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the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Britai kariai persikėle per Garigliano upę
Britai persikėlė per Garigliano upę
Nežiūrint opozicijos, įsteigė 3 pozicijas

Trečioji pozicija įsteigta

HULL MATĖSI SU LORD HAL1FAX
Rusų 'taikos' kaltinimas lieka misterija
WASHINGTON, siusią 19 Duota suprasti,

—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull šiandien tarėsi su 
britų ambasadorium Lord 
Halifax apie Maskvos “tai
kos ieškojimo’’ kaltinimą, 
užmestą Anglijai. Po jų kon 
ferencijos sužinota, jog nei 
Amerikos nei Anglijos vy
riausybės nežino koks buvo 
rusų tikslas kaltinti Angliją, 
būk du jos atstovai taręsi su 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministru dėl atskiros taikos.

KARO TRANSPORTO LĖKTUVO KATASTROFA

*»* «

jog abi 
vyriausybės nerimauja dėl 
Pravdos nepamatuoto kalti
nimo, kadangi tas nė kiek 
nepadedi Išvystymui harmo 
ningų santykių tarpe vaka
rinių valstybių ir Rusijos.

Sakoma taipgi, jog Lord 
Halifax tuo reikalu anksčiau 
matęsis su Prez. Rooseveltu.

Savo pusvalandžio pasi
kalbėjime Hull ir britų pa
siuntinys ta’pgi palietė Len
kijos-Rusijos krizę.

Spėja apie Rusijos 
paleisto gando tikslą
WASHINGTON, sausio 19 

—Prez. Rooseveltas savo 
spaudos konferencijoje sakė 
jis tiek pat nesupranta Prav 
dos “atskiros taikos” pra
nešimo, ir sekretoriui Hull 
pareiškus, jog tiai yra mis
terija, kiti pusiau oficialūs 
sluoksniai daro spėjimus kas 
link Stalino tikslo. Jie yra:

Kariniam laimėjimui esant 
užtikrintam, Stalinas mano 
vienas vesti visus reikalus 
liečiančius rusus Europoje, 
jų tarpe rusų valdymas Lie
tuvos, Latvijos, Estijos. Len 
kijos, Balkanų, ir Vokieti
jos. /

Tiesioginis perspė jimas 
Anglijai ;r Amerikai, jog 
Rusija nenori, kad jos mai-

Sako rusai-vokiečiai 
veda taikos derybas
NEW YORKAS, sausio 19 

—NBC korespondentas Stok 
holme šiandien pranešė, jog 
Stokholmo laikraščiai at
spausdins žinią, kuria sako
ma Hitleris pasiuntęs pusiau 
oficialius atstovus Ankaron 
vesti atskiros taikos derybas 
su Rusijos diplomatais. Tie 
raportai, anot koresponden
to, bus kredituoti Ženevos 
La Suisse laikraščiui.

Korespondentas pab rėžė 
tai, jog manoma, kad tas 
raportas yra vokiečių propa
ganda išnaudojimui Pravdos 
paleisto gando, kad dar la
biau suskaldyti sąjunginin
kus.

Raportas toliau sako, kad 
vokiečių dplomatinis planas

šytusi Lenkijos sienų klau-1M4 metaras mmato atakir. 
Simo ar kitų teritorinių gin- y Rugiją nuQ vakarinių vaI. 
čų sprendime ar išrišime. 9tybių ir baigja sakinhli jog

“1939 metų susijungimas su 
Rusija gali būti pakartotas.”

Stalinas nutaręs dš ekono
minio taško santykiauti su 
Amerika vieton su Anglija 
nors kuriam laikui po karo, 
einant manymu, jog Anglija 
bus Rusijos svarbiausias 
oponentas Europos domina- 
sijai.

HULL TYLI APIE 
HITLERIO PRIEGLAUDA

VVASHINGTON, sausio 19 
—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull atsisakė užginti ar 
patvirtinti raportą, būk vo
kiečiai agentai Argentinoje 
ruošia pokarinę prieglaudą 
Hitleriui.

Tas pats raportas sakė 
State • Departamentas turi 
informacijos iš Argentinos, 
jog Vokietija pravedusi pra
eito birželio mėnesio sukili
mą, kurio pasėkoje įsteigta 
dabartinė militarinę Argen
tinos vyriausybė.

Britai protestuoja dėl 
ispanu Rusijos fronte
LONDONAS, sausio 19.— 

Užsienių reikalų sekretorius 
Anthony Eden šiandien pra
nešė parliamentui, jog An
glijos ambasadorius Ispani
jai, Sir Samueli Hoare, bu
vęs instruktuotas protestuos 
ti Ispanijos vyriausybei už 
tai, kad tam tikras skaičius 
ispanų savanorių vis dar te
bekovoja šalia nacių Rusijos 
fronte.

PIRKITE KARO BONUS!

A KALENDORIUS
Sausio 20 d.: šv. Fabijo

nas ir šv. Sebastijonas; se
novės: Jurgūnas ir Germė.

Sausio 21 d.: šv. Agnietė: 
senovės: Deimantas ir Ligi- 
tia.

ORAS
Dalinai ūkanota, šalčiau.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 19.—Penkto
sios armijos britai kareiviai, 
žygiuodami per d idelę mor- 
tarų ir kulkosvaidžių ugnį, 
persikėlė per Garigliano upę 
trijose vietose aplink Appi- 
jos kelią, kuris per šimtme
čius buvo svarbiausias pa
kraščio vieškelis Romon.

Štabo pranešimas sakė 
ataka buvo pradėta 9 vai. 
vakare pirmadieny, ir visos 
trys pozicijos skers upės 
buvo įsteigtos nežiūrint di
delės priešo opozicijos. Ga
rigliano upė randasi 80 my
lių į p:etryčius nuo Romos. 
Pirmas persikėlimas buvo

Aštuoni asmenys žuvo, kuomet karo transporto lėktuvas, skrisdamas virš Oakland,,' padarytas prie Suio mieste- 
Calif., smogė į vieną namą. Ne tik šis namas nukentėjo, bet buvo padegti ir kiti šąli- lio 7 mylios nuo Tyrenijos

» ■

mais esantieji namai. (Acme-Draugas telephoto)

U. S. KARIAI PASIVARĖ PIRMYN 
Iš SAVO ARAWE POZICIJOS

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, galų, šiaurvakariniam sekto-
N- Gvinėjoj, sausio 19. — 
Gen. MacArthur komunika
tas sakė Amerikos 158-tojo 
pėstininkų dalinio kareriviai 
sekmadieny pavarė japonus 
atgal 1,000 jardų nuo ameri
kiečių laikomos pozicijos 
prie Arawe, N. Britanijoj. 
Dalis priešo baterijos ir 28 
kulkosvaidžių lizdai buvo 
suimti, ir 139 japonai už
mušti.

Sąjungininkų lėktuvai to
liau tęsė savo atakas ant 
japonų laivų. Didieji bombe
riai padegė japonų 9,000 to
nų transporto laivą Ambon 
uoste, prie Ambonios, į va
karus nuo N. Gv’nėjos, ir 
numušė tris riš aštuonių prie
šo lėktuvų.

Toli skrendą sąjungininkų 
naikintuvai prie Tanimbar

ry, nuskandino du japonų 
pakraščių laivus, ir padegė 
2,000 tonų transporto laivą 
pire Admiralty salų, 380 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Rabaulo, svarbiosios N. Bri
tanijos bazės, kurią japonai 
bando sustiprinti.

Kiti bomberiai numetė 120 
tonų bombų Hansa įlankos 
apylinkėje, 100 mylių į šiau
rę nuo Madango, N. Gvinė
joj, kurii yra svarbi japonų 
laivų bazė, ir, gal, sekantis 
amerikiečių ir australiečių 
kariuomenių objektas.

Tokyo radio pranešimas 
sakė japonų laivyno lėktuvai 
vakar atakavę sąjungininkų 
pozicijas Pilelo saloje, ir 
Arawe. ir sužaloję 5 sąjun
gininkų lėktuvus.

Išveža tūkstančius 
prancūzu Vokietijon
BERNAS, sausio 19.—Geš 

tapo ir Vichy policija šiuo 
laiku sugaudo tūkstančius 
jaunų prancūzų priversti
niems darbams Vokietijoje. 
Anot pranešimo, 52 vagonų 
traukinys, vežąs 4,000 pran
cūzų, pervažiavęs per Mont- 
beliard stotį. Dauguma tų 
vyrų buvo iš centrinės Pran 
cūzijos, kur kalėjimai buvo 
Ištuštinti.

GESTAPO AGENTAI 
COPENHAGENE

GRIUVO DIDELIS TILTAS

RIO DE JANEIRO, sau
sio 19.—Žinios iš Porto Ale- 
gre sako didžiulis tiltas 
3kers das Antas upės, Rio 
Grande do Sul provincijoje, 
sugriuvo, ir daug asmenų 
žuvo ir sužeista. Tas t ilta a 
buvo vienas didžiausių Pietų 
Amerikoje.

Pageidauja darbininką mobilizacijos
VVASHINGTON, sausio 19 

—Kalbėdamas prieš Senato 
militarinių reikalų komite
tą, karo sekretorius Henry 
Stimson sakė darbininkų ne
rimas naminiam fronte grę
sia kareivių moralei, ir ra
gino priimti darbininkų mo
bilizacijos įstatymą ir tuo 
“sulyginti” visų pilieftų ka
rines užduotis. Samsonas 
sakė kareiviai karo frontuo
se reikalaują, kad visi ame
rikiečiai apsiimtų tokią pat

atsakomybę, kokią apsiima 
kareivis, tarnaudamas savo 
kraštui.

Anot Stimsono, nesenai 
daryti angliakasių ir gele
žinkelių bei plieno darbinin
kų streiko grąsinimai sukė
lė kareiviuose pasipiktinimą 
ir neteisybės jausmą.

Stimsonas taipgi pareiš
kė, jog šis karas tęsis daug 
(ilgiau negu praeitas didysis 
karas.

Rabaul ir Kavieng teks 
alianfams—Carney
PIETŲ PACIFIKO jėgų 

štabas, sausio 19.—Admiro
las Robert Carney šiandien 
įspėjo japonus, jog sąjungi
ninkai sekančiai “eliminuos” 
jų Rabaul bazę, N. Britani
joj, ir Kavieng bazę, N. Ire- 
landijoj. Carney sakė tose 
bazėse randasi 100,000 japo- 
nų. Jis nurodė taipgi, jog 
Nauru sala, tarpe Solomonų 
ir Gilbertų, irgi bus greit 
atimta iš japonų.

prie Argento, beveik pačiam 
krante, kur vokiečiai tankais 
kontratakavo, bet negalėjo 
pavaryti britus anapus upės.

Ši nauja ofensyva prie pa
kraščio įvyko amerikiečams 
ir prancūzams kareiviams 
bebandant taip padinamą 
Gustav liniją aplink Cassino, 
20 mylių nuo Garigliano 
upės žiočių. Amerikiečių pa- 
trolės jau buvo pers kėlu- 
sios per Rapido upę Cassino 
apylinkėj, bet buvo priversti 
pasitraukti ir raportuoti, jog 
vokiečiai matomai ruošia 
savo apsigynimą vienai ar
šiausių kovų Italijos fronte.

Penktos Armijos fronte 
esant giedrai ir šaltai, lie
tus permirkę visą aštuntoskranto, ant kalno 500 jardų 

už upės. Pranešimas sakė1 armijos frontą prie Adrija- 
ten vis dar vyksta aštrios ,tiko. Kanadiečiai kareiviai 
kovos. .pasivarė pirmyn prieš dide-

Antra pozicija buvo įsteig 
ta pagal geležinkelio liniją 
einančią iš Capua į Romą, 4 
mylias nuo kranto.

lę opoziciją ir užėmė kelias 
pozicijas, bet nacių kontra
takos privertė juos pasi
traukti.

Padegė naciu padangų Slavai sugavo naciu
dirbtuvę Prancūzijoje
BARCELONA, sausio 19. 

— Šiandien sužinota, jog 
gaisras sunaikino didelę pa
dangų (tajerų) dirbtuvę Gre 
noble, Prancūzijoje, kuri dir
bo naktį ir dieną, kad apžil
pinti Vokietijos kariuomenę 
padangomis, padarytomis iš 
sintetinės ir atnaujintos gu-

STOKHOLMAS, sausio 19 mos. Manoma gaisras kilo iš 
—Laisvos Danijos žinių agen priežasties paslėptų padegan 

čių bombų.tūros pranešimu, 5000 vo
kiečių geštapo agentų vakar 
traukiniais mr laivais sugu
žėjo į> Copenhageną iš Čeko
slovakijos ir Belgijos.

motorizuotą diviziją
LONDONAS, sausio 19.— 

Maršalo Josip Broz štabo 
pranešimas sakė jugoslavai 
partizanai sugavo vokiečių 
motorizuotą diviziją iš 400 
vežimų prie Lipovac, vaka
rinėj Bosnijoj, ir smarkūs 
mūšai dabar vyksta kalnuo
se prieš apsuptus nacius ir 
antrą diviziją, kuri buvo pa
siųsta pagelbėti pirmąjai.

Toulouse laikraščiai rat- 
sipaudė nac’ų pranešimą apie 
devyniųi prancūzų sušaudy
mą už šaudymą į nacius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ALŽYRO — Nacių val

domas Romos radio pranešė, 
kad sąjungininkų lėktuvai

RUSAI SUMUSE 7 NACI U DIVIZIJAS 
LENINGRADO FRONTE

žiausiai vandens. Nėra są- 
LONDONAS, sausio 19.—'rintas vokiečių linijas. Mas-Į jungininkų patvirtinimo 

Savo dienos įsakyme, marša- kvos radio pranešimu, Bal- šiam pranešimui, 
las Stalinas pranešė, jog ru- tijos laivyno lėktuvai dabar
sų kariuomenės, pralaužu- padeda kariuomenėms. Stor- 
3I08 didelę spragą vokiečių movik lėktuvai apšaudo vo-

Žemės drebėjime 2,000 
žuvo; 4,000 sužeista
BUENOS AIRES, sausio

19. — Oficialus praneš1 m aa 
sakė San Juan įvykusiam 
žemės drebėjime šeštadieny 
žuvo 2,000 asmenų, o 4,000 
buvo sunkiau sužeisti.

linijose Leningrado fronte, 
pasivarė pirmyn tarp 7 ir 
12’/2 mylių ir užėmė nacių 
tvirtovę Krasnoje Selo, 15 
mylių į pietvakarius nuo Le • 
ningrado.

Anot pranešimo, irisai nu
galėję septynias vokiečių 
pėstininkų divizijas ir suė
mę didelę dalį priešo artile
rijos, kuri sistematiškai ap
rūdydavusi Lėni n g r a d ą. 
Rusai savo ofensyvos metu 
taipgi užėmė svarbų vieške
lių centrą, Rokšą.

Pranešimas iš Maskvos 
sakė didžios:os rusų kanuo- 
lės Kronstadt saloje, Suomi
jos įlankoje, į vakarus nuc 
Leningrado, apšaudo sustip

IŠ WASHINGTONO. —
Amerikos laivyno lėktuvai

, . v. . . „ 77 . prieš dvi dienas atakavo ja-kiečių apkasus nr rakietomiK ... «
ponui laikomas Caroiine sa-

likviduoja opozicijos lizdus.”
Rusams besivarant į pie

tus nuo Oranienbaumo, kiti 
rusų daliniai Volkovo fron
te atakuoja į šiaurę nuo Nov 
gorodo, 100 mylių į pietry
čius nuo Leningrado, tarpe
Umen ežero dr Baltijos. Vo
kiečiams šiauriniam fronte 
ir taip negera, kadangi kita 
rusų ofensyva gręsia jų po
zicijoms apie Novosokolniki.

Vatutino kariuomenės cen 
triniai dal'niai užėmė Slavu- 
ta miestelį), kuris randasi 
ant Varšuvos-Berdičevo ge
ležinkelio linijos ir Gorino 
upės, 32 mylias į pietryčius 
nuo Rovno.

las. Ypatingas taikinys bnvo 
Kusnye a tol i s. Armijos lėk
tuvai dar kartą puolė Mili 
atolį, Marshall salyne.

Iš MASKVOS—Rusų žur
nalas “Karas ir Darbininkų 
Klasė” rašė, jog dabartinė 
Lenkijos vyriausybė suside
danti iš tų žmonių, kurie 
prieš karą pataikavo Vokie
tijai. Manoma tuo pasakoma, 
jog rusai nenori sn ja kalbė
ti.

IŠ LONDONO — Britų 
Mosąuito bomberiai sunaiki
no vieną vokiečių laivą, ir 
kitus sužalojo Norvegijos 
fjorduose.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
į Amerikos lietuviu 
visuomenę!

Artinasi Vasario šešiolik
toji, Lietuvos nepriklauso
mybes paskelbimo 26-tos me 
tihės sukaktuvės. Visi Ame
rikos lietuviai raginami jas 
iškilmingai paminėti.

Šie metai grali nulemti Lie
tuvos ateitį.

Lietuva pergyvena jau 
antrą okupaciją dabartinia
me kare. žmonės kenčia žiau 
rią nacių priespaudą ir, kaip 
įmanydami, nuo jų ginasi.

Šita vokiečių okupacija, 
gal būt pasibaigs dar šie
met, bet tuomet visu aštru
mu iškils klausimas spie to
limesnį lietuvių tautos liki
mą.

Lietuva buvo neteisėtu bū
du 1940 m. pagrobta rusų 
ir jėga, prieš žmonių valią, 
prijungta prie Sovietų Są
jungos. Sovietui valdžia, de
ja, dar iki šiol neatsisakc 
nuo savo pretenzijų į Lietu
vos ir kitų Baltijos valsty
bių žemes, nežiūrint to, kad 
ji pasirašė Atlanto čarterį, 
kuris prižada sugrąžinti ne
priklausomybę visoms tau
toms, kurios neteko joo prie
vartos keliu.

Demokratinės valstybės 
šitų Rusijos pretenzijų ne
pripažino ir, re’kia tikėtis,

visi Araėrikos lietuviai, ku
riems yra brangi jų gimto
jo krašto ateitis, yra kvie
čiami prisidėti, kuo kas ga
li, prie šSo kilnaus darbo.

Už neprtkfcuisomos demo
kratinės Lietuvos Respubli
kos atstatymą!

Amerikos Lietuviui Taryba
« *

(Aukas prašome siųsti A 
LT sekretoriui, dr. P. Gri
gaičiui, 1739 So.. Halsted St., 
Chicago, III., parašius Čekį 
arba Money Orderį ALT iž
dininko, M. Vaidylos, var
du).

šv. Mišių ir maldų 
vajus už Lietuvos 
laisvę!

KAUTYNĖSE NEŽIŪRIMA BIAURAUS ORO

Nuotbattfci iš kautynių už Cape Glouosster, New Britaine. Nežūrint tropiško čiurkš
lėmis lietaus kritimo, marinai-artileristai kanuolėmis griauna japonų įsistiprinimus. 
Tik tokiu auper-didvyr:ikumu mūsų kariuomenė išmuša japonus iš anksčiau jų pagrob
tų kalų. (Karo fotografo nuotrauka; Acme-Draugas telephoto)

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line oi

»• urnilurr
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vSHOWKOOMM LN 
UEKCHANDISE HART
For appointment call — 

KEPUSI JC 6051

_
P. Marijos par. E. St. Louis šo: “Giliai sveikiname tą tesėkime maldoje nuo vas. 

Kiekvienas lietuvis ture- šim gražiam sumanymui pri taip išganingą sumanymą...! 16 d. 1944 ild vasario 16 d.
tų šiais sunkiais tėvynės 
vergijos laikais gilioj pagar
boj ir skaisčia viltimi kelti 
akis į Gailestingojo Jėzaus 
Širdį. Mūsų tėvų žemė da
bar skausmingai vaitoja, 
nuožmių priešų nukamuota. 
Rūsča-i žygiuoja į Lietuvos 
rubežių priespauda, ugnis ir 
žiaurioji mirtis.

Taigi į darbą, visi lietu
vei! Džiugu matyti, kaip 
ltefcivfei Amerikoje sujudo, 
sukruto ir rimtai rengiasi 
did ž i a m nenutrūkstančios 
eilės šv. Mišių ir maldų va-

taria ir prisideda. Pirmai nepertrauk'amos maldos ir
Mišias jau užprašė šv. Onos 
draugija. " Kun. dr. A. Deks
nys.

Laukiam malonaus atsa
kymo nuo kitų, kurie dar 
nėra prisidėję.

aukos vajų už prikryžiuotą 
Lietuvą. Visos katalikiškos 
draugijos sukruskite! Veik
lus Brocktono M. A. skyrius 
jau suorganizuotas kasdien 
per metus melstis ir suko-

Jau beveik visų šv. Kaži- tla Ltstnvos laisvę

nepripažins niekuomet. Bet
kad Lietuva J"* LletoVos •)auyra pavojus,

gtali \vireti jėgos politikos 
arka, jeigu demokratinis pa
saulis neparodys tokio pat
pasiryžimo ginti savo prin-t _ .
cipus. kokį parodo agreso-. Prte MUi>» * Matdl’ Va‘ 
riai siekdami savo taperis- >us už LtetaTOS laisvę. H 
listinių tikslų. pirmučiausių laiškų skaito-

Mes privalome padėti Lie-lme: 
tuvai atgauti savo laisvę, nei ‘‘Apreiškimo par., Frack- 
ji šiandien neturi galimybė? ville, Pa., pasižada atlaiky- 
apginti savo teises tarptau- menui, džiaugiasi kasdien gau 
tinėje arenoje. Jos gyven- tus jūsų nustatytomis die- 
tojai desperatiškai kovoja nomis už Lietuvos laišvę.” 
prieš okupantus nacius su i Kun. kleb. S. J. Norbutlas. 
viltim nušikrityti svetimų “Bravo! Sveikinu! Prfcdė- 
jungų.. Būtų baisi tragedija, jot labai gražų sąjūdį! Viso 
jeigu po visų karo ir oku- pasaulio ginkluotosios jėgos 
pacijos metu iškentėtų bai- vilktų žaisleliu, jeigu pasau- 

senybių jie vėl patektų ver- lio vytai, moterys bei ftTer- 
govėn. ginos po Kristaus Vėliava

Jų kova bus sunki ir vi- stotų į kovą prieš žudynes

daugeli3 gerb. klebonų nuo
širdžiai atsiliepė į Maldos A- 
poštalavimo aitsiš a u k i Ui ą 

.kviečiantį visus prisidėti

si nuoširdūs Lietuvos dan
gai turės dėti didelių p&s-

miero sesučių vedamų mo
kyklų vaikai yra vajui pri
sirengę. Prisiųsta visa eilė 
prižadėtų Mišių, Komunijų, 
Rožančių, Maldų už Lietu
vos la’svę. Tarp kitų drau
gijų pasiruošusių veikti, pir 
mutinė pasirodė Gyv. Ro
žančiaus dr. Šv. Kažimiero

Nenuilstamai, karštai iš
kęs. 6058 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehOl 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—4 lr 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedčliomis susitarus

par. Phila., Pa. Valdyba ra- 2423 VVest Marąuette Road

IMS!
Maldos ir Vyrų Apaštala

vimo Centras,
St. Robert’s Hali, 
Pomfret Centre, Conn.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

16 metų patyrimas
TaL t Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akla 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dlrbtuv* 
8401 BO. HALSTED ST. 

Kampas 84th Street 
Vhlsndos aso 10 Iki 41 auo 6 Dd I 

pagal sutartį.

DABAR Yra Geriausias Laikas tlrfeH Pirmos Rūšies 
Namą Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis t 

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiūrėkite sto
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APROKA VIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 
STANLEY LTTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3633 SO. UALSTED «T. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais huo 8 vai. ryto Ud 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 6:30 valandos popiet

apsiginklavę malda. Su, 
džiaugsmu mano parapijai

tangų, kad šioje pasaulio skirtą dieną atnašausiu šv. 
katastrofoje ji išliktų gy.-. | Mišas už Lietuvos laisvę’’.

Tad minėdami Lietuvos Kun. kleb. Pr. M. Juras, 
nepriklausomybės sukaktį, “Nekalto Prasidėjimo Šv.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Pet Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W. G. Ė S. — 1390 Kilocycles

SOPHIE BARČUS

Didžiausia Lietuvių 

Jeselry Krautuvė
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius lr Deiman 
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitas
visokius auk 
dnlus daiktus 
ui PRIENA
MI AUSI AS 
KAINAS.
Turime dkielį 

p s s i r Ln kimą 
tfurtkališkų Instrumntų, Mūri 
kaliAkų Knygų, Stygų, Rekor 
dq lr ldtų visokių muzikalių 
daiktų.

Talsom Laikrodžius, Laikro- 
fčllua, Žiedus. Rašomas Plunk
snas ir -Murikalius Instrumšri- 
tus.

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MUKIU

121H ARCHER AVENUE
Pboue: LAFAYETTE 8617

Simną ir iniurnu- 
Rašomas Plunks-

&
dr. vAirusa, orr.

LIETUVIS

Manė 24 metų praktikavimas 
joSU garantavimas 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvina akių įtempimų, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudčjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tnfnb, akMdsmų akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregyitę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vsikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely aMtMmų škys atitaiso- 
aaaa ba akinių. Kainos pigina kaip

4712 South Ashland Ar.
YARDB 1873

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyriui, iŠ priežas
ties Spalvų nr regėjimo — (color 
blindness), kreipkltBs prte Minęs. 
Apsiimu išgydyti.

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, 75£3.‘
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VakAruškininKų programo, vaidinant 
“TAčKUNŲ” ŠEIMĄ ir Ją Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

<->

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pem aktų visam gyveni
mai. Saugokite )*« Įriedami Ueg- 
išminuoti Jaa modernliklauala 
metodą, kurių reg*Jlmo mokalaa 
gaU sutelkti.

SS ICDtAI PATTRIMO
Mase akintų, korte 
Sn vrią aktų įtempi

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

oProocrirttnTAi 
1301 So. Ashland Avenne 

Kampos lt-toe 
OAMAli SSM, OMeago

cjnso TALurbosi
•iffaSt'f.ft’i'k*
0* Lf t a.

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

Vardas tr
adresas

Lietuviškas
žydukas

REMKITE 
8ENĄ

LIETUVIŲ 
. DRAUGU

». KANTER, sav.
MONARCH L1QUOR
3529 So Halsted 8t 

Phone YARDS SOM
xnrxixrxn:

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

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

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEC. CALllSET 4118 Jog. M. Mnagrig, Sec’y. 8288 SO. HALSTED ST.

I (AftMiMC'

1HARGLTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
<645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Mus 2 iU 4 fa- noo 6 iki 8 vai vok. 

NedBiomis pagal sntartį
Offlea TOL YABds 4787 
Namų TeL PROapeet 1880

TbL YARds 2246

DR. C, VEZEUS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofbo TOL VlRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

Tei. YABds 6921
Bes.: KENirood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet tr 7—8 v. v. 
SekmadL, Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPohllc 7868

TeL CANaI 0257 Y
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 ild 9 vai. vakare.

TeL YABds 8146

dr. v. a. simkus *
OTVnOIAS n OHIRUBOA8

IR AKINTUS PRITAIKO 
744 VVest 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:

i Ofiao—HEMIock 5849 
Rezld.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nno 1 Iki 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

Ofiso Tel........... VIRglnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:60 Dd 8:00 vai. 
Trečiad. lr Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

Ir Penktadieniais 
HhLs 10-12 ryto, 2-6, 7-9 P. M. 

H47 S. Hhišted St, Chicago
Phteodleniaik, Trečiadieniais 

tr šeitadienisd.
Vslandoa; 8—8 popiet.

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TsL: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. TeL LAPayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
PIrnv, Antr., Ketvtr. 6 Iki 9 vak.;.

Penktad. 8:30 tt*.9:80 vak. 
šeštad. 6 vaL iki 9:80 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

PLATINKITE “DRAUGI”

A'

t



Ketvirtadienis, saus. 20, 1944
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CiBCAGO, ILLINOIS

HEIiP WANTED — VYRAI

RUSAI ARTINASI PRIE ROVNO

S

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS’’ HELP WANTET» 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpmver Oommlssinn nn 
Matymai reikalauja kad (lauru 
mas darbininku turi Jslfrytl Pa- 
Uuoaavimo Raštą (et a lement of 
arailaMlity) nuo dabartinės dar
bo (stairos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrink it ar lūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga paliuoaa- 
vtmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo (įtalpoms daug laiko.

HELP YVANTED — VYRAI

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.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

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

niais ar naktiniais šiftais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm šeštad.
8:80 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE
BUS BOYS

AteiSauktt J Colonnade KambarJ. 
EDOEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

REIKIA — PIENO IŠVEŽIOTOJO. 
Turi suprasti lenkiškos kalbos. At
sišaukite į

UNION GROVE CREAMERY CO. 
1523 N. Ridge.

Reikia
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATORIŲ 
IR SET-UP VYRŲ

Pirmos klesoa prie Brown & 
Sharpe mašinų. Puiki proga tin
kamiems vyrams.
MERKLE METAL PRODUCTS 

COMPANY 
213 N. MORGAN

FINISHERS ir PA.TOHERS prie ra
kandų. Gera mokestis.

W. J. VIGNOLA CO.
1806 W. Grand Avė. Tel. Canal 0657

DARBININKAI
Skaitykit mūsų didelį skelbimą 
8-tame puslapyje dėl geriausių 
darbų.

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.

5219 S. Western Blvd.

$340 Į MfcNESĮ
Priskaltant viršlaikį. Ptumbers ir 
Pipe Fltters. Patyrusių dirbti Sunny 
Califomia shlpyarduose. Svarbus 
drafto paliuosuojanti darbai karo 
laike ir po to. Transportacija kom
panijos apmokama. Defense namų 
randasi už žemas rendas.
REEDER-THUMM-MANCINI CO. 

4435 N. Dnmen. Chicago
Ixmg 3210

TOOL

IR

DIE MAKERS
PIRMOS KLASES VYRŲ

GERA MOKESTIS
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
GERA TRANSPORTACIJA

Northwest Metai 

Products Co. 

1619 N. Washtenaw

25 — JAUNU VYRŲ — 25
Su ar be patyrimo. Transformer As
semblers, Punch Press Operatorių Ir 
Coli Wlnders. Gera pradinė mokes
tis. užtenkamai viršlaikio. Svarbus 
karo darbai. Išmokite amatą..

GREGORT ELECTRIC CO. 
Transformer Divislon

2535 S. State St.
Matykit Mr. Gordon.

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

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

HELP WANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

STENOGRAPHERS 
TYPISTS 

COMPTOMETER 
OPERATORS

Also Severai giria for clerical 
work. Positions open for experi- 
enced giria — also some begi- 
nners. See Miss Lynch.

ALBERT PICK CO., INC. 
2159 W. Pershing Rd.

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

DIRBTUVES DARBAI 
MERGINOMS IR .MOTERIMS 

18 IKI 50 METŲ AMŽ.
Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
pakėlimas už 2 savaičių; pastovūs 
darbai, viršlaikis, mainantys šif- 
tai, apdrauda, atostogos ir kiti 
patogumai

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA 

404 E. iNorth Water St.

MERGINA — TRACER
TURI BŪTI PATYRUSI PRIE 
MAŽŲ MAŠINŲ. 44 VALANDOS 

DARBO SAVAITĖJ.

ALLBRIGHT-NELL CO.
5323 S. Western Blvd.

REIKIA 
15 MOTERŲ

Prie labai lengvų dirbtuvės darbų. 
Valandos 8 iki 4:30. Dykai trans
portacija nuo Ir Iki 63 St. gatvėka
rio. Dykai uniforma. Kava dykai 
pietų laike. Lengvi darbai šeiminin
kėms.

KREIPKITĖS PRIE MRS. PELC. 
PORTR.MOUTH 7783.

COSMETIC IŠDIRBI! JAS reikalauja 
Merginų Ir Moterų, 18 iki 45 metų: 
patyrimas nereikalinga; geros darbo 
sąlygos; 40 vai. savaitė. Laikas ir 
pusė už vlršlaik). Atsišaukite j

AMERICAN
ADVERTISED PRODUCTS

417 N. Stote St. 5th floor.

MERGINŲ

25 — JAUNŲ MOTERŲ — 25
Su ar be patyrimo dirbti naktimis. 
Transformer Assemblers Ir Coli Wln- 
ders. Geros darbo sąlygos Ir gera 
mokestis. Svarbūs karo darbai. Iš
mokite amatą.

GHEGORY ELECTRIC CO. 
Transformer Divislon 

2535 8. State St.
__________ Matykit Mr. Gordon.

TYPISTft
Patyrusi Lietuvių kalboje. Pasto
vus darbas su gera mokesčia Ir 
proga įsidirbimo. Atsišaukite į— 

2501 W. Washington Blvd.

REIKIA MOTERŲ
Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL — 
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

Išskrlstytl moterų dreses. Patyrimo 
nereikia, mes Išmokinslm Ir mokėsim 
laike mokinimo, štai Jums proga iš
mokti gerą samatą švarioj tyro oro 
dirbtuvėje.

REICH DRESS CO.
325 W. Jackson Blvd.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 387.50 J mėnes) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Rousekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
8849 Sheridan Rd

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Siuvimo Mašinų Operatorių
Darbai Per Ištisus Metus 

GERA MOKESTIS — DARBAI DIENOMIS 
GERA TRANSPORTACIJA

KING SPORTSWEAR
xlU5 N. FRANKLIN (ARTI DIVISION)

MERGINŲ
MOTERŲ

Štai tikra proga išmokti 
naudingą ir įdomų amatą su

pokariniu pastovumu.✓ _
Mes Išmokinslm 
Ir Mokėsim Jums 
Laike Mokinimo.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt”
3815 ARMITAGE AVĖ.

4150 N. KNOX AVĖ.

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

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

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 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.

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS 

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

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

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia

ATSISAUKIT PRIE 
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKU 

★
VYRŲ;

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ; 

INSPEKTORIŲ 
ASSEMBLERS 

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS. CHECKERS 

CANTEEN PAGELS.
★

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo 

★
Atnlnešklte pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS
ATDARAS

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

Matykit Mr. Danicek paaitarimui. 

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 54th Avė. Cicero

VYRŲ IR MOTERŲ
Abelnlems dirbtuvės darbams. Paty
rimo nereikia. Gera mokestis Pasto
vūs darbai. Laikas Ir pusė viri 40 
vai. Dieną Ir naktj tlftal.

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PLACE

MERGINŲ
MOTERŲ

DIRBTI SKALBYKLOJ 
PASTOVUS DARBAI 

VIRŠLAIKIS PO 40 VAL.

PRESS MERGINŲ
57c i valandą ir bonai.

Abelnų Darbininkių
55c i valandą ir bonai.

Atsišaukit asmeniškai
WAREHOUSE

EMP?A>YMENT OFISAN

NATIONAL TEA CO.
1000 N. CROSBY

VYRAI IR MOTERYS

ASSEMBLERS
Vyrų Ir Moterų—1—lengvo assembly. 
2—Vyrama apie |36 j savaitę. Mo
terims apie 127 J savaitę. 3—Po karo 
progos.
UNITED MFG. CO. 6123 N. VVestem

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS* 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atai Sau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. fieštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. f

2742 W. 36th PLACE

MOTERŲ PLOVĖJŲ 
DŽANITORIŲ

Ofisų budinke arti vidurmiesčio. 
Viršlaikio jei norite.

RAND įlcNALLY ft CO.
536 S. CLARK ST.

WABASH 0363_________

VYRŲ
IR MOTERŲ 

REIKIA
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA •

SVARBUS KARO DARBAI
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PROGA ĮSIDIRBIMUI

INTERNATIONAL
SPRING COMPANY

222 N. Washtenaw
(4 blokai į vakarus nuo Western 

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

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.
PARDAVIMUI

PIRKITE KARO BONUS!

PARSIDUODA — CROCERNE T R 
BUCERNft. Geras atakas, Uito laiko 
IMIrbtas biznis. Modernltkt ,ren»l- 
mal, prieinama kaina, naujai remon
tuota ir itdekoruota. Gyvenimui kam
bariai užpakalyje. LAFAYETTE 7886

KUISI*" TUSUSIS

N*ZI HUD »Kft
MILIS

SOVIET RUSSIA

RUMANlA

Šis miestas yra svarbus geležinkelių centras Lenkijoj. 
Rusams jį užėmus, vokiečiai atsidurtų naujose žnyplėse 
Pietų Rusijoj. (Acme-Draugas telephoto)

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Moterų Klubas užprašė šv. 
Mišias sausio 16 d. už mūsų 
parapijos jaunuolius išėju
sius Dėdės Šamo tarnybon 
ir beveik visos to klubo na
rės priėmė šv. Komuniją. 
Gražus pavyzdys. Jie reika
lingi maldos. Yra sakoma, 
kad apkasuose nėra bedie
vio. Tai galimas dalykais. 
Kuomet gyvybė kabo kaip 
ant plauko ir kiekviename 
akimirksnyje tas plaukas 
gali nutrūkti ir jokios ap
saugos iš niekur kitur nega
lima besitikėti, žmogus in
stinktyviai pasijunta silpnu
čiu, išgaruoja visos panabe- 
rijos laisvamanybės, nieko 
nebegiliuoja nei praeitos 
mokslo klasės, jis glaudžia
si prie galybės šaltinio Die
vo. Štai, kareivio laiškas iš 
tolimų Pacifiko salų savo
tėvams:%

“Dearest Mom-Dad: Kalė
dos prabėgo, tačiau jos nie
kuomet nebus pamirštos. 
Nors nuvargę nuo dienos 
sunkaus darbo, visi dalyva
vome piemenėlių Mišiose vi
durnaktyj. Laivo choras g:e 
dojo Kalėdų giesmes, o mū
sų padrė tęsė savo pamoks
lą. Ak, koks įspūdingas bu
vo tas pamokslas. Visi jau
nuoliai karštai meldėmės, 
kad greičiau pergalė būtų 
mūsų pusėj ir kad vėl galė
tumėm gyventi visi kartu. 
Geriausia Kalėdų dovana, 
kokią galėjome gauti, buvo 
tai išpažintis ir komunija. 
PIRKITE KARO BONUS!

Truputį buvau tuo atžvilgiu 
užsilikęs, tačiau negalėjau 
praleisti Kalėdų be išpažin
ties. Beveik visi ėjo prie šv. 
Komunijos. Koks gražus, ži- 
vėjantis vaizdas. Po Miš.ų 
ilgai dar nėjome gulti, šne
kučiuodami apie savuosius. 
Nors toli kūnu, tačiau širdi
mi ir siela esame išvien su 
jumis. Ačiū Dievui už tai. 
Jus mylįs “Bill”.

Klebonas kartu su vienu 
iš komiteto lanko parapiją 
ir renka aukas bažnyčios at
naujinimui ir seserų namo 
sutaisymui. Tam darbui rei
kės visos tūkstantinės. Pa- 
rapijonai duosn'ai aukoja 
tam tikslui. Pramogų pas 
mus mažai ir tos pačios men 
kos, tai parapijiečiai noriai 
sudeda reikalingą sumą pi-
r

nigų. Galų gale aukos baž
nyčiai galima atskaityti mo
kant “income taksus”. Lie
tuvos sūnų klubas beveik 
pirmutinis įteikė klebonui 
penkiasdešimt dolerių bažny
čios reikalams. Bravo klū- 
biečiai. Savųjų įstaigų rė
mimas turėtų būti jūsų ge
rų darbų programoje. Dan
gun Įžengimo parapijai tve
riantis 1906 metais tas pats 
klubas buvo pirmutinis tos 
parapijos rėmėjas ir paklo
jo $500.00 bažnyčios pirki
mui. Dabartiniai klubo vir
šininkai matyt ir supranta 
bažnyčios reikšmę kultūri
niame lietuvių gyvenime.

★ ★★★★★<<*
★ For Sale I
★ For Help 1
★ For Rentl
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper
— ERTABUHIIKD IMS —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Milžiniška driežlė
Milžiniška didelė driežlė 

(heloderma suspectum) ge
ria vandenį visu kūnu per 
odą. Randama tų driežlių 
Arizonos ir New Mexico val
stijose. Tai esanti vieninte
lė pasaulyje driežlė, kuri ga
li užnuodyti žmogų kaip ir 
gyvatė.

“Drangas” daug rašo a 
ple mūs jaunimą, kaip jis 
priešui kailin pila. Skaity
klos “Draugą”.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTU

/
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DATLY FRIEND 

2334 South Oiklry Ave. Chicago, Illino'
. PublLshod Daily, except Sundaya,

by tbe
UTHUANIAN (ATI10 IC PT.MSS SOCIETY 
A member of the Catholic I*re3» Association

36.00 per year outside of Chtcągo; $7.00 per year in Chicagr 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas" brings beat resulta.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—pašto:
Metama *........................................................................... .. $7.00
Pusei metų ..................................................-............... 4.00
Trims mėnesiams ........................................................... 2 00
Dviem mėnesiams ....................................................  150
Vienam mėnesiui ............................. 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ............................................................................... $600
Pusei metų ...................      3.50
Trims mėnesiams ..............................    1.75
Dviem mėnesiams ............................................................ 1.25
Vienam mėnesiui .................... ....’............t. .............. .75

wt» _ a —a _ ----uzsiemuose.
Metams ...................................... ........... .........................$8.00
Pusei metų ...................... ............................... •............... .. 4.50
Trims mėnesiams .............................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrąžiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisi»nčiąma tam tikslui palto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taikyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas sulia savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir Plikiai (Jei galima, raiomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar araienlikumų. Pasenusios 
korespondencijos l&ikraStln nededamos.

Entered as second-Cla^a Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1679.

Kg tai reiškia
“Pravda” yra Stalino organas. Dėl tą ką tas Laik

raštis parašo, reiktų imti už tikrą pinigą. Kas liečia 
vidaus ar užsienių politiką, “Pravda” nieko nedės be 
bolševikų valdžios žinios. Todėl to Maskvos dienraščio 
pranešimas apie anglų-vokiečių separatinės taikos de
rybas buvo ir tebėra tikra misterija. Jei niekur nebuvo 
ir nėra “pakasto šuniuko”, kodėl “Pravda” tą žinią 
skelbė! Kodėl ji nepatikrino, ar joj yra bent kiek pa
grindo ?

Vienas Vašingtono laikraščio kolumnistas “Pravdos” 
sensaciją palaikė lyg ir įtarinlu, kad ne anglai, bet gal 
patys rusai kalbasi su vokiečiais dėl separatinės tai
kos. Bet ir šiai išvadai vis tik nėra pagrindo.

Nors anglai griežtai paneigė “Pravdos” “teigimą” 
apie taikos derybas ir Maskvos spauda tą paneigimą 
pakartojo, tačiau toji misterija, kodėl Stalino organas 
užsimanė skelbti tokias insinuacijas prieš anglus, neiš
siaiškina. Gal tai bus noras sudrumsti vandenį, kad leng
viau būtų žuvauti Rytų Europos ir Balkanų “prūde” 
sąryšyje su lenkų-rusų sienų ginču ir komplikuotais 
Balkanų tautų klausimais. Ne be reikalo Didžiosios Bri
tanijos užsienių reikalų ministras Anthony Eden, va
kar darydamas pranešimą parlamentui, pareiškė, kad 
lenkų-rusų sienų ginčas yra begalo opus. Nuo jo tin
kamo išsprendimo daug pareisiąs ir visos Europos pa
dėties stabilizavimas ateityje.

Ta proga reikia pasakyti, kad po Maskvos, Kairo ir 
Teherano konferencijų Sovietų Rusija jau ne pirmą 
nesmagų ir jungtinių tautų vieningumui kenksmingą 
šposą iškerta.

Pagarba geležkeliečiams
Išrišins geležinkeliečių atlyginimo ginčą, geležinkelių 

operavimas ir tvarkymas grąžinamas atgal jų savinin
kams. Vadinas, kariuomenei neilgai teko rūpintis ge
ležinkeliais.

Ta proga reikia, sveikinti ir kompanijų ir organizuo
tų darbininkų vadus, kad jie pajėgė susitarti, tai, nėra 
Abejonės, nemažai pasitarnaus karo pastangoms.

Kariuomenė yna. sumobilizuota ir priruošta karo rei
kalams. Susisiekimo priemones ar bet kurią karui rei
kalingą pramonę karitiomenė ima į savo rAnkas tik tuo 
atveju, jei dėl streikų ir kitų kliūčių darosi trukdymai 
ir atsiranda pavojų kenkti karo pastangoms.

Vyriausybė, gavusi iš geležinkeliečių užtikrinimą, kad 
susisiekimas eis horinaliu ir patenkinančiu keliu, ka
riai, kurie buvo paskirti geležinkelių tvarkymui, atšau
kiami ir jie galės dirbti tą darbą, kuriam buvo pa
šaukti į ginkluotąsias jėgas.

"Kurmių partija”
Amerikos komunistų partijos lyderis Earl Browder 

paskelbė ieškąs savo partijai naujo vardo. Ar tik ne
tiktų Amerikos komunistams pasivadinti — “Amerikos 
kurmių partija”. Paklautite — kodėl! Todėl, kad ko
munistai, lyg kurmiai, nuolat knisa Amerikos demo
kratinę santvarką. Demokratų partija savo ženklu yra 
pasirinkusi asilą, respublikonų — dramblį, o komunis- 
jai galėtu pasirinkti kurmį. * .

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SPAUDOS APŽVALGA Hoover to" discuss1 
POSTWAR PLANNING

Ketvirtadienis, saus. 20, 1944

KEEP 'EM FLYING

=
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Lenkai apie santykius su Lietuva
Apie Lenkijos vyriausybės žygius iš Londono per sa

vo pratikėtinius Lenkijoje surasti su Lietuva bendrą kal
bą mini “N. Liet,” pereitų metų kovo 15 d šiaip;

4 ‘Lenkų radijo stotis 4 4 Swiat” š. m. 7 d. padarė pareiš
kimą dėl lietuvių lenkų santykių. Jį norim galimai tiks
liau patiekti:

— Nekaltina jos (Lietuvos) ir lenkų vyriausybė. — 
taip kalbėjo lenkų radijo stotis. Lenkų vyriausybė iš 
Londono lėktuvu Išmestuose lapeliuose pripažįsta Lie
tuvą ir gerbia jos siekimus nepriklausomai gyventi, te- 
paamerkdama tik išgamas. Lenkų vyriausybė ragina 
mus (čia kalbama apie lenkus) jau dabar surasti suta
rimą. Koks bus po karo Lietuvos ir Lenkijos bendra
darbiavimas... dar nežnom, tačiau lenkų tauta laukia, 
kad ,abi tautos būtų tikrai nepriklausomos ir kad tarp 
jų santykiai bfltų išspręsti abipusiu interesų patenki
nimu, nevengiant kompromiso... Linkim Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės, norėdami jau šiandien surasti 
bendrą kalbą”, — šitokius lenkų slaptosios radijo sto
ties žodžius persispausdina slaptasis Lietuvos laikraštis.

A,

Užstojo žydus - nukentėjo
UŽ KĄ IŠTREMTAS KUN, KRUPAVIČIUS

Slaptoje Lietuvos laikraščio “Į Laisvę” Nr. 9, 1943 
m. geg. 25 d., rašė apie žydų šaudymus Lietuvoje, at
sakydamas į lenkų šmeižtus;

“1. Per 80 procentų Lietuvos žydų išžudyta, šaudy
mams vadovavo vien vokiečiai. Juos vykdė taip pat vo
kiečiai ir lietuviškom uniformom apsivilkę padugnės — 
visokie jaukai ir jaskiai, kuriuos vokiečiai nugirdyda
vo ir leisdavo žudomuosius apiplėšti. Lietuvių tauta 
nuo tų mas'nių skerdynių atsiribojusi. Lietuvos laiki
noji vyriausybė neišleido nei vieno prieš žydus nukreip
to nuostato, nors visa lietuvių tauta jautė šviežiai pa
darytą skriaudą.* Vysk. Brizgys viešai įspėjo lietuvius 
nesutepti rankų svetimu turtu ir krauju. Lietuvių tau
tos veteranai — dr. K. Grinius, kun. M. Krupavičius ?r 
prof. J. Aleksa memorandumu, už kurį buvo ištremti,, 
protestavo Rentelnui dėl žydų žudymų iš ūkių mėtymų”.

2. Melas, kad lietuviai sudarė legioną. Ir pats lenkų 
radijas iš Londono pranešė, kad lietuvių į mobilizaciją 
atsMiepė apie vieną procentą.

Toliau laikraštis pataria'slaptajai lenkų stočiai, ku
ri darė priekaištus lietuviams, geriau įsiskaityti į slap
tąją lietuvių spaudą.

DELAWARE, 0.—Herbert Hoover! 
will leeture at Ohio Wesleyan uni-J 
versity here on the eveninr of( 
Feb. 7, speaking over a nation-1, 
wi<Je radio hook-up on “World Or-I 
ganiiaticfii After the War." ' S 
. This will be one of 15 lectures to 
be given at Ohio Wesleyan on 
postwar planning. Other speakera 
include Senator Harold Burton of 
Ohio and Francia B. Sayre, former 
high commissioner of the Philip-l 
pines, now.of^.the.State Depart-';

ImenLf - * — Į- -----------

Taupyk popietį karui
Popieris dabar darosi ly

gus su plienu, geležim, aliu- 
minum ir guma, kaipo No. 1 
karo būtenybė.

Buvo paskelbta, kad Ame
rikos popieriaus malūnai tu
ri mažiau nei dviejų savai
čių žaliavų išteklius, gami
nimui dėžučių kraujo-plaz- 
moms bei dėžių pristatymui 
mūsų kovojantiems vyrams 
įamun.cijos ir maisto. Tai 
yra rimta, padėtis, tačiau to
kia, kuriai visuomenė ga'i 
tučtuojau padėti.

Kiekvienas nebereikalin- 
gas laikraštis ar žurnalas, 
vyniojimo popieris, karto
nas, dėžė ar net ir mažiau- 
s’as popierio gabalėlis turi 
būti taupomi pakėlimui grei
tai nykstančiai atsargai po
pieriaus malūnuose. (OWI)

) ____________
r

Dėl Maskvos politikos
Sąryšyje su lenkų-rusų ginču dėl sienų “Darbinin

kas” tanp kitko rašo:
“Tuo tarpu, kai rusai pradeda griauti Atlanto Car- 

terio principus, amerikiečių ir anglų kariuomenės už
truko Italijoj ir slenka pirmyn straigės greitumu. Jų 
žyg'uotė metrais, ne kilometrais matuojama. Taip 
slenkant, kalnuotas Italijos batas negreit duosis oku
puojamas. O juk, rodos, taip lengva pataikyt į silpną 
vokiečių fronto vietą, puolant Jugoslaviją. Iš Italijos 
per Adriatiko jūrą tik ranka ją pasiekti. Jugoslaviją 
užėmus, naciai iš Italijos automač'ai turėtų trauktis. 
Be to, ir Balkanus nuo Vokietijos būtų galima atkirs
ti. žodžiu, Jugoslavija tai idealus strateginis punk
tas. O bet gi ji nekliudoma. Kodėl? KlAuskite Mask
vos. Ji skaftto Jugoslaviją savo strateginiu punktu — 
politikos atžvilgiu. Ten ji nori įsikurti, kad galėtų 
pasigriebti Vidurinę Europą — Rumuniją, Vengriją. 
Čekoslovakiją, Lenkiją. Rusų armija veržiasi Rumun> 
jon ir Jugoslavijon susijungti su bolševikų partiza
nais gen. Tito vadovybėje. Amerikiečiai it anglai daug 
greičiau Jugosk\v:ją pasiektų, bet sovietams tai ne
paranku. Koks jiems malonumas atvykti per vėlai 
ir rasti šalį demokratiškai sutvarkytą? Kur tada dė
tis šu bolševistiniu kromeliu? Tad lalijantams nuro
doma pats sunkiausias uždavinys — pulti vokiečius 
cš Hrahcūzijos. Tėgu “kapitalistai” eikvojasi. Sovie
tams bus lengviau ne tik Vidurinę Europą, bet ir 
Balkanus sukomunistinti. Tai Maskvos politika.”*
★

Paragink
Jau baigiasi sausio mėnuo. Dabar pats geriausias 

laikas bžsimoketi prenumeratą už dienraštį “Draugas”. 
Paragink savo kaimynus ir pažįstamus, kad jie 1944 
metams nžssakytų “Draugą”, nes tai įdomiausias lie
tuviškas dienraštis.

★
Chicagoje Lietuvos .Nepriklausomybės paskelbimas 

(Vasario 16 d.) bus iškilmingai paminėta vasario 13 
d:eną. Visi dalyvaukite tame paminėjime. Minėjimas 
įvyks Sv. Agnietės auditorijoje, Archer Ave.

Karinės tarnybos 
išimtys panaikinamos

Stockholm-o iaikrašč'o Af- 
[ tontidningen pranešimu, tiek 
! Estijoje, tiek Latvijoje at
kauktos karinės tarnybos iš
imtys, kurios anksčiau buvo 

' suteiktos.
Taip pat pranešama, kad 

Estijoje mobilizuota 1924 
metų klasės vyrai. (OWI)

FIRST LADY IS 
GUEST SPEAKER ON 
CANDY BROADCAST

During a guest appėaranęe on 
“Washington Reports on Ration- 
ing-,” NBC public service radio 
program sponsored by the Council 
on Candy as Food in the War Ef
fort, Mrs. Franklin D. Roosevelt 
told radio listeners that she often 
consults with the White House 
housekeeper on things they can or 
cannot do because of rationing and 
remarked that “it is not a hard- 
thip, it is a challenge to your ima- 
gination sometimes.”

She said she found hard candy and 
many things tha boys likę in post- 
exchanges for both Army and 
Navy during her recent trip to 
Austrai ia and the Soyth Pacific 
battle area and she had high praise 
for the medical care the men are 
getting, saying “I think we can all 
feel proud of tbe way our men are 
belng taken care of.”

L-8fiO *---------  ’R Owiw

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)
TRECIAS LIETUVIŲ SUKILIMAS — 1863 M.

1831 m. sukilimo žiaurus numalšinimas vis dėlto nepa
laidojo vilčių atgaivinti Lietuves valstybę. Bruzdėjimas 
ir agitacija ėjo ir toliau. Galop, 1863 m. susidarė Lietu
vos revoliucinis komitetas ir pradėjo skleisti savo atsi
šaukimus. Revoliucionieriai žadėjo pravesti žemės refor
mą ir panaikinti visus luominius skirtumus. Ginklavosi 
jie paprastais medžiokliniais šautuvais ir kuom tik ga
lėjo. Rinkosi jie miškuose ir pradėjo užpuldinėti rusų 
ginklų ir maisto transportus. Bet sukilėliai, neturėdami 
gerų ginklų, neturėjo ir žymaus pasisekimo. Ilgiausia 
laikėsi kun. A. Mackevičiaus grupė. Bet ir ji buvo po ke
lių mėnesių išblaškyta; pats fcun. Mackevičius pateko ru
sų nelaisvėn ir buvo Kaune viešai pakartas. Rusijos val
džia parinko labai žiaurų Lietuvai generalgubernatorių 
M. Muravjovą, lietuvių pramintą Koriku, nes jis Vilniaus 
aikštėje įtaisė kartuves ir viešai dienos metu ten kardavo 
daugelį sukilėlių. Jo paties apskaičiavimu, per vieną pus
metį jis sunkiai nubaudė 9,361 žmogų:

Nužudė....................................................................... 129
Katorgon pasiuntė ................................................ 972
Sibiran pasiuntė .................................................... 1,427
Šiaurės Rusijon pasiuntė .................................... 1,529
Į kitas Rusijos dalis pasiuntė ............................ 4,096
Kariuomenėn atidavė ............................................ 345
Areštavo ................................................................... 864
Bet tikrovėje aukų buvo daug daugiau, nes į šituos Mu

ravjovo skaičius neįtraukti kovose žuvusieji arba nukauti
be pranešimo jo kanceliarijai. Taipgi labai daug pabėgo į 
užsienį. Konfiskuota 1,794 dvarai. Vien Žemaičių vysku
pija (pusė Lietuvos) neteko 66 kunigų. Daugelis kaimų 
Užpaliuose, Ibėnuose, Miškaičiuose, buvo sulyginta su že
me, kad nebuvo galima pažinti, jog žmonių ten kada gy
venta.

Taigi Lidice tragedija Lietuvoje ir kitose už savo lais
vę kovojančiose šalyse nėra vienintelė. Lietuvių sukili
mai kiekvieną kartą darėsi griežtesni ir socialiniu atžvil
giu radikalesni. Rusijos priespaudos žiaurumas irgi di
dėjo. 1863 m. jis pasiekė ypatingai barbariškų proporci
jų. Lietuvos parapijinės mokyklos buvo visos uždarytos. 
Rusai steigė savas valdiškas mokyklas, į kurias skyrė 
mokytojus be jokio pasiruošimo. Visai Lietuvai ir Gudi
jai 1864 m. juk veikė tik viena mokytojų seminarija. Pat
riotinė ir palygnti radikališka Lietuvos dvasiškija buvo 
visiškai suvaržyta. Negana to: bet kokia liet višką spau
da lotyniškomis raidėmis 1864 m. buvo griežtai uždrausta 
spausdinti ar Iš svettaf atgabenti. Šita3 ligtol n’ekur ne
girdėtas barbariškumas truko visą 40 metų, t. y. iki 1904 
m., kuomet karas su Japonija privertė carų valdžią su
minkštinti spaudimą Lietuvoje. Neturėdami savų laik- 
rašč'ų, knygų, kalendorių nei maldaknygių, daugelis Vil
niaus miesto ir krašto lietuviai griebėsi skaityti lenkiš
ką spaudą, per ką dalis krašto sulenkėjo ir išdygo Lie
tuvai nauja žaizda: Vilniaus problema. Vakarinė Lietu- 

' vos dal’a arčiau Vokietijos gaudavo lietuviškų laikraščių 
ir knygų slapta iš užsienio ir šitą slaptą literatūrą nakti
mis gabetlo ir platino apie 2000 “knygnešių”. Lietuvoje 
susikūrė labai pavojinga ir niekur kitur pasauly negirdė
ta slapta profesja: knygnešiai; jų beveik legendariškos 
odisėjos ir dabar dar spirgina jaunimo smegenis nepa
prasta drąsa Ir išmislingumu. Atsirado daug mažų slap
tų bibliotekų po žemėmis, miškuose, bičių aviliuose. Apie 
tai š ų laikų rašytojai rašo žavinčius romanus ir apysa
kas, randa čia begalinės energijos ir ištvermės bei kilniau
sio kultūrinio idealizmo pavyzdžių.

(Bus daugiau)
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Plačiau apie Ant. Smetonos laidotuves
Rašo dr. S. Biežis

į AMŽINO ATILSIO VIETA

U
Kiekviena mirtis atneša 

liūdesio, atneša apgailesta
vimo. Jei privatus asmuo 
miršta, tai toks liūdesys ap
siriboja vien tik šeima bei 
jos draugais. Bet kuomet 
miršta valstybinis žmogus, 
tai liūdesys pasiekia ne tik 
tos tautos žmonių širdis, bet 
ir kitas draugingas valsty- 
bes. Panašiuose atsit'kimuo- 
se apgailestavimas ir užuo
jauta pasireiškia plačiu tarp 
tautiniu maštabu.

Sausio 9, 1944, Chicagoje, 
ir po visą Ameriką, radijo 
stotys per visą dieną skelbė: 
“Lietuvos prezidentas ištrė- 
mime Antanas Smetona tra- 
gingai mirė”. Tai buvo nie
kam nelaukta ir šiurpi ži
nia. Iš pradžių daugeliui net 
buvo sunku susivokti, ką tai, 
ištikrųjų, reškia, ypač šiuo 
karo laiku. Tik kiek atsipei
kėjus pajutome, kad Lietu
va neteko tauriausio ir įta- 
kingiausio kovotojo už Lie- 
tuvos laisvę, jos kultūrą ir 
jos gerbūvį. Tai, tarsi, lai
vas blaškomas žiaur ų ban
gų į visas puses jūroje stai
ga neteko patyrusio kapito
no. Kas toliau tą laivą vai-

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ,'

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TKKIOIAS NATUKAI.CS UUM 
SPALVOS DANTŲ PUOTOMS.

NAUJOSBUSiKS Velvatone DANTŲ
PlAtTOM

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENA

Neatsiduoda. Ba (koala. Natūrai** apal- 
voa Neblunka. VlaoJ toly tlnomoe dantį 
yloltoa Permatomo* orystal olear plaltoa

Plunksno* sunkume, sanltar**, Hotea- 
klnlmaa ganintuetea. Motertolna laimi p*. 

| remtini. Vienos dlenoe taia/mo
tarimas. ApekalMarlmaa raitok

Į Darome p'eKaa (spaimtan lr 
Į rautas tik d lalanhiotų UentLs»q

HEJNA BROS.
DENT AL PLATE CO.

1794 S. Ashlnml 2n<1 Fl Mon. 9251

Atdara nue B Iki B. fteMad nae « iki 4. 
____  KAI.BAMK LIKTI VI.4KAI

S«4» W 2Stli St 2n<1 Fl. L«w 2»<IR 
30 N. Oi'ailmrn Rm. ROS, Kia

VtduunleaClo vai > « «otra<i>ea| Ir
kotrlrtsd'eol ouo « «vi »

BERNADETOS GIESMĖ

Dra« 'UI copyrtfM, 1»4». by £lo( gyndlcAto, Ine. Toxt copyrlfbt. 1H1, by T h* freoo. DUtrlbutod by K4n« feotiuos tyuihcoto m e«-op*r*Uou wltb tUo Book-ol-tho-Moatb Club, Ino.

ruoš ir į kurį uostą jį pa
suks?
Koplyčioje laidotuvių 
išvakarėse

Skaitlinga čikagiečių dele
gacija laidojimo išvakaryje 
nuvyko į koplyčią, kur kū
nas buvo (pašarvotas. Erdvi 
koplyčia pilnutėlė žmonių. 
Vieni išeina, o kiti ateina. 
Spūstis didelė. Pagalios ir 
mes gauname progos prie 
karsto prie'ti. Taip, tai tas 
pats, kaip jį pažinojome gu
li karste. Veidas taip malo
nus, šypsena irgi, rodos, ta 
pati. Bet ji's jau nebekvė
puoja. Jo lietuviška širdis 
sustojo plakus ir nebegah 
prašnekėti Lietuvos reika
lais. Žiūr'nt į šaltą kūną 
kiekvieno širdį skausmas per 
veria.

Virš karsto Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos iškabintos, 
gražiai žvakių apšviečiamos 
ir gražiais va’nikais iš visų 
pusių apsuptas. O gėlių-vai- 
nikų visos keturios sienos 
nuklotos nuo grindų iki lu
bų. Jų buvo ne desėtkai, bet 
šimtai. Patikrinęs pastebė
jau, kad tie vainiką1, prh 
siųsti iš artimų ir tolimų ko
lonijų nuo įvairių organiza-; 
cijų, klubų ir pavienių as-; 
menų. Neatsimenu jokios di
desnės lietuvų kolonijos, ku
ri nebūtų atsiuntus gėlių. 
Kai kurių vainikų gėlės spal
vos buvo Lietuvos vėliavos 
spalvos; kitų kaspinai gel-1 
tonos, žalios ir raudonos 
spalvų, o dar kituose matė
si Gedimino stulpai, šiose 
gėlėse gal ma buvo išskai
tyti išraišką didelio lietuvio 
patriotiškumą. Stovint prie. 
koplyčios durų jauteisi esąs 
didžiuliame gėlyne, kurio ki
tame gale guli amžinai nu
tilęs didysis Lietuvos pat
riotas.

Tą patį vakarą teko su
tikti su daugeliu atstovų, 
pažįstamų ir nepažįstamų iš 
įvairių įvairiausių kolonijų. 
Visi reiškė d džiausio apgai
lestavimo. Visiems ašaros ė- 
jo iš gailesčio. Jie visi suva
žiavo pareikšti pagarbą ir 
suteikti paskutinį patarna
vimą pirmajam ir vėliausiam 
Lietuvos prezidentui.

DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO. ILLINOIS

Vaizdas prie šv. Jono katedros, Cleveland, Ohio, kurioj atlaikyta paskutinės gedulo 
pamaldos už a. a. A. Smetoną. Karstas su velionio palaikais dedamas į automobilių 
nuvežti, į Kalvarijos kapines. (Acme-Draugas photo)

Lydėjimas į bažnyčią

Sausio 13, 9 vai. ryto at
vykus į koplyčią jau rado
me tūkstančius palydovų ir 
blokus nustatytų automobi
lių. Trumpu laiku sekamai 
susitvarkyta: Garbės grab- 
nešiai susirikiavo dv'em ei
lėm prie karavano. Paskui 
sekė Dariaus-Girėno posto 
iš Chicago dešimts legijo 
nierių uniformose su sa 
vėliavomis ir šautuvais. Jie 
reprezentavo šį postą, ka po 
garbės palydovai ir darė di
delio įspūdžio. Veikiai pasi
rodė karstas uždengtas lie-; 
tuviška vėliava vietinių vei
kėjų nešamas. Paskui kars
tą ėjo Smetonienė, lydima 
minister o Žadeikiai, ir kiti 
šeimos nariai. Paskui juos 
konsulai Budrys ir Daužvšr- 
dis su žmona ir miesto ofi- 
cialė atstovybė. Paskiausiai 
jau visi kiti dalyviai.

Važiuojant į Šv. Jono ka
tedrą Labai daug policijos 
lydėjo. Bet įdomiausia bu
vo tai raitoji policija susi
dedanti iš dvylikos raitefų 
jojančių prieky procesijos. 
Kuomet privažiavome kated
rą, tai tie raiteliai militariš- 
kai išsirik'avę saliutuodami 
ir su nuleista jų vėliava ati
davė pagarbą nešant kars
tą į vidų.

Pamaldos katedroje

Prie katedros durų pasi-j 
tiko trys kunigai, kuriems 
atlikus trumpas apeigas kars 
tas toje pačioje eilėje įvež
tas į vidų. Čia ir vėl mūsų 
legijonieriai atkreipė didelio 
dėmesio nešdami savo vėlia
vas, kurias pastatė priekyje 
karsto. Visoms iškilmingoms 
pamaldoms, užsitęsusioms a- 
pie pora valandų, vadovavo 
J. E. vyskupas E. F. Hoban. 
Viso pre’atų ir kunigų da
lyvavo apie 50. Visi vietos 
lietuviai kunigai. Prel. M. 
Krušas atstovavo L. R. K. S. 
ir Šv. Pranciškaus vienuo
lyną Pittsburgh; kun. B. Ur
ba atstovavo Šv. Kazimiero 
vienuolyną Chicagoje. Visą 
laiką vyrų choras sutarti
nai gedojo giesmes vargo
nams pritariant. Kaip pa
maldos buvo įvairias, taip 
lyginai įspūdingos, kokių re
tai kam tenka matyti.

Pasibaigus Mišioms šv. 
kun. Anicetas Linkus, Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas, 
Chcagoje, pasakė labai jaut
rų ir patriotingą pamokslą 
lietuviškai. Jo kiekvienas žo
dis pasakytas, tikrai ėjo iš 
širdies, nes pats kuo never
kdamas visus pravirkdė, 
štai keletas ištraukų iš jo

pamokslo: “Jis, vėlioms, vi-j 
są savo gyvenimą, savo moks 
lą, savo išmintį, savo suge
bėjimą paaukojo ir pašventė 
Dievui, Tėvynei, artimui ir Į 
lietuvių tautai... Jis tikrai 
mylėjo, gerbė ir dirbo Tė
vynei Lietuvai... Pasaulis ne
dėkingas už gerus darbus' ’ Į 
(Mano pabrauktai. S. B.).l 
Baigdamas kun. A. Linkus 
reikšmingai pasakė; “Jūsųj 
gerbiami šeimos nariai, nu
liūdimą ir širdies skausmą 
pergyvena, mes visi ir visa 
lietuvų tauta giliai atjau
čiame ir dalinamės”. Velio- 
nis buvb dideliu ir nepava
duojamu žmogumi, nes jis, 
ištikrųjų, nUo pat mokyklos 
dienų iki paskutinės valan
dėlės dirbo lietuvių labui n e 
kados nesiskųsdamas, ką 
pripažįsta, ir aršiausieji opo
nentai. Kad pasaulis nedė
kingas už gerus darbus, tai 
istorija labai gerai patikri
na. Ar pirmas's prezidentas 
Vašingtonas šios šalies ne
buvo smerkiamas tik už tai, 
kad jis tvėrė ir gynė savo 
valstybę? Ar Abraomas Lin- 
kolnas nebuvo nušautas už 
tai, kad jis norėjo žmonių 
būklę pagerinti? Ar praeito 
karo prez. W. Wileonas ne
buvo kritikuojamas, kad jis 
iš šrdies norėjo ant visados

pašalinti karus? Jei jo būtų! 
paklausyta, greičiausia šian
dien kraujas nesilietų upė
mis ir mums nereikėtų savo 
sūnus siųsti žuvimui. Ar 
Kristus nebuvo prie kryžiaus 
pr kaltas vien tik už tai, kad 
mokė žmones viens kitą my
lėti, o ne kerštauti. Ir Ant. 
Smetona turėjo daug priešų 
ir kritikų, kurie, gal vada
vosi tik savotiškais sumeti
mais. Ateitis ir istorija nu
švies ir įvsrtins, kaip kad 
kitus įvertino.

Po kun. Linkaus, prabilti 
angliškai pats vyskupas Ho
ban. Jis tikrai jautriai ir 
simpatingai a tsinešė link ve 
lionio, jo šeimos. Taipgi ji3 
parodė daug simpatijos lie
tuviams ir vargstančiai Lie
tuvai. Be kitų išsireiškimų, 
jis maždaug ir šitaip pasa
kė: “Traginga mirtis prez. 
Antano Smetonos yni dide
lis smūgis visiems lietu
viams, o ypatingai jo tėvy
nei Lietuviai ir kenčianti 
Lietuva nustojo didelio pat
rioto, didelio vado (leadev) ”, 
Jei toks aukštas asmuo, kaip 
vyskupas Hoban, kuris lie
tuvius gerai pažįsta ir arti
mai pažinojo, velionį, jį taip 
aukštai įvertina, tai kas 
mums belieka daryti? Po i 
šio trumpo ir didžiai reikš-1 
mingo pamokslo, jis pats at- 
liko paskutines apeigas ir, 
karstą išlydėjo iš katedros.
Į kapus

Važiuojam į kapus. Priva
žiavus Clevelando miesto ri
bas, raitoji pol'cija išsirilaa-, 
vus iš abiejų pusių, gatvės 
saliutuodama, velionį galuti
nai atsisveikino.

Kapuose kun. Angela.tis; 
sykiu su kitais kunigais at
laikė paskutines pamaldas. 
M-nisteris P. Žadeikis pc il
goje kalboje apibudino ve
lionio nuopelnus, jo pastan
gas, nenuilstančią energiją 
ir jo troškimą matyti vėl 
išlaisvintą ir nepriklausomą 
Lietuvą. Reikšmingiausias 
jo pasakymas, kad daugelis 
prez dento nesuprato ir del- 
ko negalėjo įvertinti jo vi
sų nuopelnų. Tik ateitis ir 
istorija jį tinkamai supras 
ir kaip reikia įvertins. Po 
jo, inž. P. Zūris trumpai kai- 
bėjo. Paskui lietuv:ška vė
liava nuo karsto tapo su
lankstyta ir Smetonienei į- 
teikta, Tuomi ir baigėsi vi
sos ceremonijos.

O
Reikia dar pastebėti, kad 

paveikslų traukimas buvo la
bai gausus. Buvo daugybė 
paveikslų traukiama koply- 
č'oje, važiuojant į katedrą, 
ypač pastarojoje, kur kame
rų blikstelėjima3 vyko kuo
ne kas minutę, taip ipat va
žiuojant į kapines ir jose. 
D?ugel judamų ir net spal
vuotų paveikslų nutraukta. 
Kas negalėjo asmeniniai da
lyvauti, tas turės progos pa
matyti šias laidotuves juda
muose paveiksluose.

Kad a. a. prez. A. Smeto
na savo asmenybe, savo kul
tūringumu mokėjo užimpo
nuoti amerik:ečius, parodo 
tas faktas, jog daugel aukš
tų žmonių prisiuntė užuo
jautos telegramas. Apart ki
tų Illinois legislatūros sena
tas, gubernatorius Green, 
Clevelando miesto taryba ra
do reikalą specialėmis rezo
liucijomis pareikšti šeimai 
užuojautą ir taip pat vi
siems lietuviams ir Lietu
vai. Tai visa aiškiai už save 
kalba.

Nors prez. A. Smetona mi
rė, nors jis daugiau į irtos ne
bekalbės ir savo tėvynei ne
begalės dirbti, nors dar la
bai norėjo, tačiau jo dva- 
sa, jo troškimai, jo aukšti 
idealai nemirė ir nemirs. Jie 
pasiliks ir bus gyvi lietuviuo 
se kol lietuviai gyvens. Juk 
Kudirkos, Basanavičiai, Va
lančia’, Maironiai ir kiti Lie
tuvos didvyriai yra mirę, bet 
jų dvasia nemirus ir nieka
dos nemirs. Velionis Smeto
na atsistojo šalia jų visų.

Ar jis bus mums inspira
cija, ar jis paskatins mus 
susikaupti vieningai ir ben
dromis jėgomis neatlaidžiai 
eiti darban išlaisvinti mūsų 
Tėvynę Lietuvą?

Eleven lhembers of a soeret Bel- 
gian underground organization re- 
sponsible for aiding United Nations 
fliers shot down over German occu 
pied territory were executed by 
Nazi firing squads recently over a

3-day period. They were charged 
by their German captors with “aid
ing the enenay.”

Here in America we can aid in 
the fight against Hitler without en- 
dangering our lives if we do our 
work diligently and buy War Bonds 
every pay day.
WSS 7410 rj. s. Trttuuru Dept.

Antanas paėmė ją j rankasBernadeta pajuto jausmą...

Kada ir kur ji matė Moteriškę Bernadeta ne
žinojo. Ji tiek žinojo, kad nei žandarai nei tvo
ra nebus kliūtys, jei Moteriškė norės jai vėl ap
sireikšti. Mėnesiai laiko praėjo...

Vieną vakarą, liepos mėnesy, Bernadeta klau
sėsi Liurdo bažnyčios varpų. Staiga ji pajuto 
troškimą ir traukimą bėgti prie urvo. Nusisku
binus atsiklaupė prie Savi upelio, visiškai ne
paisydama, kad žandarai kitoje upelio pusėje 
stovėjo prie urvo ir piktai j ją ir paskui ją at
ėjusius žmones žiūrėjo.

Moteriškė jos laukė netoli upelio. Pažvelgus 
j ją. Bernadeta su didžiu širdies skausmu pa
klausė: — Ar tai paskutinis sykis? Ar iš tik
rųjų paskutinis? — Moteriškė nieko neatsakė,

Bernadeta atsiklaupė

tik maloniai nusišypsojo ir tas Bernadetai pa
sakė, taip, paskutinis sykis čionai, bet mūsų 
niekas neperskirs. Šviesa, kur Moteriškė sto
vėjo pranyko, pasirodė tamsu ir Bernadeta iš
griuvo ant žemės.

Iš būrelio žmonių, atėjo artyn Antanas Niko
lis ir paėmė į savo rankas. Jis parnešė Berna
detą į Šubirų namus.

Tėvai tuojau pašaukė gydytoją Dožų. Jis ap
žiūrėjęs mergaitę liepė tėvams ją tuojau vežti 
į Seserų Neversų ligoninę. Pats gydytojas Do
žus nusiskubino pas kleboną, kun. Peiramal). 
Gydytojas aiškino, kad Bernadeta turint dusu
lio ligą, vargingi tėvų namai sveikatop nesu
grąžins. Klebonas su tuo sutiko ir paprašė li-

*11- r ? s
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FRANZ WERFEL 
Harold Foster Iliustracijos

Gydytojas Dožus buvo pašauktas
goninės vedėją, kad Bernadeta ilgbu’i^pabuky- 

tų tenai, ne tik dėl jos ligos, bet ir dėl kitos 
taip pat svarbios priežasties.

Kad gerai ir tiksliai žinoti Bernadetos gyve
nimą ir jos vargus būtinai reikia įsigyti Vys
kupo Bučio knygą: — ŠVC. PANELES MARI
JOS APSIREIŠKIMAS LIURDE, — kurią 
“Darbininkas", 366 W. Broadway, So. Boston, 
27, Mass. neužilgo iškfis. Už prisiųstus dabar 
$5.00 gausite 400 puslapių paveiksluotą knygą 
ir joje jūsų vardas bus įrašytas, kaipo leidėjo. 
Kadangi knygos išleidimas taip brangiai šiais 
laikais kainuoja, tai visų prisidėjimas yra nuo
širdžiai pageidaujamas ir prašomas.
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Jis buvo idėjos kankinys...
SLAPTOJI VEIKLA UŽ AUKŠTŲ MŪRŲ. — ATSKLEI
DŽIA SIELOS PASLAPTĮ — KODĖL JOS UŽSIDARĖ 
UŽ VIENUOLYNO VARTŲ. — RASE KNYGAS MIR
TINOS LIGOS PATALE. — SESERŲ GYVAS VAINI
KAS ANT JO KAPO.

y
(25 m. nuo mirties kun. A. vo pirmuoju jų slaptos drau-

VAIZDAS KOVŲ UŽ CAPE GLO UCESTER, NEW BRITAINE

Stan'ukyno )
— Jis buvo menkos svei

katos, liesas... Galvą turė
davo palenkęs ir nešėsi kny
gą su savim bsveik visuo
met. Jo tamsiai rudi plau
kai buvo perskirti gražiai, 
veidas pailga3, išblyškęs, 
kirkta aukšta, akys šalto 
žvilgsnio ir pilkos, tiesi no
sis, glaudžios lūpos ir smak
ras truputį pailgas, bet tvir
tas su aiškia duobute jo vi
duryje. Jis... buvo labai aty- 
dus klausytoj as, tobulai man 
dagus, malonus ir simpatin
gas..., — šitaip vienas jo 
draugų apibudina kun. An
taną Stanukyną, tą neuž
mirštamą darbuotoją tarp 
Amerikos lietuvių. Šiem©1 
nuo jo mirties sueina 25 me
tai ir ta proga mes nerime 
mintimi perbėgti jo pasi
šventimo pilną gyvenimą ir 
jo didžus darbus.
Slaptas veikimas jaunatvėje 

šeštas jis buvo vaikas šei
moję ir gimė 1865 m. geg 
4 d. Nuo pat Seinų semina 
rijos pasižymėjo dideliu 
darbštumu. Jaunas, karštas 
klierikas, be savo tiesiogi
nių pareigų, ėmėsi platinti 
slaptąją lietuvišką spaudą 
Jau “Aušros” laikais jis bu 
vo vienu iš pirmųjų organi
zatorių slapto lietuviško a*» 
jūdžio tarp klierikų. Jis bu-

T. P. VARKALA
VAISTUOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

PerMI* navo Raktinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Ru Income taknaifi Ir kitaip rel- 
kalnip kreipkite* virSminėtų ' 

antra *11
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gijelės pirm.ninku, jie oi- 
ganizavo leidimą ranka ra - 
šamo laikraštėlio, o taifg. 
buvo vieni iš tų, ką prisidė
jo prie “Varpo” išaugimo. 
Lenkiškos dvasios vyreany 
bė pastebėjo tą Staniukyno 
lietuv'šką veiklą ir kai jif 
1889 metais buvo įšventin 
tas kunigu, buvo kilnojamas 
po menkas mozūrijos para
pijas, toliau nuo lietuvių, kur 
turėjo kęsti neturtą, dažnai 
alkį, netvarką ir nešvarą na
muose. Devynerius metus jis 
buvo stumdomas iš vienos 
lenkų parapijos į kitą, kc 
pagaliau išs'plėšė į aukštuo
sius mokslus: išvyko į Švei- 
carijca Friburgą, vėliau į 
Romą ir į Jeruzalę, kur šv. 
Rašto mokslus baigė dakta
ro laipsniu.

Žinodami jo gabumus drau 
gai pakvietė į Ameriką. Sun
ku jam buvo skirtis su Lie 
tuva, dar sunkiau — su mo
tinėle, kuri net aštuonerius 
metus išgulėjusi lovoje pa
ralyžiaus surakinta, vėliau 
mirė. Vos ašaras sulaikyda
mas jis atlaikė Mišias baž
nyčioj, kur pirmą Komuni
ją priėmė, kur primicijas tu
rėjo...
Tarp Amerikos mainerių

Tik keletas savaičių pras
linko nuo atvykimo į USA 
ir buvo paskirtas klebonu 
į Mt. Carmel. Geri žmonės 
maineriai, bet oi kaip jie 
tada buvo įsiūbuoti visokių 
perėjūnų ir lėkštų revoliu
cionieriui Sekmadienio ko- 
lekta tesiekė tik apie 4 do
lerius, o erzelio ir sunkumų 
— kalnai. Vyskupas jiau net 
buvo besvarstąs tą nesuta
riančių lietuvių parapiją pa
naikinti padarant misiją pr'e 
kurios kitataučių parapijos, 
bet tą, ką net šviesus vys
kupijos valdytojas buvo sky 
ręs išnykimui, energingasai 
Krosnos apylinkių dzūkas — 
kun. A. Staniukynas — pa
darė šviesos ir me;lės židi
niu, iš kurio gyvastingi lis 
tuvybės syvai pasiliejo p<

*
e

*

Tankų ugnies pridengti mar nai artinasi prie Cape Glcu oester aerodromo ir japonų įsistiprinimo. Marinų žvalgy
ba taip pat atydžiai tėmija pasislėpusį džiunglėse priešą. Salos krante išraustos duobės yra darbas didelių Ameri
kos karo laivų kanuolių, kurios nuvalė japonus ir davė progos marinams išlipti ant kranto. (Karo fotografo nuo
trauka; Acme-Draugas teiephoto)

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir Jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaiv 
Kalų.

• • *
2-jų

ŠMOTŲ 
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI Jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

visas išeivių lietuvių para 
pijąs — čia įsteigė lietu va 
čių pirmą vienuolyną ir pir 
mą jų vedamą lietuvišką mo
kyklą.

— MŪ3ų lietuviškoji liau 
dis, — kalbėjo kun. A. Sta- 
niukynas, — yra kaip tos 
laukinės gėlės, pasodintos 
ant uolotos žemės... Reika 
parodyti jiems širdies ir ei
ti prie jų prisidengus gero 
auklėjimo rūbu. Tada tik 
laimėsime vaikus ir jų tė
vus.”

Štai dėl ko jisai nepagai
lėjo širdies žmonėms, nepa
gailėjo savų 4,000 dolerių 
Mt. Carmelio parapijai pa
laikyti ir mokyklai įkurti ir 
nepagailėjo savo viso gyve
nimo išugdymui mokytojų — 
Šv. Kazimiero seserų — kon
gregacijos.
Elgetauja centus ir 
mergaites dėl Vienuolyno

Daug tamsių istorijų apie 
“miniškas” anais laikais ne
sąžiningų žmonių buvo pa
skleista tarp neišsilavinusių 
lietuvių ateivių. O ča buvo 
taip gyvas reikalas sudary
ti vienuolių-mokytojų bend
ruomenę, kuri imtųsi didelio 
darbo — per metų metus 
perauklėti lietuviškąją vi
suomenę, bendradarbiaujant 
su jau įsteigtomis l etuvių 
parapijomis ir veikiant per 
mokyklas. Kun. Staniukynas 
ėmėsi pralaužti sunkius le
dus. Vaizduodamasis taurų 
naujųjų apaštalų darbą, kun. 
Staniukynas pareiškė:

— Šv. Kazimieras buvo y- 
patingas Dievo Motinos my
lėtojas. Kaip gražu jo pa- 
zyzdžlu sekti. Tegul pasike
lia Šv. Kazimiero seserys 
□rie taip aukštos šv. Pane- 
’ės meilės, o turėsime pilną 
langų šventųjų. Tarp kitų 
iorybių, šventas Kazimieras 
buvo dosnus pavargėlių, na f 
lių ir našlaičių šelpėjas...”

Ir jis pradėjo belstis iš du- 
nj į duris, kad auelgetautr 
leatus seserų mokslui, patal
poms. Jis ėmė važinėti per 
’ietuvių paraįpijas beelgetau-i 
damas... mergaites dėl nau 
•ojo vienuolyno.

Vienuolės atskleidžia savo 
gyvenimo paslaptį

Bet leiskime pačioms lie
tuvaitėms kalbėti: kun. A. 
Staniukyno mirties 25 m. 
sukaktas proga viena da
bartinė vienuolė taip apra
šo 1908 m. girdėtą Staniu
kyno pamokslą apie “klioš- 
torių”:

— Tas pamokslas taip pa
veikė mane, kad, vietoj eiti 
į mokyklą, kitą rytmetį aš 
su mama nuėjau'į kleboniją. 
(Pareiškus norą stoti vie- 
nuolynan) fcun. A. Staniu
kynas pradėjo mane klausi
nėti ap'e sveikatą, kuriam 
“greide” esu... Atsimenu dar 
paklausė: — Ar nebus te

gaila kasų?”... Paskui ku [ —Tą dieną aš sakiau, kaip
Staniukynas padavė lietuvis- mirsiu aš irgi norėčiau, kad 
ką knygą skaityti. Pagyrė
mane už gražų skaitymą ir 
paklausė, kas mane pamokė.
Paaiškinau, kad vakarais tu
riu tėveliams garsiai skai
tyti iš “Žyvatų šventųjų”...

Tuo tarpu kun. Staniuky
nas dar ją paliko toliau... 
skaityti šventųjų gyvenimų 
bet greit ji buvo pakvies' 
vykti į vienuolyną ir taip 
dėka jo rūpestingumo ji te 
bėra gražiai besidarbuojan 
ti sesuo.

Kita vienuolė pasagoj,asi, 
kaip ji stebėjo kun. Staniu- 
kyną prirengiantį ligonį prie 
mirties:
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Iš Marąuette Parke 
kolonijos

Sausio 9 d., Marąuette 
Parko Namų Savininkų Su- 
s'vienymo buvo šeštas me
tinis balius parapijos salėj. 
Publikos dalyvavo labai 
daug. Suvalkiečių draugijos 
choras, vedamas Stanaitės, 
atvaidino dviejų veiksmų o 
peretę ‘‘Adomas ir Ieva”.
Be to, padainavo keistą liau- > 
dies drinų. Solo dainavo E. 
Grigal ens ir čerkesienė.

Parengimą atidarė choras 
Amerikos himnu. Susivieny
mo pirm. J. Butkus pasvei
kino susirinkusius ir paaiš
kino Susivienymo tikslą. Po 
to, pakvietė baliaus reng'mo 
komisijos pirmininką vado- 
vauti vakaro programai.

Operetėj Ievos rolę vaidi
no Elizabeth Grigai, Adomo 
Vincas Juška, o grafo Vin
cas Kriščiūnas. •

Birutė Rudis akompanavo 
vaidintojams ir chorui.

Principaliu kalbėtoju bu
vo Susivienymo narys adv.

kun. Staniukynas mane pa-, char|e3 p m Jig nurodg> y 

ruoštų, mirčia.. Taa įspūdisl ka(J tjk org3.niMotai gl,lįma
paveikė mane taip smarkiai, 
kad aš kitą dieną nuėjus į 
zakristiją ir pasakiau kun. 
A. Staniukynui:

— Tėveli, aš dabar tikrai 
važiuosiu į vienuolyną. Aš 
noriu ten gyventi ir mirti...” 

(Daugiau bus)

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
iėera

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

GARSINKITES “DRAUGE”

daugiau išreikalauti iš val
džios savo apylinkės page
rinimui. Ragino taip pat ne- 
piliečius tapti šios šalies pi
liečiais.

Marąuette Park Niamų Sa
vininkų metinia susirinkimas 
bus sausio 27 d., 7:30 vai. 
vakaro, parapijos sveta'nėj. 
Būtinai visi nariai dalyvau- 
kit. Bus valdybop rinkimas. 
Be to, išgirsit baliaus komi
sijos na,portą, apie kolonijos 
“restrietion” ir kitus reika
lus. Kurie buvote pasiėmę 
platint bilietų, malonėkite 
sugrąžinti.

Korespondentas B. G.

r

ITS IN THE AIR. You can feel it, every 
time the Axis is struok. Thia is the 

climax year, the year of decision.
In history, 1944 will be the big year 

of the war — every stroke for victory 
counts more now. That’s why it’s vitally 
important for every American to beat his 
post, doing his part right now.

You, personally, have an 
important job in winning the 
war—buying War Bonds. It’s 
not glamorous—no, not even 
a sacrifice, really, because 
you are only lending your 
money, to be returned with

Wf HOIJCHI fXIHA WAH KŪNUS

WAR LOAN

interest. Būt it ia essential to complete 
victory.

Your part in this year of decision is 
at lea8t one extra $100 Bond, above 
your regular Bond buying. That is your 
minimum individual ąuota. Būt don’t 
stop there. Remember wars are won only 

by all-out effort So buy $200, 
$300, $500 worth—buy more 
than you can afford. And buy 
your Bonds whereyou work— 
at the plant or at tha office.

Your country ia counting 
on you—let’s make the year 
of decision OUR yearl

TMa tticUer ia yaur wlndew mauna yeu buvę beught 4th War laaa aecurMea.

BACK THE ATTACK!

rrPasidarbavę "Draugo 
koncerte

“Draugo” koncerto vakare 
prie bufeto (baro) ir kitų 
darbų gražaus pasišventimo 
ir pasiaukojimo parodė se
kantieji: F. Paukštis, P. Pum 
pūtis, J. Kass, K. Šatas, D. 
Mankus, J. Miciūnas, B. ši
ls ik s, J. Rabadsuskas, A. 
Kerdelis, C. Druktenis, J. 
Povilauskis, VI. Strioga, K. 
Pilipavičius, P. Ribickas, E- 
lena Zaurienė, Elena Alek
nienė, A. Daugirdas, P. Vai
cekauskas, A. Trakšelis, A. 
Marčiulaitis ir kiti.

Visiems koncerto rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja.

VIRINE, 
& EVES

Murina toothes, deaosej and refreibet 
irritated, reddencd membranea cauaed 
hr head colda, drhinft, winda, moviea, 
elose work, lata houra. free dropper 
wiih each boctle. Al all Drug Storas.

’A

Acid Indigestion
Ralierad in S minutei or 
doubla your money back

W)wn finu n««di acid num Mintu). Mftmt- 
ln( (&■. mr įtoaurti and haaribnrn, dnrtor. imallr 
eraerlM lh» tutaat-aetlna madlelnM kimon tnr 

loraatle rallof—aaadlnnaa likt ilmaa ln BaU-aaa 
,jt« No litatlra. Bailina brlnsa nnmfort ln n 

or donbla your nonai bark on rrtarn of bottla
lo aa. 3S* ai aU druillM.



9

Ketvirtadieniu, saus. 20, 1044 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių 
minėjimas

Prieš pw Naujus Metas 2 val j
buvo sušauktas veikei su-lžanga

VOKIEčlŲ SUBMARINAI BALTIJOS JUROJ

neliktų nei nkcių, nei komu
nistų vergijoj, visi atvykite 
į L'etuvos nepriklausomybės 
sukakties paminėjimą vasa
rio 13 d. St. Agnės svetai
nėje, 3916 Archer Avė. Pra-

sirinkimas Darius-Girėnas 
svetainėje, kad pastarus, 
kada ir kokiu būdu paminė
ti Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį.

Jau praėjo beveik 26 me
tai. Lietuva per tą laikotar
pį išgyveno ir tamsių ir švie 
šių metų. Šie metai prilygs
ta t ems laikams, kada buvo 
Lietuvos nepriklausomybė 
paskelbta — 16 d. vasario, 
1918. Dabar, kaip ir tada, 
visa Lietuva buvo okupuota 
vokiečių karo mašinos ir 
bent kokis lietuvių veikimas 
buvo griežčiausiai varžomas. 
Bet lietuviai per amžius yra 
pripratę kovoti prieš pris
paudėjus. Nėra abejonės, su
geba kovoti ir dabar dėl sa
vo tėvynės laisvės įr nepri
klausomybės.

Vienok to neužtenka. Mes, 
Amerikos lietuviai, daug ga
lime pagelbėti savo broliams 
Lietuvoje, kad po karo vėl 
būtų lai3va ir nepriklauso
ma. Čia mes neesame suvar- 
žyti, čia mums nereikia jo
kių leidimų laikyti susirin
kimus. čia mūsų neseka ges
tapo ir už pasakytas kalbas 
nesame šaudomi arba į ka
lėjimus metami. Me3 galime 
laikyti susirinkimus, išreikš
ti savo nuomones, išnešti 
protestus, priimti rezoliuci
jas ir siųsti jas savo pre
zidentui, kad jisai užsistotų 
už Lietuvą. Dar daugiau mes 
čionai galime siųsti rezoliu
cijas reikalaujančias Lietu
vai nepriklausomybės savo 
kongresmanams ir senato
riams. Ir esame tikri, kad 
už tai mūsų niekaš nebaus.

Dėlto kiekvienas, kurie 
širdyje dar teka lietuviškas, 
kraujas; 1/irie trokštate, kad 
jūsų palikę tėvai, brtrfiai ir 
seserys atgautų tėvynei lais
vę ir nepriklausomybę; ku
rie trokštate, kad Lietuva

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Atsilankę turėsite progos 
išgirsti gerinusius lietuvius 
dainininkus, kalbėtojus ii 
prisiuėsi prie pastangų Lie
tuvai nepriklausomybę atko
voti. Kiekvieno Amerikos 
lietuvio yra šventa pareiga 
prisidėti prie atkovojimo Lie 
tuvai nepriklausomybės.

Teisėjas John T. Zūris, 
Komiteto prez. 

Vincas M. Stulpinas, 
Finansų sekretorius

Parapijos diena" - 
parapijos vakarienė

West Side. — Visi vest-/V ’ . 4 , ' ’ <i

saidiečiai su didžiausiu stro
pumu rengiasi prie savo me
tinės “Parapijos Dienos’ 
šventės, kuri įvyks šį atei
nantį sekmadienį, sausio 22 
dieną. Bažnyčioje pamaldos 
10 vai. ryto ir 3 vai. popiet. 
Bus laikomos iškilmingos Mi 
šios šv. ir popiet šventoji 
Valanda už kareivius.

Vakare bus šauni vaka-

rr

ONA SVAŽAB
Gyv.: 452'4 So. l*auTlna St.

Mirė saus. 19 d., 194'4 m., 
8:30 vai. ryte, sulaukus 80 me
tų amžinus.

Gimus Lietuvoje. Kilo IS 
Mažeikių apskr., Vfekftnh, pa
rapijos, Padvarlų kaimo.

Amerikoje ISgyverto 36 m.
Paliko dideliame ntrlifidlme: 

brolį Kazimierų Ir brolienę 
Ktehieta Stažus Ir Jų Seimų; 
seserį Rozalija MileSklenę Ir 
Avoger) Igrfaeą Ir Jų Seimų; 
sesers dukterj Anelę Jeamtls, 
lr daug kitų giminių, draugų 
lr pažįstamų Amerikoje Ir kie
tokoje.

Velione priklausė prie Tre
tininkų Ir ApaStalystės Maldos 
draugijų.

Laidotuvėmis rūpinasi Anelė 
J esu tis.

Kūnas pašarvotas Zolp ko
plyčioje. 1646 W. 48'th St.

Laidotuvės įvyks SeStadlenį, 
sausio 22 d. IS koplyčios 8:36 
vai. ryto bus atlydėta į Sv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioje įvyk. gedulingos pamal
dos už velionės stelų. Po pa
maldų bus nulydėta į Švento 
Kazimiero kapines.

NuoAlrdžtal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Brolis. Brolienė, 
Nešim. Svogerjs. Sesers Duktė 
Ir IcTTon Glmldės.

l-ald. direktorius L. Eže ra
kis. tel. VIRgtnia 1281.

••ri; ' ’.ta- 7 'A
t i

nos atsilyginti už tikietus 
bet padarykime tuojau, da 
bar, kad palengvintume šei 
mininkėms ir rengimo ko
misijai kuo geriausiai prisi
ruošti, ir kaip savuosius — 
parapijiečius, taip ir svete
lius kuo mandagiausiai pri- 
ihati. c. A.

— Pot aBette ‘Day

M U.ŠWAP60HDS
In Alnce-Lomtm even the 

family namerhave been taken from 
the reaidents and Germanized 
n ame S substituted. Cemtury-old 
French etreeta of Mulhouse, Straa- 
bourg, Meti have been riven N ari 
mames. In their effort to destroy 
ali French cultnre ih these prov-

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

Iš neutralių šaltinių gautas šis atvaizdas parodo nau
jus vokiečių submarinus praplaukiančius pro admirolą 
Donitz ir Karo Produkcijos ministrą Speer, Baltijos jū
roje. (Acme-Draugas telepsoto)

čiosios West Sidės šeiminin- džiaugiamės ir nuoširdžiai
kės. Tikietai jau yra užant-

rienė, kuria rūpinasi darbš-1 ir S. Kamarauskai. Labai

dėkingi susila ukę tokios gra-
spauduojami klebonijoje ir žios paramos 
aukos vakarienei irgi gra- Nelaukime paskutinės die- 
žios. Sekantieji jau aukojo
vakarienei: Marijona Ado
maitienė, A. Linkevičienė,
Ragainienė, D. Gedžienė, M 
Birijofienė, A. Varaniai, P.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A.
ANTANAS L U C K U S

Jau sukako vieneri metai, negailestinga mirtis atskyrė iš 
musų tarpo mylimą sūnų fr brolį, Antaną Lucku, vos sulau
kusį 36 m. amžiaus. Netekome savo mylimo saus. 22 d., 1943.

Mes, atmindami i apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų tar
po, šiuo laika dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams: kun. 
kleb. A. Baltučiai, kun. Zakarauskui ir kun. Petrauskui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą laike laidotuvių. Dė
kojame kun. Zakarauskui už suteikimą jam paskutinių Sa
kramentų. Taipgi dėkojame vargonininkui Janušauskui ir 
Juozapui Samoškai už gražų grojimą ir giedojimą per šv. Mi- 
dulo Mišias. Dėkojame ir šv. Mišių ir gėlių aukotojams.

Toliau dėkojame laidotuvių direktoriams Lachavvicz ir Su
nkins, kurie savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžanastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir visiems kurie pa
guodė mus nuliūdimo valandoje, ir galop visiems, kurie da
lyvavo laidotuvėse.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už jo sie
lą šeštadienį, sausio 22 d., 1944 m., Gimimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčioje, 7:30 valandą ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Antano 
sielą. <*o pamaldų kviečiame į namus po num. 6719 South 
Rockwell Street.

Nuliūdę: tėveliai Juozapas ir Magdalena Luckai, sesuo Ele
na ir švogerls Jonas Medas ir Jų duktė Eleanore, sesuo Jose
phine Katch ir Svogėris Bert (U. S. Navy) tr jų sūnus Jtmmy, 
tetos Elena Kazakevičienė ir Marijona Luckus ir jų šeimos, 
sena močiutė, dėdė Jurgis Kuzmickas ir jo šeima ir visos 
kitos giminės.

■HS^SSS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 pamik: 
RANDASI PAS MUS 
PASTRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuve

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO« 

TftVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 K. MESTEBn A VE. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

ta «$ t*'

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

Inces the Germaną are burnine 
Hbraries—even the privately owned 
French cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homea have 
been damaged in this war būt the 
residenta štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

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

Buying War Bonda every pay 
day ia one good way to erhibit our
determinatioa to ud in the war 
effort.
tol von 0. a. TrMMr. o*.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

_ •

Pasitikėjimo
Mumis

AHA
ANTANAS SURĖKINĄS

Gyveno 8423 Kerfoot Avė.

Mirė sausio 17, 1944 m., 12:50 vai. pp., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Laukuvos par., 

Girininkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime dukterį Kazimierą Jonikienę 
ir žentą Kazimierą, z sesers dukterį Jųąefą Purvinątikiecę ir 
jos šeimą, sesers sūnus Kazimierą Rupslaukį, jo šeimą ir 
William Rupslaukį ir daug kitų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoj^ paliko Sūnų ifr dukterį ir jų šeimas, dvi se
seris, brolį ir jų šeimas ir daug kitų giminių.

Kūnas 
Avė.

randasi pašarvotas namuose, adr. 8423 KerfoOt

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 22 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtus į Šv. Juozapo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kažimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Duktė, žentas, Sesers Duktė, Sesers Sūnai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius L. Bukauskas, Tel. Pullman 9661.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S» California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Rekordas—

Bi Firma Virš 50 Metų

Tos Pačios šeimos

Ii

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTICULAR PI.OI’LE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DISTRIBUTORS O F THE #AMOUS MONTELLO GRANITE 
Mos* Beauttful—Mos* Kndurlng—StrongeaC—Bes* Ia The Worid. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KRELPKJTfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce-
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

i ■ ■■ « .a i r. fi ■■ ■ i i .................. ■■■ —.i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose MiestoDalyse

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phohe YARDS 1198—38

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

16766 S. AHUHiGAN AVĖ.

■- ■ - tu.
L BUKAUSKAS

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1276

IBil SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

’ I.
ANTANAS M. PHILLIPS

8367 LITUANICA AVĖ.

- -■ - ”
Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAUPDBN1A AVĖ.___________________Phone LAF. 3572

P. RIDIKAS
3854 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419______________________________________

L }. ZOLP
1646 WEST «Oth ST. Phom VARDU 6781
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
XEui U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Lietuvis chicagietis vokiečių nelaisvėje

Pvt. Petras Zabarauskas 
gimė Chicagoje, Iii. Krikšty
tas buvo Šv. Mykolo lietu
vių parapijos bažnyčioje. Jo 
motina Grasilda Zabaraus-

Jo krikšto tėvai yra Uršu
lė Miliauskaitė ir Brolis Vla
das Cibulskis.

XR*

Pvt. Petras Zabarauskas 
* * *

kienė gyvena Bridgeporte.
Pvt. Petras Zabarauskas 

dalyvavo Sicilijos kovoje ir 
pateko į vokiečių nelaisvę. 
Apie tai gavo žinią jo moti
na.

Žuvę kariai šešiuose 
karo frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas sausio 17 
dieną paskelbė 194 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie žuvo 
šešiose karo apylinkėse. Žu
vusiųjų skaičiuje penki vy
rai yra iš Illinois valstijos, 
penki iš Indiana, trys iš Mį- 
chigan ir trys iš Wisconsin.

Sužeisti kariai penkiuo
se frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas sausio 17 
dieną pranešė 249 Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie buvo su
žeisti penkiuose karo fron
tuose. ą

Sužeistųjų karių skaičiuje! 
penkioliką vyrų yra iš Uli-. 
nois Valstijos, šeši iš India-t 
na, šeši iš Michigan ir penki 
iš Wisconsin.

239 mayorai Chicagoje
Du šimtai trisdešimt de

vyni Amerikos ir Kanados 
miestų mayorai pereitą tre
čiadienį pradėjo trijų dienų 
konferenciją Chicagoje, Ste- 
vens viešbutyje.

Į konferenciją yra atvy
kęs New Yorko miesto ma- 
ybras Fiorello H. La Guar
dia.

Mayorai tariasi svarbiais 
klausimais.

Atsargiau
Trys vyrukai pagrobė iš 

vienos moters rankinuką, 
kuriame buvo šeši doleriai. 
Tie vyrukai pagrobė iš mo
ters rankinuką, kai ji buvo 
netoli savo namų. Ji gyvena 
La Šalie gatvėje.

Nelaimė kelyje

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PER KETURIS SEKMADIENIUS APIE MOTINA CABRINĮ
HM

Stasys Pieža, vienas Chicago Herald-American redaktorių, kurio straipsnis “Motinos 
C&brini Stebuklai” pradės eiti to laikraščio sekmadienio (sausio 23 d.) Laidoje, kuris 
taip pat tilps ir kituose Hearsto laikraščiuose. Čia jis stovi prie Chicago Herald-Ameri- 
can troko f»u afiša apie jo raštž<~‘‘Motmos Cabrini stebuklai’’. (Klišė Herald-American)

Abi nustebo
Los Angeles, Cal. — Mrs. 

Louis Schor išsinarino riešą. 
Šalia stovinti Mrs. Laura 
Swartz pasisiūlė nukentėju
sią moterį nuvežti pas dak
tarą. Nukentėjusi moteris 
buvo įkelta į automobilį. Va
žiuojant automobilio vairuo
toja pasakė: “Jūsų automo
bilis turi gerus stabdžius”. 
“O dangau”, — sušuko ke
leivė, -t— ‘tai ne mano auto- 

tą antradienį sulaikė dvide- mobilis As maniau, kad tai 
šimt dviejų metų amžiaus

Sučiupo vyruką
Woodlawn policija perei-

vyrą kurį sučiupo troko vai
ruotojas, kai jis ėmė centus 
nuo tos vietos, kur laikraš
čiai padėti. Jis centus ėmė 
67-toje ir Western ave.

Vagys mokykloje

Racionavimo kalendorius

Svarbios ir atsimintinos dienos
Šiandien (sausio 20 d.) i riodiniame padangų apžiū- 

paskutinė diena naudoti D, rėjime, kurių savininkai turi
E ir F žalias štampas. 

Rytoj (sausio 21 d.) pa-
"B” ir “C” korteles.

Kovo 13 dieną baigiasi da
ta dėl trečiojo periodo kuro 
aliejaus kuponų.

Stamp No. 18, pirmoje 
knygutėje, ir lėktuvo (air- 
plane) stampa No. 1, tre
čioje knygelėje, kiekviena 
gera vienai porai batų gauti 
iki busimojo pranešimo.

15 dėžių
Vagys pereitą antradienį

skutinė diena naudoti gazo
lino kuponus No. 9, “A” 
knygelėse.

Sausio 29 d. — baigiasi 
data dėl R. S, T ir U rudųjų 
štampų.

Vasario 7 diena yra pa-
jusų." skutinė diena naudojimui

antrojo periodo kuro alie
jaus kuponų.

Vasario 20 diena yra pa
skutinė diena naudoti G, H

paėmė 15 dėžių degtinės už1 jr j žalias štampas.
$597 ir cigariečių už $137 iš j Vasario 29 diena yra pa- 

! krautuvės, 1035 Rush str. | skutinė diena ketvirtame pe-

Vandalai įsilaužė į Thorp 
Ann Arbor, Mich. — Trys i pradžios mokyklą, 8914 Buf

falo ave., sužalojo namą ir 
pavogė 20 tuzinų kiaušinių, 
50 svarų sviesto ir 100 sva
rų makaronų iš icebox, už
kandžių kambaryje. Tai pa
reiškė South Chicago polici
ja pereitą pirmadienį. Sako
ma, suostolių padaryta 
$1,000.

vyrai žuvo pereitą pirma
dienį kai Michigan Central 
traukinys palietė troką, ne
toli Chelsea.

Sudriko ICodornUk* Krautuvą

Pilnu dideli* pasirinkimu na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų. Pečių. Karpetų, Radijų ir 
didelS Jewelrv Krautuve sykiu 
nu Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai. Gaidos.

los. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4581

Mirė krautuvėje
Vienas vyras, 69 metų am

žiaus, atėjo darban pirmą 
dieną į Wieboldts departa
mento krautuvę, School str. 
ir Lincoln ave., kaipo parda
vimo agentas. Jis pereitą 
pirmadienį parkrito ir mirė 
nuo širdies atakos krautuvė

je.

Radlo Programai leidžiami 
Sudriko Krautuvė* per 14 metų:

WOFIj 1000 k. Rekmadleirfo va* 
kare OilO vt

WHPO 1450 k. 
vakar* 1

Ketvirtadienio

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Širdies ataka
Nicholas Van Dyke, 49 

metų amžiaus, 3716 W. 60th 
str., troko vairuotoją, ištiko 
širdies ataka esant darbe ir 
jis mirė pereitą antradienį. 
Jis buvo miesto elektros de
partamento troko vairuoto
jas per 19 metų.

DARBININKŲ
Rankinių Trokerių ir Šlavėjų
štai jums proga Įsigyti gerą darbą gerai veikian
čioje kompanijoje — ir turėti pasitenkinimą ži
nant, kad jūs dirbate svarbų darbą dėl Pergalės. 
Darbas Poote Brothers kompanijoje turi daug 
patogumų:

• Gera Mokestis • Geros Darbo Sąlygos
• Naujos Dirbtuvės • Moderninės Maitinos

• 60 Vai. Darbo Sav. — 70 Vai. Mokestis

m* kMb iii—mi

■aaiavaiav *219 g, Vaatara Blvd.

FOOTE BROS.
OEAR * MACHINE CORPORATION

Neteko lietuvio 
kovos lauke

Karo departamentas pe
reitą trečiadienį paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių dingusių karo frontuose 
kareivių sąrašą, kuriame 
yra dvidešimt du kareiviai 
iš Chicagos ir jos apylinkės.

Dingusiųjų kovoje karių 
skaičiuje yra lst Lt. Richard 
E. Kekstas, jo motina Mrs. 
Valeria Kekstas gyvena 
9832 Carpenter. Lt. Kekstas 
dingo Viduržemio apylinkės 
fronte.

50 milijonu laišku iš 
Europos

LONDON. — 50 milijonų 
V-mail laiškų, sveriančių 
5'/2 tono, buvo pasiųsta į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes armijos pašto tarnybos, 
nuo birželio mėnesio, 1942 
metų. Apie tai pranešė 
Jungt. Amerikos Valstybių 
štabas pereitą antradienį.

Nukentėjo
John Hayes, 3613 Wabash 

ave., laikraščių pardavėjas, 
buvo apvogtas dviejų negrų, 
iš laikraščių pardavėjo buvo 
pavogta keturi doleriai. Du 
negrai jį sučiupo Michigan 
ave., 3615.

/ mus

3 žuvo, 57 sužeisti, kai 
automobilis palietė

medį
Detroit, Mich. — Trys 

aukštesnės mokyklos stu
dentai tapo užmušti pereitą 
pirmadienį ir penkiasdešimt 
septyni kiti keleiviai buvo 
sužeisti, kai Dearborn mies- 
to autobusas, pripildytas 
mokinių ir įmonių darbinin
kų, buvo pastumtas automo
bilio į šalį, ir atsimušė į me
dį Dearborn priemiestyje. 
Mokiniai ir darbininkai va
žiavo autobusu namo.

Nedėkingi japonai
New Georgia, Solomon 

salos. — Amerikos gelbėji
mo laivas bandė išgelbėti aš
tuonis japonų lakūnus, ku
rie plūduriavo guminėje val
tyje (rubber life raft). Ja
ponai lakūnai amerikiečius 
pasveikino su kulkosvaidžio 
ugnimi.

Gelbėjimo laivas grąžino 
ugnį. ’ *

Visi japonai mirė.

Išgelbėjo
Mrs. Jennie Decola, 59 

metų amžiaus, invalidė, bu
vo išnešta ugniagesių į sau
gią vietą pereitą penktadie
nį iš antrojo aukšto, 1535 
Keystone ave., kai gaisras 
kilo namo basmente.

Nauji centai
New York. — Naujas vie

no cento pinigas, pagamin
tas iš vario ir cinko, kuris 
panašus į prieškarinius va
rio centus, buvo paleisti Fe- 
deral Reserve Bank, New 
Yorke, apyvarton. Banko 
pareigūnai pareiškė, kad 
plieno (“steel plug”) centai 
paliks cirkuliacijoje. Apie 
tai buvo sužinota pereitą 
trečiadienį.

Rastas negyvas
Vienas Chicagos vyras, 58 

metų amžiaus, Swift ir Co. 
sargas, buvo rastas pereitą 
pirmadienį negyvas lovoje. 
Jis mirė greičiausia nuo šir
dies atakos.

72 laiškai
Springfield, M. — Pvt. E-l 

mer Davis, kuris randasi 
šiaurės Afrikoje, pranešė 
savo tėvams, kad jis nega
vęs pašto per tris mėnesius, 
bet 72 laiškus gavo viena 
diena.

Sudegė
Chapin, III. — Ugnis pe

reitą antradienį sunaikino 
Perbix elevatorių ir 15,000 
komų maišų.

Universitetai
Ispanijos Amerikos kolo

nijos turėjo penkis universi
tetus, kai Havard, pirmasis 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse universitetas, buvo 
įkurtas 1636 metais.

X P. Rules gavo iš Karo 
Departamento! žinią, kad jo 
brolis Al. C. Rules, vauke- 
ganietis, žuvęs Italijos fron
te. Velionis buvo 33 m., ka
riuomenėj tarnavo nuo 1941 
m. Velioniui teko dalyvauti 
ir Tunisijos kovose. Jo bro
lis taip pat yra kariuomenėj 
kapitono laipsniu ir rand^ 
si Tyson, Tenn., stovykloje. 
Velionio sesuo yra ištekėjus 
už “Draugo” korespondento 
Bukančio, o pusseserė Pau
lina Petkus dirba Sv. Jurgio 
parapijos klebonijoj.

X “Draugo” koncerto į- 
spūdžiai iš visų pusių į re
dakciją plaukia labai malo
nūs. Džiaugiasi ir “Draugo” 
vadovybė, kad savo koncer
tais patenkina publiką. Da
bar jau visi žino, kad ką tik 
“Draugas” rengia, visuomet 
būna gražu, įdomu, spalvin
ga.

X Juliaus ir Barboros šlio 
gėrių vedybinio gyvenimo 
auksiniam jubiliejui paminė
ti sekmadienį, sausio 30 d.,
Šv. Jurgio parapijos salėj 
ruošiama puota. Julius yra 
Chicago lietuvių katalikų 
veikėjas-veteranas ir nuola
tinis katalikiškos spaudos 
bendradarbis. Nėra buvę it 
didesnio bendro veikimo Lie
tuvos labui, prie kurio jis 
nebūtų prisidėjęs darbu it 
plunksna.

X Šį vakarą į Dariaus-Gi
rėnas salę renkasi DKK na
riai išklausyti pamokinan- 
č:os ir pavyzdžiais paįvai
rintos paskaitos apie rašy
mą laikraščiui žinių-kores- 
pondencijų. Pradžia 8 vaL 
vakare.

X “Draugo” koncerto so-
daliečių “Vestuvės” baigėsi 
tiktai praeitą antradienį, 
Paulių, jaunosios “motinos’1 
namuose. Į vestuvių užbai
gimą buvo pakviestos taip 
pat ir koncerto virtuvės šei
mininkės. Taįgi, vestuvės bu
vo tikrai kaip Lietuvoj — 
baigėsi treč'ą dieną.

X Ed. Misius, cicerietis,
L. Vyčių organizacijos uo
lus narys-veikė jas su žmo
na, smagiai viešėjo Auroroj 
pas Cibulskius, kurie iškėlė 
puotą savo žento dr. J. Ka
zakevičiaus parvykimo iŠ 
kariuomenės trumpo poilsio 
proga.

X S. Lazutkienė su sūnum 
ir T. Kukutienė atostogauja 
Hot Springse ir džiaugiasi 
švelnia gamta. Rašo, šiuo 
metu tam krašte pats gam
tos gražumas. Apsistojusios 
pas Benediktinų seseles, St. 
John’s Place.

X Andrius Martinaitis, de-
troitietis, atnauji n d a m a a V 

Draugo” prenumeratą šiam
metui, džiaugias kasdien gau 
damas įdomų laikraštį ir da
bartinei redakcijai Voki ge
ros sveikatos ilgai darbuo
tis skaitytojų patenkinimui.

Pirkite Karo Bonus

>•
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