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U.S. KARIAI UŽĖMĖ TROCCHIO KALNA
LAUKIA GREITO RUSU ATSAKYMO

Reikalaus valdžion įleisti komunistus
LONDONAS, sausio 16 — 

Rusų kariuomenėms greit 
varantis į vakarus Lenki
joje, laukiama greito Rusi-

kiai žiūri į Gen. Kazimiera 
Sosnowski, Lenkijos kariuo
menės viršininką. Nežino
ma, tačiau, ar lenkai apsi-

jos atsakymo į lenkų vyriau-1 ims pakeisti savo kabinetą,
sybės notą dėl sienų reika
lo. Maskvoje šiuo laiku 
svarstoma pasiūlijamas iš
nagrinėti visus lenkų-rusų 
nesusipratimus, Anglijai ir 
Amerikai tarpininkaujant. 
Manoma teigiamas atsaky
mas priklausys nuo to, ar 
Maskva sutiks vesti dery

kadangi jie jaučia, jog jie 
ir taip jau daug nusileido 
Rusijai.

Jeigu rusų atsakymas bus 
teigiamas, p'rmas žingsnis 
bus užmezgimas diiploVnati- 
nių santykių, kad Lenkijos 
požemis galėtų koordinuoti 
savo veiklą su rusų kariuo-

bas su lenkų vyriausybe iš- mene. Tuomet būtų galima
trėmime, kurią ji pirmiau 
kritikavo.

Manoma, jog Rusija gali 
reikalauti, kad Londone e- 
santis kabinetas priimtų 
Maskvos sudarytos “Lenkų

^Patriotų Sąjungos” atsto
vus. Rusai taipgi nepalan-

Sekretorius Hull tarėsi 
su Prez. Rooseveltu
VVASHINGTON, sausio 16 

— Užsienių reikalų sekreto
rius Hull vakar tarėsi su 
Prez. Rooseveltu dėl Lenki
jos vyriausybės prašomo, 
kad Amerika ir Anglija 
tarpininkautų išrišime sie
nų problemos tarpe Lenki
jos ir Rusijos.

siencs reikalą pavesti Eu
ropos patariamą jai tarybai, 
kuri kviestų Lenkijos ats
tovą tartis su Amerikos 
ambasadorium John G. Wi 
nant, rusų ambasadorium 
Fyodor Gusev, ir britų dele
gatu William Strang.

AUSTRALIEČIAI KAREIVIAI KARO FRONTE BALSUOJA

Amerikos kareiviai atydžiai žiūri kaip australiečiai kareiviai žymi savo balotus 
kovos fronte. Australija pravedė balsavimo reformas, kurias pasekė Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir Anglija, ir dabar duoda progos savo kariams demokratiškai bal
suoti (Acme-Draugas Telephoto).

Paskutinė barjerą prieš Cassino
Prancūzai užėmė dar 3 Italijos kalnus

BAS, Alžyre, sausič 16 —' karius nuo Cassino, ameri- 
Štabo pranešimas sakė kiečiai vis labiau spaudžia
prancūzai kareiviai pasistū
mėjo pirmyn dar 2 mylias 
į kairiąją pusę nacių linijos, 
kuri saugo Cass'no, ir oku
pavo Acąuafondala ir tris 
artimus kalnus Ferro, Po- 
gano, ir Pilė. Per praeitas 
keturias dienas prancūzai 
pasivarė pirmyn nuo 2 iki 5 
mylių, nugalėdami stiprią 
opoziciją, ir suėmė suvirš 
250 vokiečių belaisvių.

Pranešimas sakė prancū
zai praėjo pro Viticuso, tik 
į pietus nuo AcąuafoncLata, 
bet nepasakė ar okupavo tą 
miestą, ar ne.

Amerikiečiai puolė ir už
ėmė Trocchio kalną, pasku
tinę d’delę barikadą prieš 
Cassino. Į pietus ir pietva-

vokiečių linijas, kurias na
ciai belaisviai vadina “Gus
tav linija.” Užėmę Trocchio 
kalną, amerikiečiai galės 
skubiai žygiuoiti į Cassino, 
kurį manoma, naciai despe
ratiškai gins.

Sąjungininkų lėktuvai a- 
takavo Mostar aerodromą ir 
barakus, Jugoslavijoje, ir 
priešo, laivus netoli nuo Si- 
beniko, Adrijatikos. Bombos 
pataikė j daug laivų, ir vie
ną didelį transportą padegė.

Aštuntos armijos fronte 
šiuo Laiku vyksta didelė pat- 
rolių veikla. Viena patrolė, 
prasiskverbusi per priešo 
linijas į pietus nuo Civitella, 
už Cassoli, turėjo smarkiai
kautis su naciais.

Teherano konferencijoj 
kalbėtasi dėl sienų
MASKVA, sausio 16 — 

Informuoti sluoksniai vakar 
sakė maršalas Stalinas Te
herano konferencijoj iš ank
sto pranešė Prez. Roosevel
tui ir Premjerui Churchill 
apie rasų pasiūlijimą Len
kijai dėl sienų klausimo.

Pastaromis dienomis ru
sų spauda pabrėžė, jcg Ru
sijos-Lenkijos sienų proble
ma yra išimtinai tų valsty
bių reikalas.

UŽBAIGĖ WISCONSIN 
KALINIŲ RIAUŠES

WAUPUN, Wis., sausio 
16 — Valstybės kalėjime 
esanti kaliniai pradėjo šim
tus gaisrų savo kamerose. 
Riaušės kilo dėlto, kad nei
giamai interpretuotas paro- 
lių reikalu bylius, ir, pagal 
jų, kad jų kameros esančios 
šaltos.

Už riaušių pradėjimą, ka
liniai šeštadieny negavo va
karienės. Kalėjimo užvaiz
dą pranešė, jog negaus val
gyti ar išeiti iš kamerų kol 
nebus tvarkos.

Torpeda nuskandino 
švedu laivą; 3 žuvo
NEW YORKAS, sausio 16 

— Amerikos-Švedijos žinių 
agentūros pranešimu, švedų 
1,405 tonų laivas Solstad 
buvo sutorpeduotas ir nus
kendo. Trys įgulos nariai 
buvo užmušti, o du dingo.

Geležinkeliu unijos 
baigė algų ginčus
WASHINGTON, sausio 16

9
— Trys geležinkelių darbi
ninkų unijos, kurios iki šiol 
atsisakė pasirašyti algų su
tartį, kurią didžiuma kitų 
unijų jau priėmė, vakar for
maliai pranešė karo depar
tamentui, jog algų ginčas 
jau baigtas ir streiko įsa
kymas nebeturi galios.

KALENDORIUS 
Sausio 17d.: šv. Antanas,

vien.; senovės: Auseklis ir 
Tulevaldė.

Sausio 18 d.: šv. Prtska; 
senovės: Darėjis ir Ragoy- 
tė. ,

. ORAS
Dalinai ūkanota. Nebus 

didelės atmainos tempera
tūroje.

Alijantams pasiūlyta 
tvarkyti Vokietija
WASHINGTON, sausio 16 

Army and Navy žurnalas 
sakė Teherano konferenci
joje buvo* pasiūlyta Rusi
jai, Anglijai ir Amerikai 
kiekvienai tvarkyti po treč
dalį Vokietijos po to, kaip 
ji bus nugalėta. Žurnalas 
sakė Cairo konferencijoj 
buvo nutarta Kinijai paves
ti Japonijos tvarkymas.

Pripažįsta, jog britai 
nusileido Rumunijoj

BERNAS, sausio 16 — 
Vokiečių užsienių ministeri
jos štabo narys pripažino, 
jog yra “teisybės” praneši
me, jog britai parašutistai 
nesenai nusileidę Rumunijoj 
propagandos tikslams. Anot 
vokiečių, parašutistai ban
dą įkalbinti Rumuniją pasi
duoti, taip, kaip padare Ita
lija.

Rusai pradėjo ofensyvą šiaurėje
Jau pralaužė nacių linijas prie Nevelio
LONDONAS, sausio 16—Į k’ečių kontratakos prieš ru- 

Vėliausi Maskvos radio pra- sus žygiuojančius į Bugo u- 
neš:mai aako rusų kariuo-' pę ir Rumuniją buvo at- 
menės šiauriniam fronte jau muštos. Kovos kituose fron-
pridaužė vokiečių linijas 
prie Nevelio ir Ilmen ežero. 
Berlynas jau anksčiau pra
nešė, kad rasų karktame n ė 
pradėjusi dideles atakas Le
ningrado apylinkėj, ir dvie
juose kituose sektoriuose 
šauriniam fronte. Anot na
cių pranešimo, rusai ataka
vę Oraniebaum apylinkėj, a- 
pie 20 mylių į vakarus nuo 
Leningrado, apylinkėje į; 
šiaurę nuo Ilmen ežero, ir 
apylinkėje į šiaurvakarus ir 
šiaurę nuo Nevelio, bet vo
kiečiai juos atmušę.

Rusų pranešimas sakėvo-

Australiečiai pasiekė Šio bazę
Aršios kovos už 606 kalną N. Britanijoj

PERTVARKĖ UŽSIENIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTA
WASHINGTON, sausio 16 komitetus, kurių pirminin

ku bus sekretorius Hull.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, sausio 16 
— Gen. MacArthur biulete
nis sakė japonai Šio bazės 
gynėjai Huon pusiausaly 
traukiasi kaip galėdami 
prieš australiečių puolimą. 
Jaučiama, jog australiečai 
jau gal bus užėmę tą bazę.

Suspausti tarpe australie
čių ir amerikiečių iš Saidor, 
japonai bando pabėgti išlip
dinimo laivais, nakties me
tu. Iš davinių atrodo, jog 
nebus organizuotos japonų 
opozicijos iki Madango pak

tuose, anot rusų biuletenio 
yra tik “Tokelės svarbos.”

Vienas Berlyno praneši
mas sakė ataka Ilmen ežero 
šiaurėje eina į Novgorodo 
pusę. Vokiečių pranešimai 
gali reikšti, jog Hitlerio ko
manda nutarė sutrumpinti 
savo šiaurinę liniją, patrau
kiant kariuomenę iš Lenin
grado apylinkės į Pabalčio 
valstybes.

Lenkijoje, Gen. Vatutin 
kariuomenės dalin’ai pasi
varė pirmyn iki 70 mylių 
nuo Kovelio, Rovno-Varšu- 
vos geležinkelio linija.

namas dėl jo aukščio, tuoj 
teks amerikiečiams. Japo-

— Užsienių reikalų sekre
toriaus Hull įsakymu peror
ganizuotas Amerikos State 
Departamentas, pasiruoši-

nai turi įrengę tvirtoves ap- jg] ateit;es užduočių
link to kalno viršūnę, ir k<> 
vos ten yra aršesnės negu
buvo Guadalcanale. 

Sąjungininkų lėktuvai nu
metė 80 tonų bombų giliau 
Friedrich Kari uosto apy
linkėj, tarpe Madango ir 
Alexishafeno. Lėktuvai iš 
Solomonų atakavo priešo 
aerodromus Rabatfl apylin
kėje, N. Britanijoj, o aust
raliečiai lakūnai veikiausiai 
nuskandino 1,200 tonų japo-

karo laimėjimui ir taikos 
užtikrinimui. Kai kurie de
partamento viršininkai bus 
paliuosuoti nuo administra- 
tyvinių darbų, kad galėtų 
pašvęsti savo laiką svar
biems pasaulio reikalams. 
Jų darbas bus tampriau su- 
koordinuotas per du naujus

Pirmas komitetas rūpin
sis Amerikos tarptautinių 
santykių reikalu. Antrasis, 
pokarinio programo sudary
mui, suformuluos ir Prezi
dentui patieks rekomenda
cijas pokarinei užsienių po
litikai. Hull taipgi sudarė 
patariamąją tarybą.

Prie to sudaryta dar 12 
svarbių biurų, kaip tai tarp
tautinio susisiekimo, infor
macijos, geografijos, ekono
mijos, ir t. p.

raščių, 100 mylių toliau pa-i nų laivą netoli Timor sa 
kraščiu.

Amerikiečiai marinai šiuo 
laiku veda smarkias kauty
nes prieš japonus už strate
ginį 660 kalną, vakariniam 
Naujos Britanijos gale. Ma
noma tas kalnas, taip vadi-

los. *
Biuletenis sakė 6 priešo

lėktuvai atakavo mūsų po
zicijas pre Munda, N. Ge- 
orgia, ir Barakoma, Velia 
Lavella, ir padarė mažus 
nuostolius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS i Nuskandino japonu
16 LONDONO — Gen. 

Dwight D. Eisenhower at
vyko Londonan perimti in
vazijos kariuomenių vado
vybę.

IŠ LONDONO — Prem. 
Churchill yra visiškai pas
veikęs. Šiomis dienomis 
prancūzų Morokoje jis matė 
si su Prancūzijos Gen. Char 
les de Gaulle.

IŠŠ MASKVOS — Vokie
čiai kontratakuoja Vinnitsa 
apylinkėje.

Iš LONDONO — Typhoon 
bomberiai atakavo nacių po
zicijas Prancūzijoje.

Iš LONDONO - Žinios lš 
Stokholmo sako Danijos 
sostinėje, Copenhagene, va
kar įvyko dideli sprogimai, 
fcurie jnpnalkino laivų staty
bos lr kitų pramonių pasta
tus.

PARTIZANAI SUSTABDĖ 
VOKIEČIŲ OFENSYVA
LONDONAS, sausio 16— 

Vėliausias partizanų prane
šimas sako nacių ofensyvos 
visuose sektoriuose sustab
dytos. Anqt biuletenio, par
tizanai šiuo laiku varosi 
pietuosna į nacių laikomą 
laivų bazę Fiume.

Toliau į pietus, vokiečių 
motorizuoti daliniai buvo 
dasivarę iki 45 mylias nuo 
Sarajevo, Bosnijos sostinės.

Jugoslavų komunikatas 
sakė partizanai užėmė Bije- 
Ijina ir Jan j a miestus, ry
tinėj Bosnijoj, ir Ivanjica, 
Serbijoj. Centralinėj ir va
karinėj Bosnijoj vokiečiai 
užėmė tris miestelius.

laivą Marshall salyne
PEARL HARBOR, sausio 

16 — Adm. Nimitz štabo 
pranešimu, armijos lėktuvai 
penktadieny nuskandino ja
ponų transporto laivą prie 
Wotje. Du kiti laivai vei
kiausiai buvo /apgadinti. Ne
buvo priešo lėktuvų opozici-

Ketvirtadienio atakoje ant Švedijoj trūko užtvanka 
Mili atolio buvo padegti LONDONAS, sausio 16— 
pastatai, o kulkosvaidžių Vokiečių radio pranešimu, 
ugn’s sužalojo' lėktuvus ant dėl žemės drebėjimo pietva-
žemčs. Bomberiai padegė 
įrengimus prie Namur ir 
Roi, Kwiajalein atoly.

karinėj Švedijoj trūko van
dens užtvanka. Nepranešta 
apie nuostolius.

, s
Žemės drebėjimai sunaikino Argentinos miestų

BUENOS AIRES, sausio 
16 — Keturi žemės drebėji
mai sunaikino didesnę dalį

San Juan miesto Andes kal
nuose. Tas žemės drebėjimas 
buvo jaučiamas daugely Ar
gentinos ir Chile miestų.

RAF lėktuvai sugriovė 

nacių lėktuvu centrą
'LONDONAS, sausio 16 — 

Britų lėktuvai penktadienio 
naktį numetė 2,240 tonų 
bombų ant industrinio Brun- 
swick miesto centrinėj Vo
kietijoj. Tame mieste buvo 
išdirbama naikintuvai lėk
tuvai, artilerija, motorcik- 
lak, traktoriai, ir geležinke
lių reikmenys.

Mosquito lėktuvai tuo me
tu skrido Berlyno ir Magde
burgo link, kas taip apgavo 
vokiečių lakūnus, jog jie ne
galėjo koncentruoti savo 
atakas ant bomberių ata
kuojančių Brunswicką, kol 
jau buvo pervėlu.

Manoma iš viso atakoje 
dalyvavo 600-700 lėktuvų, 
kurie numušė 4 nacių lėktu
vus. Švedai korespondentai 
pranešė, jog 100 Mosųuito 
lėktuvų puolė Berlyną. Mag
deburgas, kurį britai taipgi 
atakavo, yra svarbus che
mikalų gamybos centras.

Visose operacijose britai 
prarado 38 lėktuvus.
Apie dvyliką vokiečių lėk

tuvų vakar skrido virš Lon
dono. Vienas jų buvo nu
šautas.
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Pabėgėlis, kurs pavyzdžiu šviečia
(Laiškas iš Australijos)

Lapkričio 3 d. kun. Jono 
Tamulio pastangomis Kata
likų Universiteto, Brisbane, 
knygyno salėj buvo suruoš
tas lietuviškas vakaras, į 
kurį atsilankė nemažai lie
tuviu ir svetimtaučių.

Vakaro programą pradė
jus, pats iniciatorius, kun. 
J. Tamulis, savo kalboje pa
aiškino vakaro tikslą, bū
tent kad vietos gyventojus 
supažindinus su lietuvių tau
tine muzika, dainomis ir šo
kiais. Ir tikrai buvo parink
ta visa eilė lietuviškos mu-

jos ir pasiryžimo kelti lietu
vių vardą šiame krašte. Kai
po kunigas, jis turi progos 
sueiti žymesniais žmonė
mis, sudaryti naujas pažin
tis ir jas panaudoti Lietu
vos reikalams, lietuvių var-' 
do garsinimui.

Į Australiją jis atvyko 
prieš tris metus, kaipo pa
bėgėlis nuo žiaurių komu
nistų. Prieš tai apie lietu
vius čia veik niekas nežino
jo, Jam atvykus ir pradė
jus darbuotis tautinėje-reli- 
ginėje dirvoje šiand'e čia lie-

zi^os plokštelių, kurias, prieš tuvių ir Lietuvos vąrdas y- 
pradedant groti, kun. Ta- ra žinomas. Mes, vietos lie- 
rųulis aiškino, būtent kokio tuviai, esame begalo jam už 
Virinio, kokio kompozito- tai dėkingi. Dieve, duok jam 
riaus parašytos, kieno įgro- sveikatos, kad ilgai, ilgai ga- 
tos ar įdainuotos. Buvo ir lėtų darbuotis lietuvių ir 
religinio turinio plokštelių, Lietuvos gerovei, 
pa v. “Marija, Marija” ir k. šiuo metu kun. J. Tamu- 
Vakaras praėjo labai jau- lis lanko Queensland’ uni- 
Hiai ir visus dalyvius labai versiteto žurnalistikos s.ky- 
patenkįno. Dalyvavę Vetu- rių ir ruošias daktaratui, 
viai jautėsi lyg tą vakarą
būt buvę nepriklausomoje

PRIEŠ SIUNČIANT KAREIVIAMS Į UŽSIENI Bm. 6968 So. Talman Ava.
Km. Tel. GROvehUI 0617 
(Mfler Tel. UEMioch 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAM IK CHIRURGAS

OFISO VALaNIM)H
Valandos: 3—* Ir 7 8 vakare 
Trečiad. Ir NedJltomU, euaitarua 
Ą423 West Marųuette Road

DR. G. SERNER
Mgr.UMe AKIŲ GYDYTOJAS 
tt metų patyrimas

Teki Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas AJda 
Ištaiso. '

Oflao Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 BO. HALSTED 8T. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo M)Iki 4t auo 6 Od • 

■ekaadtaaria pagal sutarti 
.. ............. ■■■■.■— 111

PIRKITE KARO BONUS!

-t.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line of 

r urnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
F actory Representatlve.

SHOVVKOOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

For appointment call — 
REPUBLIC 6051

r4'

Lietuvoje,
Kun. J. Tamulis, reikia 

pasakyti, yra pilnas energi-

25 melai kaip pradėta 
steigti lietuviška 
artilerija

Mokslas sekasi. Savo gabu
mais pralenkia net kai ku
riuos vietos studentus uni-• - . t u
versitete ir yra visų myli
mas.

Teko nugirsti, kad pasta
ruoju laiku kun. J. Tamulis 
pradėjo rinkti medžiagą di 
deliam anglų kalba veikalui 
apie Lietuvą. Knyga, be a- 
bėjo, turės pasisekimo, nes 
knygos apie Lietuvą anglų 
kalba, čia, greičiaus:ai, nieks 
nėra matęs. Kiek man teko

Apaštališkasis Delegatas arkivyskupas Amleto Giovunni 
Cicognani pašventina 50,000 rožančių paruoštų siuntimui 
kareiviams įvairiuose frontuose. Rožančiai padaryti pas
tangomis National Catholic Community Service, kurio di
rektorių James J. Norris, matome čia pat. (NCWS-Drau 
gas photo)

J. P. VARK ALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia

Perkėlė savo Raštinę Į 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

(LKFSB) 1919 m. sausio 
6 d. Lietuvos besisteigiančio
ji kariuomenė gavo iš vokie- išieškoti knygynuose, niekur 
čių, dvi rusškas 3-jų colių nepavyko rasti. 
patrankas. Tie dų pirmieji Bendrai, kun. j. Tamulis1 
pabūklai ir sudarė pradžią Australijoj veda plačią pro- 
ietųviškosios artilerijos. Iš pagandą už Lietuvą. Visi 

pradžių buvo sudaryta pir-1 u£ esame jam dėkingi ir 
moji artilerijos baterija, ku- linkme toliau tokiu pat ęa. 
ries vadu buvo paskirtas ka- siryžimu darb-aotis. 
rininkas Jodka. Buvo daug Daug matęs
sunkumų, ypač iš vokiečių 1 ____________
pusės. Artilerija kautynėse ei .1 ,
pirmą kartą dalyvavo tik ko- jYSTulIS VCIKAIAS 
po 7 d. Tą dieną 15 vai. 3C (LKFSB) Numatoma, kad 
min. buvo paleistas pirmas apie vasaros vidurį bus pa
mušų artilerijos sviedinys, ruošta spaudai kelių šimtų 
Tas sviedinys įsmigo į Del- puslapių knyga, anglų kal- 
tuvos klebonijos sieną, kur ba, kuri pavaizduos katalikų 
buvo bolševikų štabas. Vė- religinį ir kultūrinį gyveni 
liau Deltuvos klebonas tą mą Lietuvoje ir vadintis — 
sviedinį grąžino į Karo Mu- Katalikiškoji Lietuva. Kny- 
zięjų Kaune. Balandžio pa- goję bus aprašomi svarbes- 
baigoje gauti iš Kauno kiti nieji Lietuvos įvykiai nuo 
du artilerijos pabūklai, tuoj krikšto laikų, protestantiz- 
būdu fronte veikė keturių mo bandymai įsistiprinti Lie 
Lat rankų artilerijos bateri- tuvoje, gyvenimas caristinės 

| Rusijos okupacijoje, laisvės

laikotarpis, Kančios raudo
nųjų ir nacių okupacijoje. 
Medžiagą atsidėjęs renka 
kun. dr. K. Gečys. Tuo rei
kalu aplankęs yra jau visą 
eilę knygynų. Stengiasi, kiek 
galima, panaudotai pirmuti
nius šaltinius. Knygoje bus 
ir lietuviškų iliustracijų.

Skelbkitės Dięn. “Drauge’

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

mARGUTI J
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos.,
SEKMADIENIAIS — nuo 1 X 

iki 2 vai. popiet. (ij
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- M 

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehilI 2242 z_______

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Ttk vieni pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jia leisdami Ueg- 
samlnuotl Jas modernliklausla 
metodą, kurių rogSJlmo mokslas 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO pMakfeM akinių, kurio prajau
na visų aklų (tempimų.

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

OPTOMETRISTAl 
1801 80. Ashland Avenne 

Kampas ll-tos 
GAMA& MM, Ohloago 

00*190 VALANDOS!
•tie A nu Iki 1:1# p. sa.

ir lettad. a. m.
Iki T:tt p. m.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Aukainiua ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ui PRLENA- 
UlAUSIASl 
KAINAS.
Turime didelį I 

p a s 1 r inkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir lotų visokių muzikalių 
daiktų.

Taiaom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk

iąs ir Milai kalina Inatrum-n.
tos.

JOHN A. KASS
JEYYELRY — WATCHMAKER

— MUSIC»
I2i« ARCHER AVENUE 

Phoae: LAFAYETTE 8617

Mane 29 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 

, tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 

i Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mo* be akinių. Kainu pigiau kaip 

pirma.
4712 Sąuth Ashląnd Av.

Phone YARDS 1373

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

■P

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

OFISO VALANDOS: 
lfae 2 Iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 

p Nedėflonds pagal sutartį 
Offlea TeL YARda 4787 
Namų Tek PROspect 1930 

VaL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL TARds 5921 
les.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kišo vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

PIXPUBCISHIW&CO. 
EDTORS OFFICE

"SORRY, WE CAN'T ŪSE YOUR MANUSCRIPT-WHY DON'T 
YOU TRY THE LOCAL SALVAGE RAPER DRIVE?"

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
U Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄz-Kno 8:45 iki 9:15/1“
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

EXTBAI EXTRA!
Permainyta, 

▼ardai Ir 
adresai

Lietuvis kai 
Žydukai

REMKITJD 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUOV

M. KANTER, aav. 

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St

Phone YARDS MM
Ji I iT'CT

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per FederaI Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. S2M SO. HALSTED ST.

J
r 1

n. -
Į

- tai rztnHiNc

TaL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS +

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

vakarais ofisas uždarytas, 
t- t- REZIDENCIJA

S241 West 66th Place 
Tel. REPnbllc 7868

reL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 66 F

DR. R. 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.

TaL YARda S146

DR. Y. A SIMKUS>
•RYTOJAS IR CHIRURGASR AKINTUS PRITAIKO

744 West S5th 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.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo IMS vai. J vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
Ofiso Tel...........................VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
Trečlad. Ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta, 2-4, 7-9 P. 1L

>147 S. Halsted St, Chleagų 
Pirmadieniais, Trečiadianiab 

b* Šeštadieniais 
Valandos: 8—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tek: MIDvvay 2880

OFISO VALANDOS: įi'
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 0d 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayrtto 3219 
Bes. TeL LAFayrtto 0094

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDzie 2868 V 

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

Penktad. 8:30 M 9:30 vak. 
fteštad. 6 vaL 0d 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

PLATINKITE “DRAUGI



Pirmadienis, sausio 17, 1941
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HELP WANTED — VYRAI

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CiTTCAGO, RSI*|9^L>JK

HELP WANTED — MOTERYS

z “DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP UANTEI) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-IM89

Svarbūs Darbai 

Plieno Warehouse

WAREHOUSE VYRŲ
Vyrų ir vaikinų prie pakavimo ir 
orderių išpildymo; pastovūs dar
bai, gera mokestis. Kreipkitės 
prie Mr. Crosby.

PITTSBURGH PLATE GLASS 
COMPANY 

451 St. Clair St.

HELP WANTED — MOTERYS

Pastovūs Darbai
SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpnwer Oommlftslon ni> 
<atymal reikahrala kad rtauro- 
maa darblnlnkn turi įsigyti Pa- 
ttuoMtvImo Ra&t* (Matrment of 
availabillty) nuo dabartinės dar
bo Jstaliros — ar nuo War Man- 
power Oommlsalon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar lūs galit gauti 
Ir ar Junta reikalinga paliuoaa- 
vlmn raAtaa. Jfla sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

Patyrimo Nereikia 
Patogioj Vietoje

Atsišaukit 
Employment Ofisan

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

(2 blocks north of Division Rt.)

HEI.P WANTED — VYRAI

BUS BOYS
A taisau kit J Colonnade Kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sherldan Hd.

WAREHOUSE
DARBININKŲ

Lioduotl ir iškrauti 
karus ir. trakus 

Atsišaukit į
WISHNICK - TUMPEER, INC. 

437 E. South Water 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

Patyrimo nereikia; darbas yra 
lengvas išmokti ir mes mokam iš 
pradžios 70c i valanda; 48 vai. 
savaitėj; laikas ir puBė už viską 
virš 40 valandų. Darbas dienomis 
ir valandos nuo 8 ryto iki 4 pp. 
ši vra maža auganti įstaiga ir mes 
tikimės kad čia jums patiks.

Ateikite ir pasitarsim.
ANCHOR RUBBER MFG. CO. 

223 W. Illinois St

FANCY STUK SPOTTER 
AtslSauklt J Valet Shop 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sherldan Rd.

OFFICE BOY 
PATYRIMO NEREIKIA 

SVARBI PRAMONE
Pfet-vakarų miesto krašte, 16 me
tų senumo ar suvirš, darbai pas
tovūs su gera proga įsidirbimo.

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd PLACE 

Lafayette 0163

VYRŲ 

.REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS
ATSIŠAUKIT I

2924 W. 51st St.
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

štai tikra proga išmokti naudingą 
ir įdomų amatą. v—

Puiki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Atsišaukite į

ADMIRAL RADIO
3815 ARMITAGE AVĖ. 

4150 N. KNOX AVĖ.

TOOL
DIE

JIG
IR FIXTURE MAKERS
MAŽŲ IR VIDUTINIŲ DAIKTŲ 

DARBAS

DARBAS TIKTAI DIENOMIS 

SQUARE TOOL & DIE CO.
1322 N. EL8TON HUM 7400

IŠMOKIT OFFSET 
SPAUSTUVES AMATĄ

Mes išmokinsim jumis šį amatą 
mūsų moderniškoj dirbtuvėj. Ge
ra pradinė mokestis su 2 savaičių 
apmokamomis atostogomis. Dar
bai dieną ar naktį.

MATYKIT MR. FIEDLER

POOLE BROTHERS 
85 W. Harrison St.

OPERATORIŲ •
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.

VESTMENT DIRBTUVE 
PASTOVUS DARBAI

23 NORTH FRANKLIN ST. •

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, $87.50 L mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipklt8s prie Housekeeper.

EDQEWATER BEACH HOTEL 
8949 Sherldan Rd.

HELP UANTED — VYRAI

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
jėgą.

HEUP UANTED — VYRAI

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ
FFFDFRS. FOLDERS 

IR FINISHERS 
ERIVĄTINIAM KLIUBE 

GERA MOKESTIS 
ATSIftAUKIT

UNION LEAGUE CLUB
812 S. FEDERAL ST.

BEI KURIĄ DARBO DIENĄ

/

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininku

Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų
Machinistatns Pagelbininkų%

Material 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* Canteen pristato valgios kašto kaina, 
le karo daJei dabar dirbate prie larb-Ų. būkite prie savo darbų.

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

, VYRŲ
Su Ar B© Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai BonaiI

SHOIWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

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

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL
Amžius 20 11d 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit -

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visą dieną Penktad. 
8:30 ryto iki 5 pp.

MERGINŲ

MOTERŲ
AMŽ. 16 IKI SO

Lengvi Dirbtuvės Darbai.
Malonios Sąlygos.

Vai.: 8 ryto iki 4:30 pp.

JENSEN RADIO MFG. CO. 
6601 S. Laramie

MOTERIS REIKALINGA
South sidės moderniškam name 
prie abelno namų darbo ir virtu
vėje ; privatinis kambarys su mau
dykle. Gera mokestis. Skalbti ne
reikia.

Tel. Atlantic 3022

Po sunkaus dienos darbo 
Imkim f rankas “Draugą” 
Jis suteiks mums poilsio į- 
vairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURI NORITE GAUTI!

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Buvo šalta
Buvo šaltas pasivaikščio

jimas Jesee Smith’ui, 127 S. 
Oakley blvd., po to, kai jis 
sutiko .tris vyrus Adams 
gatvėje, 2300 bloke. Trys vy
rai iš Smith’o paėmė $17, 
jo paltą, skrybėlę ir piršti
nes.

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 

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

SANTA FE RY.

★ For Sale I
★ For Help 1
★ For Rent!
★ For Service I
★ For Results!
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ĖST ABLISHED 1909 —

CALL’ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ.
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsigau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
5 pp. fiefitad. Iki pietų. AtalneSklte 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. e

2742 W. 36th PLACE

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ MOTERŲ
KARO DARBININKŲ 

★
VYRŲ:

PAPR DARBININKŲ 
TROKERIŲ * 
COUNTERS

★
MOTERŲ:

INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

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.

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

Atalneftklte pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

Matykit Mr. Danlcek pasitarimui. 

DOUGLAS PARK "L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 54th Avė. Cicero

Jau nauji metai. Jei kie
no baigė* prenumeratą — 
atnaujinkim.

PIRKITE KARO BONUS!

VYRŲ
IR MOTERŲ

REIKIA
> ____
Lengviems dirbtuves 

DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA

SVARBUS KARO DARBAI
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PROGA ISIDIRBIMUI

INTERNATIONAL 
SPRING COMPANY

222 N. Washtenaw
(4 blokai į vakarus nuo Westem 

Avė. Lake St. gatvėkarių iki 
2700 į vakarus).

R

ANTRĄ SYK MUKO NEPALIESTA
■

San Petro, Italijoj, miesto gyventojas neši iš bažny
čios Dievo Motinos statulą, kuri per smarkų bombarda
vimą liko nepaliesta. Ši statula išliko sveika ir 1815 me
tais, kuomet žemės drebėjimas buvo sugriovęs tą miestą. 
ęU. S. Signal Corps radio photo; Acme-Draugas teiephoto)

Slapti Lietuvos 
laikraščiai apie 
naciu apgaules

(LKFSB) “Nepr. Lietu
vos” viename numeryje ra
šoma: “Kovo 16 d. naciai 
pradėjo atvirus smurto veiks 
mus prieš intelektualus ir 
didžią klastą prieš lietuvių 
tautą. Pradžiai suimta 4 gen. 
tarėjai ir keliasdešimts vi
suomenininkų, uždaryta vi
sos aukštosios mokyklos ir 
dalis spec’alinfų mokyklų. 
Dar tos pat dienos vakare 
naciai per žinomą gestapi
ninką, gen. tarėją Paukštį, 
sušaukė Kaune nesuimtus 
gen, tarėjus ir kelioliką in
telektualų ir susirinkusiems 
pateikė pasirašyti atsišauki
mą, raginantį Lietuvos jau
nimą stoti kariuomenėn bei 
darbo prievolės ir deklaruo
jantį lietuvių konferencijos 
sušaukimą. Susirinkime Ku
biliūnas ir Paukštys tvirti
no, kad jie pasirašydami 
Gestapo patiektą atsišauki
mą sušvelninsią padėtį ir 
padėsią suimtiesiems. Dalis 
susirinkusiųjų, bet ne visi, 
pasirašė. To pat vakaro nak
tį prie uždarytų Lietuvos 
mokyklų jau vaikščiojo na
cių žandaras, gi suimtieji iš
vežti Vokietijon įi koncen
tracijos lagerius. Tada ir 
pasirašiusieji turėjo pripa
žinti, kad jie, parašus padė
ję, pasidavė nacių klastp

Viena sesuo Šveica
rijos vienuolyne, 
kita - Sibire

(LKFSB) Lietuvaitė Anie- 
lė Račkauskaitė jau daugiau, 
kaip 20 metų gyvena Švei
carijoje, yra vienuolė ir dir
ba vienoje ligoninėje St. Ga.I- 
len mieste. Nežiūrint, kad 
seniai tš tėvynės išvykusi ir 
dabar neturi progos varto
ti gimtosios kalbos, vis tik 
lietuviškai neužmiršo ne tik 
.kalbėti, bet net ir rašyti. 
Pastaruoju laikotarpiu j r 
daug liūdesio ir rūpesčio at
nešė žinios, kad jos sesuo 
Amelija Lečickienė su dukre
le Felicija yra iš Lietuvos 
įgabenta į Sibirą. Taipgi ir 
jos brolis inžinierius išga
bentas į Sibirą ir tenai dir
ba kažkur kasyklų darbuo
se. Amelija Lečickienė dir
ba kažkokiame Sibiro ūkyje 
— sovehoze ir sielojasi, ne
žinodama, kur jos vyras, o 
jis yra likęs Lietuvoje. Inž. 
Račkauskas gi nežino, kur 
yra jo žmtona Justina su sū
neliu.

Vieni pasirašiusieji aiškino
si. jog pasirašė, tikėdami 
duotais pažadais, kiti — įsi
tikinę padėsią Lietuvai arba 
nesupratę klastos. Atvires- 
nieji tokį pagrindinį pasira
šymo motyvą nurodo: ji’err- 
aišku buvo, jog nepasirašius
— suims. M

GERIAUSIAS 1943 METAIS FUTBOLININKAS

Pfc. Angelo Bartelli, Notre Dame •futbolininkas, dabar 
tarnaujantis kariuomenėj — Marines Corps, kuriam pri
pažinta Heisman Memorial dovana, kaipo geriausiam 1943 
metų futbolininkui. (Acme-Draugas teiephoto)
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kančiaįa kitas Europos, jau ne valstybes, bet tautas ir I ■ - arafA* ir mai
skiriančias tarp jų vadovaujamoj Europoj atatinkamas IDmIvj II IIVDl
vietas. Lietuva, pagal nacių planus, sudarydama rytų BdltliOS krSŠtUOSG
raumo dali, net pačiame karo įkarštyje pradėta kolo- 
nizuoti.

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma

LIETUVA ŽINO SAVO VIETĄ
“2. Lietuviai, kaip ir kitos tautos, netiki nacių pasta

ruoju laiku skelbiamu Europos tautų kovos šventumu 
su bolševikais. Jeigu Vokietija būtų norėjusi galutinai 
sunaikinti bolševikus,, kaip bendrą Europos tautų prie
šą, o ne okupuoti kitas, nieko bendro su bolševikine 
Rusija neturinčias valstybes (viso 16 valstybių), tai 
Vokietija būtų turėjusi ne okupuoti tas valstybes, bet

(LKFSB) Švedijoje gauta 
žinių, kad Baltijos kraštuo
se smarkiai plečiasi šiltinė- 
tifas, gripas-slogos ir difte
ritas. Epidemijas sunku su
laikyti, nes nėra vaistų ir 
butai menkai apšildomi. Sto
ka kuro. “Aftontidingen” to 
Vau praneša, kad vokiečiai 
išvežę žmones ne vien iš

Rašo prof. K. Pakštas
«

(Tęsinys)

The face is oval, with long and thin nose, thin lips,

A u A ii

blue eyes, white skin, and on the whole they approach
T*1'

x pal'kti suverenėmis ir nepriklausomomis...” ir tada, kaip Estijos pakraščių, bet ir iš
toliau sakoma atsišaukime, — organizuoti bendrą vei
kimą prieš bolševizmą, o ne teroru ir smurtu versti tų 
valstybių tautas prisidėti prie jų kovos.
SMERKIA IR NACIUS IR BOLŠEVIKUS

Toliau Vyr. Liet. Tarybos atsišaukime pasmerkiama 
ka'ip nacizmo, taip ir bolševizmo užmačios pavergti Eu
ropos tautas, jų tarpe ir Lietuvą. “Lietuva, — rašoma 
atsišaukime, — kaip ir kitos kultūringos Europos tau
tos, žino savo vietą Europoje, nori ir turi teisę gyventi 
jos protėvių gyventose ir dabartinės kartos gyvena
muose plotuose. Lietuva ir kitoms tautoms pripažįsta 
teisę gyventi laisvomis ir nepriklausomomis valstybė
mis ir dėlto ji negali sutikti su nacių užsimojimais Lie
tuvos ir lietuvių atžvilgiu...”

“Lietuviai! — skaitome toliau atsišaukime, — na-

Estijos salų. Vyrų dauguma 
Baltijos kraštuose paimta 
kariuomenėn, daug moterų 
išsiųsta Vokietijon į darbus. 
Visi prisibijo grįžtančių bol
ševikų. Dėl to kai kurios 
moterys nebijančios net iš
tekėti už svetimšalių: olan
dų, italų, rumunų, kurie at
sirado tuose kraštuose, kad 
būdamos kitos valstybės pi
lietėmis, kokiam atsitikime, 
lengviau galėtų išvažiuoti iš 
tų kraštų. Estijoje okupan
tai sušvelninę savo elgesį, 
grąžiną savininkams nuosa
vybę. Tartu, Walk, Werro a-

Slapto Vyriausio Lietuvių Komiteto 
atsišaukimas
KOKS LIETUVOS ŽMONIŲ NUSISTATYMAS

Galima suprasti, kad šiuo metu yra sunku gauti ži
nių apie slaptąją Lietuvos žmonių veiklą prieš oku
pantus. Bet, štai, LKFSB korespondentui Anglijoje pa
vyko gauti slaptuosius Lietuvoje leidžiamus laikraš
čius, iš kurių viename (“Nepriklausoma Lietuva”) įdė

ciai įžengė į paskutinį kovos laikotarpį. Pralaimi karą, 
jie bando vykdyti okupuotuose kraštuose totalines mo- pylinkėse sugrąžinę 1812 na- 
bilizacijas. Bet Europos tautos nenori ir negali savo mų ir 300 ūkių. Gerinasi 
gyvybių aukoti nacinės vergijos sukūrimui. Todėl Lie
tuvoj, įskaitant atleistinus, nestojo nė 1 procentas šauk
tųjų, o valsčiuose —nė pusė procento.
PAGARBA LIETUVOS JAUNIMUI

prieš galą...

“iPagarba ir pasitikėjimas Lietuvos jaunimui. Juo di
desnė pagarba kaimo jaunimui, kuris tapo pavyzdžiu. 
Atminkime, kad naciai vartoja terorą ir žudymus ir kt. 
bolševikines priemones, patobulintas jų civilizacinio (pa

tas Lietuvoje slaptai veikiančio Vyriausio Lietuvių Ko- tyrimo žiaurumais. Šiandien (kovo 16) suimti net jų 
miteto atsišaukimas. Iš to atsišaukimo, prasidedančio pačių 4 patikėtiniai — gen. tarėjai ir virš šimto visuo- 
Maironio žodžiais — “be kovų ir be aukos, laisvos ne
buvo Lietuvos”, aišku, kaip ryžtingai Lietuvos žmonės 
kovoja prieš nacių okupaciją. Jie kovoja už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą, nenorėdami nė vieno savo kai
myno “globos”.
GRIEŽTAS PASIPRIEŠINIMAS MOBILIZACIJAI

Pavyzdingas įverti
nimas lietuviškos 
spaudos

(LKFSB) Garsiojo mūsų 
lakūno Stasio Girėno artima 
giminaitė — Agnietė Gilienė 
— pagerbdama atminimą sa
vo mirusio brolio Pranciš
kaus Girskio — išleido kny
gelę “Sibiro ištrėmime ir 
Bolševikų Kalėjime”. Agn. 
Gilienė yra žinoma lietuviš
kų laikraščių (platintoja ir 
šiuo nauju darbu parodė, 
kaip kvarbu yra paremti lie
tuvišką spaudą. Yra visa ei
lė spaudai paruoštų svarbių

menininkų. Uždaryti universitetai ir kt. aukštosios mo
kyklos; ties jų durimis vaikšto nacių žandaras. Didina
mi Gestapo kadrai. Tačiau būkime kieti ir nepalaužiami.
Nesiduokime provokuojami, nuo pagrindinių siekimų ne
atsisakykime. Nė vieno žingsnio už tėvynės ribų! Nei
kime kariuomenėn ir darbo prievoles atlikti nei į Rei
chą, nei į Rytus; toks reikalavimas tarptautinės teisės 

Šiuo reikalu Lietuvių Komitetas savo atsišaukime taip požiūriu neteisėtas. Jeigu naciai net šaudytų kariuo- 
rašo: menėn ar darbo tarnybon neinančius, tai ir tada jie tiek

“Vokiečiai norėjo užmaskuotos mobilizacijos keliu pra- neiššaudys, kiek žūtų rytuose ar vokiečių pramonės 
vesti mūsų vyrų mobilizaciją. Pradžiai, esą, buvo nu- miestuose. Be aukų nieko nelaimėsim — aukos iapsi- 
matyta 1 divizija — 15,000 vyrų. Tačiau buvo davinių, mokės. Visi lietuviai pareigūnai parodė pasigėrėtiną raštų, kaip, pavyzdžiui, mū- 
jog tai tik pradžia. Negalėjo jie patys tokią mobiliza- nacių politikos tikslų supratimą ir lietuvio patrioto pa- sų garsiojo rašytojo A. Vai- 
ciją vykdyti, nes varžė juos tarptautinės teisės nuosta- re:gą. Ir toliau saugokimės patys ir saugokime kiek- čiulaičio. Būtų gražu, kad 

vieną savo tautietį, padėdami jam išlikti Lietuvoje. At- panašių spaudos rėmėjų, 
minkime, kad aukščiausias visų mūsų tikslas — Nepri- kaip aukščiau suminėtoji, at- 
klausoma Lietuva ir vyriausia pareiga — pačiam pa- sirastų daugiau, šviesūs žmo 
silikti ir kitą išsaugoti Lietuvoje iki tėvynės priaikė- nės nekartą, gyvi būdami, 
limo. ar testamentu, yra skyrę net

Paliestieji mobilizacijos ar darbo prievolės, susiraski- S* žy™*** sfiimas gerai spau-
pagaliau, atsirado pakankamai lietuviškos drąsos: ir me darbo žemėg ūkyje aiėpdamiesi, laikydamiesi san- dai paremti. O mūsų lietu
je atsisakė ne tik savo vardu mobilizaciją vykdyti, bet tūriai Kraštutiniu atveju, prisiminkime miškus. Ne- viškoji spauda ypatingai pa-
šiuo reikalu įteikė vokiečiams memorandumą. Jame iš- vartokime ginkių. Tačiau, jeigu naciai ir toliau prisimes ramos reikalinga.
dėstė, kodėl mūsų krašte negalima vykdyti mobflizaci- neaupratę lietuvių norų ir padėties, bet grobs ir žudys, ----------
jos ir kad betkokia forma vyrų mobilizaciją Lietuvoje mūg aay0 ateiUes mūaų tautiečius, ir savo Drįoč X m lietUVlŠka
vykdyti tegali tik nepriklausomos, suverenės Lietuvos -veikamais priyers mus ne tik slėptis, bet ir aktyviai pa- '

sipriešinti, atminkime, kad aktyvaus pasipriešinimo triSpdlVG SUplGY^SdVO 
momentas bus nurodytas. Laikykimės — laimėsime.

Tegyvuoja drausminga, vieninga, solidari, kilni 
ryžtinga Lietuvių Tauta.

Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva.”

tai ir jų sudarytos konvencijos: okupantas neturi tei
sės okupuotam krašte mobilizacijos vykinti. Todėl jie 
norėjo, kad tokią mobilizaciją vykdytų arba prie jos 
vykdymo prisidėtų tarėjai ir žymesnieji lietuviai. Vo
kiečiai kreipėsi į savo patikėtinius — tačiau, be mažos 
Kubiliūno ir Paukščio išimties, tiesa — po svyravimų,

nearer to the German than to the Slav tyipe. The women 
have a freah appearance, with soft eyes and touching 
expression, and real beauties are by no means rare. The 
peasantry show a striking contraat to the Poles in the 
simplicity of their dress, avoiding gaudy colours, ribbons, 
etc. Michelet, compairing them with the Peles, calls the 
latter “children of the sun”, the former “children of the 
shade”. Their songs or dainos, show them as shrewd ob- 
servers, at times mildly sarcastic, gentie, sad, full of feel-^ 
ing for n&ture. Notwithstanding many stormy days and 
great national leaders, they have preserved the memory 
of no single hero; they sing of no warlike deeds, and 
rather than boast of their triumphs, weep for those that 
fell on the battlefield: in their respect they are probably 
uniųue among the nations of Europe. They have deep af- 
fections, būt never give public expression to them in un- 
becoming language. The Lithuanian nation distinguishes 
itself from the other people of Europe by a delicate ruy, 
serve with which ail the pqpular songs treat of love: 
during thirteen years of his research in Lithuania, the 
philologist Rhesa did not discover in the love songs of 
Lithuanians a single verse which was not chaste and pure.
Of ail European tongues, Lithnanian while destitute of 
augmentatives, is reachest in fond and endearing diminu- 
tives, which may be multiplied indefinitely by being ap- 
plied to verbs and adverbs as well as to nauns and ad- 
jectives. These diminutives of endearement impart a pe- 
euliar tone to their songs, which, hovvever, abound in 
pressions of grief, sadness, at times even of despair. Much 
of the original literature consists of raudos — that is, 
songs of morning or of farewell — and of wailings for 
the dead analogous to the voceri of the Corsicans, būt 
vvitheut the fierce strain of violence mingled with the 
grief of Southern races. The poetry of the Lithuanians 
has the sadness, one might say, cf a people that is dying 
out”. (Ib., p. 432).

“If the value of a nation in the whole of mankind^ 
should be measured by the beauty of its language, the 
Lithuanians would rank first among the peoples of Eu- 
rope; būt the long oppressed people of the forests of the 
Niemen are among those who cannot compare their share 
of influence to that which other civilized peoples of the 
continent have exercised. Indeed, one is amazed that a 
race composed almost entirely of men who were refined, 
inteligent, full of imagination and of poetry, “loyaL> 
strong in the sentiment of their personai dignity” (Em- 
manuel Kant: Preface to the Lithuanian Gr&mmar of 
Milke), could not give birth to a single great poet nor 
to a single genius emminent in the world of thought” (J. 
G. Kohl: Die Voelker Europas).

Prie E. Rečius čia pakeltų klausimų grįšime vėlesniuo
se šio rašto skyriuose, kai kalbėsime apie nepriklauso
mybės periodo laimėjimus. O dabar pasitenkinsime pa- 
briežę, kad ne vienas E. Rečius pastebėjo lietuvių kalboj 
ir kultūros (meno, dainų) originalumą. Prie jų priklauso 
filosofas Emm. Kant, Goethe, Herder, prof. Meillet ir 
daugelis kitų, kurių genius pripažino gyvą reikalą išlai
kyti mokslui ir žmonijai tą savotišką kultūros žiedų vai
niką, kurį pina gyva ir savystovė lietuvių tauta.

GENEROLAS IR MAJORAS PAPRASTO ITALO 
NAMUOSE

vyriausybė, turinti tautos pasitikėjimą. Kreipėsi vokie
čiai į mūsų aukštuosius ats. karininkus Kaime, į kitus 
karininkus — Vilniuje, ir Kaune į gydytojus, į apskri
čių viršininkus Šiaulių apygardoje ir kt., tačau mobi
lizacijai vykdyti, be vienos kitos išimties, pritarėjų ne
rado.1 Patys vokiečiai bandė kreipt’s į lietuvių tautą, 
šaukdami: “Prie ginklo! Tėvynė šaukia!” — bet iššau
kė lietuviuose susipratimą, kad lietuvių tėvynė nešau
kia. Visa laisvoji lietuviška spauda aiškiai ir motyvuo
tai pasisakė prieš mobilizaciją. Visi nurodė, kodėl ko
kia mobilizacija negali rasti lietuviuose pritarimo. 
TAUTA SUPRATO OKUPANTŲ SIEKIUS

“Šiandien ir vokiečiams aišku, kad mobilizacija ne
galėjo pavykti ir nepavyko. Kodėl? Kodėl lietuviai — 
t ek ūkininkai, tiek darbininkai, inteligentai, tiek jau
nesnieji, tiek vyresnieji — visi kaip vienas ne tik nepri
tarė mobilizacijai, bet aiškiai prieš ją pasisakė, — šau
kiamieji, išskyrus luošuosius ir atleistinus, į ėmįmo ko
misiją nestojo, o kiti visokiais būdais šaukiamuosius 
slėpė ir saugojo? Tai buvo šios pagrindinės priežastys:

1. Visiems mums aiškūs Lietuvai pragaištingi nacių 
karo tikslai: vokiečiai pradėjo karą, norėdami okupuoti 
Europos valstybes, padedant jų materialiniams ištek
liams ir gyvajai darbo jėgai, iškovoti sau derlingiau
sius rytų plotus, kitaip tariant — rytų raumą, kurio 
sudarymui turėjo būti paaukotos ir Baltijos valstybės, 
r- pasidaryti Europos viešpačiais, savo nuožiūra tvar-

Spauda ir A. Smetonos mirtis

įr
Gedimino kalne

(LKFSB) Po Didžiojo ka
ro suirutės, kai po kraštą 
siautė dar įvairių svetimų 
kariuomenių ginkluoti bū
riai, karininkų Škirpos ir 
Gužo vikrumu ir greitu ori- 
entavimus’i, vokiečiams išei
nant, o lenkams sukilus, lie
tuviai 1919 m. sausio 1 d. 
užėmė Gedūpino kalną

Reikia pasakyti, kad Antano Smetonos mirties proga 
Amerikos spauda daug rašė ir apie velionį ir, apskri
tai, apie Lietuvą. Žinių skelbėjai per radijo taip pat 
gana plačiai kalbėjo apie buvusįjį Lietuvos* prezidentą.

“Chicago Sun" daug kartų yra parodęs Lietuvai ir Gedimino pilyje iškėlė' pir 
lietuviams nepalankumų. Tačiau jo bendradarbe K. M. mą kart,, Ugų vergijoa 
Landis aavo kolumnoj apie velionį via tik gana pla- deSimtme{ių. lietuvišką tris- 
čiai parašė ir ne visai blogai įvertino jo atliktą vaid- fp>lvę pa,tatydam . kalne gar 
menj Lieluvoje. ..................................aargybą i4 Lietuves vy-
’ Vienu žodžiu, Amerikos spauda (angliškoji) nesigai
lėjo vietos ir, gana smulkmeniškai aprašydama a. a.
Smetonos gyvenimą ir netikėtą mirtį, buvo korektinga.

ir

★
Politiniuose sluoksniuose girdisi kalbų, kad, jei res

publikonai nenominuos Wendell Willkie kandidatu į pre
zidentus, būsimuose rinkimuose galinti atsirasti trečia 
politinė partija. Jei taip įvyktų, tai parodytų, kad kai 
kuriij noras būti prezidentu yra neapsakomai didelis.

rų. Mūsų sargybinių saugo
ma vėliava plevėsavo iki at
plūdo bolševikai.

PIRKITE PAS TUOS BIZ-
NIEKIUS, KURIĘ SKEL
BIASI “DRAUGE”.

PIRKITE KARO BONUS!

L.

New Georgia saloje, Pacifike, Pfc. Frank Petrarca iš 
Cleveland, Ohio, gelbėdamas sužeistą Amerikos karį, pats 
žuvo nuo priešo kulkos. Jam pripažintas Kongresinis Gar
bės Medalis, kurįi didvyrio motinai ant kaklo užkabina 
vyriausybės deleguotas Majoras Gen. Charles L. Scott. 
šalia jo miesto majoras Lausche, o dešinėj kareivio tėvai’. 
Petrarcai yra katalikai. (NCWC-Draugas photo)
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Iš Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimo

Sausio 11 d., Aušros Var
tų, parap. mokyklos salėj į- 
vyko Vargdienių Seserų Gil
dos susirinkimas. Visų pir
ma pirm. A. Pukelienė atsi
klausė, ar rąndaai naujų na
rių. Pasirodė, kad yra du, 
būtent: Marijona Laurinai
tienė ir Stupulevičienė. Taip 
pat šiame susirinkime at
naujino savo metinį mokestį 
sekantieji: Julija Pumputie
nė, Rap. Milašius, Veronika 
Katauskienė, Ona Ragaus
kaitė, Jonas Ragauskis, Pet
ronėlė Dubinskienė, N. N., 
ir Petronėlė Benevic enė. Vi
si, kaip naujieji, taip ir se
nieji užsimokėjo po vieną , 
dolerį.

Susirinkime plačiai kalbė
ta apie Vargdienių Seserų. 
Gildos antrąjį seimą, kuris 
įvyks balandžio 30-tą dieną 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Seimo reikalu plačiai 
kalbėjo dvasios vadas, Tėvų 
Marijonų Seminarijos pro
fesorius, kun. Petras Mali-
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Žinia iš Lietuvos 
eina metus...

(LKFSB) Ateitininkų pir
mininkė A. Navikaitė gruo
džio 31 d. gavo h ėką nuo 
savo sesers M. Navikaitės, 
kuri Vilniaus universitete 
studijuoja mediciną. Laiškas 
psr Raudonąjį Kryžių buvo 
išsiųstas 1943 m. sausio 21 
d., taigi ėjo visus metus.

Viki. Mičinskiene 
tebėra gyva Sibire

(LKFSB) Chicagoje gau
ta telegrama iš Sibiro, iš ku
rios matyti, kad tenai iš
tremtoji Viktor'ja Mičins- 
kienė tebėra gyva. Jos gi
minaitį Juozapą Gorbą pra
šome kreiptis į “Draugo” 
redakciją, kur gaus smul
kesnių žinių.

NULIŪDIMO O ^VALANDOJE

i

Akivaizdoje komisijonieriaus Elmer Layden (viduryje), 
kuris buvo nubaudęs po $500 abu už sukeltas muštynes 
praeitų metų gruodžio mėnesį, futbolininkai -George Mar- 
shall (kairėje) iš Washington Redskin ir Ralph Brizzola 
iš Chioago Bears susitaiko National Professional Foot- 
ball League susirinkime Chicagoj. (Acme-Draugas teleph.)

Chicago Lithuanian Com- 
mur.ity Center, Ine. (Chicago 
Lietuvių Auditorijos Bend
rovės) metinis šėrininkų su
sirinkimas įvyks p'rmadieiį, 
sausio 17 d., auditorijos sa
lėj, 3133 So. Halsted St. 8 
vai. vakare. Visi šėrininkai 
kviočiami dalyvauti, nes hus 
renkami 3 nauji direktoriai 
ir išduotas finansinis rapor
tas už 1943 metus.

A. Kaulakis, rast

nauskas. Į susirinkimą buvo 
atsilankęs ir kun. J. Mačiu- 
lionis, kuris nuoširdžiai dė
kojo už skaitlingą dalyvavi
mą pašventinime seserų kop
lyčios Mariap Hills, ir iuž 
gausią paramą, ir atsipra
šydamas dėlei stokos laiko, 
apleido susirinkimą.

Toliau kalbėta apie įvai
rius kolonijose parengimus, 
kurie šiuo laiku rengiami 
seimo reikalui.

IŠtikrųjų, labai vietoj pri
siminti, kad visos Chicagoj 
lietuvių kolonijos, kuriose 

i tik randasi Nekalto Prasidė 
jimo Šv. P. Marijos Seserų 
ir gildos narių ir prietelių, 
kad susirūpintų seimo rei
kalu ir ką nors tokio sureng
tų jų vienuolijos naudai.

Šiame susirinkime narių 
mokesčių įplaukė viso 11 do
lerių, kurie perduoti kun. P. 
Malinauskui. Šiuo susirinki
mas ir baigtas. K.

Ruošia naują atsakymą
atrodo truputį šv esesnė. 
Faktas, kad lenkų vyriausy
bė neatsakė skubiai ir įkai
timo momentu, yra skaito
mas įrodymu, jog kraštuti
niai elementai neprivers vy
riausybę visiškai atmesti 
rusų pasiūlijimą, :r jog at
sakymas bus arbttracinio 
pobūdžio.

Faktoriai, kurie nurodo, 
jog gali įvykti sudarymas 
naujų lenkų-rusų santykių 
yra tas, kad rusų nota ne
reikalauja atstatymo Rįbben 
tropo-Molotovo 1939 m.

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

“Draugas” daug rašo a- 
pie mūs jaunimą, kąįp jis. 
priešui kailin pala, Skaity
tom ‘‘Draugą’’.

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

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

Atvykite i mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viską, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

iki 5:; ' "Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto :30 valandos popiet.
J

EDMUND REMEIKA
Jau sukako dvieji metai, kai 

ųegailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpu mylimą vyrą ir tė
velį Edtnund Remeiką.

Netekome savo mylimo sau
sio 18 d., 1942 meta Iš.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias už Jo sielą, antradienį, 
sausio 18 d., 1944 m., St. Ag
nės par. bažnyčioje (VVashte- 
naw Avė. ir Fershing Rd.).

Kviečiame visus gimines ir 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu tm mumis pasimelsti 
už a. a. Edmundo sielą.

Nuliūdę: hm,toris* Vertmlka,
duktė .Vgnes. brolis VValter ir 
visos kitos Giminės.

JONAS.
KAMINSKAS

Gyveno 840 W. 34th PI.

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.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kairį 
NAUJĄ savo1, 
dirbtuvėj. Di-. 
delis paslrin-' 
kimas visokių 
spalvų apdaa 
galų.

• • •

Didelis žmogaus privalu
mas mokėjimas išklausyti 
priešingą nuomonę, nors ji 
būtų ir klaidinga.
PIRKITE KARO BONUS!

Mirė sausio 16 d., 1944 m.,
1:30 vai. ryte, sulaukęs 66 
metų amžiaus. -

Kilo iš Utenos apskr., La
banoro parapijos, Prudiškių 
kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
. draugų VValter VVericką, ir kl. 

tus draugus ir pažįstamus.
Kūnas pašarvotas Mažeikos 

koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, sausio 20 d. iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į Sv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos' už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Draugai ir Pažįstanti.

Laidotuvėmis rūpinasi W ai
tra- Wcriekas

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefoftai 
'YARds 1138—1139

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJA1
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

AUKŠ
ČIAI!

SPRINGSAI jūsų parlor 
| seto yra tokie, kaip ma

tote. Bet dabar tokių jau
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 WEST ROO8EVELT ROAD

JUOZAPAS
KERSNAUSKAS

Gyveno 10723 8. Mlchlgan Av.

Mirė sausio 14 d., 1944 m., 
12:45 vat. p. p., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
_ Amerikoje išgyveno 40 ni.

Paliko didelame nuliūdime 
moterį Barborą, augintinį Srgt. 
Vincentą Karvelį (Ū. 8. Ar-
my), pusbrolį Aleksandrą Der- 
vlnską Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Rūdas pašarvotas Uu'IihwIcz 
koplyčioj, 1075S 8. Mlchlgan.

laidotuvės įvyks antradienį, 
sausio 18 -d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų
šventų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už Velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
sim lero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose laidotuvėse.

>ėtillū<lę: Moteris. Augintinis, 
Pusbrolis Ir Giminė*.

Lald. direktoriai Lachawlca 
Ir Hflnal, tel. Pullman 1270 Ir 
Ganai 2GI5„

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTŲ KOMISĄ

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams Dilna nntr-nkinima

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TRVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6102

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ j&lAJUA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9090 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBIJLANCn Dieną Ii Natoj

BOUTB HKBMITAGB AVENUB

Tel. YARDS 1T41--I742
4S82-M SOUTH OALIPORNIA AVENUB 

TeL LAFayette 0727
&ADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Plrmad Ir Ketrtrtad. vak. 

ii etotiee WGE8 (1890), M Povilu ftaltimieru.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

M Firma Virš 50 Metų
Toe Pačios Šeimos

»I

PER8ONAUZED MEMOK1ALĘ AT NO ADDITIONAL COSTI 
PART1CULAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODCOT1ON8 

D18TRIBUTOR8 OF THE FAMOU8 MONTEIAO GRANITE 
Moet Bes utį f ui—Mort LMdurlng—Strongeat—Best In The World. 

BUY U. S- WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 

KREIPKITCS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3045 Tek REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Uhicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
8319 LITUANICA A V B.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1136—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

10756 S. MICUIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M* PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĘ._________________________ «Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAUFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

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

______________________________________ Telephone YARDS 1419______________________________________

L L ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781
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laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

Žymus veikėjas Dėdės Šamo 

kariuomenėje

Corporal Jonas Andruska 
gimė birželio 18 dieną, 1924 
m., Chicagoje. Baigė švento 
Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos pradinę mokyklą ir 
St. Leo High School. Pri
klausė prie St. Leo Band ir 
kelis kartus buvo pirmoje 
vietoje klarnetų solo kontes- 
tuose. ei

Jis buvo draugiškas darb
štus ir visų mylimas. Pri
klausė prie parapijos choro, 
Jaunimo Klubo, Šv. Vardo 
Draugijos; taip pat per du 
metus buvo parapijos komi
teto narys ir leidėjas para
pijos savaitinio laikraštėlio.

ing buvo paskirtas dirbti 
Hq. ofise ir rašo, kad yra 
labai patenkintas savo pa
skyrimu. Taipgi rašo, kad ir 
tenai priklauso .prie choro ir 
sako jaučiasi kaip namie.

Jonas gyveno su savo tė
vais ir sesutėm, kuriuos jis 
dabar tankiai aplanko savo 
laiškais po adresu 12311 
Emerald Avė., Chicago, III.

Žuvę kareiviai karo
frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį pranešė 90 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardžių, kurie žu
vo Azijos, Centro Pacifiko, 
Europos, Viduržemio, Paci
fiko ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Žuvusiųjų skaičiuje šeši 
vyrai yra iš Illinois valsti
jos, du iš Indiana, trys iš 
Michigan ir du iš Wisconsin.Corporal Jonas Andruska

* * ,♦
Prieš išvykstant į kariuo

menę per nepilnus du metu 
dirbo Riverdale Lumber Co. 
ofise. Buvo visu mėgiamas 
ir dabar rašo, kad dažnai 
gauna laišku ir dovanų nuo 
draugų darbininkų.

Išvyko j kariuomenę 1943 
m., gegužės 21 dieną, buvo 
išsiųstas į Camp Walters, 
Texas, kur ir dabar randasi. 
Pabaigęs savo basic train

Katalikę mergaičių 
skaučių vajus

Chicagos arkivyskupijos 
katalikių moterų taryba 
sausio 14 dieną (pereitą 
penktadienį) pradėjo vajų 
suorganizuoti katalikių mer
gaičių skaučių būrius. Kata
likių mergaičių skaučių va
jus tęsis iki vasario 8 die
nos. Vajus bus vedamas Chi
cagos parapijų salėse, ir ar
timose kauntėse.

Sudriko HodornUka Knuturt

Pilnu* dideli* paeirinkima* na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tu. Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
■u Rakandų Krautuve po vienu 
ntogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

Jos. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Pro<ramal leidfttaml 
Budriko Krautuvė* p«r 14 matu;

WOFI, lOOO k. Rekmaritenlo va
kare ®:JU> t alumi*.

WHFO KIMI k. Rrlrlrtadlmlo 
vakare 7

DIDVYRIS KAPELIONAS

Kun. S. J. Meany, S.J., kapelionas U. S. 165 infanterijos 
pulko (“Fighting 69th of New York”) San Francisco li
goninėj sužeistas mūšiuose Makin saloje. Jis apdovanotas 
Silver Star ir Purple Heart ordinais. Dešinėje lt. Col. Tho
mas L. McKenna. (NCWS-Draugas photo)

Svarbūs patarimai

Moterų vadė reikalauja, kad namuo
se būtų šventi paveikslai• *

VVashington. — Popiežius:narname kambaryje; valgo-
Pijus XII kreipės į žmones; majame kambaryje turėtų 
prašydamas, kad specialiai būti Paskutinės Vakarie-

Šiurpus įvykis

Nušovė gatvėje
PARTNERIS MIRĖ, KAI 
SUŽINOJO LIŪDNĄ ŽINIĄ
Benjamin “Zooky” Zucker- 

man, 49 metų amžiaus, West 
Sidės gemblinimo caras, pe
reito penktadienio vakare 
buvo nušautas ginkluoto vy
ro prie jo namų fronto, 4042 
Wilcox str.

Ben Glaser, 60 metų am
žiaus, Zuckerman’o * senas 
gemblinimo partneris, sukri
to ir mirė nuo širdies ata
kos, kai sužinojo apie Zu
ckerman’o nušovimą.

Zuckerman’o žmona Fran- 
ces išgirdo šuvius ir išbėgo 
į lauką. Jinai su giminėmis 
savo vyrą nuvežė į ligoninę, 
kur buvo pranešta, jog jis 
mirė.

Du vaikai matė prie savo 
namų, 4029 Wilcox, kai koks 
tai vyras šovė į Zucker- 
man’ą, ir paskui įsėdo į au
tomobilį ir nuvažiavo.

Ieškomi nužudymo moty
vai.

būtų meldžiamasi už teisin
gumą, meilę ir pastovią tai
ką. Į šį popiežiaus prašymą 
atkreipdama dėmesį Mrs. Ar
thur J. Fournie, namų šven
tovės komiteto vedėja, na
cionalinėje moterų katalikų 
taryboje, ragina savo komi
teto nares, kad gyvenimas 
ir namai būtų Dievui pa
švęsti.

Ji pastebi, jog toks namų 
dedikavimas (paskyrimas) 
padeda pagrindą teisingu
mui ir pastoviai taikai.

Mrs. Fournie padavė min
tį, kad būtų krikščioniškas 
ženklas kiekviename namo 
kambaryje.

Mrs. Fournie pataria lai
kyti šventus daiktus gyve-

Buvo nukentėję
Brolis ir dvi seserys buvo 

apsvaiginti nuo nuodingų 
gazų, kurie kilo iš anglių < 
pečiaus, jų apartamente, 
1728 S. Halsted. Jie buvo 
atgaivinti ugnegesių. Nu
kentėję buvo šie asmenys: 

Harry Kohn, 34 metų, Miss 
Ida Kohn, 32 metų, ir Miss 
Anna Kohn 29 metų.

Mažiau sunaudota
. Washlngton. _ 1943 me
tais gruodžio mėnesį vatos 
buvo mažiau suvartota, ne
gu gruodžio mėnesį, 1942 
metais. Apie tai pranešė 
Census Bureau sausio 14 
diena. , I I U I <1

Vaizdas iš karo

Amerikietis pasakoja kaip jis išvengė 
japonų per 38 dienas saloje

Lt. Hugh Barr Miller, vie
nas iš išsigelbėjusiųjų liepos 
4 dieną iš sutorpeduoto nai
kintuvo Strong, papasakojo 
pereitą penktadienį (sausio 
14 d.) kaip jis išvengė japo
nų per 38 dienas Arundel 
saloje, Pietų Pacifike. Jis 
užmušė du japonų kulko
svaidžio įgulos karius ir sar
gybinį, iš penkių vyrų, pirm 
negu jis buvo pastebėtas 
marinų lakūno, kuris atsiun
tė kitą lėktuvą jį išgelbėti.

Lt. Miller yra 33 metų 
amžiaus, gyveno Tuscaloosa, 
Ala. Dabar jis yra paskirtas 
prie Gunnery mokyklos, 
Damneck, Vą.

Po Strong nuskendimo 
jis ir dvidešimt du kiti sėdo 
į gyvybės tinklą (life net) 
ir keturias dienas plaukė į 
Kulos įlanką. Septyni vyrai

atplūduriavo į krantą, Miller 
gavo granatų ir maisto. 
Granatos buvo naudojamos 
japonus naikinti. Rugpiūčio 
16 dieną patrolinis pilotas 
pamatė Millerį ir netrukus 
po to jis buvo išgelbėtas.

36,000 žuvo karo fab
rikuose per du metus
Per pirmus du karo metus 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių karo industrijose buvo 
4,500,000 nelaimių, skaitant 
nuo pirštų nubraižymo iki 
mirties, 36,000 asmenų buvo 
užmušta ir 200,00 sužalotų.

Todėl registracija kitos 
serijos saugumo kursų dėl 
darbininkų prižiūrėtojų pra
sidės nuo pirmadienio (sau-

. , šio 17 dienos) iki penkta-bande plaukti j krantą ant dienįo
skeveldrų, kad pranešus apie 1 
kitų nelaimę. Dešimt kitų 
mirė nuo sužeidimų. Dar du 
mirė pakrantėje. Po savai
tės, kai pasiekė krantą, Mil
ler manė, kad jis mirs nuo 
vidujinių sužeidimų ir pa
siuntė tris kitus surasti 
amerikiečių linijas. Jie pa
klydo. Po trijų dftnų vėliau 
jis rado šaltinį ir kokanosų 
ir valgė pirmą kartą per 15 
dienų.

Japonų lakūnas pamatė 
Millerį ir jis buvo sužeistas, 
kai kulka atšoko nuo ak
mens. Rugpiūčio 2 dieną PT

nės paveikslas; paveikslas 
Šventos šeimos turėtų būti 
tėvų miegamajame kamba
ryje; Kristaus Kūdikėlio ar 
Angelų paveikslas turėtų 
būti kūdikių kambaryje; šv.
Aloyzo, Šv. Pranciškaus ar 
Šv. Jono Bosko paveikslas 
privalėtų būti jaunuolių 
kambaryje; ir šv. Panelės 
paveikslas turėtų rasti vie
tos mergaičių kambariuose.
Ji taip pat pataria, kai vir
tuvėje būtų katalikiškas ka-j laivo įgula pašovė japonų

Mirties sprendimas 
įvykdytas elektros

. kedėje
Columbus, Ohio. — Louis 

Vernon Hand, 17 metų am
žiaus, pereito penktadienio 
vakare (sausio 14 d.) mel
dės, kai jam Ohio State ka
lėjimo elektros kedėje buvo 
įvykdytas mirties sprendi
mas.X*

Louis Vernon Hand buvo 
padėtas į elektros kėdę už 
tai, kad jis užmušė Richard 
Stober, 6 metų amžiaus vai
ką, savo darbdavio sūnų, lie
pos 3 dieną, 1943 metų.

Jaunuolis buvo pririštas 
kedėje 8:01 vai. vakare, ir 
buvo pranešta po 7 mi
nučių vėliau, kad mirė.

Hand, kuriam atsakė pa
sigailėjimo gub. John W 
Bricker, buvo susitelkęs, kai 
jie prisiartino prie mirties 
kėdės. Jo malda buvo girdi
ma mirties kambaryje.

lendorius.

Trys vagys
Trys vagys sučiupo Wayne

Addison, mėsos pardavėją, 
jo įstaigos fronte, 3840 So. 
Emerald avė., ir privertė jį 
važiuoti į 32-tą gatvę ir 
Normai avė., paskui paėmė 
$900 lr jo automobilį.

Pirmadienis, sayslo 17, 1944

Registrantai gali pasira
šyti nuo 7 iki 9 vai. kiek-, 
vieną vakarą šiose vietose: 
John Marshall Law School, 
315 Plymouth ct.; Austin 
High School. 231 N. Pine 
avė.; Englewood Y M C A, 
6545 So. Union avė., ir Lane 
Technical high school, 2501 
Addison str.

Pamokos prasidės sausio 
31 dieną miesto mokyklose.

VI ■ ■Kiaušiniai
Kiaušiniai valgiui buvo 

pradėti naudoti 1820 metais
laivą. Kai japonų lavonai v prieš Kristaus užgimimą.

Mautoklt arai* nuo karėto pro- 
ao. Prljunaklt pirmiau (trata 
prie proao, o paaklau prie elrk- 
troa. lAJunirklt nuo elektroa pir
miau. o paakul lė proao Jei 
drata įkalėta, tuojau prldunklt 
proaų Ir dratų aavo talaytojul 
patikrinti. IAJITNOKIT PRORĄ 
IŠEINANT IA KAMBARIO

raeitir- 
klt tikrų tain- 
peratOr* kiek
vienam d r a- 
hullul.

Nemyklt lemyn. 
Karėti* — ne 
apaudlmaa lėly- 

glna drabulioa

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Karo Dirbtuvėm* Reikta F.lektroa— 
Nandoklt ISmlntingai!

Presui atėalue. 
padėkit ten kur 
dulkių neprlet- 
rinka

X Prelatas M. Krušas va
kar grįžo namo iš Cleveiand, 
Ohio, kur buvo nuvykęs da
lyvauti a. a. A. Smetonos 
laidotuvėse.

X Dr. S. Biežis, dalyva
vęs a. a. A. Smetonos laido
tuvėse, Cleveiand, Ohio, grįr 
žo kupinas įspūdžių, kuriuos 
žada parašyti “Drauge”. Pa
sak jo, Cleveiand miestas 
parodęs velioniui, o per jį ir 
visai Lietuvai didelės pagar
bos.

X A. Skiriui išleisti į ka
riuomenę Ateitininkų drau
govė šį vakarą Dariaus-Gi-r 
rėno salėj ruošia vakarą. A. 
Skirius yra dirbęs “Drau
ge”, buvęs “Vyties” redak
torium, baigęs radio-televi- 
zijos kursus. Pastaruoju lai
ku dirbo J. Budriko krautu
vėje.

X Nikodemas Saldukas, 
salezietis vienuolis, šiomis 
dienomis įšvęstas kunigu 
Colombijoj, Pietų Amerikoj. 
Jis yra dienr. “Draugo” ben
dradarbis ir dėlto, pasiekusį 
kilnaus pašaukimo* tikslą, re
dakcija nuoširdžiai sveikina.

X J. Kersnauskienė, 1617 
S. 49 Ct., Cicero, po sunkios 
ligos jau parvežta iš Mother 
Cabrni ligoninės namo ir 
kasdien eina stipryn.

X Bruno Tervainis, Joe 
Stegwell ir marinas Roy 
Bovshis Iš Town of Lake, 
kaip pranešama, buvę daly
viai amerikiečių invazijos 
Tarawa saloje, Pacifike, kur 
buvo didžiausi mūšiai. Visi 
dėkoja Dievui, nes išliko 
sveiki.

X Liet. Vyčių 36 kuopa, 
Brighton Park, dabar veda 
naujų narių vajų. Šiomis die
nomis jau įsirašė trys nauji 
nariai: F. Urnežaitė, A. Ru
dokas ir J. Kazakauskas- 
Kass, savininkas jewelry 
krautuvės, 4016 Archer Avė. 
Visas Brighton Park jauni
mas kviečiamas įsirašyti.

X Bridgeporte bus kepa
mi blynai Užgavėnių vakarą, 
vasario 22 d., parapijos sa
lėj. Už įžangos 25c atsilan
kę galės privalgyti blynų, 
kiek tik kas norės. Blynų 
kepimą ruošia ARD 2-ras 
skyrius.

X Alf. Paukštis, sūnus 
b:znierių, valgomųjų daiktų 
krautuvės (4069 S. Sacra
mento Av.) savininkų Pauk
ščių, įstojo į militarę tarny
bą. Jis lankė Tėvų Marijo
nų kolegiją, Thompson, Conn.

X Teresė Pukelytė, duktė 
Jurgio ir žinomos veikėjos 
Julės Pūkelių buvo parvy- 
ku8 namo paviešėti ir pasi
džiaugti su tėvais. Ji lanko 
Šv. Pranciškaus Akademiją, 
Pittsburgh, Pa.

X Kun. Ant. Martlnkus, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas, praneša, kad ka
lėdinė auka toj parapijoj 
šįmet buvus rekordinė, bū
tent surinkta $1,879.16. To
kios gausios švenčių aukos, 
sako, čia jokiais laikais nė
ra buvę.




