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...“and that goverament of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish
from the earth.”

-—Abraham Lincoln
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Prezidentas reikalauja darbininkų drafto
Daug čikagiečių vyksta Clevelandan 

dalyvauti A. Smetonos laidotuvėse
Legionieriai siunčia garbės sargybą

CLEVELAND, sausio 11. 
—Iš Chicagos į Lietuvos 
Prezidento Antano Smeto
nos laidotuves Clevelande 
vyksta nemažas skaičius či
kagiečių, jų tarpe Prel. M. 
Krušas, Kunigai B. Urba ir 
A. Linkus, Dr. ir p. S. Bie- 
žiai, J. Mackevičiai, D Ku
raičiai, A. Oliai, komp. A. 
Vanagaitis, ir p. J. Daužvar- 
dienė.

LRK Susivienijimo prezi
dentas Šimutis pasiuntė vp- 
lionies šeimai Užuojautos te
legramą, ir paprašė Prel. 
Krušą atstovauti LR.KSA 
laidotuvėse. Dr. Biežis atsto 
vaus SLA.

Kaip jau buvo vakar pra
nešta, gedulo Mišios bus lai 
komos 10 vai. ryte ketvirta 
dieny, sausio 13 d., St.
John’,s katedroje, Clevelcn- 
de. Šv. Mišias atnašaus J.E 
Vyskupas Edward F. Ho- 
ban, asistuojant kunigams 
K. širvaičiui, Washington, 
D.C.; A. M. Linkui, Chicago; 
J. Černiui, Akron; J( Ange
laičiui ir V. Vilkutaičiui, 
Cleveland. Katedroje pamok 
slą sakys Kun. Širvaitis.

kus. P. J. Zuris pasakys kal
bą vardu American Fnends 
of Lithuania organizacijos.

Laidotuvėse dalyvaus Lie
tuvos ministras Povilas Ža- 
deikis, generalinis konsulas 
Jonas Budrys, ir konsulas 
Petras Daužvardis. šeimai 
užuojautos pareiškimus pa
siuntė Nederlandų, Latvijos, 
Lenkijos, Estijos ir kitų 
kraštų atstovai. Kiti jų da
lyvaus ir laidotuvėse.

Chicagos Dariaus - Grėno 
Amerikos Legionierių Pos
tas nutarė pasiųsti garbės 
sargybą iš dešimts narių.

Iš rytinių valstybių j lai
dotuves važiuos šv. Kazimie
ro vienuolijos vyresnioji Mo
tina M. Juozapa su palydo
vėmis. Clevelande jau ran
dasi vielionies duktė Mary
tė ir žentas Pulk. Aloizas 
Valiušiai, ir Jadvyga Tune
li,enė, velionio našlės Sofijos 
Smetonienės sesuę. Velionis 
taipgi paliko sūnų Julių ir 
marčią Birutę, ir anukus 
Juozą ir Antaną.

Laidotuvės bus filmuoja
mos. Clevelando angliškieji 
laikraščiai aprašė A. Smeto-

DAUG TUŠČIŲ KĖDŽIŲ

Amerikos Jungt. Valstybių kongresui pradėjus darbą, atidarant pirmą sesiją pasiro
dė daug tuščių vietų. Daugelis kongresmonųj dar gyvena švenčių įspūdžiais ir nebuvo 
grįžę prie savo pareigų. Nuotrauka — maldos
gas telephoto)

>s momentas sesiją atidarius. (Acme-Drau-

Prie kapo Calvary kapinėse nos mirtį, ne vien žinių skil- 
pamokslą sakys Kun. A. Lin tyse, bet ir vedamuose.

Nuskandino 22 japonu
' 'v’ ’ ' 1kareivinius laivus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS

N. Gvinėjoj, sausio 11—Są

jungininkų lėktuvai ir tor- 
pedo laivai, atakuodami ja
ponų transportus vežančius

GAISRAS SUNAIKINO 
DRUSKOS FABRIKĄ
MARYSVILLE, Mieli., 

sausio 11.—Gaisras sunaiki
no Morton Salt kompanijos 
didžiausį fabriką vakarinėse 
valstybėse. Anot menedžerio 
Fred Philbrick, nuostoliai

Lenkai studijuoja rusu 
siūlomas sienas

LONDONAS, sausio 11 — 
Maskvos radio transliavo o- 
ficialų pareiškimą, kuriuo 
siūlė 1919 metui Curzon lini
ją kaipo pagrindą naujai 
Lenkijos-Rusijos sienai. Tuo 
rusai įspėjo lenkus, kad jie 
neatiduos tos Lenkijos da
lies, kurią užgrobė 1939 me
tais, susitarę su Hitleriu.

Ta pačia proga, rusai pa
kartojo savo pstreiškimą būk 
norį matyti stiprią ir nepri
klausomą Lenkiją, padidin
tą iš nacių atimtomis teri
torijomis, tuo duodant jai iš
ėjimą į Baltijos jūrą.

Lenkijos vyriausybė in ex- 
ile susirinko Londone šian
dien svarstyti tą rusų pą- 
siūlymą

5-ji armija smarkiau spaudžia Cassino
Britų laivai bombardavo geležinkelius
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Alžyre, sausio 11.—Penktos 
armijos žnyplės pradeda 
spausti nacių Cassino tvir
tovę, 70 mylių nuo Romos. 
Viena pusė tų žnyplių jau 
pasiekė Cervaro priemies
čius, 4 mylias į pietryčius.

Sąjungininkų ofens y v a i 
ruošiantis okupuoti Cerva
ro, amerikiečiai kareiviai 
užėmė di Piperia kalną, 
1,500 jardų nuo to mieste
lio, ir dabar leidžiasi kalno 
šonu į patį miestą.

. Varydamiesi kel’u vedan • 
čiu Romon, amerikiečiai grą 
80 vokiečių linijoms Rocchio 
kalnuose, nepilnai 3 mylias 
nuo Cassino, o britai karei-

PRANESE KONGRESUI, JOG TAI YRA 
REIKALINGA GREITAM LAIMĖJIMUI

WASHINGTON, sausio 11. 
—Svarbiausia, dalis Pre. 
Roosevelto penkių punktų 
programo greitam karo lai
mėjimui yra reikalavimas 
įstatymo, kuriuo kiekvieno 
sveiko suaugusio asmens ga
bumai būtų sunaudoti karui 
reikalingiems darbams. Po 
tokiu įstatymu, vyriausybė 
nurodytų kiekvienam pilie
čiui jo darbą, ir, anot Prezi
dento, kiekvienas vyras ir 
moteris rastų tą pasitenki
nimą, kuris paeina iš did
žiausiai galimo pasiaukoji
mo pergalei.

Savo raporte, kurį Kon
grese ir Senate perskaitė 
klerkai, Prez.dentai patiekė 
planą “antram teisių by
liai,” kuris apimta asmens 
saugumą, nuo tinkamai ap
mokamų darbų iki apsiaugai 
nuo senatvės, ligos, nelai
mės ar nedarbo baimės.

Darbininkų draftas siūlo
mas karo metui, kad “išveng 
tii streikų,” ir, tam tikrais

atsitikimais, paskirti svei
kus asmenis karo produkci
jos ar kitiems reikalingiems 
darbams.

Kiti keturi jo plano punk
tai buvo: 1) Realiniai taksų 
įstatymai; 2) pratęsimas 
įstatymo leidimui iš naujo 
užvesti derybas karo sutar
tims); 3) maisto kainų įsta
tymas, ir 4) atnaujinimas 
ekonomijos stabilizavimo ak 
to, kuris išsibaigia birželio 
30 d.

Savo metiniam pranešime 
Kongresui, kurį Prezidentas 
dėl ligos negalėjo pats per
skaityti, Rooseveltas dau
giausiai kalbėjo apie vidu
jinius reikalus, bet suminėjo 
ir karą ir jo progresą. Anot 
jo pranešimo, Teherane ir 
Cairo įvykusiose konferen
cijose nąbuvo jokių “slaptų” 
politinių ar finansiniu sutar
čių, bet buvo kalbama tiktai 
apie karo laimėjimą ir po
karinio pasaulio taikos ap
saugojimą.

kareivių rezervus ir karo Į aieks virš $2,500,000. Fabri- 
reikmenis savo garnizonams 
Naujoj Gvinėjoj ir Naujoj 
Britanijoj, nuskandino 22 
kareivinius laivus. Ameri
kos lėktuvai tęsė savo ata
kas ant japonų pozicijų nuo 
olandų rytų Indijos iki Bis
marko pusiausalio, ir puclė 
Rabaulo aerodromus aštuu- 
tą dieną iš eilės. Du sąjun
gininkų lėktuvai d;hgo. Nu
mukta 13, o gal net 17, prie
šo lėktuvų.

kas buvo ant St. Clair uipės 
kranto. Jame dirbdavo 400 
darbininkų. Kasmet ten buvo 
pagaminama 250,000 tonų 
druskos.

Rusai taipgi siūlė Lenki- viai ba«8 okupuoti Pedro 
jai prisidėti prie rusų-čekųj 5 mylias į pietryčius
bloko priei Vokietiją. Nors n“» Cassino. ir žygiuoja pir- 
daro siūti j imas lenkų vy
riausybei Londone, rusai ne
sigailėjo papeikimų.

myn.
Italijos ir Balkanų frontuo 

se pagyvėjo kovos ore, ant 
žemės ir vandeny. Bomberiai

nakties meitu grįžo įi Bulga
riją, kur vėl atakavo sosti
nę Sofiją. Orinėse kovose, 
sąjungininkai numušė 9 vo
kiečių lėktuvus, o prarado 
tris savo lėktuvus.

Apšaudė geležinkelius 
Britų naikintūvai nuskan

dino tris vokiečių laivus, ku
rie bandė pralaužti blokadą 
ir priplaukti prie Civitano- 
va, Ancona ir San Benedet- 
to. Po to naikintuvai atsuko 
savo kanuoles ant Ancona 
geležinkelių, ir traukinių va
žiuojančių į rytus nuo CM- 
tanova.

Pranešimas taipgi sakė 
didieji bomberiai vakar ata
kavo Skopje, svarbų geležin
kelių centrą Jugoslavijoje

Anot komunikato, aštun
tos armijos fronte vis dar 
tebeveikia ipatrolės. Penkto
ji armija šiuo laiku puola 
Trocchio kalną, ne visai 3 
mylias nuo Cassino.

Naciai atkeršijo už
Mussolinio nuvertimu
LONDONAS, sausio 11.— 

Nacių DNB žinių agentūros 
pranešimu, grafas Galeazzo 
Ciano, buvęs Italijos užsie
nių reikalų ministras ir Be 
nito Mussolinio žentas, buvo 
šiandien sušaudytas šiauri
nėj Italijoj už “išdavystę.” 
Drauge su Ciano buvo sušau 
dyti maršalas Emilio de Bo
no, senas fašistų veteranas, 
bei Giovanni Marinelli, Car- 
lo Pareschi ir Luciano Got- 
tardi—visi buvę fašistų vy
riausios tarybos nariai, ku
rie praeitą liepos mėnesį nu
balsavo nuversti Mussolini.

Rusai graso Varšuvos geležinkeliui
Naciai pripažįsta, jog rusai varosi pirmyn

tik 5 mylias nuo Sarny. 
Vėliausiomis žiniomis, ru

sai dabar randasi apie 300

VĖLIAUSIOS ŽINIOS : Vokiečiai nuskandino 
savo transporto laivu

MASKVA, sausio 11 —•
Gen. Vatutin pirmos Ukrai
nos armijos tankų daliniai
jau dasivarė iki 12 mylių mylių nuo svarbiųjų Plcesti 

Amerikiečiai marinai bai- nuo svarbios Odessa-Varšu- aliejaus laukų, Rumunijoj,
gia išieškoti japonų likuč us, va geležinkelio linijos. Nemi ir nežiūrint smarkios nacių 
Cape Gloueester apylinkėj. rovo apylinkėj, apie 25 my- opozicijos, žygiuoja pirmyn. 
Iki sekmadienio buvo suskai į p:etus nuo Vinnitsa Skandinavų telegrafų biu 
tyta suvirs 2,000 japonų la- Lenkijoje dabar vykata
vonų. Amerikiečių nuoeto- |abaj 8markios kovos 150 my- 
liai buvo maž:au negu 15 
nuošimčių to skaičiaus.

18 MASKVOS—Rusai už
ėmė nacių pozicijas į šiaurę 
ir pietus nuo Sarny.

18 LONDONO - Ameri
kos lėktuvai atakavo nacius 
šiaurvakarinėj Vokie t i j o j. 
Nepranešta* kas buvo jų tai
kiniai. Priešo lėktuvai paro
dė didelę opoziciją.

Partizanai priešinasi 
vokiečiu ofensyvai
LONDONAS, sausio 11.— 

Maršalo Josip Broz štabo 
pranešimas sakė jugoslavai 
partizanai užmuša daug vo
kiečių kareivių, kurie ' šiuo 
laiku veda didelę ofensyvą 
centrinėj ir vakarinėj Bosni
joj. Pranešimas sakė vokie
čiai banda pralaužti partiza
nų linijas iš penkių pusiu, 
bet iki šiol dar to nepadaz

Amerikiečiai kareiviai Hu

lių frontu, kadangi nacių 
panzer daliniai bando sulai
kyti rusų ofensyvą. Vokie-

ras sakė vienas vokietis ofi-į ALŽYRO — Penktos
cialas pranešęs, jog vienas armijos daliniai dabar ran- 
rusų dalinys jau pasiekęs d*®* t*k tris mylias nuo Cas- 
apylinkę apie Kowel, maž- Manoma greit ten įsi- 
daug 115 mylių į vakarus la-už ir vokiečius Išvarys.

ŠIAURRYTINE BRAZILI
JOS BAZfi, sausio 11.—Š’an 
dien pranešta, jeg patys na
ciai jūreiviai nuskandino vo- 
kiečių ginkluotą t™nercrtoj";“ 
laivą, kuria vežė kontrahan- kų ,r motorl2uotM vežimų 
dą iš Japonijos Vokietijon, 
kuomet jis buvo sąjunginin
kų lėktuvų ir laivų sugautas

on pusiausaly, Naujoj Gvi- čių raportai pripažįsta, jog 
nėjoj, labiau spaudžia prie-! jau paniekė iki 62 my-
šo dalinius aplink Baide r. 
Amerikiečiai, žygiuodami į 
pietus, ir australiečiai, žy
giuodami į šiaurę, suspau
džia japonų Šio kareivinių 
laivų centrą.

l:ų gilumo Lenkijoje, ir da- 
har atakuoj-a. Sarny susisie
kimo centrą iš dviejų pusių, 
ir grąeo Rovno apsupimu. 
Pranešimai iš fronto sakė

nuo Lenkijos sienos. Stok
holmo Dagens Nyheter sakė 
rusai jau išvarę nacius iš 
Sarny, ir gręsia Rovnui.

Kiti sovietų daliniai, per
kirtę Smėla-Kristinovka ge
ležinkelį, sakoma jau prisi-

; vienas rusų dalinys randasi artino prie Uman.

18 WASHINGTONO — 
Atstovų rūmų kom i t,e ta s 
* užšaldė” sodai security 
taksių mokesti 1944 metams. 
Paliekama tas pats mokes
tis koks buvo iki šiol: 1 nuo
šimtis nuo darbininko, ir 1 
toošimtls nuo darbdavio. ..

dalinius.
Anot biuletenio, partiza

nai visuose sektoriuose puo- 
tarpe Ascensio salos ir Af-,la vokiečių garnizonus, ka- 
rikoa kranto, šeštadienio | reivines ir susisiekimus, 
pranešimas sakė sąjunginin
kų jėgos nuskandino tą lai
vą. Vokiečiai jūreiviai buvo

PEARL HARBOR, sausio 
11.—Keturiose atakose pra 

nugąbenti"i~BradHjoa ton- •“« “va‘t*’ f41*, ““'i0’

centracijos stovykla

Pirkite Karo Bonus

ir laivyno bomber’ai nuskan
dino du laivus prie Marshall 
salų. Iš viso nuo naujų me
tų ten nuskandinta 14 prie
šo laivų.

Kongresas jau svarsto 
darbininku draftavimu

WASHINGTON, sausio 11. 
— Nacionalinio darbininkų 
drafto įstatymo bylias, kokį 
šiandien reikalavo Prez Roo 
seveltas, jau svarstomas Kon 
grėsė. Einant dabar siūlomu 
planu, seleetive Service sis
tema vestų žmonių registra
vimą ir pašaukimą karo dar 
bams. Byliui priešinasi dar
bo unijos.

Prancūzai nori dalyvaut
Europos invazijoj
ALŽYRAS, sausio 11. — 

Prancūzų patariamasis sei
mas šiandien patiekė Jung
tinėms Tautoms savo reika
lavimą, jog Prancūzijos po
žemis būtų skaitomas inva
zijos daliniu, ir pareiškimą, 
jog prancūzai “ išdavikai ’ ’ 
bus baudžiami nežiūrint ką 
į tai sakys Anglija ir Ame
rika.

Seimas priėmė penkių 
punktų rezoliuciją, kurioje 
atsišaukiama į prancūzų tau 
tinį komitetą išgauti jungti
nių tautų pripažinimą Pran
cūzijoje veikiančiam pože
miui bei vietą strateginiuose 
invazijos planuose, ir kad 
karo reikmenys būtų tuoj 
jam pristatomi.

KALENDORIUS
Sausio 12 d.: 8v. Arkadl- 

v»; senovės: Abaris ir Lan- 
gynas.

Sausio 13 d.: 8v. Veroni
ka; senovės: Ilgaudas ir 
Budė.

ORAS
Šalta. Dalinai ūkanota.

.... _ f-U* - -
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Dvieju artistu 
koncertas j

Hartford, Conn. — Sausio 
23 d. 3 valandą popiet, Ave
ly Memorial salėje, įvyks 
nepaprastas koncertas. Pia
nu skambins komp. Vytau
tas Baoevičius ir dainuos dv.
Cecilijos ohoro ilgametė na
rė Ona Valionienė. Koncertą 
rengia ftv. Cecilijos choras, 
vadovystėj varg. Justo Bal
sio.

Salėj vietų tik 300. Taigi, 
visos rezervuotos ir dėlto 
reikia iš anksto nusipirkti 
bilietas. Kainos: $2.65 ir 
$2.20. Dėl tikietų galima 
kreiptis į kun. Kripą, 53 Ca- 
pitol Avė., Hartford, Conn.
Raud. Kryžiaus lietuvių 
vieneto bazaras

Sausio 29 d. parapijos mo
kyklos salėje įvyks bazaras 
Raud. Kryžiaus naudai. Va
dovybėj Valerijos Kauniety-
tės veikiama, kad kuo dau-

V. Bacevičių, yra baigę. Pelno “**» R Kry‘
žiui.Paryžiaus konservatoriją. 

Nuo 1928 m. koncertavo Eu
ropoje žiuoae miestuose: Pa
ryžiuje, Berlyne, Pragoj, Va
rduvoje, Kopenhagene, Kau
ne, Rygoj, Talline, Helsinki.

Jo piano kompozicijos bu
vo išleistos Viennoje ir Pa
ryžiuje. Plačiai žinomos kom 
pozicijos pilnam orkestrui y- 
ra: Simfonia de la Guerra 
(Karo Simfonija) ir Simfo- 
ftla Poema, Yra parašęs o- 
ptrą “Visi'deliutė”, baletų: 
“At Dawning”, “Tourmonte 
de la Vis”, ‘•’VValtz-Ballet”, 
“Overture”, “Suite”, “Poe- 
me El-ectriųue”, du “Piano 
Concertos” *ir septynis mo
demiškus kūrinius vargo 
riams. '•

1938 ir 40 metais dalyva 
vo 17 koncertuose Pietų A 
merikoje: Argentinoje, Uru- 
guay ir Brazilijoje. 1940 ir

Lietuvių vienetas labai 
daug padarė. Nupirko vie
tos ir apylinkės lietuvių ir 
draugijų aukomis Blood Do- 
nor’s Centrui naują šutomo-

AMERIKOS JĖGOS NEW BRITAINE

Amerikos kariuomenė išlaipinama ir pabūklai iškeliami Cape Gloucester, New Bri-
bilių už $1,200. Aukojo daug kurios japonai išmušti ir dabar marinai jau nuėję keletą mylių arčiau kitų ja
kraujo. Išsiuntė kareiviams ’• e -e
97 čekius (po $2) ir 35 do
vanų vertės piOi $2. O para
pijos siuvimo grupė pasiuvo 
477 drabužių, gi Literary

ponų pozicijų, kad pradėjus puolimą. (Acme-Draugaa telephoto)

mogą, kurioj Santa Glaus blikas, Kazlauskas, Levins-

grupė — 293. Siuvimo dar
be vadovauja Balčiūnienė. 
Siuvu Giedraičių namuose. 
Tik skundžiasi, kad trūksta 
mašinų siuvimui. Kitos mo
terys eina į miestą ir atli
kinėja įvairius R. K. darbus.

Hartfordo ir apylinkės lie
tuviai kviečiami paremti ba- 
zarą.

Karo kapelionas

Daugelis klausinėja, kur

vaidino Ambrasienė. Be to, 
pramogėles turėjo Gildės 
(Old Golony Inn). Marijos 
Vaikeliai ir k.

Parapijos bazaras šįmet 
buvo sėkmingas. Prelatas J. 
Ambotas nuoirdžiai dėkoja 
visiems, kurie bent kokiu bū
du prisidėjo.

kas, Pagirskas, Morkus, Mas 
lauskas, Spelis, Paoesa, Smit 
kus ir kiti, kurių pavardžių 
neteko sužinoti. Taipgi ma 
tesi lietuvaitės WAACs: Ge 
čaitė, Bekeriūtė, Sallukynai- 
tė, Litvinaitė. ,

1941 metais dalyvavo 24 dabar kun. Jurgis Vilčiaus- 
koncertuose didŽ'uosiuose A- J kas. Štai jo adresas: Ch.

Kiek tenka- ratsiminiĄ pa
staruoju laiku buvo parvy- 
kę namo šie kareiviai: Rū
kas, SteputiS; Mašiotas, Ka-

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Gverythlng In the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repreeentatlve.

SHOVVKOOMS IN 
MERCHANDlSE MAKT
For appolntment call — 

REPUBLIC 6051

Jūsų reporteris pastaruo
ju laiku buvo kiek aptingęs. 
Beit pradžioje 1944 metų pa
darė rezoliuciją dažniau pa
rašyti laikraščiams įvairių 
žin'ų iš mūs kolonijos. Bai
giant tebūna leista man pa
dėkoti visiems už prisiųstus 
sveikinimus švenčių proga 
ir už skanius cigarus, kurių 
vieną rūkydamas rašau šias 
žinutes. Raporteris

rviGiiu
VIENlNTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - m kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

menkos miestuose. Du sėk
mingu* koncertus turėjo 
Carnegie Hali, New York, 
vėliau Washington, D. C., 
Boston Symphony Hali ir 
Broadcasting koncertuose 
New York radio stotyse WN 
YC ir WEAF.

Kita koncerto dalyvė Ona 
Valionienė (buvusi Buoevi- 
eiūtė) yra lyrinis soprano. 
Balsą lavina pas Enrico Ro- 
sata, New Yorke (pas tą pro
fesorių mokinosi ir garsioji 
pirmtakūnė Anna Kaekss). 
Yra ilgametė narė šv. Tre
jybės parapijos 6v. Cecilijos 
Choro. Ji gieda bažnyčioje 
nuo jaunų metų. Yra daina
vusi Naujosios Anglijos lie
tuvių kolonijose Ar kaipo 
viešnia artistė radio prog
ramose Gonnectiout ir New 
York valstybėse.

George Vilciauskas, 44th 
AAA Group, Army Air Base, 
Richmond, Virginia. Para
šykit. Jis rašo, kad labai 
“bušy”, bet visgi randa lai
ko atsakinėti įt laiškus, 
žinutės

šv. Elzbietos draugija šį
met šventė 30 metų gyvavi
mo jubiliejų. Paminėjimą su 
ruošė rytą bažnyčioje Mišio- 
mis šv., o vakare parapijos 
salėj vakariene, į kurią at
silankė gražus būrys lietu
vių net riš kitų kolonijų.

Kalėdų švenčių metu pa
rapijos mokykla suruošė pra 
mogą, vadovaujant seserims 
pranciškietėms ir Stasiui 
Šimkui, kuris vaidino Santa 
Clausą.

Liet. Vyčių kuopa taipgi 
buvo suruošus kalėdinę pra-

OOP MITINGUOJA CHICAGOJ

Harrison D. Spangler, respublikonų partijos nacionalio 
komiteto pirmininkas, konferuoja Chicagoj su Walter S. 
H Ali ana n iŠ West Vdrginia, kuris, manoma, būsiąs komi
teto vice pirmininkaa. (Acme-Draugas telephoto)

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vtona pora aklų Tisam nrvanl- 
muL Saugokite Jaa leisdami lle<- 
aaihinuotl jas modernliklausta 
metodą, kuria reetjlmo mokslai

sutelkti.
M METAI PATYRIMO

ikttttą, karia jmdtelt-
as vtaų aklų

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

OPTOKSTRIBTAI 
1801 So. Ashland Avenus 

kampas ll-toa
CANAL

OFISO TALAMSOSi 
•na a. a. iki lite a «.

i nry'i“ »•

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

p a s i r inklmą
Muzikaližkų Instrumntų, Muzi- 
kaližkų Knygų, Stygų, Rekor
dų Ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

'Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rąžomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEVVELRY — VVATCHMAKKB 

— MŪŠIO

48X8 ARCHER AVENUE
PMMMI LATAYEtTE 8817

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ -PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

Re*. 6958 8o. Talman Avė.
Re*. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OKįSO VALANDOS 
Valandoj 2—4 ir 7—0 vakare 
Treėiad. ir Nedėliomia susitarus 
2428 West Marųuette Road

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Ori 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 

p Nedėtomis pagal sutarti 
Offieo TbL TARS* 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

15 metų patyrimas
TeLt Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofise Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 BO. HALSTED 81. 

Kampus 84th Stieet
Valandos ano 10 iki <| avė 8 iki 8

4T

TSL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

▼aL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Aesidencijofl Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

«L: 1—8 h 8—8:80 P. M. 
TneOadlenlsls pagal sutartį

[TRAl EXTRA1
Permainytas 

vartos Kr 
adresu

Lietuvlfikasžyduku

RBMRITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

HONARCH LIQUOR
8528 So Halsted St 

Pitone VARDU SOM
jaaaiusEGcreaa:

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMSVu

■” • EAnuiNf,’

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federul Ssvings 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 ASSOCIATION
TEL. CALCMET 4118 Jos. M. Maieria, Sec'y. 3238 80. HALSTED 8T.

M. YABds 5021
■ea: KENueed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermalt Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad, Trečiad. ir Seėtadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

YeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 Iki 9 vai. vakare.

TeL YARds S14S

DR. Y. A. SIMKUS >
GWYK>JA8 B CHIltUltGAA

B AKINTUS PRITAIKO
744 West 85th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. z ,_____________________

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

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė. 
OFI9O VALANDOS:

Pryptet nuo 1 Od 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso TeL .... VIRglnla 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 0d 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryto. 8-0, T-S P. lt 

H47 8. Halsted SL, Chlcage 
Pirmadieniais, TreSadisniais 

ir Sežtodieniata 
Valandos: $—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia laukite— * x
Res. TeL: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CnTRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3216 
Bes. TeL LAFayetto 0094

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirnv, Antr., Ketvir. 6 0d 9 vak.;

Penktod. 8:30 Dd 9:30 vak. 
fteitsd. 6 vaL Ori B:90 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

PLATINKITE ‘DRAUGĄ*



Trečiadienis, sausio 12, 1944
=ce

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CiTTCAGO, TU 
—

eiacia <IS n

“DRAUGO** 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. ItANdolpIi 948H-V489

HELP VVANTED — VYRAI

SVARBUS PRANEŠIMAS

VVar Manpower Comsnlssioa nu- 
statymai reikalauja kad dauim- 
mas darbininkų turi Įsigyti Pa- 
lluosavlmo Kastą (^tatement ot 
avallability) nuo dabartinės dar
bo Įstaigos — ar nuo VVar Man- 
power Gommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltlkrtnklt ar Jūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga pnl klona
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

100 VAIKINŲ
17 Metų 

Ir Suvirš 
Prie

Karo Darbų 
Mokestis 

Laike Mokinimo
BELMONT 

RADIO CORP.
5921 Dickens Avė.

BUS BOYS
AtslSauklt Į Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Bhertdan Rd.

Patyrimo nereikia; darbas yra 
lengvas išmokti ir mes mokam iš 
pradžios-70c į valanda; 48 vai. 
savaitėj; laikas ir pusė vi viską 
virš 40 valandų. Darbas dienomis 
ir valandos nuo 8 rvto iki 4 pp. 
fti vra maža auganti įstaiga ir mes 
tikimės kad čia jums patiks.

Ateikite ir pasitarsim.
ANCHOR RUBBER MFG. CO. 

223 W. Illinois St.

PANCY ŠILK 8POTTER 
AtslSauklt Į Valet Shop 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5340 Slieridan Rd.

HELP VVANTED — VYRAI

REIKIA

VYRŲ

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

apart kitų dalykų:
GRTTPftS GYVYBftS APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PLENĄ.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

g VENCIŲ.
MAUDYKLES (8HOWERfl) IR 

KTTT’S MODERNIŠKUS PRATT- 
SYKLOS ĮTAISUS PftL PATO
GUMO MUSŲ DARBININKU.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

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

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI 

Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

VYRŲ IR 
VAIKINŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
PRIE ABELNŲ 

DIRBTUVES DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

Dieną ar naktį šiltai.
I Premijos rata naktiniame šifte. 
Dykai apdrauda ir hospitalizacijoa

pienas.
ATSIŠAUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN
Plrmad. perdėm SeStad.;

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE

Svarbūs Darbai 
Plieno Warehouse

HELP VVANTED _ MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

MAILING DEPARTMENT
Patyrusių prie paruošimo siunti
nių, lankstyti, suvynioti ir išsiųsti 
katalogus ir tt. Gera mokestis. 

Atsiiaukite į
AMERICAN FIELD SEED CO. 

1929 W. 43rd St.

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DEL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

Kreipkitės Prie 
B. W. Palotais

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

MERGINOMS

MOTERIMS

Štai tikra proga išmokti naudingą 
ir įdomų amatą.

Puiki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite į

ADMIRAL RADIO
3815 ARMTTAGE AVĖ. 
4150 N. KNOX AVĖ.

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

VAN CLEEF BROS. 
7800 Woodlawn Avė.

LENGVI DIRBTUVftS DARBAI
Gera mokestis, svarbi pramonė.

MOORE BOXES, INC.
315 N. Ada

HELP VVANTED — VYRAI

WAREHOUSE
DARBININKŲ

Pastovūs darbai svarbioje pramonėj 
340.50 už 48 vai. J savaitę. Dauguma 
mūsų vyru yra. su mumlų daugiau 
negru 15 metu. Norime Ir dalinio lai
ko darbininku. P»S<»uklt Lafavette 
1441 ir klauskite Andv arba atslSau- 
kit i

2531 W. 48th ST.

Pastovūs Darbai

ANGLIŲ HIKERS 
h- darbininku yarde. 

8PENCER COALS 
4618 Belmont Avė.

Patyrimo Nereikia 
Patogioj Vietoje 

Atsišąukit
Employment Ofisan

A. M. CASTLE & CO. 
1182 W. BLACKHAWK ST. 

(2 blocks nortli of Dlvision St.)

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

TRUCK TRAILER 
MEKANIKŲ

CHASSIS — AXLE DABAI 
WELDEBIŲ KARO DARBAMS
BARTLETT TRAILER CORP.

3080 ARCHER AVĖ.

VYRŲ

REIKIA
JAUNŲ 

IR SENŲ 
100%

Karo Darbai
10 VAI. Į DIENĄ 

5 DIENOS SAVAITĖJ 
PATYRIMO 
NEREIKIA

LAKE SHORE 
TOOL WORKS

816 North 
Kostner Avė.

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

GERA VIETA DIRBTI
HELP VVANTED — VYRAI

MALIAVOS DIRBTUVES DARBININKŲ REIKIA
PRIE PASTOVIŲ DARBI!

PATYRIMO nereikia
MOKESTIS LAIKE MOKINIMO 

MALIAVOS GAMINTOJŲ — CAN FILLERS
PAKUOTOJI — TROKERIŲ

Gera transportadja: Imkit Westem Avė.. Roosevelt Rd. ar Ogden 
Avė. gatvėkarj. Douglas Park “L" ar CB A Q gelžkelio trauklnj.

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

Klauskite guperintendemA.

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELl MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

** 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 

liftams.
Labai gera mokestis. Geros 

darbo sąlygos.
Skanūs valgiai iš mūsų Canteen. 

Hospitalizacijos pienas ir 
apmokamos atostogos.

MATYKIT MR. DANICEK 
Employment Ofise dėl pasitarimo.

Atslnešklt pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE C0.
2145 S. 54th Avė. Cicero

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmlestyje 
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 

GOMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną penktad. 
8:30 ryto iki 5 pp.

REIKIA 
OPERATORIŲ 

Dirbti prie Singer power 
siuvimo mašinų.

Taipgi
BENCH DARBININKIŲ

Pastovūs darbai, gera mokestis. . už
tenkamai viršlaikio, 48 vai. Į sav., 
laikas ir pusė virš 40 valandų.

BETTER BUILT 
TRUNK & CASE CO. 

1036 W. Van Buren

CHICAGO IR APYLINKĖSE

MOTERV
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS

Geros Darbo Sąlygos 
12 vidurnakti iki 8 ryto

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

mokama vlrS 40 vai.

ST. CLAIR
SPECIALTY MFG. CO.

160 E. IUinois St. 
SUPERIOR 2250

—
MERGINŲ
MOTERŲ

PATYRIMO' NEREIKIA 
DARBAI NAKTIMIS

ARNOLD
SCHWINN

& CO.
1718 N. KILDARE

CAPITOL 3000

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 387.50 Į mėnesį
Pilnam ar daliniam laikui 
KreipkltSa prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
3349 Sheridan Rd.

LAUNDRY DARBININKIŲ 
Patyrimo nereikta. Mes išmokinsiu 
Jus. Gera mokestis. Atsišaukit Į

CHAMPION LAUNDRY, INC. 
2500 Fullerton Avė.

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 nuo 1866)

2841 SOUTH ASHLAND AVENUE

MOTERŲ
DEL MAZGOJIMO

Vakarais darbas ofisuose 
svarbios pramonės.

SKILSAW, INC. 
5033 N. Elston Avė.

VYRAI IR MOTERYS

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. & Central Pk Avė.

SANTA FE RY.

Prof. K. Pakšto kalbos 
pasiklausius

Naujų Metų švenčių pro
ga, Chicagoje lankėsi sve
čias, prof. K. Pakštas. Ta 
proga Federacijos 26 sky
rius ant greitųjų surengė 
jam paskaitą Bridgeponte, 
parapijos salėj. Prof. kalbė
jo temoje, kodėl Lietuva tu
ri būti nepriklausoma.

Nemėginsiu Čia atpasako
ti jo kalbą, nes tęsinys jau 
spausdinamas “Drauge”, ku
rį kiekvienas turėtų sekti. 
Tik gaila, kad toji paskaita 
surengta skubotai ir ją ga
lėjo girdėti tik beveik birdge 
portiečiai, o ne visa Chicago 
lietuvija. Tad buvo kalba, pa
remta mokslu, statistika ir 
faktais. Prelegentas išsa
miai įrodė mūsų tautos kil
mę, kad ji nėra nei slavų, 
nei germanų, bet skirtinga, 
su savytais papročiais, kal
ba ir kultūra. Taip pat įro
dė, kiek Lietuva padarė pa
žangos per 22 metus savo 
nepriklausomo gyv e n i m o. 
Tai buvo gryni faktai, ku
riems niekas nebegali užme
timų padaryti. Visiems bu
vo aišku, kodėl Lietuva tu
ri būti laisva ir ką jai ne-, 
priklausomybė duoda.

Baigiant kalbą, gerb. pre
legentas atsišaukė įi susirin-

kusius jautriais žodžiais: 
“Lietuva patiesta ant mir
ties patalo; aš nemiegu nak
timis; aš vystu, džiūstu, dūs 
tu kartu su marinama, du
sinama Lietuva. Aš nebeno
riu matyti šio pasaulio ne
teisybių. Pasiaukokite dar
bui — eikite į kiekvieną na
mą, rinkite aukas, aukokite 
ir gelbėkite tautos gyvastį, 
nes kova eina už išnaikini
mą”. Tai buvo paskutiniai 
žodžiai plaukianti iš prof. 
kilnios, tėvynę, teisybę ir 
demokratiją mylinčios šir
dies.

Taip, mes visi jaučiame, 
kad tėvynė Lietuva kabo 
tarp gyvasties ir mirties. 
Mes dūsaujame, nugąstauja
me. Tačiau jos gelbėjimui 
tikrai pasiaukoti vengiame. 
Mes, lyg tie Evangelijoje 
minimi pakviestieji, kurie 
vienas pirkęs jaučių jungą, 
kitas vedęs žmoną, negalėję 
ateiti. Taip ir mes, vienas 
teisinamas darbo valando
mis, kitas kasdieniais reika
lais ir kitokiais negalais, 
kuomet nebe ture tumėm skųs 
tis jokiais sunkumais, bet, 
lyg kareiviai kovos lauke, 
grumtis, dirbti, aukoti ir lai
mėti

Po prakalbų! iš publikos 
kilo balsai kad sudaryti Lie
tuvai šelpti Komitetą, kuris 
ir buvo sudarytas iš septy
nių asmenų ir tuojau pasi
liko posėdžiauti. Laisvutė

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS, 

SAW VYRŲ.
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONfiJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsttau- 
klt darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. šeštad. Iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. f

2742 W. 36th PLACE

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTU

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

PIRKITE KARO BONUS!
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Mirė gatvėje
Gus Estithios, 45 metų 

amžiaus, 718 S. Ashland av., 
virėjas, pereito pirmadienio 
vakare mirė nuo širdies ata
kos (taip manoma) Van Bu- 
ren gatvėje ir Ashland avė.

VYRAI IR MOTERYS

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.

25 metai nuo steigimo 
lietuviu gusaru pulko

(LKFSB) 1919 m. sausio 
11 d. pn:e Kauno miesto ko
mendantūros buvo pradėtas 
steigti pirmas gusarų eskad
ronas, kurio vadu buvo pa
skirtas karininkas VI. Bie- 
linskis. Iš to eskadrono vė
liau išsivystė pirmas lietu
vių raitelių pulkas, vėliau 
gavęs gusarų vardą, šio pul
ko raitelr&i jau 1919 m. va
sarą kovėsi su beįsiveržian- 
čiais į Lietuvą bolševikais 
ties Zarasais, Smalvia, Tur- 
montu. šio pulko raiteliai 
dalyvavo kautynėse su ber
montininkais Radviliškio- 
Š-aulių apylinkėse, vėliau 
perkelti įi lenkų frontą — 
dalyvavo garsiosiose kauty
nėse ties širvintais.

Partizanu kautynės 
Lietuvoje

(LKFSB) 1943 m. saus 
13 d. naktį baltais apsiau 
tais dėvį partizanai, apie p 
ra šimtų vyrų, puolė Svyr 
miestelį. Mūšis ėjo pora v 
landų. Partizanai buvo pi 
versti pasitraukti į Gudiji 
miškus. Kitą naktį vyko m 
šis 4 km. nuo Svyrių tai 
pnritizanų ir policijos bei v 
kiečių Po mūšio rasta s 
žeisti 1 policininkas ir 2 v 
kiečiai.
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Ar tai vienos tik Maskvos reikalas!
KAS PRANEŠTA PER MASKVOS RADIJĄ

Vakar Maskvoje per radijo padarytas pranešimas, iš 
kurio dar aiškiau pabrėžtos Sovietų Rusijos pretenzi
jos prie prieškarinės Lenkijos teritorijų. Tiesa, tuo pra- v 
nešimu, kuris, be abejonės, yra oficialus (kaip žinome, įdomi kalba 
šiandien'nėj Rusijoj nėra nei privačių laikraščių nei 
radijo stočių) padaroma Lenkijai “malonė” pasiūlant 
jai Kurzono liniją, kuri, aišku, Lenkijai nėra priimtina.

Bet kas yra blogiausia, kad tasai Maskvos pasiūly
mas, kaip aiškiai galima, numanyti iš pranešimo tono, 
yra daromas ne Lenki jos vyriausybei užsieny (Londo
ne), bet “lenkų patriotų” komitetui, kurios priešaky 
stovi lenkų kvizlingė Wanda Wasilewska.

Chicągo Herald-American praėjusią savaitę vedamojo 
straipsnio vietojo perspausdino Rupert Hughes, pagar
sėjusio novelisto ir istoriko, radijo kalbų.

. SIEKIA SOVIETINĖS LENKIJOS

Tie “lenkų patrijotai”, kurie yra pačios Maskvos 
suorganizuoti ir kuriems vadovauja ne kas kitas, bet 
patys Maskvos komisarai, suprantama, priimtas (yra 
priversti priimti) bet kokį Stalinei pasiūlymą. Bus taip, 
kaip 193© m. buvo su Vilnium: Sovietų Rusija “atida
vė” Lietuvai Vilnių, bet 1940 m. užgrobė visą Lietu
vą. Vadinas, išėjo taip: Vilnius Lietuvai, o Lietuva So
vietų Rusijai. Gali būti taip ir su Lenkijos klausimu: 
Wanda W asile wska priims Kurzono lini’ją, kuri vis tik 
šį tą Lenkijai palieka, tačiau visa Lenkija, panaudo
jant Wasilewskos “patriotus”, bus susovietinta, 

KOKIAIS KELIAIS TO TIKSLO SIEKIA

Kad Maskva prie to eina, aišku ir iš šių davinių: 
paskutiniuoju laiku labai smarkiai pradėta garsinti So
vietų Rusijoj sudarytoji “lenkų kariuomenė”, kuri ka
riaujanti šalia raudonarmiečių. Toji kariuomenė įeina į 
Lenkiją, kaipo “sava, lenkiška kariuomenė” ir, kaipo 
tokios, “nieks negalės” iš lenkų teritorijų išvaryti. 
Kas gi, pagaliau, norės vyti lauk “saviškius”.

Maskva, siūlydama lenkams Kurzono liniją, piktai 
puola Lenkijos vyriausybę užsieny. Esą ji nepajėgė su
organizuoti pasipriešinimo vokiečiams Lenkijoj ir net 
įtaria, kad ji vokiečiams pasitarnavo. Kas kita esą su 
Wasilewskos “patriotais” — jie “savo pareigą atlikę, 
nes kariauja drauge su raudonarmiečiais.

Tą pati pastebėjo ir Londono obzervatoriai. Jie irgi 
sako, kad Maskva sūlo Kurzono liniją ne Lenkijos vy
riausybei (kuri neturinti ryšių su Lenkijos žmonėmis 
ir nepajėgianti palaikyti draugingų ryšių su sovietų 
sąjunga), bet tą liniją siūlo “Lenkijos žmonėms”. Tai
gi., aišku kuo tas viskas kvepia.

LENKAI IR ČEKAI
Kalbant tuo pačiu klausimu, nedaug težada lenkams 

ir Maskvos siūlymas prisidėti prie Sovietų Rusijos-če- 
koslovakijoa “draugiškumo ir pokarinio bendradarbia
vimo” sutarties; ,

Pirmoje vietoje toji sutartis yra sudaryta prieš Va
šingtono ir Londono norą ir nusistatymą. Anot sekreto
riaus Cordell Hull, panašios sutartys kaip tik būdavo 
nesantaikos priežastimi ir dėl to po šio karo jų netu
rės būti. Kilusius ginčus tarp valstybių turės išrišti 
tarptautinė organizacija, kurios tikslas ir bus palaikyti 
taiką. Iš kitos pusės imant, dr. Benešąs, sudaręs su
tartį su Maskva, kai kurių politikų yra laikomas “par- 
s id a vėlu” rusų bolševikų tikslams. Esą jis gali su
vaidinti tokią kvizlingišką rolę Čekoslovakijoje, kokią 
vaidino Lietuvoje Paleckis. Žodžiu, Benešąs gali būti

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

RUSŲ OPENSYVOS 
VADAS

Dr. K.6rinras ištremtas, 
km. Krupavičius 
išvežtas į Vokietija

(LKFSB) Per Londoną 
mus pasiekė žinia, kad dr. 
K. Grinius, buvęs Lietuvos 
prezidentas, vokiškojo oku
panto liko išsiųstas į savo 
gimtąjį ūkį Marijampolės 
apskr., Gudelių valsč., kaimą 
Salemą-Būdą, kur jis laiko
mas stropioje Gestapo prie
žiūroje. Kun. M. Krupavičius, 
buvęs žemės ūkio ministe- 
ris, kurs pravedė žemės re
formą Lietuvoje, tuo pačiu 
metu hko deportuotas į Vo
kietiją Nenurimo žinių — į 
kokią vietą. Matomai, kad 
ta skriauda šiems garbin
giems lietuviams buvo na
cių padaryta vasarą ar ru
denį. Taipgi ir prof. Aleksa 
esąs ištremtas į Vokietiją.

tuo tiltu, per kurį Maskva, planuoja, eiti prie sovietinės 
Čekoslovakijos įsteigimo.

Tad gi, lenkų prisidėjimas prie aovietų-čekų sutar
ties nieko gero Lenkijos ateičiai nežada.

O KAIP SU LIETUVĄ?
Maskvos radijo vakarykščiame pranešime Baltijos 

valstybės nėra minimos, nors Kurzono linija liečia ir 
Lietuvą. Nemini todėl, kad Stalinas jau laiko jų atei
ties klausimą M išspręstų ’ ’.

Skaitant Maskvos pareiškimus, klausant pro-sovie- 
tiškų “politikų” komentarus, susidaro labai liūdnas 
vaizdas. Atrodo, kad ne tik Baltijos valstybės, bet Len
kija ir kitos Rusijos kaimynės yra pavojuje nebema
tyti šviesios dienos — būtiii laisvomis ir nepriklauso
momis.

ATEITIS NE VIEN RUSŲ RANKOSE

Bet tai tik Maskvos yra tokie norai ir siekimai. Mes 
esame tikri, kad pokarinį Europos gyvenimą tvarkys 
ne vien Sovietų Rusija. Ne ji v;ena nustatys ir sienas 
tarp įvairių valstybių. Baltijos vąlstybių ir Lenkijos 
ateities klausimą taip jau spręs ne viena Maskva, nes 
ne viena Sovietų Rusija jas laisvina iš vokiečių okupan
tų. Jų likimą spręs visos jungtinės tautos, laikantis 
Atlanto Čarterio nuostatais, kurie numato laisvę ir 
nepriklausomybę visoms tautoms, didelėms ir mažoms. 
Taip pat lir sienos tarp valstybių turės būti nustaty
tos bendru susitarimu ir visų jungtinių tautų pritari
mu. Kaip Lenkijos, taip ir Lietuvos žmonės patys sau 
valdžią išsirinks^ todėl Maskva tenesirūpina Lenkijai! 
kvizlingę Wnndą Wasilėwską primesti, o Lietuvai — 
kvizlingą Paleckį. >• . >

Generolas Nikolai E. Viar 
tutin, komendantas Pirmos 
Ukrainų Armijos, kurio ofen 
šyva suardė vokiečių fron
tą 300 m. ilgume.
(Draugas-Acme telephoto)
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SPAUDOS APŽVALGA

Tarp kitų dalykų p. Hughes mini G. Meiksinio knygą 
“The Baltic Riddle”, kurioj jis agituoja Lietuvą, Lat
viją ir Estiją prijungti prie Sovietų Rusijos. R. Hughes 
piktinasi, kad»komunistų agentas Meiksinis bjauriai 
puola ir Suomiją, kuri' Amerikos visuomenėje turinti 

' labai gerą vardą. “Jis mano, kad kapitalistinė sistema 
Suomijoj turi būti sugriauta ir ten įsteigta rusiškoji 
sistema” — sako p. Hughes, kuris t-ol^u neabejoda
mas pabrėžia, kad — “Mūsų amerikoniškieji komunis
tai mums sako, kad prie kapitalistų dųminacijos gy
venimas Amerikoje yra labai blogas... Jie pridėtų ir 
Jungtines Valstybes prie Sovietų drauge su visais ki
tais kraštais.”

1 '
Pasakyta teisingai, nes komunistai siekia sugriauti 

ir šio krašto demokratinę santvarką, norėdami jos vie
ton komunistinę diktatūrą pastatyti.

Mes vis tik nesutinkame su p. Hughes teigimu, kad, 
girdi, Jungtinės Valstybės neturėtų kištis į kitų kraštų 
reikalus. Čia yra nesusipratimas.

Jei Jungtinės Valstybės, kurių pagalba bus sutriuš
kinti diktatoriai, ardą pasaulio ramybę ir pavergiu tau
tas, po šio karo'atsisakytų dalyvauti pokarinio pasau
lio pertvarkyme, visos dabar dedamos didžiosios pas
tangos galėtų nueiti veltui, nes laimėjus karą, būtų 
pralaimėta taika. Amerika turės prižiūrėti, kad pasaulio 
tautų gyvenimas būtų atstatytas Atlanto Čarterio dva
sia. Ir dar daugiau — ji turės būti viena iš tų didžiųjų 
valstybių, kuri turės atsakyti už palaikymą pastovios 
ir teisingos taikos. *'

Skaitykime prof. Pokšto straipsnį
“Amerika” rašo:

“Vienam būrely teko girdėti n uaiskun džiaut: esą, 
Lietuvos kraštas buvęs suskurdęs, kitų kraštų užui
tas, o mes patys — prastų žmonių vaikai, toli kitų 
tautų aplenkti.

Yra tai nereikalingas galvojimas ir nusižeminimas, 
šiomis dienomis teko skaityti labai rimtą, moks

lišką prof. K. Pakšto straipsnį, paremtą nuodugnia 
statistika. Tarp 80 pasaulio valstybių materialinės 
civilizacijos atžvilgiu Lietuva užima penkioliktą ar 
šešioliktą vietą, šios išvados padarytos žiūrint že
mės ūkio, moksleivijos ir inteligentų gausumo, raš
tingumo, suvsiekimo priemonių gausumo ir kitų 
moksliškų kriterijų. Prof. K. Pakštas sako, kad trijų 
Baltijos valstybių civilizacija. eina tuoj po kokio tu
zino pažangiausių Europos kraštų ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių

T krai be reikalo žen. i narnės Kas matė laįsvą Lie
tuvą, kiekvienas pripažino, kokią milžinišką pažangą 
ji padarė.”' --

Federacijos Chicago aps
krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 12 d., 8 
vaL vakare, Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kamba
ry. Susirinkimas svarbus. 
Bus išduota keletas svarbių 
raportų ir tariamasi pradė
tais darbais. Be to, Feder. 
apskrities susirinkimai bū
na įdomūs, nes čia išgirsta
ma pasmiKnė® naujausios ii- 
niss. Visi draugijų ir orga
nizacijų atstovai ir šiaip vei
kėjai prašomi atsilankyti. 
___________ Valdyba

Trečiadienis, sausio 12, 1944

Pavojus Lietuvos 
inžinieriams, meiste
riams, gydytojams

(LKFSB) Lenkų Informa
cijų agentūra PAT per Tur
kiją paskelbė žinią, jog rug
pjūčio 15 d. Himmleris išlei
dęs specialų potvarkį, pagal 
kurį iš apleidžiamų kraštų 
šviesuomenė turi būti išsi
gabenama arba sunaikina
ma, nepaliekant pėdsakų....
Pirmoje eilėje esąs kreipti
nas dėmesys į inžinierius, 
technikus, meisterius, pas
kui — gydytojus, vaistinin
kus, slauges. Reikia manyti, 
kad iš tų kadrų vokiečiai ką 
galėdami stengsis išsigaben-- 
U priverstiniems kariniams 
darbams į Vokietiją.

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)

Mes truputį jau žinome ir apie tuos, kurie pateko į ' y 
vokiečių koncentracijos stovyklas ir kai kurie jų jau r, 
mirė ten nukankinti vėl dėl tos pačios lietuvybės. Sveti
mieji negalės gal suprasti, kodėl mes taip metodiškai nai
kinami rusų ir vokiečių. Ir mums sunku jų tikslus išaiš
kinti. Gal būt jie nori daugiau tuščių žemių savo kolo
nizacijai. Rusai labai nemėgsta mūsų vakarietiškos (Oc
cidental) civilizacijos su drąsiais laisvės šūkiais, su krikš
čionišką, liberališka, socialistine orientacija, su palinki
mu gerai pavalgyti, juoktis ir netgi valdžią pakritikuoti.
Už tai mums tenka žūti, nebaigus mirti į grabą lysti. Tai 
pasakykite, laisvieji žmonės, kurie bent kiek tikite į ke
turias laisves, ar gali mūsų taura tokioje tvarkoje save 
išlaikyti pagal gamtos ir Gerojo Dievulio duotą jai pri
gimtį, papročius, gyvenimo būdą? Mes (priklausome tai 
giminei, kurią Adomas iš Bremeno vienuoliktame amžiu
je pavadino “homines humanissimi”. Kaipgi mes galime 
viename kambary su tokiais žiauriais kaimynais gyventi 
ir savo asmenybę išlaikyti? Bet gi valstybės siena nuų^, 
jų atskirti mes vis dėlto pataikėme su jais beveik 20 me
tų taikoje gyventi ir su rusais netgi dažnai bent iš tolo 
draugauti. O valstybinės sienos išnykimas atnešė mums 
tokias baisias nelaimes, kokių ir savo priešams mes ne
norime linkėti. Ir šitie patyrimai mums nėra pirmieji: 
mes žinome savo istoriją vargais grįstą ir krauju laistytą.
Ne laikas plačiau apie tai kalbėti, nes žmonija dabar 
užimta kitais svarbiais reikalais ir mūsų šiurpaus skundo 
nenorės klausyti...
3. LIETUVIŲ TAUTA — RYŠKUS ETNOGRAFINIS it j 

VIENETAS

Prieš trisdešimts metų pradėjęs keliauti po platųjį pa
saulį dažnai gaudavau paklausimų, ypač Amerikoje, apie v 
lietuvių kilmę bei giminystę su kitomis tautomis. Sukel- 
davau nemažą nusistebėjimą, kai pasakydavau tą mums 
labai paprastą tiesą, kad lietuviai nėra nei slavai, nei 
germanai, ir kad lietuviams, kaip ir anglams, pradedant 
mokytis rusiškai, lenkiškai ar vokiškai, reikia susidurti * 
su visai nežinomomis, neįprastomis ir nepanašiomis kal
bomis, kurių žodynas beveik nieko bendra neturi su lie
tuvių žodynu.

Senesniais laikais tolimose šalyse dažnai pasitaikyda
vo knygų ir žemėlapių, kurie kartodavo kaž kieno sukur
tas klaidas, priskirdami lietuvius ir latvius prie slaviškų 
tautų grupės. Tas klaidas darydavo rašytojai, kurių geo
grafinės ir etnografinės žinios buvo labai primityviškos .y 
Šito primityviškumo ir dabar dar tenka matyti net žy
mių profesorių raštuose ir žemėlapiuose. Daugelis ven
gia precizijos ir etnografinį Europos veidą norį supras- ' 
tinti.; tokie rašytojai Europoje randa tik tris dideles tau
tų grupes: latinus, germanus ir slavus. Tuom gi tarpu 
ten, be didžiųjų grupių, yra dar keletas mažų, kalbos 
atžvilgiu savystovių grupių, kaip keltai, baltai, flnno-ugrai.

Lietuviai ir jų artimi giminaičiai latviai sudaro savy-, 
stovę baltų grupę Indo-Europiečių šeimoje, ši baltų grfcH 
pė slavams tik tiek yra gimininga, kiek ir germanai. Lie
tuvis tik latviškai, gali greit išmokti kalbėti, ogi rusiš
kai, lenkiškai ar ukrainiškai jam lygiai sunku kaip ir an
glui ar vokiečiui. Jei lietuviai inteligentai vis dėlto mo
ka gerai rusiškai, dažnai vokiškai ir lenkiškai, kai kada 
prancūziškaį, angliškai ir itališkai, tai tas visai nereiškia 
jų kalbos giminingumą minėtoms kalboms: tai yra tik 
įrodymas lietuvių darbštumo ir palinkimo į intelektualinį 
sportą. (Daugiau bus) v-fM

Dėmesio

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik gal&a. b jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER-
BIRBS ir pa
darys ji kair 
NAUJA nvo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių
spalvų apdan, •

SPRINGSAI jūsų parl<W 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

♦ a
2-j«l »1A

ŠMOTŲ 
Kainos ‘

Telefonas SEELEY 87S0

ROOSEVELT
FlIRNITURE COMPANY
p < 2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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X Prel. M. Krušas išva

žiavo į prez. A. Smetonos 
laidotuves, kurios bua ket
virtadienį, Clevelande.

X Lt. Ed. Brazauskas iš
Town of Lake, marinas, par
vykęs namo pasisvečiavimui. 
Taip pat vieši namie ir Di- 
ckie Tamulevičius.

X Dr. A. Stulga šį vaka
rą A. L. R. K. Federacijos 
apskrities susirinkime laikys 
trumpą paskaitą. Susirinki
mas įvyks Aušros Vartų, pa
rapijos salėj lygiai 8 vai. va
kare.

X Cicero lietuviai praeitą 
sekmadienį tiek suskubo at
naujinti “Draugo” ir “Lai
vo” prenumeratas 1944 me
tui, kad iki šiol tuo atžvil
giu stovi pirmoje vietoje.

X Kun. B. Urba, šv. Ka
zimiero Seserų vienuolyno 
kapelionas vakar išvyko į 
Clevelandą dalyvauti Anta
no Smetonos, Lietuvoš pre
zidento, laidotuvėse atsto
vaudamas Šv. Kazimiero Se
serų vienuolyną.

X Dariaus-Girėno postas 
užvakar susirinkime nutarė 
pasiųsti astuonių vyrų uni
formuotą garbės sargybą A. 
Smetonos laidotuvėse. Gru
pei vadovaus pats posto ko- 
manderis Jonas Mason. Į 
Cleveland grupė-(išvyksta 
šiandie.

X Keistučio choras, kurį 
veda O. Skiriūtė-Metricks, 
praeitą sekmadienį Keistu
čio klūbo vakare, šauniai 
dainavo. Ypatingai gražiai 
išėjo keturiais balsas A. 
Vanagaičio daina “Tu ir 
aš”.

X Veronikos Arlauskienės
vardadienio proga, sausio 13 
d. draugės rengia jai pa- 
gerbtuves jos namuose 1616 
S. 49 Ct. V. Arlauskienė yra 
žmona J. Arlausko, kuris su 
J. Zakaru yra savininkai mo
teriškų drabužių siuvimo į- 
monės (šapos) adresu 4820 
W. 16 St. ši įmone ypatin
gai yra, pagarsėjus siuvime 
moteriškų furkočių.

X DKK nariai, dėmesio! 
Pastarojo susirinkimo nuta-

Radio ir scenos artistė dienraščio 
"Draugo" koncerte

Genovaite Kallista Klevickas 
palinksmins jūsų širdis
Koks būtų “Draugo” kon

certas, jei nebūtų gražios 
lietuvės artistės? Ir šį kartą 
statome jums gerai fc'nomą 
lietuvę artistę — daininin
kę, Genovaitę Klevickaitę.

GYVENIMO BRUOŽAI

Genovaitė gimė Kenoshoj. 
Tėvas yra miręs, motina gy
vena. Lankė Šv. Petro lle-

Genovaitė Klevickaitė

tuvišką parap. mokyklą, ir 
baigė Kenosha high school. 
Lankė Lawrence kolegiją, 
Appleton, Wč»., ir įgijo B. 
A. laipsnį. Tęsė savo moks
lą toliau imdama kursą Wis- 
consino universitete.

Savo balsą lavino pas Bur
toji Thatcher, Glenn Dillard 
Gunn mokykloj; pas Carl 
Waterman, Lawrence - kon
servatorijoj; keturius metus 
pas Richard DeYoung, Chi- 
cagoj; operą studijavo su 
Kurt Adler, Chicago Civic 
Opera.

Dabartiniu laiku studijuo
ja po globa; Ddmitri Anofrei, 
kuris per daugelį metų va
dovauja San Carlos kompa
nijos operoms. Lavinama y- 
ra p. Ann Daže.

Pirmiau dainavusi su Law- 
rence kolegijos choru; dabar 
nuolatos gieda Šv. Petro baž
nyčioje, Kenosha, Wis.

VAIDINO DAUG ROLIŲ

Mūsų gabi artistė savo 
talentus nepaslepia ir pro
gai esant kaip. angliškąją 
taip lietuvišką publ:ką pa
linksmina. Prieš keletą me
tų dainavo vadovaujamą ro-

Kvietimas
Cioero. — Mot. Są-gos 2 

kp. kviečia visas nares da
lyvauti naujų narių ir val
dybos pagerbtuvių vakarėly
je-trečiadienį, sausio 12 d.,

tikrenybėje valdyba ypačiai 
to užsipelno. Koresp.

SUSIRINKIMAS
Draugystės Palaimintos 

Lietuvos metinis susirinki
mas įvyks šiandien, sausio“ 

parap. salėj (virtuvėje) 7:30 12 d. 7:30.vai. vakare, Chi-

programe kartu su Mark 
Love ir Alice Oleson. Vieną 
metą dainavo Ga.pe Cod. Da
bartiniu metu dainuoja Šal 
timiero radio programe.

Šiuo metu, mūsų gabios 
artistės troškimas yra gerai 
ir artisb'škai dainuoti. Jos 
mėgiamosios dainos yra 
“Traviata” ir “La Boheme”.

Matote, ‘ ‘Draugas ” savo 
publikai duoda jums gabiau
sius dainos talentus. Ši gabi 
artistė jus tikrai palinks
mins ir jūsų nuotaiką pakels. 

^Išgirsite ją taip pat dainuo
jant duetą su artistu daini
ninku Antanu Kaminsku. A- 9
teikite ir pasidžiaugkite dnr. 
“Draugo” koncerte.

«•.
Neteko kojos

Pereitą pirmadienį gydy
tojai amputavo Dominick 
Rozick, 17 metų amžiaus, 
koją, kad išgelbėjus jo gy
vybę. Rozick buvo peršautas 
sekmadienį gatvėkaryje po
licininko Bernard Sweeney, 
54 metų amžiaus, kai polici
ninkas susiginčijo su kitu 
keleiviu. Nelaimė įvyko gat- 
vėkaryje, 47-toje gatvėje. 
Jaunuolis nekaltai nukentė
jo.

v. v.
Tai metinis są-giečių, taip

cagos Lietuvių Auditorijoje, 
3183 So. Halsted St. Visi da-

sakant, pasisvečavimas bei, lyvaukite.
atnaujinimai pažinčių. Ne 
visos lankome susirinkimus 
kas mėnesį. Kitos tik kartą 
į metus ateina užsimokėti 
duokles ir daugiau nemato
me jų per ištisus metus.

Taigi kvieč ame į ši vaka
rėlį atsilankyti ne tik kad 
arčiau viena kitą pažinti, bet 
taipgi parodyti, kaip nau
joms narėms, taip ir valdy
bai savo nuoširdumą, nes

Lucille S. Dagis, ra£t.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS, 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 9114

Perltllė mvo Raštinę Į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės vtriminėtu 

antrašu.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materlolo fcr Darbo.
Musų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
mo«, p-utyu. MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas b Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELBY 6108

DABAR
FomBetterDatj

b U.S.WAR BONDS
In Alsace-Lomdne even the 

family narnės have been taken irom 
the residents and Germanized 
namas subetituted. Century-old 
French etreeto of Molhouse, Straa- 
bourg, Meto have been given Nan 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture fh these proV-

faices the Germane are burnini 
librariss onren the privately ovmed 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearty 20,000 homeo have 
been damąged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ere to tome over again with their 
block busters.

In America our war efforts are 
tranąull, būt nevertheless they 
mušt be determined if we are to de- 
featHiUer. ~ ,

Buying W*r Bonds every pay 
day is one rood way to exhibit 
determination t

rimu, sausio 13 d. turtjo f-Įję „ K^pė^ Juls- opere. 
vykti DKK susirinkimas - tėJe už6me r0,4
pamoka pagrindiniais žinių „BloMom Time„ TCikale ,, 
rašymo klausimais. Dėl ruo- trfs met.J8 Ry.
šimosi koncertui, susirinki-
mas nukepamas ji sausio 20 
d. Nei vienas nepraleiskit 
šios paskaitos, kuri bus ilius
truota braižiniais.

X Marle Kuniutis iš Eli* 
zabeth, N. J., labais gražų 
pavyzdį davė visiems vai
kams: savo tėvui Kalėdų do
vanų užprenumeravo metui 
dienraštį “Draugą”. Sako, 
tėvas labai mėgstu skaityti 
lietuviškus laikraščiui, dėl
to norinti (padaryti jam ma
lonumo. Prieš pora metų K. 
Kuniutlį labai sunkiai sužei
dė automobilius. Toj nelai
mėj neteko net vienos ran
kos.

PIRKITE KARO BONUS!

tinėse ir Naujos Anglijos 
valstybėse. Per tris metus 
koncertavo šios šalies high- 
schooTs iii* kolegijose. Daina
vo paskutinėje Helen Mor- 
gan’s produkcijoje, “A night 
at Moulin Rouge”. Vėliau, 
kada ši produkcija buvo su- 
scenizuota, užėmė joje va
dovaujamą rolę, State and 
Lake teatre, Chicago j. Dai
navo visuose RKO teatruo
se vidurvakaruo3e, Milvvau- 
kee, Clevelande, Columbus, 
ir Dayton, Ohio. Dainavo 
daugelyje radio programose. 
Ypač gi pasižymėjo WHIP 
programe kaip Jeaa Justin. 
Darnavo kartu su baritonu 
Pete Peterson. Taip pat dai
navo Ourtis Candy radio

___ _____our
te aid La the war

9.1.

ROZALUA GEDRIKIKNF 
(pu tėvatH Stenkifltė)

Gyveno: 4744 So. Campbell 
Avė., tel. H.mlock 14»I1. Mirė 
Mauaio 19 4. 1944 m., 9:90 vai. 
vak. sulaukus puM« amtlaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo I# Pa
nevėžio apskrido, VaAkų para
pijoj Nurianų kaimo. Ameri
koje Išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame n ui Iddtni e: 
vyrą. Kaslmlerą; sūmj Juoaapą 
marClą. Elc»+ Ii* Jų kelmą; 3 
dukteris Amlllją Jos kelmą ir 
Bronlslavą; 3 anukue; brol| 
Antaną Stankų, Ir daug kitų 
giminių, draugų tr palotamų.

Lietuvoje paliko seserį Kon
stanciją StrilCIflnienę Ir jos 
kelmą.

K finas pafiarvotaa Antano B.
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Weetern Avė. iAldOtUvfia (Vyks 
žežtad., Sausio 16 d. 1944 m. 
III koplyCtoa 8:30 vai. ryto bua 
atlydyta J Gimimo Av. Panos 
Marijos paruptjon tmCnyčIą. ku
rioje įvykę redullnąos pamal
dos ut velto n #a atolą. Po pa- 
VneJdų bus nulydėta J flv. Ka- 
■tmlero kapines

NuoAlrdžlal kviečiame visus 
(toline*, drauffus Ir patirtamus 
dalyvauti fttoee latdotuvOee.

NulIAdę: Vyra*, Sdnns Imk- 
trrjM, Marti, Antikai. HroMa to- 
Gimlnfe. ,. .,

Leidot, direktorius Antanas 
B. Petkos. Tel. Grovohlll 4142.

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

Atvykite 1 mūsų jardą Ir apžiūrėkite ste
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLYVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKA VIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITYVINAS, 

General Manager

-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 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

GAUT, DTtMANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNĖRAL HOME
PHONE 9000

i — Moteris patarnauja. 
1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANOR Meną Ir Hakt|

ŠtoKV tOOTB MERMRAAR AVRNUM
Tel. YARDS 1741-1742

BOUTH OAUrOSNIA AVKNUR 
ML LAFayątte 67W

FROGR u m —8:00 reL Plrmad ir KetitrUd. 
k «MUb WOM8 (IRO), m Povilu

vak.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TBOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

61 Firma Viri SO Metų

Tos PaMoa Šeimos

mokomoms <«• <«v <«• s

i

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C08T! 
PARTICVDAR PEOPLE PRJEFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DISTR1BUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moet UeautKul—Moet Enduring—Btrongcot Best Ib The fforid. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KBEIPKITSS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE llTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamher 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.; deštad, ir Sekm. 9-6 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Tūrime 
Koplyčias 

Visose Miesto* 
Dalyse,

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YABD6 078li

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

evanauskasĮ
Phone YARDS 1188—881

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 BEST 28rd PLACE 
10756 S. M1GHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
GOMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CMGAN AVĖ. Phone PULLMAN 866Į

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. UULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419
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Motina neteko sūnaus

Keistas vaiky žaidimas vieną be laiko 
nuvarė į kapus

Dennis Dannert, 11 metų 
amžiaus, ir jo du draugai 
apartamente skersai korido
riaus, 351 West 72nd str,, 
žaidė “eikime susižeisti” pe
reito pirmadienio vakare. 
Kiti du vaikai vadinasi 
James Godfrey, 9 metų am
žiaus, ir Tom, 6 metų. Žai
dimas vyko Godfrey aparta
mente, ir su Denniu Dan- 
nertu įvyko skaudi nelaimė.

“Aš žaisiu tarsi eičiau pa
sikarti”, — Dennis savo 
draugams pasakė. “Jūs eiki
te į virtuvę ir neateikite kol 
aš pasakysiu, jog jau pasi
rengęs.”

James ir Tom paliko Den- 
nį miegamajame kambaryje 
ir laukė, kol juos pašauks. 
Keletą kartų jie klausė ar 
jau jis “pasirengęs”, bet ne
buvo atsakymo.

Pagaliau jie pažiūrėjo į 
kambarį. Aplink Denn’io 
kaklą buvo šilkinė šalikutė 
ir jis siūbavo nuo lovos prie
šakio.

Denn’io motina Ruth, 26 
metų, grįžo iš karo fabriko 
darbo, ir Godfrey vaikai ją 
pašaukė.

“Aš maniau, jog Dennis 
mane tik erzino”, — Mrs. 
Dannert verkdama pasakė 
vėliau. “Jis dar kvėpavo, kai 
kurie kaimynai ir aš jį pa- 
liuosavom. Aš negalėjau ti-

Vaiko mirtis

11 valandų ant

keti, kad jis miręs. Aš nega 
liu tikėti, kad jis dabar yra, 
miręs.”

Mrs. Ethel Godfrey, moti
na James ir Tom, nebuvo 
namie, kai vaikai žaidė.

Apdegė druskos fabri
kas; $2,500,000

nuostolių
Marysville, Mich. — Gais

ras pereito pirmadienio va
kare sunaikino Morton Salt 
kompanijos didžiausią vi- 
durvakariuose fabriką. Ug
nis apdegino pagrindinius 
pastatus ir keletą mažesnių 
struktūrų. Sakoma, jog gais
ras sukėlė daugiau kaip 
$2,500,000 nuostolių.

Ugnegesiai iš trijų arti
mų bendruomenių kovojo su 
ugnimi daugiau kaip septy
nias valandas kol ugnį paė
mė į kontrolę. Gaisro metu 
buvo didelis vėjas.

Fabrikas apėmė dviejų 
akerių žemės plotą St. "Clair 
upės pakrantėje. Per metus 
pagamindavo 250,000 tonų 
druskos. Dirbo apie 400 dar
bininkų.

RUSAI LENKIJOJ EINA GILYN

Keturios Raudonosios Rusijos armijos siekiančios at
kirsti vokiečius Dniepro įlenkime, pasivarė giliau Lenki
joj. šiandie frontas, greičiausiai, vėl gerokai pasikeitęs. 
(Acme-Dra.ugas telephoto)

Skaudus gyvenimo vaizdas

Motina paliko tris kūdikius vienus
Mrs. Eilėn Russell pereitą I Miss Cox pasakė, jog ji 

antradienį buvo kaltinama, į vaikus rado verkiančius ir ai-

“DRAUGO”
METINIS

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d., 1944

SOKOL SALĖJ
2345 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS

stogo šaltyje
New York. — Joseph Mo- 

ran, 21/2 metų amžiaus, pe
reitą sekmadienį sutiko ne
tikėtai mirtį. Jis mirė nuo 
nušalimo po to, kai buvo už
rakintas ant vieno namo sto
go. Vaikas šaltyje išbuvo 
daugiau kaip 11 valandų.

William ir Anna Moran 
du vaikai, Joseph ir jo bro
liukas Billy, 13 mėnesių am
žiaus, buvo netrukus po Ka
lėdų nusiųsti gyventi pas 
gimines, Mr. ir Mrs. Edward 
Ruane. , 4

šeštadienį po pietų Joseph 
išėjo pažaisti su ratuku 
(pinwheel). Kai vaikas ne
grįžo, buvo manyta, jog jo 
motina jį paėmė, nes tėvai
buvo persiskyrę.

Bet Joseph nuėjo žemyn 
gatve ir užlipo ant stogo ne
tolimame apartamento na
me. Jis norėjo geriau ten iš
bandyti savo žaislą. Kas tai 
uždarė duris kai nieko nepa
stebėjo ant stogo.

Policija vaiką rado sek
madienį, 4:30 valandą iš ry
to, jis buvo dar gyvas, bet 
po valandos mirė ligoninėje.

Policija pereitą pirmadie
nį paskelbė, jog vaikas mirė 
iš nelaimingo įvykio.

Vokiečiu nelaisvėje
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 181 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio .pavardę, kurie 
yra vokiečių nelaisvėje.

Nelaisvių skaičiuje dešimt 
vyrų yta iš Illinois valstijos, 
dešimt iš Indiana, septyni iš 
Michigan ir penki ir Wiscon- 
sin.

Belaisvių skaičiuje yra 
Albin M. Juraška, jo moti
na Mrs. Anna V. Juraška 
gyvena 6218 South Justine 
str., Chicagoje. Atrodo lietu
viška pavardė.

jog paliko tris savo mažuą 
vaikus savaitės gale be mai
sto ir priežiūros savo kam
baryje, 1760 W. Jackson.

Motina buvo Warren avė. 
policijos suimta pereito pir
madienio vakare taverne po 
to, kai Miss Dolores Cox, 
nuomininkė, jauniausią kū
dikį Daisy, 4 metų amžiaus, 
nunešė į policijos stotį ir 
pranešė, jog motina dingūsi. 
Kiti du vaikai, Gordon, 6 
metų, ir Mary Alice, 5 me
tų, šeštadienį buvo Miss Cox 
nugabenti į vaikų namus, 
kai motina negrįžo.

kanus jų kambaryje. Ji pa
sakė, kad Mrs. Russell grįžo 
vėlai šeštadienį ir sutiko 
kad ji du vaikus nugabeno 
į Baptistų namą. Miss Cox 
pasakė, jog ji Daisy laikė su 
savimi, bet motinai pranešė, 
jog ji turi išsikelti už nesu- 
mokėjimą rendos už dvi sa
vaites.

Ji pasakė, jog motina 
ėjo ir negrįžo.

iš-

Kas tam vaikui į galva

Ar gali pabėgti iš namų 
vaikas, kurio tėvas turi sal
dainių krautuvę? Ar girdėjo 
kas nors tokį dalyką?

Bet William Tjenos, 14 
metų amžiaus, pabėgo, jo tė
vas Gust, dalinis savininkas 
saldainių krautuvės, 1401 
Fullerton avė., pranešė apie 
tai pereitą antradienį polici
jai.

William, tėvas pasakė, 
slapstės nuo ėjimd mokyk
lon, Amundsen high school.

Tjenos pasakė, jog jis nė
ra susirūpinęs kad jo sūnus 
badaus — jis paėmė su sa
vim $145.

Žemė
Alaska turi 64,000 kvad

ratinių mylių labai derlin
gos žemės. Didžiuma tos že
mės dar nedirbama.

Sužeisti kareiviai 
karo frontuose

jas,
Washington, D. C. — Ka- Mrs 

ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 251 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardę, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio, Pacifiko ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sučiupo taverne

Pamatė savo 
marškinius

A. G. Wildngham, Texas 
valstijoje gyvulių auginto- 

savo dukterįaplank
Goldie'

ė. S!

Sužeistųjų skaičiuje 13 
vyrų yra iš Illinois valstijos, 
dvylika iš Indiana, penki iš 
Michigan ir penki iš Wis- 
consin.

Tiltai buvo atidaryti 
160 dienu

Cliicagos 55 tiltai buvo 
atidaryti 3,848 valandas ar
ba daugiau kaip 160 dienų 
pereitais metais. Apie tai 
pranešė William J. Lynch 
metinis raportas pereitą pir
madienį. Iš viso metų bėgy
je buvo 62,358 atidarymai. 
Daugiausia veikė tiltas 92-je 
gatvėje; buvo atidarytas 
3,610 kartų. Kinzie gatvės 
tiltas buvo atidarytas 3,191 
kartą.

Apvogė gatvėje
Mergina apie 16 metų am

žiaus, ir vyras, 20 metų am
žiaus, pereitą pirmadieni ap
vogė William B. Easley, 1359 
Devon avė. Mergina ir vyriš
kis iš Easley pavogė $23. 
Vagystė įvyko Leavitt gat
vėje ir Balmoral avė. Jis 
apie tai pranešė policijai.

Pavogė už $1,300
Vagys apvogė Clarite li

kerių krautuvę, 2604 North 
Clark str., jie pasiėmė like
rio už tūkstantį ir už $300 
cigariečių. Apie tai pranešė 
policijai Benjamin R. Orloff, 
6119 N. Hoyne avė.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

BusI
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 

Groja
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS

PRYZINIS ORKESTRAS
rs&nįfgaaBBsr” ’ —”

ckson, 63 W.
Chesnut str. Pereito pirma
dienio vakare jis sučiupo va
gį, kuris įėjo į jo dukters na
mą per langą ir pavogė Wil- 
lingham’o čemodaną, perei
tą sekmadienį.

Vagis buvo suimtas ta
verne, 119 East Chicago av., 
keletas durų nuo East Chi
cago avė. stoties. Willing- 
ham stovėjo prie baro ir pa
matė kitą kostumerį, Peter 
S. Goodman, 27 metų am
žiaus, 159 Goethe str., (jis dė
vėjo marškinius, kurie buvo 
Willingham čemodane. Wil- 
lingham gerai apžiurėjo ir 
įsitikino, kad tai jo marški
niai.

Wllingham suėmė Good- 
maną ir kitą kostumerį pa
siuntė į policijos stotį, kad 
ateitų pagalbon. Stotyje su-
imtasi, pradžioje užsigynė. Vaizdas iŠ koTO lauko 
jog jis apvogė namą, bet pri
sipažino, kai Willingham 
jam liepė pažiūrėti į marš
kinių kišenėlę.

“Kišenėje yra Bloodhound 
kramtamosiios tabakos”, —
Willingham pasakė, “iš jūs 
galite ją pirkti tik Texas.”

Bloodhound tabaka buvo 
kišenėje.

BRIGHTON PARK SODALIECIŲ CHORAS

v*

KLEVICKAITE IR ANT. KAMINSKAS 
AKADEMIJOS ORKESTRAS SAVO PRY-

KONCERTE:

DAINUOS SOLISTAI .... GENOVAITE
ŠAUNIAI GROS ............ŠV. KAZIMIERO

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
VARŽYMAIS, NES BUS VISOKO APSČIAI IKI SOTUMO.

KONCERTO PRADŽIA ............ 4:30 Vai. popiet: Tikietai (su U.S.War Tax)
Bus šokiai po koncerto 7.-30 vai. vak. prie geros muzikos.

Nusileido i jūrą su degančiu lėktuvu
Mauda, Solomons.— Liep- leido ugnį iš kulkosvaidžio 

snojantis dive bombonešis į bombonešio sparną, ir tan- 
buvo priverstas nusileisti J kas sukėlė ugnį. Shepard 
jūrą. Aviacijos mechanikas skrido mailę virš jūros pirm

$1.00

Laivyno nuostoliai I

Netikėta mirtis
Neis A. Johnson 67 metų 

amžiaus, batų krautuvės sa
vininkas, 5110 Oakton str., 
Skokie, pereitą pirmadienį 
mirė nuo širdies atakos, kai 
jis laukė kostumerio.

mate 2nd claaa Charles Nes- 
bit, iš Beaver Falls, Pa., 
plūduriojant jūroje guminia
me laivelyje penkiasdešimt 
keturias valandas. Jis nupa
sakojo, jog bombonešio nu
sileidimas stebėtinai gerai 
pavyko. Jis nesužeistas grį
žo į savo sųuadroną.

Ensign Louis Shepard, iš 
Chanute, Kas., vairavo dive 
bombonešį, kai priešas par

negu liepsnos privertė nusi
leisti.

“Mr. Shepard įvykdė nepa
prastai stebėtiną nusileidi
mą su degančiu lėktuvu”, — 
pasakė Nesbit. “Tai buvo 
bauginantis darbas, kai ug
nis buvo visur aplink mus. 
Mūsų laimei, kai lėktuvas 
pasiekė vandenį, vanduo 
tikštelėjo ir užgesino lėktu
ve gaisrą ir išgelbėjo mūsų

Wa3hington, D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (įskaitant navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame yra pažy
mėta, jog 124 jūrininkai mi
rė 36 buvo sužeisti ir 31»
dingo.

7L

guminį laivelį.” Shepard nu
silaužė nosį ir gavo įpiovi- 
mus.

Apie tai teko sužinoti 
sausio 10 dieną.




