Roadtį, kurji gavom per visus pra

eitus metus, ir už« gražius 
kalendorius.

Linkim daug metų gyvuo
ti ir bujoti.

Jonas Buste
Inst. Waxd 52.

Didžiausia Lietuviu 
Jeweky Krautuvė

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
J. P. VARKALA

valstijos registruotas TeL CANal 6122

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nno Ilki 4 Ir nno 6 Ori 8 vaL vak. 
t Nedėliomis pagal sutartį 
Office TsL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 91

Paskėlė savo Rafitinę | 
BRIGHTON PARKA

3u Income taksais Ir kitais rei
kalais krdpkitts virfaninėtu 

antrašu.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk- 
ainius daiktus 
už PRIEINA-.
MIA U SI AS /t
KAINAS
Turime didelį 

p a • i r i nkimą
Mtuzikaliėkų. Instrumntų, Muzi
kaliau Knygų, Stygų, Rekor
dų Ir kitų visokių mnrikallų 
daiktų,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Z 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—S v. v. 
Sekmad, Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

S241 West 66th Place 
Tel. REPnblic 7868

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena sora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jae leisdami Ueg- 
aamlnuoti Jas modernllklau«la 
metodą, kurių regljlme mokslas 
gali sutelkti.

M BOETAI PATYRIMO

JTeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspectDANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadien} pagal sutartį.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 
lt metų patyrimo

MLl Varis 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Utaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8461 SO. HALSTED ST.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadiei

SOUTH PAULINA 
RtmniRKISHBATKS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Taisom LaikrodBua, Laikro
dėlius, Žiedus, Rsėomaai Plunk, 
anas Ir Muzikalius. Instrumen-

Ofiso Tek VIRginia 0036 
dezldencijos Tel.: BEVerly 8244JOHN A. K ASSorvoMamusKAi 

1801 So. Ashland Avenne 
Kampas II-tos

MsSoomi GAKAIt eus, Obtaage
CPSKl VAlAHDOSi 

■ĄMtoa lill s. m Iki 1:11 a «. 
trestas. Ir ėeltad. 1:14 a m 

ai f:*« » m

ATLANKYKI! SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su gjįKjG 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl TįStL* 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos. pSVftv'Ysa

ELEKTRIKINIS GYDYMAS™*”™"^™
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią, kraujo cirku

liaciją, kuomi galima iėsigelbėti nuo visokių ligų.

•RYTOJAS B CHIRURGAS
B 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.
1657 We$t 45th St. Kampas S. Paulina St

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ZJLNIŲ - PRANEŠOIŲ-MUZIKOJ-DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

» BARČUS
U Badio Stota**.

W. G. E. S. — 1390 Kilocydee

KAS RYTĄ:-J*uo 8:45 iki M5, *SS2?'
Taipgi Pasiklauaykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMĄ VAIDINANT 
“TACKCNŲ” SEHMĄ Ir Jų Kaimynas 

Kaą PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

A. F. CZESNA, Savininkas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bar&ecue Bullets

Telefonai:
Oflse—IlEMlock 5849 
Rezid.—HEMIock 2324

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia laukite—
Bes. TaL: MHHray 2860

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė. 

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 fld 3 vaL; vak. 7-9

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

O I J.l IHJZg

VTRginia 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenne 

Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Piruk, Antr., Ketvir. 6 Ori 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Seėtad. 6 vaL Iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

STATYBAI KEMONTAVKMUI ABBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesiniu Iimokejimųt

PANAUDOKRB PROGĄ, DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUO6IMCIO. RAJOMS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenne

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečlad. ir Sekm. tik susitariua.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI! DR. P. ATKOPIAMAS
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATK3N
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Scc’y. 8236. SO. HALSTED ST.

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cloero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
WL: 10-11 ryta, X 7< P. M.

1147 8. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

"Umd kltohen freaee thoughtjeesly emptiad down th« drain meana 
ammunitlon to wln the battle of Europe,” aaya Jane Deerlng, Inflenue 

aallertna of the Broadway Mt, “Karly to Bed,” <*ho knowe that fllyeerlne 
a uresntly naadad.for manufacture of war materiale and thiUt ia made
Irom Inedible kltehen fata. Sha aavea it drop by drop on evtry oocaalon 
and- tbinke evaryone abould realize that one tableapoonful, aalvaged 
tvefy day for a month, wlll produce the glycerlne for on« flfth er a 
»■.■■d «f »itro.alwrl»e uand la «vxdaaiw«e tad haar* etiauleat*.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Valandos: $-g popiet | PLATINKITE “DRAUGĄ”>
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HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

•‘DRAUGAS" HELP WANTED 
Al) V ERTI KINO DEPARTMENT 

127 No. Dcarborn Street 
Tel. KANdolph M488-B489

REIKIA
VYRŲ

HELP WANTED — VYRAI

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpower CommisRjon • nu
statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
liuosavlmo Raštą (atatement of 
avallability) nuo dabartinės dar
bo Jstaigos — ar nuo War Man- 
power Gommlssion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga paliuosa- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

100 VAIKINŲ
17 Metų 

Ir Suvirs .1

Prie
Karo Darbų 

Mokestis 
Laike Mokinimo

BELMONT 
RADIO CORP.
5921 Dickens Avė.

Amžins nesvarbn.—Taipgi atsišau
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 sišlome sekančius patogumus 

apart kitų dalykų:
GRUPfiR GYVYBES APURATfOA. 
REKREACIJOS PATOGUMUS 
ATOSTOGŲ PT.F.NA,
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ.
MAUDYKT.es (SHOWERS1 ir 

KTTT’S MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS nfiT, PATO
GUMO MUSŲ DARBININKU.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

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

GERA PROGA ĮSIDIRBIMTTI

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

DARBININKŲ
Didelėje 100% Defense 

dirbtuvėje.
Patyrimo nereikia 
Malonios aplinkybės 
Po karo progos 
Labai moderniška dirbtuvė 
60 vai. j savaitę 
Mokestis už 70 vai.
Atsineškit gimimo rekordą

i FOOTE BROS.
GEAR k MACHINE CORP

Employment Ofisas
5219 S. Western Blvd.

Atdara kasdien: 8:30 ryto iki S pp.

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.

ANGLIŲ HIKER8 
Ir darbininku yarde. 

SPENCER COALS 
4618 Belmont Avė.

BUS BOYS
Atsišaukit i Colonnade Kambarį. 

EDGEVYATER BEACH HOTEL
6349 Sberldan Rd.

HELP WANTED — VYRAI

WAREHOUSE
DARBININKŲ

Pastovūs darbai svarbioje pramonėj 
$40.50 už 48 vai. ) savaitę. Dauguma 
mūsų vyru vrn su mumis daugiau 
negu 15 metu. Norime ir dalinio lai
ko darbininku. PaRnuklt lAfavette 
1441 ir klauskite Andv arba atsišau
kit i

2531 W. 48th ST.

VYRŲ, IR 
. VAIKINŲ
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

PRIE ABELNŲ 
DIRBTUVES DARBŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
Dieną ar naktj šiltai.

Premijos rata naktiniame šifte. 
Dykai apdrauda ir hospitalizacijos-

pienas.
ATSIŠAUKIT

EMPLOYMENT OFISAN 
Pirmad. perdėm Seštad.;

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

MERGINOMS
MOTERIMS

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ

Single needle prie rayon ir
* bovelninių drošiu.

Aukščiausios piece work ratos su 
gvarantuotu pagrindiniu 

momkesčiu.
DIRBTUVE CENTRALINEJE 

VIETOJE
PATOGIOS VALANDOS

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

Atsišaukit į
GERTY GARMENT CO. 

557 W. Jackson—7th Floor

Daug skaitytoju
Londono dienraštis '‘Dai

ly Express” turi 2,800,000 
kasdieninių skaitytojų. Tu
ri daugiau 250,000 skaityto
jų, negu turėjo prieš karą.

Žemdirbystė
Brazilija siunčia jaunus 

ūkininkus į Jungtines Ame
rikos Valstybes pasimokinti 
Amerikos žemdirbystės me
todų.

PANCY ŠILK SPOTTER 
Atsišaukit J Valet Shop 

EDGF.WATER BEACH HOTEL 
5340 Sberldan Rd.

HELP WANTED — VYRAI

GERA VIETA DIRBTI
MALIAVOS DIRBTUVES DARBININKŲ REIKIA

PRIE PASTOVIŲ DARBŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

MOKESTIS LAIKE MOKINIMO 
MALIAVOS GAMINTOJŲ — CAN FILLERS 

PAKUOTOJŲ — TROKERIŲ
Gera transportacija: Imkit Western Avė.. Rioosevelt Rd. ar Ogden 
Avė. gatvėkarj. Douglas Park “L” ar CB & Q gelžkelio traukinį.

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

Klauskite Snpertntendeirt.

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 
Darbas Dienomis 

. Mėnesiniai Bonai

SHOTWELl MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

VYRŲ
REIKIA

JAUNŲ 
IR SENŲ 

100%
Karo Darbai
10 VAL Į DIENĄ 

5 DIENOS SAVAITĖJ 
PATYRIMO 
NEKEIKIA

LAKE SHORE 
TOOL WORKS

816 North 
Kostner Avė.

Svarbūs Darbai 
Plieno Warehouse

Pastovūs Darbai

Patyrimo Nereikia 
Patogioj Vietoje

Atsišaukit
Employment Ofisan

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

(2 blocks north of Iii Vision St.)

PIRKITE KARO BONUS!

Išradėjas
Robert Fulton, išradėjas 

garinio laivo, pirmiausia 
dirbo kaipo jeweler.

Bulvės
Įvedimas airiškų bulvių- 

buvo priežastimi trigubo pa
didėjimo Irlandijoje gyven
tojų per šešiasdešimt metų, 
po 1785 metų.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Štai tikra proga išmokti naudingą 
ir jdomų amatą.

Pulki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite i

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 

Assembly 
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.

Atsineškit pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PARK "L” IKI DURŲ

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

MOTERŲ 
Dirbtuvės Darbininkių

Patyrusių ar ne
Moterų 18 iki 45

Prie Machine Shop Darbų
Naktiniam šiftūi nuo 8 vakaro iki 
5 rvto. 54 vai. j savaitę. Laikas ir 
nusė virš 40 vai. Gera mokestis.
Darba dėl: Engine Latbe ir Mlll- 
ing Machine Operatorių; Precision 
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 pus6 

mokama virš 40 vai.

ST. CLAIR
SPECIALTY MFG. CO.

160 E. Illinois St.
SUPERIOR 2250

HELP IVANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ , 
Patyrusių, $87.50 j mėnesį
Pilnam ar daliniam laikui* 
Kreipkitšs prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
•149 Sberldan Rd. .

LAUNDRY DARBININKIŲ 
Patyrimo nereikia. Mes išmoklnslir 
Jus. Gera mokestis. Atsišaukit į

CHAMPION LAITNDRY, INC. 
2500 Fullerton Avė.

REIKIA 
OPERATORIŲ 

Dirbti prie Singer power
siuvimo mašinų. * 

Taipgi
BENCH DARBININKIŲ

Pastovūs darbai, gera mokestis, už
tenkamai viršlaikio, 48 vai. į sav„ 
laikas ir pu'sė virš 40 valandų.

BETTER BUILT 
TRUNK & CASE .CO.

• 1036 W. Van Buren

MOTERŲ 
DEL MAZGOJIMO

Vakarais darbas ofisuose 
svarbios pramonės.

SKILSAW, INC.
5033 N. Elston Avė.

VYRAI IR MOTERYS

HELP U’ANTED — VYRAI

TRUCK TRAILER 
MEKANIKŲ

CHASSIS — AXLE DABAI 
WELDERIŲ KARO DARBAMS
BARTLETT TRAILER CORP.

3080 .ARCHER AVĖ.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ 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 Įsidirbtl 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

, ★
Dirbtuvės tvarkom* Oanteen pristato valgios kašto kaina.

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

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

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.
(Deztrine Ir Valgio Produktai nuo 1800)

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

I
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 60 metų.

Dienos, vakarais ar faktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Einployment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:30 ryto iki 5 pp. t

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų Įdomių karo darbų 
moderainėj dirbtuvėj. Atsišaukite 
asmeniškai.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

MERGINŲ
MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
DARBAI NAKTIMIS

ARNOLD
SCHWINN

& CO.
,1718 N. KILDARE

CAPTTOL SOOO

LENGVI DTRBTrVDH DARBAI 

O«ra mokestis, svarbi pramonė.
MOORE ROVER, INC.

SIS N. Ada

FREIGHT 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 

Warehouse Foreman 
38th St. & Centrai Pk. Avė.

SANTA FE RY.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA.

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
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Coach Valytojų
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—prie—

Roundhouse Darbų
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1 Laiko Darbai

VYRAMS ir 
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Patyrimo Nereikia
Atsišaukit prie 

MR. PRICE
18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

VYRŲ IR MOTERŲ 
MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ

16 Metų Amžiaus ar Suvirš 
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA

100% Karo Darbai4
48 VAL. — 6 DIENOS Į SAVAITĘ 

Laikas ir Pusė Mokama už Viršlaikį 
Gera Mokestis — Malonios Darbo Sąlygos 

GERIAUSIOS PO KARO PROGOS 
PUIKI TRANSPORTACIJA

SHERMAN KLOVE COMPANY
* 8581 ĮVEST 47th STREET
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A. 1. Antanas Smetona
NETIKĖTA MIRTIS

Kapas —- tai paslaptingoji rimties ir susikaupimo vie
ta, kur- susirenka ir draugai, ir priešai susitelkime atsi
sveikinti su tuo, kurs pasitraukia iš jų tarpo. Antanas 
Smetona mirė. Apie jo mirties aplinkybes mus pasiekė 
tokios žinias: sausio 9 d. rytą Julius Smetona pajuto, 
kad namuose gaisras. Nulipęs žemyn — rado sprogusią 
oentriilinio apšildymo krosnį (pečių-boilerį). Name plė
tėsi dūmai ir ugnis. Pakėlęs kitus — su jais skubinai 
išbėgo iš namo. Pastebėjo, kad nėra tarp jų tėvo — 
Antano Smetonos. Užbėgus į jo kambarį — nerasta. Pa
galiau surasta ties laiptais, vedančiais į virtuvę, kur 
buvo daugiausia gazų ir dūmų. Be sąmonės nugaben
tas į Grandville ligoninę, sąmonės neatgavęs Antanas 
Smetona ir mirė. Esą, gydytojų pareiškimu, mirties prie-

• žastis — užtroškimas nuo dūmų ir dujų.

ŠIEMET VELIONIES SUKAKTIES METAI

Šiemet Ant. Smetona, būtų šventęs' 70 m. sayo am
žiaus sukaktį: jisai buvo gimęs 1874 m. liepos 28 d. 
(naujuoju kalendoriumi — rugpiūčio 11 d.) Užulėnio 
kaime, Vadoklių parapijoje, Taujėnų v., Ukmergės aps. 
Jo tėvai buvo susilaukę gražios šeimynos: turėjo 4 sū
nus ir 3 dukteris. Tėvai teįstengė jį leisti mokslan tik 
iki Palangos progimnazijos, o veliju jis patsai turėjo 
lėšomis savo mokslui rūpintis. Jau Palangoje priklausė 
prie slapto lietuvių moksleivių būrelio, kurs slapta iš 
Prūsų gaudavo “Apžvalgą” ir ją skaitydavo. Aukštes
nes gimnazijos klases išėjo Mintaujoje. Čia jau buvo 
slaptas lietuvių būrelis, kuriam vadovavo J. Jablonskis. 
Lietuvių sąjūdis čia buvo gyvas, mokiniai pakėlė strei
ką, nenorėdami rusiškai kalbėti maldos. Rusai iš gim
nazijos pašalino 150 Lietuvių mokinių, jų tarpe ir Ant. 
Smetoną. Jam vėliau pavyko įstoti į Petrapilio IX gim
naziją, kurią baigęs įstojo Į Petrapilio universiteto tei
sių skyrių. Iš universiteto buvo du kartu išvarytas: pir
mą kartą dėl studentų riaušių, o antru kartu — po žan
darų tardymo dėl lietuviškų spausdinių platinimo. Ta
da administratyviniu būdu buvo pasodintas dviem sa
vaitėm į kalėjimą.

SPAUDOS DARBININKAS

1902 m., baigęs universiteto teisių skyrių, atvyko į 
Vilnių, kur iš pradžių gyveno darydamas vertimus spau
dai ir būdamas pris. advokato padėjėju. Vėliau persi
kėlė tarnauti į Vilniaus žemės Banką. 1905 m., Vilniu
je įsikūrus laikraščiui “Lietuvos Ūkininkas”, Smetona 
kurį laiką buvo jo vyriausiu -redaktoriumi, pasirašydą* 
mas po laikraščiu ir paruošdamas jam daug straipsnių, 
daugiausia ūkio klausimais. 1905 m. dalyvavo Didžia
jame Vilniaus seime, buvo jo prezidiume. 1906 m. kurt, 
Tumui ėmus redaguoti "Vilniaus Žinias”, bendradarbiiv 
vo tame laikrašty. Dėl nuomonių skirtumo pasitraukęs 
nuo vieno ir nuo kito laikraščio (abu jie perėjo į kairei 
nes rankas), Smetona su kitais 1907 m. Vilniuje įsteigė 
laikraštį “Viltį”, kuriame per septynerius metus kas 
savaitę tilpdavo jo po du straipsniu. Vėliau ir čia (kur 
dirbo su katalikais) kilus nuomonių skirtumui, įsteigė 
naują žurnalą "Vairas ”, kurs ėjo visus 1913 m. ir iki 
pusės 1914 m.

Tuo laikotarpiu įvyko vienas vertas dėmesio inciden
tas: lenkų banke, kuriame Smetona tarnavo, tūlas ZająČ- 
kauskis Įtąipgt įenkas£ kąrįą jam šūktelėjo: "Meluoji,

kaip lietuvis”. Smetona jam' viešai kirto į veidą. Iškilo 
skandalas: Smetoną iš banko *net atleido, tačiau Zająč- 
kovskiui jo atsiprašius — netrukus Smetoną vėl priė
mė tarnybon. t

RŪPINASI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
• 1914 m, Vilniuje susidarė “Lietuvių Komitetas Nu- 
kentėjusiems dėl Karo šelpti”. Iš pradžių jo vicepir
mininku, o vėliau pirmininku buvo A. Smetona. Tam ko
mitetui teko rūpintis ir atgimstančios Lietuvos politi
niais klausimais. Dabar prasideda ir Smetonos platesnė 
politinė veikla, nors jis dar randa laiko ir plunksnos 
darbams, be kitko versdamasi iš kitų kalbų matemati
kos vadovėlius lietuviškoms mokykloms.

Vokiečiams okupavus Vilnių veikimas nesustoją. 1916 
m. Smetona sų kitais delegatais vyko į įįętuvįų konfe
renciją Šveicarijoje. Pargrįžęs aktyviai dalyvaują lietu
vių slaptojo būrelio darbuose, sušaukiama Vilniaus kon
ferencija, kurioje Smetona buvo išrinktas prezidiuman, 
o paskiau -»• Lietuvos Tarybom kurios steigiamajame 
susirinkime buvo išrinktus pirmininku.

Valstybės kūrimosi metu važinėjo į Vokietiją, Skan
dinavijos valstybes. Yra išgavęs 3-jų, o vėliau 100-to 
mil. markių paskolas iš vokiečių. 1919 m. bal. 4 d. buvo 
išrinktas pirmuoju Lietuvos valstybės prezidentu. Iš
rinko Valstybės Taryba, prezidento pareigas ėjo iki 
1920 m. birž. 13 d,, kada Steigiamajam seimui susirin
kus, konstitucijos įstatais, valdžią perdavė Steig. Sei
mo. pirm. A. Stulginskiui-.

PASKUTINIEJI GYVENIMO IR DARBŲ METAI
OF

Išėjęs iš vąidžios Smetona grįžo prie rašymo įi laik
raščius, patiekdamas vedamuosius "Tautos” žurnalui. 
Su savo šeimo gyvena prel. Maironio namuose, politinę 
veiklą, išliedamas "Tautos Pažangos” — tautininkų peri 
tijoje, kol po l926 m. gruodžio 17 d. perversmo vėl užė
mė prezidento postą Lietuvoje.

Laikydamiesi minties, kad laidotuvės yra ne laikas 
ir ne vieta net ir skirtingos pažiūros asmenims kelti 
priekaištus, mes daugelį dalykų apleisdami suminime 
tik tuos svarbiuosius faktus.

Bolševikams okupuojant Lietuvą, Smetona 1940 m 
birželio mėn. pabėgo į užsenį. Trumpą laiką pagyve
nęs Vokietijoje persikėlė į Šveicariją, iš čia gi — į Por
tugaliją, Argentiną. I Jungtines Amerikos Valstybes 
atvyko 1941 m. kovo 10 d. Kai kurį laiką sustojęs Chi
cagoje, nuo 1942 m. gegužės mėnesio buvo apsigyvenęs 
Cleveiande, kur laisvesniu laiku rašė savo atsimini
mus ir knygą, turėjusią vadintis — Lietuvos sienos.

Velionies žmona S. Smetonienė ir sūnūs Julius buvo 
namuose, kai sausio 9 d. apie 9:20 ryto jų namuose kilo 
gaisras. Jie spėjo išbėgti, o vel'onis, kaip informuoja 
United Press korespondentas iš develando, matomai, 
nutroško nuo dūmų pirm negu pasiekė- duris išeiti. Ug
niagesiai mano, kad krosnis (hoilerįs) btifVęs perkaitęs 
ir dėlto ga'sr&s kilęs. Numatoma, kad velionies kūnas 
bus balzamuotas ir padėtas į metalinį karstą, kad ap
linkybėms pasikeitus būtų galima perkelti į Lietuvą.

K. J. Prauskis

Iš darbų pažinsite, Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma

SPAUDOS APŽVALGA
Europos ateities klausimu

Hearsto laikraščia-ii praėjusį sekmadienį įdėjo labai 
aktualų Kari H. Von Wiegandn straipsnį, kuris yra vęr- 
tas rimtesnio dėmesio. Jis stato klausimą, ar trijų die
nų Teherano konferencijoj Prezidentas Rooseveltas įi 
Premjeras ChurehiU davė savo sutikimą Stalinui vienai 
Maskvai pavesti išspręsti Suomijos, Lenkijos, Latvijos. 
Estijos ir Lietuvos žmonių likimą? Anot to straipsnic 
autoriaus, toks klausimas kyla dėl to, kad Maskva po 
tos konferencijos jau kelis karius griežtai pareiškė, kad 
Rytų Europos ateities klausimas esąs išimtinai Sovietų 
Rusijos vidaus reikalas.

Kari von Wiegand, pažymėjęs, kad Hitleris, savo lai
ku išk'lęs lyg kokia kometa dabar jau pasidaro krin
tančia- žvaigžde, mano, kad Vokietijos žmonėms dabar 
reikia apsispręsti, kur orientuotis — ar į Rytus ar į 
Vakarus. Jo manymu, Maskva jau planuojanti Vokietiją 
perorganizuoti į sovietus ir padaryti ją Sovietų Ruaijoii 
"respublika”.

šis rašytojas mano, kad tarp Rytų ir Vakarų karč 
jėgų prasidės lenktynės Berlynan. Kuris pirmiau ten 
atsidursiąs? Iš Vakarų pusės amerikiečiams ir augiame 
esą labai daug didelių, sunkiai nugalimų kliūčįų, kuo
met iš Rytų tų kliūčių esą nedaug. Todėl p. Wiegend 
nwno, kad, dabartinėmis sąlygomis, į klausimą, kas bus 
su Vokietija, atsakys ne kas kitas, bet Stalinas.

Jei šis pranašavimas išsipildytų — būtų labai liūdna.
Mūsų manymu, nesvarbu, kurios karo jėgos (iš Rytą 

ar Vakarų) pasieks Berlyną, bet svarbu, kad ne tik 
Voketijos, bet visų Europos tautų ateities klausimas 
būtų rišamas ne vienos bet kurios valstybės, bet visų 
jungtinių tautų bendru susitarimu, laikantis Atlanto 
Carierioi dėsniu____________ „ . , _

Jej lyg šiol radosi tokių 
lengvadūšių, kurie dar kiek 
abejojo apie mūsų komunis
tų patriotizmą ar gerą va
lią, tai po buvusio jų suva
žiavimo New Yorke, visiems 
turi būti aišku, kokie jų tiks 
lai.

Mūsų visuomenė nepapras
tai piktinasi jų išdayikišku- 
mu. Kai kurie neberasdami 
jiems tinkamų žo.džįų, tik 
atsidūsta sakydami “Atleisk 
jiems Viešpatie, nes jie ne
žino ką daro”.

Kilnūs tąi ir pilni meilės 
žodžiai, kuriuos tik Dievj 
Sūnus pauts būdamas Dievu 
galėjo ištarti ir tai tokioje 
valandoje — mirties agoni
joje, kada kuo didžiausiai 
troško žmonijos- išganymo. 
Mums gi esant žmonėmis, 
gal daugumai širdis protes
tuoja ir nori sušukti — nu
bausk juos Vįešyptįe, jie ži
no ką darę.

Judas parduodamas Kris
tų žinojo, ką daro, nes buvo 
Jo mokinys ir matė J-o ste
buklus. Mūsų komunistai, 
parduodami savo tėvynę Lie
tuvą svetimai valstybei, taip 
pat žino, ką daro. Nes kas gi 
nežinotų ką svetimi ateida
mi su durtuvais atneša. Ne
bent komunistų laikraščių 
sumulkipti skaitytojai to ne
žino. Bet jų vadai žino.

Mūsų komunistai žudo sa
vo senąją tėvynę už pinigą 
įr iš didžiausios neapykan
tos prieš tikybą ir patį Die
vą. Jie žino, kad jei komu
nistiškoji Rusija pasigrobs 
Lietuvą, tai nors trimis mi
lijonais katalikų iš kart su
mažės, nęs per ąpie trejetą 
metų, jie bus apdirbti. Se
nesnioji karta bus ištremta 
į Sibirą ir išmarinta, jauni
mas, vaikai, bus išauginta 
bedieviais. Taip bus su Lie
tuva, taip bus ir su kito
mis pagrobtomis šalimis. 
Tad ir bus atkeršyta Dievui 
už Jo duotus įsakymus — 
nevogk, nepaleiatuvauk ir t.t.

Tačiau tęnepamiršta ko
munistėliai, kad lošdami Kai 
no rolę nętoli eis: viena ant
rą dešimtis metų tai trum
pas laikas. Kada nekaltas 
brolio kraujas šauks į dan
gų atkeršijimo, komunistas 
baigdamas savo gyvenimą 
turės susigėdęs tarti — "Ga- 
liliejieti, Tu nugalėjai ma
ne.”

Rašo prol. R. Pakštas

(Tęsinys) ' .
nors ten ir šilčiau. Biednas angliakasys irgi nori turėti 
savo atskirą butą ar namuką ir savaip jame įsirengti, 
Labai panašiai daro ir tautos su sveiku gyvybės instinktu.

• Tautų yra labiau ir mažiau subrendusių. Europoje į 
vakarus nuo Rusijos beveik nebėra silpnų, nesubrendu
sių tautų.- Lietuviai primityviškumo amžių užbaigė dvy
liktame šimtmety. Nuo trylikto šimtmečio pradžios jie 
yra gerai organizuota ir sąvo tikslų siekianti tautinė sie
la. Per šešis šimtus metų (1219-1T95) ji buvo savystovė 
ir nemaža valstybė. Ji atliko istorinę misiją tokios pat 
svarbos, kaip Lenkija, Vengrija ar Švedija. Ir jai jokiu A ’ 
būdu negalima taikyti mažakultūrių Afrikos ąr Sibiro 
tautelių Inferiority comples. Globėjų ji nereikalinga ir jų 
neprisiims.

Savo asmenybę/ bando ginti net ir mažiausios ir labiau
sia atsilikusios tautos. Ir už tai jas galima tik pagirti 
ir pasidžiaugti jų kultūrinėmis pastangomis ir savo ver
tės pajautimu. Bet kai koks pašalietis pasakys: tąi, argi 
vokiečiai ir rusai trukdytų dabar Lietuvos kultūriniam 
gyvenimui savaimingai plėtotis? Juk vieni ir antri pa-*^’ 
žangūs ir kultūringi žmonės... Gal būt pagal savo skonį 
ir normas jie yra pažangūs ir kultūringi, bet jų politi
nius tikslus Lietuvoje ir kitur mes žinome ne pagal men
kų rašytojų knygas, o iš savo senos ir dabartinės prak
tikos, kuri šimtą kartų daugiau mums pasako, negu vi
sos pasaulio bibliotekos. Neva taikiu būdu, per suktybes, 
per apgaules, sulaužydami visą eilę draugiškumo sutar
čių rusai įsįbriovė Lietuvon 1940 m- birželio 15 d. Po ke
lių savaičių jau buvo konfiskuoti visi mūsų laikraščiai, , 
sustabdytas didžiosios enciklopedijos leidimas, iš mokyk- £ 
lų vadovėlių buvo draskomi gražiausi literatūros lapai, 
nebuvo atspausdinta nei viena religinė ar filosofinė kny
gelė, rusų kalba ir rusiškos uniformos per prievartą bu
vo brukamos visiems Lietuvos valdininkams, o kalėjimai 
pripildyti tūkstančiais šviesesnių lietuvių. Po metų, gal
vijų traukiniais deaėtkus tūkstančių ūkininkų, inteligen
tų ir darbininkų jau vežė į šalčio karalystę lėtai likvida
cijai badu ir nepakeliamais darbais. Ačiū už tokią auto
nomiją. Pragaru mums skamba rusų galantiškumas. O 
vokiečiai lygiai tokie pat... Jie patvirtino rusų konfiska
ciją sunkiai uždirbto menko lietuvių turto, jie ir sukūrė 
lygiai tokią pat "autonominę” Lietuvą, kaip ir rusąi. 1943 
m. pavasarį vokiečiai uždarė Lietuvos universitetus, iš
draskė kai kurias bibliotekas, pradėjo vogti vaikus ir 
vergijon vežti žmones.

Pašalietis gali mums netikėti, kad tokie žiaurūs gali 
būti vokiečiai ir rusai. Bet šiuo atvejų mums, lietuviams,’^ 
tikėjimą atstoja žinojimas baisiausių tragiškų faktų, ku- 

- rių mes nepajėgsime labai ilgai nutylėti. Mes žinome bent 
14,000 vardų žmonių (su nurodymu jų amžiaus įr profesi
jos), išvežtų Sibiran mirti kankinių mirtimi; nors jokia 
pašalinė akis prie jų neprileidžiama, bet mes vis dėlto 
žinome net truputį smulkmenų apie jų martyroiogiją. Jų 
tarpe yra buvęs respublikos prezidentas A. Stulginskis, 
ministeriai pirmininkai A. Merkys, dr. L. Bistras, A. Vol
demaras, garsus profesorius ir eucįklopedistas Pr. Dovyi^ 
daitis, žinomas žurnalų redaktorius I. Skrupskelis ir dau
gelis ministrų, rašytojų, 700 mokytojų, 300 karininkų,
15 kunigų ir daugybė pažangesnių ūkininkų ir darbinin
kų visokio amžiaus.

(Daugiau bus)

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge"
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d.^miination to aid te U»e 

1 afforfc.
V.K

Mums Valdžia SAKO:
TAUFYKJT VISOKIUS DAIKTUS. ką tik galima. fa- jus save ap- 
dtvCtą parlor setą nemeskite 
lavk. paduokite Reeae- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie
DIRBS ir pa
darys J| kalr 
NAUJA tavo 
dirbtuvėj. M- 
delia pasirtn-1 
kimas visokią 
spalvą apdan> ’ 
falą.

• • •
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainas

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negauiumit

Tpkfonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FUHNUUKE COMPANV

S31S WBST ROOSEVELT

1 t
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DIENRAŠTIS DRAUGAS,

lingiausiai suvažiuoti, nes y 
ra svarbių reikalų svarsty 
naui. i Valdybų

Ganus orkestro maestro ir muzikas
1

"Draugo" koncerte
Guy Callour diriguoja akademikių 
orkestrą. Geras smuikininkas

VALANDOJENULIŪDIMOBridgeport. — Katalikų 
Federacijos 26 skyriaus me
tini* susirinkim’a įvyks Šv 
Jurgio parap. mokyklos kam 
bary, ne trečiadjenį, kaip 
paprasta;, bet antradienį, 
sausio 11 «L, 7:3fi> VfX\ vak.

Visuomeniniu šių laikų 
klausinėj kadfcės dvanioa va
di?* kan. J- Prauskis ir S. 
Juozeleaaitė. Malonėkite da
lyvauti visi, ne tik draugijų 
atstovai-ės. Valdyba

W«st SUe. — Metinis Mo
terų Sąjungos 55 kuopos su
sirinkimas įvyks šį vakarą, 
sausio 11 d., 7:36* vakare, 
parapijos salėj. Visos narės 
prašomos atsilankyti, nes y- 
ra daug dalykų svarstymui.

! Vaidyba

Kreipkitės į
ANTHONY B.“Draugas” savo publikai ziką Ottakar Sevčik. Po tų- 

visados bando duoti kas ge- studijų du metus koncertavo* 
risusia. Jei pikniką ruošia, Europoje žavėdamas dide’ea 
tai jis būna šaunus; jei kon- audiencijas savo gražia smui 
cerią, tai įdomus ir artiatiš- 'ko muzika. Vieną metą kon- 
kas. certavo Pietų Afrikoje. Bak

Tarp kitų dalyvaujančių A“<"'
, t j -« į011 ir m vl8Ur apvažiavo

artistų, savo tarpe turėsime . . .
„ r, i j - koncertuodamas.Guy G. Callow„ kuris din
guos akademikių orkestrą. Po ilgos muzikos karjeros 
Šis gabus muzikas gimė Pon- apsigyveno Chicagoje ir eta
tine, Mich. J<au sulaukęs še- bar mokina ir lavina studen- 

tus muzikoje. Daugelis jo 
stuiientų yra muzikos gar 
senybės ir užima žymias vie- 

BHT tas didžiuose smifoniniuose

y ■' ■ėb orkestruose
9h| •' Guy Callow diriguoja Šv.

Kazimiero Akademijos or-
yi/Jp- kestrą jau trylika metų. Jo

pastangomis ir darbu aka- 
demijos orkestras daug kar- 
tų išlaimejo pirmą vietą.

N Ateikite ir pamatykite
Hbąų UBI žymų muziką. įsigykite ti-

kietus koncertui dabar.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero♦ v
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks šį vaka
rą 7:30 valandą, sausio 11 
ck, Aušros Vartų parap. mo
kyklos salėj,. Narės bei na 
na# malonėkite kuo skaife *

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoį. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, pet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų. OST MONUMENT COMP&NV

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

ŽENKLAI

EsyB beers
Urmo- (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas, Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

Guy G. €allow
Mumis

raitiene ir M. btantcante. aiolikos metų išvyko į kara- 
X Budrikienė, Cicero vei- liškąją Leipcigo konservato- 

kėja ir visų kilnių darbų w- r J4 (Royal Conservatoire), 
mėja, vardu savo sūnaus J. Vokietijoje. Čia studijavo du
Budriko, kuris tarnauja ka- metus. Nuo ten nuvyko į 
rįaomenėj ir šiuo metu ran- Praha, kur turėjo garbę tu- 
dnsi Italijoj, Tėvų Marijonų rėti už mokytoją garsųjį mu- 
Bendradarbių centro vaka- j
rienei buvo paaukojus stam
bią dovaną.

X A Šarkauskas, vestsai- 
dėetis, su vyte S. Gimbutai- 
te, brightonparkiete, susi
tuoks sausio 22 d., 9:3U vai. 
ryto Nekalto Prasidėjimo Pa 
neles Šv. parapijos bažny
čioje.

X Bruno Drugeika, cice- 
riefcis, neseniai paskirtas Ci
cero State Bank direktorium.
Tai vienatinis lietuvis tam 
banke užimąs tokią vietą.
Drageika yra (pavyzdingas 
lietuvis,. buvęs šv. Griga
liaus parapijos choro narys

X Liet. Vyčių 36 kuopa,
Brighton Park, nutarė bend
rai dalyvauti “Draugo” kon 
ierte sausio 16 d., Sekai sa
lėje Pavyzdys kitoms jau 
mano draugijoms.

Naujų VELVATONE 
DANTŲ PV£XTV

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoj Už Bar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sto
ra ką ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLWORK 

— STOGŲ IR NAMŲ MATKRUOLĄ — 
■S dėl garažų, porėtų, vižkų, skiepų ir fletų- 
00 PASITARIU! SU MCSŲ EKSPERTAIS ■t kari Ink perstatymo namų.

DABAR PEHSONALIZED MBMORIALS AT NO ADDITIONAK COBTI 
PABTIGVKtAB FKOMiE PREFER PACHANKIS PBODUOTIONS 

DISTR1BUTORS OF THE FAMOUS MONTEhlO GRANITE 
Moat Beouttful—Mos* Eadurtng—Strongest—Bm In The Vorld.

BUY U. a WAR BONDS W1TH THE SAVINOS
KREIPItCTSI FBIT —

$12.50
nu w».w> u* iubk\.ui>4 JOHN W. PACHANKIS

— THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN— 
Membor ot the Lithu&niui Chambar of CommerceAPROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 

TEKI AMAS RYKAI t 
STANLEY LTTWINAŠ, 

General Manager

CABR-MOODY 1UMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

1030 SO. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo S vai. ryto iki 12 vai pietų. 

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

MODERNI Išvidinė PARODA: RHZIDENCUA:
4539 W. Washington Blvd. 5910 South Troy Street 

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

den tįsių

HEJNA BROS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIDENTAL PLATE CO,

HM S. Athland and n. Uoo. I

»»*W 2«tb H*. 3arf Ft MOS
SO N. Deai tom Rm. SOft, H». SMS
▼MarmluAie vai. t—«. ,<itradi«a| ir 

kMrlrtaetaal, a«* » IM ». NARIAI
Chfoagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
ŪMflhflŲRi

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
DalyMPASKUTINIS

PAGERBIMAS
AMIMBA VOSBUENB

(po tėvais MotazalU')
Kuri mirė Hauaio 3, 1944, o 

po gedulingų pamaldų Sv. Jur
gio parap.. bažnyčioje, palaido
ta Sv. Kazimiero kapinėse 
Sapnio 8. dieną.

šiuoml relAkiąme nuožirdžią 
padėką .kun. PranciAkul Luko
šiui ue lankymą ligoje ir at- 
«1 lankymą Šermenyse, lc aUėt- 
kymą gedulingas pamaldai) 
Toliau dėkojame kun. Antanui 
Bandžiui M.I.C. uė ątaUankymą 
i Aermenla. ir maldaa, dėkoja
me Haaelėm- KaaiaUerietėm už 
atsilankyme j koplyčią ir mal
das.

Dėkojama TraMntnkų Broli
jai, ApaMalystėa Maldos, Oy,- 
vojo Rožančiaus, Amžinojo Ro
žančiaus, Sv. Vincento De Pau
lo, ftr. Kazimiero Ak. Rėmėjų 
2-tram Hk.. TT. Marijonų Ben
dradarbių t (I-tam Skyriui, už. 
Av. Miftlij Aukas.

Dėkojame velionės seserims 
Joanai Kabellenel, Onai Sko- 
dilenal. Ic Marijonai Verpečin- 
skicnel u* jų pagalbą laika li
gos.

Dėkojome Šv. Miklų aukoto
jams poniai Agnietei Giliausi 
už Orcgartkkų MIStų pauiikavl- 
mą..^ Dėkojame, laidotuvių Di
rektoriui Antanui M. Phillips 
už tvarkingą ir malonų patar
navimą.

Dėkojame grabnežtams. Ir 
visiems giminėms kaimynams 
tr draugams, už lankymą pa- 
ėarvotos velionės koplyčioje, 
dalyvavusioms bažnyUoje ir 
lydėjusiėnis J kapines.

O tau inOoų brangioji moti
nėle lai Gailestingasis Dievas 
suteikia amžiną rainy,bą.

Nuiiihiv Mimai: Pranciškus Ir 
Jonas Zugalal.

Ištuomdikb ataka ant
mxAwn Mala aIiaJūŲUIIŲ rTTTI aiuliU

PEARL HARBOR, sausio 
10i—Admirolas Chostor W. 
Nhnitz pranešė, jog septin
to armijos aviacijos dalinis 
lėktuvai- penktadieny ataka
vo Mili stotį, Marshall saly
ne Japonai ten turi lėktuvų 
bazę, bet amerikiečia:, nera
do jokios opozicijos.

Priešo lėktuvai penktadie
nio naktį sugrąžino tą. ma
lonę, atakuodami amerikie
čių, Tarawa pozicijas, Gil
bertuose,. bet. nepadarė nuo
stolių

George Mattmueller, 45 
metų amžiaus, 4433- North 
Mozart str., apdegė veidą ir 
rankas pereitą šeštadienį, 
kai boileris eksplodavo jo 
motinos Mrs. Mdnnie Matt- 
mueller namuose, 3350 N. 
Troy str. ,

EVANAūSKASį
Phona YARDS llSB-Sfti3819. LITUANIKA AVĖ.

LACHAWICZ m SUN AI
2314 WEST 2Srd PLAfiE 
10756 S. M1CHIGAN AVĖ.

Plioaes: GANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270
Rusai užgina antis JOHN F. EUDOKIS L BUKAUSKAS

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUANIGA AVĖ. Phone YAB

MASKVA, sausio 10.—An 
tra lenkų divizija išvyko 
frontan kartu su rusais, ir 
sovietų armijos laikraštis 
Raudonoji žvaigždė sakė ji 
padės rusams varyti vokie
čius į. vakarus, ir įsteigti 
4‘laisvą, demokratinę Lenki
ją”

J. UULEVICIUS
4348 80. CALHTORNIA AVĖ. Phone LAF. 8572

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

tree

'<'<•/to



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antrartie-ia, sausio 11, 1944

Nepaprastos reikšmės stebuklai

Kūdikis pasveikęs stebuklingu būdu
dabar yra sveikas kareivis

* •
NEPAPRASTI PALAIMINTOSIOS MOTINOS FRAN 

CES XAVIER CABRINI, JĖZAUS ŠIRDIES MISI- 
JONORIŲ SESERŲ ORDENO {STEIGĖJOS, DAR
BAI.

Washington, D. C. — Du 
amerikiečiai, pasveikę ste
buklingu būdu, šiandien yra 
gyvi ir sveiki. Apie pasvei
kusius asmenis vėl spaudo
je rašoma.

Peter Smith šiandien yra 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivis. Jis yra tvirtas 
ir sveikas jaunas kareivis, 
kuris randasi Kansas valsti
joje kariuomenės stovyklo
je. Gimimo dienoje, kovo 14 
dieną, 1921 metų, jis visai 
apako, neteko regėjimo.

Delfiną Gr.aziola, Jėzaus 
Širdies misijonorių seserų 
narė, yra bendruomenės vie
nuolyne, Seattle, Wash., ir 
turi gerą sveikatą. Bet gruo
džio mėnesi, 1925 metų, se
suo Delfiną buvo tik gyvas 
skeletas, turėjo keturias 
operacijas, bet jos nieko ne
padėjo. Gydytojai nutarė, 
jog nėra nė mažiausios vil
ties jos išgelbėjimui iš mir
ties nasrų.

Private Smith ir sesuo 
Delfiną pasveiko per užtari
mą palaimintosios Frances 
Xąvier Cabrini. Tie du ste
buklai buvo švento Sosto 
priimti dėmesin, kai 1938 
metais buvo nagrinėjama 
Cabrini beatifikacijos byla.

Kadangi kareivis Smith 
ir sesuo Delfiną yra gyvi ir 
sveiki, todėl šiandien turi di
delės svarbos ir reikšmės 
paskelbimas iš Vatikano, 
jog šventoji Apeigų Kongre
gacija susirinks sausio 11 
dieną, 1944 metų, dalyvau
jant popiežiui Pijui XII, ap
svarstyti nutarimui, pasku
tiniam žingsniui, prieš pa
skelbiant motiną Cabrini 
šventąja.

Kūdikis pasveiko
Pvt. Smith gimė New 

York mieste. Neužilgo po jo 
gimimo, kaip buvo prirašy
ta, slaugė įlašino sil- 
ver nitrate mišinį į nauja
gimio kūdikio akis. Mišinys 
turėjo būti vieno procento, 
bet per klaidą jis buvo 50 
procentų, ir sugadino kūdi
kio regėjimą. Gydytojai 
ištyrė kūdikį ir sutiko,' jog 
tik stebuklas gali grąžinti 
jam regėjimą. •

Ligoninės viršininkė su 
visomis seserimis ir slaugė
mis pradėjo karštai melstis, 
kad kūdikis pasveiktų, pra
šė motinos Cabrini užtari
mo. Jų maldos buvo išklau
sytos. «

Anksti rytą sekančios die
nos, kovo 15 dieną, trys gy
dytojai stropiai ištyrė nu 
kentėjusias kūdikio akis. 
gydytojai nustebo, jie rado 
kūdikio akis visai tobulas, 
pasveikusias ir čielas. Jiems 
nebuvo abejonės, kad kūdi
kio akys pasveiko stebuk
lingu būdu.

Sesuo Delfiną, narė ben
druomenės, kurią įsteigė mo
tina Cabrini, pradėjo 1915 
metais kentėti nuo vidurių

skausmų. Praėjo metai, se
sers Delfinus sveikatos pa
dėtis buvo labai prasta. Po 
ištyrimo, gydytojai sutiko, 
kad jos viduriai buvo labai 
nesveiki, ir pareiškė, jog 
operacija reikalinga. 

Nepaprastas vie
nuolės pasveikimas

•
Pirmoji operacija buvo at

likta spalių 14 d., 1921 me
tais. Sesers Delfinos skaus
mai padidėjo ir viduriai ne
priėmė maisto, ir jos kūnas 
apgailėtinai silpnėjo. Dar 
trys operącijos buvo pada
rytos ir sešers sveikatos pa
dėtis vis blogėjo. Gydytojai 
nustojo vilties ir buvo ma
noma, jog joe mirtis tuoj 
įvyks, ir tai buvo tikra.

Vienuolyno bendruomenė 
ir Jėzaus Širdies prieglau
dos našlaičiai pradėjo karš
tai melstis, kad per užtari
mą motinos Cabrini ir Jė
zaus širdžiąi padedant se
suo Delfiną pasveiktų.

Kiekvienas ženklas rodė, 
jog nebėra vilties, sesuo Del
finą gruodžio 17 dieną, 1925 
metais, priėmė šventą Viati- 
cum (šv. Komuniją) ir tuo
jau buvo pranešta, jog ji 
jaučiasi pasveikusi. Ji pra
dėjo valgyti, ir viduriai 
maistą priėmė. Po trijų die
nų ji pakilo iš mirties lovos 
ir priėmė šventą Komuniją 
koplyčioje. Nuo to laiko se
suo Delfiną niekada nesirgo 
ir netrukdė gydytojų.

Didelis skaičius 
stebuklų

Iš didelio skaičiaus ste
buklų, kurie įvyko per užta
rimą palaimintosios motinos 
Cabrini, švento Sosto buvo 
paimta pagijimui pvt. Smith 
ir sesers Delfinos, kai ji bu
vo paskelbta palaimintąja.

Manoma jog palaimintoji 
motina Frances Xavier Cab
rini bus paskelbta šventąją 
šiais metais.

IŠRADĖJAS

Frank Whittle, anglų ka
ro lakūnas, išradęs naują va
dinamą “Jet” inžiną lėktu
vams. Jis eksperimentus ant 
tokio inžino darė nuo 1932 

Drametų. (Acme- 
photo)

Jraugas tele

ki

Rado mirtinai nudegusį 
darbininko fabrike

John Rosiek, 50 metų am
žiaus, 3054 W. 39th pi., dar
bininkas Western Foundries, 
3630 W. Kedzie buvo rastas 
anksti pereitą pirmadienį 
mirtinai nudegęs fabriko 
core kambaryje. Manoma, 
jog Rosiek norėjo padidinti 
liepsnas, kai jis. įpylė šiek 
tiek gazolino į pečių. Brigh- 
ton Park policija rado tuš
čią gazolino keną netoli jo 
lavono.

Du suimti
Lawndale policija pereitą 

šeštadienį sulaikė du jau
nuolius, vienas turi 13 metų 
amžiaus, o kitas 10 metų. 
Tie jaunuoliai suimti už ne
švarų darbą.

Pietų Pacifiko fronte

Pasižymėję lietuviai kovos lauke
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas sausio 9 
dieną (pereitą sekmalienį) 
pranešė, jog 31 Illinois vy
ras, iš 13-tos oro jėgos, dėl 
kovos skrajojimų pietų Pa- 
cifike, už pasižymėjimą bu
vo apdovanoti bronzinio 
ąžuolo šakelėmis.

Pasižymėjusių vyrų skai
čiuje yra du lietuviai. Jų pa
vardės yra šios: Flight

Officer Elmer A. Juozaitis, 
6634 So. Campbell avė., Chi- 
cago, ir Staff Sgt. Authony 
J. Dedinskis, 1524 So. 49th 
Court, Cicero. Jie už pasižy
mėjimą kovoje gavo po vie
ną ąžuolo šakelę. "

Tenka pasakyti, jog kas
kart vis daugiau lietuviai 
amerikiečiai gauna pasižy
mėjimo ženklus kovos lauke.

"DRAUGO
METINIS

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d., 1944

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

Bus
LIETUVIŠKOS VESTUVES 

Groja
S V. KAZIMIERO AKADEMIJOS 

PRYZINIS ORKESTRAS

M

Iš karo frontų

Washington, D.-C.'jrr Ka
ro departamentas sausio 8 
dieną paskelbė 491 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivio pavardę, t kurie buvo 
sužeisti Europos, Vidurže
mio, Pacifiko ir pietvakarių 
Pacifiko' apylinkių karo 
frontuose. Sužeistųjų skai
čiuje yra pvt. lst class 
Frank J. Waidzulis, jo moti
na Mrs. Margaret Waidzulis 
gyvena 4724 So. Racine avė., 
Chicago, UI.

Sužeistųjų skaičiuje dvi
dešimt keturi vyrai yra iš 
Rlinois valstijos; trylika iš 
Indiana; dvylika iš Iowa;

dvidešimt išC-Michigan , su
žeistųjų skaičiuje yra pvt. 
William A. Barszcz, kilęs iš 
Dearborn, Mich.. dvidešimt 
iš Wisconsin.

į-|»

Neteko 3,130 galonu 
kuro aliejaus

Mirtis medžioklėje
Gerald Cordean, 17 metų 

amžiaus, 8218 Maryland 
avė., mirtinai pats persišo
vė per plaučius su .38 caliber 
revolveriu pereitą sekmadie
nį, kai medžiojo palei Dixie 
plačiojo kelio, netoli St. 
Anne (Kankakee kauntėje). 
Jį medžioklės draugas Cla- 
rance Miller^ 817 87th pi., 
gabeno į St. Anne ligoninę, 
bet jis mirė pakelyje.

BRIGHTON PARK SODALIECIŲ CHORAS

Palaimintoji motina Cab
rini įsteigė Jėzaus širdies f Chicago ir North Westem
misijonorių ordeną 1880 me
tais, netoli savų gimtojo kai
mo Lodi, šiaurės Italijoje. 
Po devynių metų vėliau pop. 
Leonas XIII nurodė jai, kad 
ji vyktų į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Ji atvyko. Ji 
pirmiausia dirbo New Yor- 
ke.

Motina Cabrini mirė Chi- 
cagoje, gruodžio 22 d., *1917 
metais, ji tada turėjo 67 
metus amžiaus. Ji 1905 me
tais įkūrė Columbus ligoni
nę Chieagoje. Keletą metų 
prieš savo mirtį, ji įkūrė 
Columbus ligoninę Seattle, 
Wash. 1931 metais jos vie
nuolynas tvarkė mokyklas, 
misijas, kolegijas, poilsio 
namus, ligonines, našlaity- 
nus, industrijos mokyklas ir 
kitas įstaigas šioje šalyje, 
pietų Amerikoje, Italijoje,

geležinkelio žemėje, Wauke- 
gan, pereitą šeštadienį buvo 
palieta 3,136 galonų kuro 
aliejaus. Trokas paslydo 
Washington ir Springs gat
vėse. Troką vairavo Ralph 
Roblnson, 6219 Calumet av., 

’Hammond, Ind.

Motėm kariuomenė
Chieagoje pereitą pirma

dienį prasidėjo naujas va
jus rekrutavimui WACS ir 
WAVES. šis vajus bus tę
siamas iki sausio 31 dienos.

Prancūzijoje, Ispanijoje ir 
Kinijoje.

Palaimintos motinos Cab
rini palaikai randasi ,Me- 
morial high school koplyčio
je, Fort Washington kolo
nijoje, New Yorko mieste.

Kova su ugnimi
Ugnis kilo. balsmente ir 

pasiekė dviejų aukštų namo 
stogą, 5151 Prairie avė., pe
reitą sekmadienį. Ugnis nuo
mininkus išvarė į lauką, 
nuostolių sukėlė $2,000.16-to 
batalijono ugniagesiai su 
gaisru kovojo tris valandas.

Susidūrė traukiniai
Atlante, Ga. — Keleivinis 

ir prekinis traukinys susi
dūrė pereitą šeštadienį At
lantoje, žuvo keleivinio trau
kinio inžinierius ir buvo su
žeisti šeši traukinių įgulos 
narai.

Virš 6 milijonu
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse įvairios apdraudos 
kompanijos kasdieną išmo
ka pašalpomis ir pomirtinė
mis virš šešių milijonų do
lerių.

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

ZINIUS VEIKALUS
DŽIUGINS VISUS........... NEKALTO PRASIDĖJIMO 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
VARŽYMAIS, NES BUS VISOKO APSČIAI IKI SOTUMO.

KONCERTO PRADŽIA .......... 4:30 Vai. popiet: Tikietai (su U. 8. War Tax) $L0O
Bus šokiai po koncerto 7.30 vai. vak. prie geros muzikos.

Jaunuolio mirtis

Vykstant j bažnyčią sutiko mirti
18 METŲ AMŽIAUS JAUNUOLIS SKAUTAS VYKO Į 

BAŽNYČIA PRIIMTI ŠV. KOMUNIJA. AUTOMOBI
LIS JĮ SUTRENKS.

šeši šimtai skautų jau-1 buvo sutrenktas automobilio
nuolių pereito sekmadienio 
ryte nuvyko į šv. Ritos baž
nyčią, 63-čioje gatvėje ir 
Fairfield avė., priimti šven
tą Komuniją. Bet skautų ei
lėse nebuvo skauto Robert 
Suska, 13 metų amžiaus.

Jo draugai skautai, kai 
jie klūpojo eilėje, nežinojo, 
jog jų draugas yra ligoninė
je, kaipo auka automobilio 
sutrenkimo. Robert Suska

51-oje gatvėje ir Western 
avė., 7:15 vai. iš ryto, kai jis 
vyko dalyvauti šventose Mi
šiose.

» ♦
f

10:30 vai. prieš'pietus Ed- 
ward Marek 36 metų, 3748 
W. 58th str., atvyko J New 
City policijos stotį ir jis per
sakė, jog jis jautė, kad jo 
automobilis ką tai palietė 
51-oje ir Western avė., tuo

jau po septintos valandos, 
bet jis nieko negalvojo.

Jam buvo pasakyta, jog 
skautas. Suska, kuris gyve
no 5126 S. Maplewood avė., 
mirė beveik prieš valandą.

• * «

Sakoma, jog automobilis 
paslydo ant teduoto kelio, 
užšoko ant šaligatvio ir per- 
trenkė jaunuolį, kai jis lau
kė prisijungti prie jaunuolių 
skautų grupes vykti daly
vauti šv. Komunijos pamal
dose.

Marek nuvažiavo savu ke
liu, bet po kiek laiko atvyko 
į policijos stotį. Jis pareiš
kė, jog susijaudino po to, kai 
jaunuolis buvo sutrenktas.




