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...‘‘and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 

rfrom the earth.”

—Abraham Lincoln

Vol. XXIX

MONTGOMERY LYDI 2 AMERIKOS ARMIJAS
AMERIKOS KARIAI IŠLIPO KITOJE SALOJE FILIPINUOSE
Nebuvo Jokio Japonų Pasipriešinimo

GEN. MacARTHUR ŠTABAS Philippinuose, sausio 5. 
—Gen. MacArthur pranešė, kad Amerikos kariai išlipo 
Marinduąue saloje, tik 20 mylių nuo Luzon salos ir 90 
mylių į pietryčius nuo Manilos.

v

Pranešimas sakė toje saloje nerasta japonų opozicijos.
-

Lėktuvai Dar Karta Puolė Formosa; 
Per 3 Dienas Apdaužė 60 Priešo Laivų.

JAPONŲ BOMBA PADEGĖ JAV LĖKTUVUS

PEARL HARBOR, sausio 
5.—Amerikos trečiojo lai
vyno dalinio lėktuvai trečią 
dieną iš eilės atakavo For
mosa ir Ryukyu salas.

Japonų radijo praneši- i
mu, tas dalinys “atrodo, į 
dar plaukioja vandenyse į los. 
šiaurryčius nuo Formesos.“

Iš amerikiečių radijo nu
tildymo daroma išvadų, kad 
amerikiečių atakos dar tę
siasi.

svarbiosios Philippinų sa
los, per pirmas tris 1945 
metų dienas nuskandino ar 
sužalojo 60 japonų laivus ir 
suaižė japonų lėktuvus 
Clark aerodrome, 75 mylias 

šiaurvakarius nuo Mani-

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, sausio 
5.—Padidėjusios Amerikos 
lėktuvų atakos ant Luzon.

Japonų' lėktuvai iš naujo 
: puolė Mindoro salą, kur 
amerikiečiai šią savaitę į- 
vykdė du naujus išlaipdini- 
mus. Padaryta kiek nuosto
lių. Trys japonų lėktuvai 
buvo numušti.

Leyte saloje užmušta ki
tas 401 japonas.

pa-

Britų Jėgos Prisidėjo Prie Kovos;
Eisenhower Pakeitė Savo Komandą

PARYŽIUS, sausio 5.—Vyriausias štabas pranešė apie 
pergrupavimą \akarinio fronto komandų, pavedant ope
racijas prieš nacių Įsiveržimą į Belgiją britų Feldmarša
lui Montgomery ir Lt. Gen. Bradley.

Tuo pat metu Min. Pirm. Churchill grįžo Londonan po 
konferencijos su Gen. Eisenhower ir Farš. Montgomery.

Washingto.ne. Prez. Rooseveltas sakė tas pakeitimas 
nereiškia, kad Montgomery tuo padaromas Eisenhower 
pavaduotoju.

Montgomery dabar yra komandierius ne vien savo bri
tų 2-ros armijos, bet ir JAV 9-tos ir didelės dalies JAV 
1-os armijos.

Toli skridę japonai lakūnai apmetė Amerikos lėktuvnešį bombomis, viena kurių 
taikė į lėktuvų pakilimo denį, padegdama kelis lėktuvus. Laivyno ugniagesiai apipila 
degančius lėktuvus vandeniu ir chemikalais, kad neduoti gaisrui išsiplėtoti. Visa tai 
įvyko neseniai Pacifike. (Acme-Draugas Telephoto.)

i

Rusai Ruošiasi Ofensyvai Lenkijoje;
Nacių Tankai Atakuoja Vengrijoje

LONDONAS, sausio 5.—Berlyno radijo sakė rusai kon
centruoja dideles jėgas Vistula pozicijoje, 120 mylių Į 
pietus n ,o Varšuvos, ir Lenkijos fronte išbando nacių li
nijas.

MASKVA, 
sai šiandien 
nacių tankų 
puola rusų 
Budapeštą, 
gauti naciai 
išmušami 
grumtynėse.

Bandydami išgelbėti savo 
apsuptą garnizoną, naciai 
siuntė eilę po eilės tankų ir 
pėstininkų prieš rusų lini
jas maždaug 30 mylių į
šiaurvakarius nuo sostinės, bos iš savo jėgų šiaurvaka- 

Nuo puolimo pradžios, riuose.

vakarinė
3.—(Sulai- j 

indėnai
pagal ’ 

krantą.
i

sausio 5.—Ru- 
atmušė stiprią 
armiją, kuri 

linijas aplink 
Sostinėje su- 
ir vengrai yri 
labai aršiose

nacių jėgos buvo pasivariu
sios pirmyn net iki šešių 
mylių, bet rusai vakar su
stabdė jų veržimąsi. Rusų 
raportai sakė priešas buvo 
sustabdytas visu frontu.

Britų Kariuomenė
Užėmė Akyab Salą

FOUL POINT.
Burma, sausio
kyta)—Britai ir 
kariai, žygiuodami 
vakarinį Bumuos 
šiandien išlipo Akyab salo
je be jokio šūvio.

Išlipę kariai rado daug 
visokių užstatytų spąstų ir 
minų, bet nė jokios japonų 
opozicijos.

Britai dabar valdo jūros 
priėjimą prie strateginio 
Akyab uosto.

Į

Budapešte rusai 11-tą die
ną naikina likučius 80.000 
ašies karių. Sugauti naciai 
ir vengrai smarkiai kaujasi 
abiejose pusėse Dunojaus, 
matomai laukdami pagal-

Britai Suaižė ELAS Jėgų Tvirtovę
ATĖNAI, sausio 5.—Bri

tų Sherman tankai įsilaužė 
ir suūžė ELAS jėgų Kaisa- 
riani tvirtovę. ELAS garni
zonas buvo ten gerai įsistei 
gęs. ir turėjo tris patran
kas paslėptas Hymettos kai 
no šone, kulkosvydžių ir 
mortarų lizdus, bei daug 
vietų snaiperiams slapsty
tis.

Sherman tankai, veikda
mi būriuose, atsuko savo 
75 mm. patrankas į tuos 
lizdus ir iššovė ELAS gy
nėjus iš kampų, pastogių 
ir langų.

Graikijos vyriausybė sa
kė nevesianti tolimesnių de- ;bus bandymas uždaryti ki- 
rybų su ELAS atstovais po- niečių laikomą spragą Can- 
litikos klausimais, kol re-1 ton-Hankow geležinkelyje.

voliucionieriai nestos 
ir neatiduos ginklų, 
britų komandieriaus 
mą.

kovoję 
pagal 

įsaky-

JAPONAI SUTIKO
APLEISTI TIMOR

LONDONAS, sausio 5.— 
Japonija ir Portugalija pa
sirašė sutartį, kuria einant 
japonai apleis Timor salą, į 
šiaurvakarius nuo Australi
jos, kuomet portugalų ka
rinė jėga pasieks tą salą ir 
perims ją. Pranešta api* tai 
iš Lisabono.

FDR PRIMINS APIE
UŽSIENIO POLITIKA

WASHINGTON, sausio 5. 
—Prez. Rooseveltas sakė jo 
pranešimas Kongresui pa
lies, tarpe kitko, užsienio 
politiką ir darbininkų rei
kalingumą.

Prezidentas taipgi prane
šė. kad jis padarys savo 
pranešimo santrauka per 
radijo šeštadienio vakare 
nuo 9 iki 9:30 (Chicagos 
laiku.)

Gripsholm Išplaukia
su Karo Belaisviais

WASHINGTON, sausio 5. 
—Švedų laivas Gripsholm 
ryt dieną išplauks iš New 
Ycrko įvykdyti kitą 
keitimą sergančių 
kiai sužeistų karo 
su Vokietija.

Statė ir Karo
mentai sakė skaičius vokie
čių civilių iš J. A. Valsty
bių ir Meksikos bus iškeis
tas už tam tikrą skaičių 
Amerikos piliečių.

Apsikeitimas įvyks per 
Šveicarija Manoma Grip
sholm parveš amerikiečius 
vasario mėnesio pabaigoje 
_________________

Jugoslavai Perėjo
Per Austrijos Sieną

LONDONAS, sausio”’^.— 
Šiandien pranešta, jog ju
goslavų partizanų jėgos 
perėjo per Austrijos rūbe- 
žiu ir gręsia nacių pusra
čiui tarpe Klagenfurt ii 
Graz.
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antradie- 
iš naujo

PARYŽIUS, sausio 5. — 
Britij tankai ir pėstininkai, 
prisidėję prie kontratakos 
prieš šiaurinį šoną nacių i- 
siveržimo Belgijcn, pasistū
mėjo pirmyn iki 2.000 jar
dų pagal visą savo frontą.

Tuo pat metu nacių ver
žimasis į šiaurrytinę Pran
cūziją prieš JAV 7-tąją ar
miją virto į ofensyvą. Vo
kiečiai pasistūmėjo dar dvi 
mylias į pietryčius nuo Bit
che—kas reiškia beveik 15 
mylių Prancūzijos gilumon 
ir 12 mylių nuo Saverne 
Gap, rakto į Strasbourgą.

Šis
žimąsis pernešė juos per da
lį senosios MagiųcŲ Jiųjjos 
ir iki dviejų mylių nuo Sar- 
reguemines-Haguenau kelio.

Priešo patruliai persikėlė 
per Reiną į šiaurę nuo Stras 
bourgo, gal tam, kad suda
ryti žnyples, kurios galėtų 
išspausti sąjungininkų įsi
veržimą taikomą į Karlsru
he.

Britai buvo pasiųsti fron- 
tan kaip tik Von Rundstedt 
jėgos pradėjo gręsti Liege, 

; Ir stovėjo užpakaly ameri
kiečių linijų iki vakar, kuo
met jie pradėjo puolimą.

Tuo būdu šešios sąjungi- rinį galą, kad būtų galima 
ninku ir vokiečių 
kaujasi giliam sniege, mig- naujos šarvuočių 
loję ir labai nepatogiam te- linijos.

I

vėliausias nacių ver

apsi-
sun-ir

belaisvių

Departa-

20 Japonų Divizijų 
Kovoje Kinijoje

CHUNGKING, sausio 5.
I—Pasak aukšto kiniečio ka
rininko, japonai dabir turi 
19 ar 20 divizijų, arba su- 

j virš 300.000 karių centri- 
Inėj ir pietinėj Kinijoj. Jis 
sakė japonai dabar persi
grupuoja ir persiorganizuo
ja po ilgo vajaus, ir prana
šavo. jog jų sekantis žygis

LIMA, Peru, sausio 5. — 
Didelis keleivinis lėktuvas, 
keturių vyrų 
Pan-American 
anksti šį rytą
sudužo Pacifike, penkias my 
lias nuo kranto. Manoma 
jame buvę vyrai žuvo.

pavogtas iš 
aerodromo, 
nukrito ir

Trys Kara-
Arunas ii

Šventosios 
S' . Liu- 

Ru^enis ir

KALENDORIUS
Sausio 6 d.: 

liai; senovės: 
Garspė.

Sausio 7 d.:
Šeimynėlės Šventė, 
ei jus; senovės: 
Raudvilė.

Sausio 8 d.: Šv. Severinas 
i ir Šv. Apolinaras; senovės' 
Velotas ir Nemira.

KARO BIULETENIAI
—JAV naikintuvas Reed 

neskendo ‘dėl priešo veiks
mų” Philippinuose.

—JAV lėktuvai 
ny ir trečiadieny
atakavo Iwo Jima salą.

—Prez. Rooseveltas sakė 
‘trys didieji' sueis kada 
nors po jo inauguraci jas 

« sausio 20 d.
—Naciai sako jų jėgos i- 

siverže 20 mylių gilumon 
Alsace. Nėra patvirtinimo 
tam raportui.

—Prastas oras neduoda 
sąjungininkų lėktuvams pa
dėti vakariniam fronte.

—Raportas sakė civilis 
karas baigėsi Atėnuose ir 
ELAS jėgos ruošiasi pasi
traukti.

rane.
Lt. Gen. Hodges pirmoji 

armija. verždamosi pirmyn 
iš šiaurės, susiaurino nacių 

i pabėgimo kelią tarpe Bas
togne ir Grandmenil iki ma
žiau negu 12 mylių.

Pietinėj nacių įsiveržimo 
pusėj. Lt. Gen. Patton tre-

1 čioji armija atmušė 17 smar 
kių nacių kontratakų, bet 
frontas nebuvo žymiai pasi
keitęs.

Raportai sakė naciai ski 
(pašliūžos) kariai jau pasi
rodė fronte. Monschau sri
ty. bet Amerikos artilerija 
neva juos išsklaidžiusi.

Daugiau negu šeši coliai 
kovos lau

kus. ’Jeepai ir tankai dėl 
ledo dažnai nuslysta nuo ke
lių. Kariai dreba tik virš

i

zero tempe ra t6roje.
Vakariniam įsi ve r ž i m o 

gale 
Bure 
lias į 
fort,
Amonines.

Raportas iš fronto
1-os armijos štabo

1 pareiškęs, jog Von
stedt matomai ruošiasi pa
leisti savo įsiveržimo vaka-

J

amerikiečiai užėmė 
kaimą, keturias my- 
pietryčius nuo Roche- 
ir Bois De Tave bei

sakė
narys 
Rund-

armijos apsaugoti jo bazę įsteigimu 
ginamos

I

I

Rusija Pripažino Liublino 'Valdžią'; 
Amerika Laikosi Savo Nusistatymo

VVASHINGTON, sausio 5.—J.A. Valstybės šiandien pa- - 
kartojo savo nusistatymą nepripažinti Liublino lenkų 
komiteto, ir toliau remti j Lenki jos vyriausybę Londone.

LONDONAS.
Rusija šiandien 
apie pripažinimą 
lenkų sudarytos 
sios Lenkijos vyriausybės.'’
tuo aiškiai atsiskirdama 
nuo Lenkijos ' vyriausybės 
Londone, kurią J. A. Vals
tybės ir Anglija pripažįsta

' esančia teisėta Lenkijos vy-
Į ’
Prarado Daug Gazolino Naciai Sunaikino

PARYŽIUS, sausio 5. — 
žy- Amerikos kariuomenė pra

rado suvirs 500,000 galionų 
gazolinos per vokiečių ofen
syvą. kuomet naciai suėmė 
kitus mūsų krovinius ir tan 
kinius traukinius.

/

ORAS
Šilčiau. Bus sniego.

sausio 5.— 
pranešė 

Liublino 
“laikino- i

Kanadiečiai Veržiasi Pirmyn Italijoje
ROMA, sausio 5.—Kana

diečiai kariai pasistūmėjo 
pirmyn prieš stiprias prie
šo kontratakas pagal kelia 
į rytus nuo Alfonsine iki 
pusantros mylios nuo San 
Alberto.

Tas miestas yra astuo
nias mylias į šiaurę nuo 
Ravenos, Adrijos pakrantė
je. Vokiečiai siuntė savo 
didžiuosius tankus ir vete-

I ranus pėstininkus į kontra
takas, bet buvo kaskart at
mušti.

Toliau vakaruose geras 
progresas padarytas į šiau
rę nuo Faenza. kur kiti aš
tuntos armijas kariai
miai sumažino nacių pozi
ciją į rytus nuo Senio upės.

Penktos armijos fronte 
buvo vien tik patrulių veik
smai.

riausybe.
Tas rusų pranešimas bu

vo padarytas tik keturias 
dienas po Amerikos ir An
glijos pareiškimų, kad jos 
remia lenkų valdžią Londo
ne. Tuo būdu, vienas pai
niausių klausimų trijų di
džiųjų valstybių santykiuo
se iškilo į viršų.

. 2 Lenkijos Kaimus
LONDONAS, sausio 5.— 

Lenkų telegrafų agentūros 
pranešimu, naciai visiškai 
sunaikino Opatow ir Jaslo 
kaimus, pietinėj Lenkijoj.

*
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE FRONTAS SMARKIŲ KAUTYNIŲ
r --------
\f Monschau

NAUJO METO 
IŠVAKARĖSė

LIGONINĖJ

Klebonas kun. Juozapas 
Čužauskas gruodžio 31 a., 
prieš pamaldas, išdavė at
skaitą, kas buvo nuveikti 
ir kiek suaukota praeitą 
metą; reiškė dėkingumą pa- 
rapijonams už gausų auko
jimą per visą metą ir už 
taip pat gausią Kalėdų au
ką, kuri buvo viena didžiau
sių jo klebonavimo šioje pa
rapijoje laikctarpiu. Aukų 
surinkta $1,500. Parapijonu 
gausiomis aukomis galėju 
išmokėti visas parap. sko 
las, kurias buvo radęs, kaip 
atėjo klebonauti į šią para
piją; taipogi pastatė naują 
bažnyčią ir jos skolą atmo
kėta. Ant galo ragina para
pijomis nesustoti auk;jus, 
nes dabar reikia eiti prie 
kito didelio darbo — patai
symo mokyklos. Visi'para- 
pijonai mato, kokiame pa
dėjime yra mokykla. Geras 
remontas kainuoja daug pi
nigo. Be to. labai reikia ja i T 
bažnyčia ir klebonija dažy
ti. Prašo visų stoti į dar
bą. Išvien Hirbant, viskas 
bus atlikta be skolos.

Prašo visų neužmiršti, 
kad parapijos metinis susi
rinkimas bus trumpu laiku 
ir tada bus išduotas pilnas 
raportas.

Jonas Vardauskas, 920 
So. Jackson St., gruodžio 28 
d. turėjo sunkią operaciją. 
Staiga buvo ligos suimtas 
ir tuojau nuvežtas į Šv. Te
resės ligoninę. Jenas pri
klauso prie Šv. Baltramie
jaus parapijos ir visų drau
gijų, yra labai uolus vyras. 
Nors dabar yra ant pensi
jos. bet vis tik yra geras 
aukotojas parapijai ir nie
kuomet neatsisako paremti. 
Beje jis yra Lietuvių Koo
peratyvo direktoriam. Visi 
draugai linki Jonui greit 
pasveikti.

Albertas Čepaitis, 1026 S. 
Lincoln St., turėjo : 
operaciją Šv. Teresės 
ninėj gruodžio 27 d. 
ligoninėj išgulėjo tik 
dienų, bet gydytojas

nesies
■ ligo- 

Nors 
pora 
liepė 

būti labii atsargiam. Alber
to tėvas taipgi menkos svei
katos.

TRADICINĖ IŠKILMĖ

Jau septinti metai, kaip 
įvesta paprotys deginti ka
lėdines egles. Šį metą, kaip 
ir kitais metais, eglės bus 
renkamos miesto ir priva
čiais trekais. Manoma, bus 
surinkti apie 7,00Q 
Visas tas laužas bus 
tas sausio 6 dieną, 
vakare. Povvell Park,
Avė., netoli Lewis Avė. Vi
si kviečiami atvykti ir pa
matyti. Bus ir įdomi prog
rama. 'kurią atidarys kun. 
Juozapas Garrity, klebonas 
Šv. Anastazijos parap. Dai
nuos jūrininkų choras iš 
Great Lakęs.

egiii. 
uždeg- 
7 vai. 
Grand

Skelbkitės “Drauge”.

3241 S. Halsie.d Si.'
CHICAGO, 8, ILL.

tel. CALumet 7237

I
i
i 
i 
i 
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Užlaikome didelę krau- Į 
cuvę Rakandų, Jevvelry, Į 

f Rekordų ir Radio Setų mū-1 
į sų baltame name. Visi de- Į 
j partmentai po vienu stogu. I 
į Čia rasite didelį ir įvai-' 
j rų pasirinkimą viršnuro- Į 
į dytų dalykų — už priei j 
I įamas kainas.I___ -______
j REIKALE PASINAUDOK11

I oi nurun uanm vai Avims? ! 
i 
i

DRAUGIJŲ 
SUSIRINKIMAI

18
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way policmonu. Ir kariuo- randasi Texas vai. M. P. pa- džio 29 d. išvyko į San Die- 
menėj yra M. P. Dabar ran-\ reigose.
dasi kur nors Anglijoj.

TIKRAS patriotas

Margareta ir Williamas 
Butkiai, 838 Lenox Avė., 
turi du sūnus kariuomenėj. 
Willimas, Jr., liuosnoriai į- 
sirašęs ir išbuvęs kiek laiko 
Californijoj per pratimus 
(manevrus) sunkiai sužeis
tas. Pasveikęs ir paliucsuo- 
tas iš kariuomenės, išbuvęs 
du mėnesius namie, pama
nė, kaip jis ga'i būti dar 
naudingas savo kraštui, 
nors kariauti negali. Tad į- 
sirašė į Civil Service ir da
bar yra kur nors Pacifike. 
Jo brolis Cpl. Kazimieras

Dr. Jonas Zekas su žmo- 
na Monika gruodžio 31 d. 
buvo išvažiavę į Aurora. 111., 
kur prąleido Naujus Metus 
su žmonos tėvais žekoniais. 
žekoniai buvo atvykę į Wau 
kegan Kalėdų dieną ir 
lankė visus draugus.

l

ap-

IŠVYKO PAS VYRĄ
Lucija Lewis, duktė 

tano ir Onos Sutkų, gru_-
An-

i

go, Calif., pas savo vyrą 
Everett Levvis, kuris yra 

(Nukelta į 4 pusi.)

TtL YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C
UrHROPRAK'fORIUS

19 Metų Patyrimo
4649 So, A s h.’and Avė.

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

DR. VAITUSH, OPT.

Žemėlapis vakariniam fronte, kur dabar eina smarkios 
kautynės tarp nacių ir amerikiečių. Atrodo, kad Belgijoj 
ir Prancūzijcj dabar su naciais kaujas tiktai amerikie
čiai. Apie anglus, kanadiečius, prancūzus ir lenkus ‘‘nie
ko naujo”, kaip sako Remarąue. (Acme-Draugas teleph.)

I

atsilankiusiems ir nepadavu 
siems rimtos priežasties bus 
uždėta bausmė. Visos narės 
atsilankiusios į susirinkimą 
gali daug dalykų aptarti.

Šv. Baltramiejaus draugi
ja turės metinį susirinkim; 
sausio 7 
Lietuvių 
mi visi 
Draugija 
siu, 
vus 
ris

n 
d., 1 vai. popiat 
svetainėj. R;giiitL- 
nariai atsilankyti 
yra viena seniau- 

labai daug pasidarba- 
parapijos naudi i. Ku- 

dar neprisirašę, prašo
mi nelaukti i'giau, bet 
tu laiku prisirašyti, 
jaunesni žmonės.

DŽIAUGIAS

grei- 
ypač

antri metai Dėdės Šamo ka
riuomenėj, atrašė laišką tė
vams, kad buvo pakeltas į 
Ccrporal, o dabar jau Sar- 
gent.

Prieš išvykdamas į ka
riuomenę buvo Statė Higb-

Al. G.
Kumskis

INSUR. \NCE
BROKER

Dėl Visokiu
INSURANCE
—ŠAUKITE— 

REPublic 1591 
Išpildom Inconv 
Tax. Notariškus
Raštus. — Patarnavimas G.-ras.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepiUmami į 
saro aviacijos skyrius iš priežas
ties spaivų neregė jimo — (eolor 
olindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Maa« 2® metą praktikavimas 
jusą garantavimas 

Optometrieally Akrą Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
turno, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
rak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atžtaiso- 
8m> be akinių. Kainos pigina kaip 

4712 South Ashland At.
PImm YAKM 1373

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS™"
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,S

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

---------- f------------ --------

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
OFISO VALANDOS: 

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Sės.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

□Cao vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
JU» We«t SStih Stnet

Iri. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. < 
Sekmad., Trečiad. ir SeštadieaM 

vakarais ofisas ūždaryta.*, į 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

I

Pranciškus Baronas, Jr. 
sūnus Pranciškaus ir Onos 
Baronų. 818 Lincoln St., jau

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 665J

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Šv. Onos moterų ir mer
gaičių draugija turės meti
nį susirinkimą sausio 7 d.. 
Lietuvių svetainėj, tuojau 
po paskutinių šv. Mišių. Vi
sos narės turi atsilankyti 
į šį susirinkimą būtinai. Ne

J

Ateikite

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Statybai, Remontavimal, Refinansavimui— 
ANT LENGVU Mf.SESIMV IšMOKC.IIMl'1 

Panaudokite Proga Dabartinėms žemoms 
Nuošimčio Balom*.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai 
rū|>estingai globojami ir ligi $5.000.00 ap
drausti per Federal Savinas and Ix>an In- 
aurance Corporallon. Jūsų pinigai bus greitai 
išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

Taipgi taisome Laikrodžius I 
luaikroaėlius. Žiedus. Rašoma* Į 
Plunksnas, ir Muzikalius In- j 
atrumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS '
IEWELRY — VVATCHMAKER ’ 

— MUSIC 
1216 ARCHER AVENUE į

Phone: LAFAYETTE 8617

I BEDR1KO RADIO VALANDOS:

i

i.. - 4.—

tVCEL, ĮOOO K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
VVJUEO, 1450 K., Ketvego 
•akare — 1:W) f . M.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora :m gyveni
mui. Saugokit ja i -darni iš. g- 
zaminuoti j s inod rniškiausia 
metodą, kur.į regėymo mokslas 
gali suteikti.

3« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
« a . aas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 
Trečiad. 9:30 a. ni. iki 1 p. tu. 
•šeštad. 9:30 a. m. iki 7 p. m.

ITlAPGLITia
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienlala nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

Didžieusia Lietuviu 
Krautuvė

= Parduodame Laikrodžius, Laik- 
| rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
Į tinius Žiedus, Rašomas Plunks- 
j nas ir įvairius 
j kitokius auk- 
‘ ainius daiktus 
Įuš PRIEINA-
IMAB JUMS
I KAINAS!

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — eu 
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
taip naujas.

! Trečiadienio Ir žefttadlenlo vakarais 
Ofisu yra uždą ratu.

j Turime didelį 
į ir gerą pasi-
į rinkimą Muzikališkų Instrumen- j 
! tų, Muzikališkų Knygų, Stygų ; 
I Rekordų ir įvairių kitų mari- ! 
j kalių daiktų.
9 O

I
I
i
i
i

i
i
i
i

Aukok savo kraują aužela- 
tiems kariams per A. 
donąjl Kryžių.

Ran-

šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

Nieks negali mus 
minti, išskyrius mus pačius.

paže- Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080 
lel neatsiliepia, šauk SEElev 0434

DB.PETER J. BAkTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S155 Soc Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 Ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU PAS MUS - Ofiso TeL .... VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kaarfim nuo 2:00 Drf 8:00 vai
Trečiad. ta* Sekm. tik susitartus.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
— CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniaia 

ir Šeštadieniais
Valandos; 3 p. p. iki b vak.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: 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
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 

Res. Tel. REPublIc 0054
Jeigu neatsiliepia — 
Sauk KEDzle 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo 6 Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais Pagal sutarti

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis)

■-*= <7
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HELP w Ą n t Ę p- WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
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S“ D R A U G O ”
DARBŲ SKYRIUS

iilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
“DRAUGAS” HELP VVA.VTED
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 948S-94S9

/

HELP WANTED — MOTERYS Racine

HELP \VANTED — VYRAI

CORE MAKERS

PROSYTOJŲ
ir

OPERATORIŲ 
PRIE MOTERŲ DRESIŲ 
Gera Mokestis. Puikios Darbo 
Sąlygos. Patogi transportacija.

Šv. Kazimiero parapija 
1944 Kalėdas gražiai pralei
do. Kūčiose veik visa para
pija ėjo prie šv. Komunijos, 
taip pat ir vidunakty per 
Piemenėlių Mišias šv.

Mišias šv. laikė ir pamoks tuvlU-

solistė, yra ištekėjus už sve
timtaučio Gregory, tačiau 
nenuėjo pas svetimus. Jos 
vyras yra parapijos kolek
torius ir dalyvauja pirani
jos darbuotėj.

Darkinčių šeimyna turi 
gerą varaą tarpe Racine lie-

MOLDERIŲ
Lengvi darbai prie Aluminum 
castings. 4S vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

ANN FOSTER
434 S. Wabash. 5th Floor

DŽENITORKŲ 
VALYMO DARBAI

—DĖL—

Papr. Darbininkų
Šlavėjų, Dženitorių

Trokeriu

MOTERŲ
Valandoms:

i 5:30 vak. iki 12 naktį
KARO PRAMONĖJE

Ią pasakė kun. A. Jeskevi- 
čius, MIC.

Parapijos choras, veda-i 
mas varg. J. Kailiuk aičio, 
Kalėdų giesmes gražiai gie
dojo. Altoriai ir ‘‘Betliejaus 
stainelė” buvo puikiai gėlė
mis ir žvakėmis papuošta. 
Tai dėka Altorių Puošimo 
draugijos, kurios rūpesčiu 
mūs bažnyčioj viskas gra
žu ir švaru.

Ona Kručaitė, mokytoja 
viešoj mokykloj, papuoši
mui altorių Kalėdoms au
kojo $5. Kitų aukos buvo 
mažesnės.

Dirbtuvėje gaminanti 
produkcijos įrankius 

PASTOVŪS DARBAI 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 

SVARBŪS KARO DARBAI I

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

TAIPGI REIKIA

SCULLY-JONES & CO.
1901 S. Rockwell St.
SVARBIAI PRAMONEI 

REIKIA

Core Makers

Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY

Molderių
Pilno laiko darbai, dienomis 
naktimis. Patyrusių ar ne, 
prie Aluminum castings. 
mokama laike lavinimo, 
karo darbai. Atsišaukit 
dienomis nuo 8 ryto iki 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

ar
dirbti ] 
Alga | 

100% 
darbo i
5 pp.

309

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

W. 4VASHINGTON ST 
CHICAGO

Kalėdų rytą pirmą kartą 
altorių tarnautojai buvo pa
sirėdę naujais baltais “cas- 

Į scck” ir “cape sash”. Tai 
auka parapijai Zofijos Dar- 
kintaitės. Be to. Jonas ir 
Juozapina Darkinčiai auko
jo puikų raudoną arnotą. 
Reikia pažymėti, kad Dar
kinčių šeimyna yra seni pa- 
rapi jonai ir parapijos bei 
draugijų veikėjai. Jų duk
tė Morta, buvusi choristė-

VYRAI IR MOTERYS

Gruodžio 27 d. mirė Ado
mas Jurgaitis, senas Racine 
gyventojas ir parapijonas, 
ilgametis biznierius (laikė 
valgomų daiktų krautuvę).] 
Buvo geras katalikas, ty
kaus būdo. Jis vengė užgau
ti kaimyną, naujų “žinių”: 
apie kaimynus ir pažįsta
mus. Už tai turėjo gerą var
dą tarpe lietuvių ir svetim-- 
taučių. Buvo pasiturintis.

Paliko nuliūdime žmoną 
Emiliją, du sūnus, ir vienas 
anūkas ir švogeris. Sūnus 
Jonas gyvena Chicagoj, ve
dęs. Sūnus Kazimieras irgi 
vedęs, dabar tarnauja lai
vyne karininku. Šis yra bai
gęs Wisconsin University.

Palaidotas 30 d. gruodžio 
Šv. Kryžiaus kapinėse

VA KUR HITLERIS

' W '* * 3

tėvams buvo pranešta, kad 
jis žuvęs, bet po mėnesio 
tėvai gavo žinią, kad gyvas 

1 Vokietijos nelaisvėj. Gruo
džio 17 d. tėvai gavo teleg
ramą iš Washington. kad jis 
kalbėjęs per radio iš Vokie
tijos ir sakęs: “Brangi mo
tina, nesirūpink apie mane; 
aš gyvas ir sveikas ir vis
kas gerai. Kai gausiu leidi
mą, tai parašysiu laišką.” 
Kas įdomu, tėvai gavo 11 
laiškų nuo žmonių iš New 
York, Pennsylvania, kurie 
girdėjo jį kalbant. Visuose 
laiškuose raminami tėvai. 
Vienas laiškas buvo nuo 
New York inžinierių klubo; 
kiti privatiški.

Apie nacių fiureri pastaruoju laiku eina visokį gandai: 
kad Hitleris nužudytas, kad jis išėjęs iš proto, kad jau 
atsidūręs Japonijoj. Ir tikrai nežinoma, kur jis šiandie 
randasi. Ši Hitlerio nuotrauka paimta iš vokiškos filmos, 
kuri buvo rasta pas vieną kareivį, patekusį į amerikiečių 
nelaisvę Belgijoj. (Acme-Draugas telephoto)

Gutauskai gavo telegra 
mą. kad jų sūnus Sgt. Juo 
zapas Gutauskis dingo mū 
šyje be žinios Vokietijoj 
Jis buvo priskirtas prie Li- 
berator bomberių. Tėvai ir 

* giminės de r tux i vilties, 
i
,kad, gal, gyvas vokiečių ne
laisvėj.

VIDUJ PIENINĖJE 
DARBININKŲ
GERA MOKESTIS

SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATORIŲ 

CAFETERIA DARBINIKIŲ
ASSEMBLERS
DŽENITORKŲ 

OILERS 
SARGIŲ

ELECTRO-MOTIVE

DIVISION

GENERAL MOTORS
CORPORATION

f

i
i

Sibirą. Blažiejus Vaičkus bu 
vo Lietuvos karininkas ir 
paskirtas knygų peržiūrėto
ju kariškų išlaidų ir įeigų. 
Išėjęs iš kariuomenės turė
jo valdišką darbą. Kaipo 
toks, raudonam siaubui ne
patiko. Žinių apie jo mirtį 
broliai gavo iš Sibiro su 
pagalba kun. Prunskio. Nors 
jie gavo du 
kai rašytus,
gazdinti nei žodelio nerašė 
apie savo tėvą. Trečiame 
laiške tik trumpai parašė, 
kad mirė nuo žaizdų. Laiš
kas cenzūros iškarpytas.

laiškus rusiš- 
bet vaikai į-

Apmokamos atostogos po vienų 
metų tarnystės. Grupės apdrau- 

dos ir ligoninės pienas.

BOWMAN DAIRY CO.
140 W. Ontario, 
4125 
7524

Neapleiskime savo tarnyboje 
vaikinų dabar ’!!

Dirbkit už gerą mokestį ir bo
nus. Uniformos duodama. Dy
kai busais patarnavimas.

DARBAS TIKTAI DIENOMIS

Turi

4149

Palyrusiems ir

Nepatyrusiems

—
• Gruodžio 20 d. buvo pa
maldos už sielą Blažiejaus 
Vaičkaus; užprašė broliai 
Juozapas ir Bernardas. Bla- 
žiejus buvo auka raudono 
teroro komunistų Lietuvoje. 
Mirė nuo žaizdų 19 d. bir
želio, 1941 metais. Jo žmo
na ir du vaikai ištremti į Daug Racine lietuvių jau- 
------------------------—--------------- j nuolių kariuomenėj išskirs- 
Ji yra ir įrankis ir tikslas, j tyti po plati} pasaulį, 
ir kelias ir riba, prie kurios į drius Pocius jau žuvęs

! šiuos su japonais.

Mr. Schwabe
Mr. Schultz 

R’ver Forest,
N. Kostner, 
Centrai Avė.

Mr. Blaine
S. Statė St., Mr. Mathews

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277

KARO DARBŲ

jis vedą, ir kelias, kuriuonr Į 
tobulume pirmyn žengiame J 

(Šv. Pranciškus^ j 
________________________ I

An- 
mū

Milling Machine 
Operatorių 

Patyrusių Precision 
Grinders

CORE MAKERS

ATSIŠAUKIT Į

EMPLOYMENT OFISĄ

55th Street ir Joliet Rd.

SUPAŽINDINKITE KITUS Į 
SU DIENR “DR AUGE’ I

REAL ESTATE FOR SALE

- ir -
TENDERS

LA GRANGE

MINNEAPOLIS 
HONEYWELL ’

Patyrimo Nereikia

CRANE CO.
EMPLOYMENT DEPT.
4000 S. KEDZIE AV Ė.

4737 W. Division

HELP YVAN'TED — MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

MOTERŲ
PRIE LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ

Dieną ir Naktj šiftai

KINKEAD

Tiesiog West Towns ir Bluebird 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

Sgt. Zenonas Urbušas du 
kartus sužeistas, vėl pasvei
kęs grįžo frontan; dalyva
vo mūšiuose Afrikoj ir Ita-

į lijoj. Vieną sykį rodant ju- 
I darnus paveikslus iš karei- 
- vių gyvenimo, karo lauko, 
j svetimtautis pažino ir pasa- 
I kė kad matęs Zenoną ir 
j pranešė tėvui. Šis nuėjęs ir

PRIE LABAI SVARBIŲ
KAPO DARBŲ

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS
PATOGI TRANSPORTACIJA

INDUSTRIES, INC.
450 W. SUPERIOR ST.

VVHITEHALL 2222

COMPTOMETER

LIQUID
CARBONIC CORP.
3100 S. Kedzie Avė.

OPERATORS
EXPERIENCED

» CTSogt -mbt

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

★ ★

MUMS GI REIKIA DAUGIAU
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Essential War Industry
Good Working Conditions

CALL
REPUBLIC 3 00

PERSONNEL DEPT.

CENTRAL 
STEEL & WIRE CO.

3000 W. 51st St.

0

Lt. Antanas Globis nuo 
pat karo pradžios japonų 
nelaisvėj kenčia vargą, bet 
dar gyvas. Tėvai gavo at
virutę su jo parašu. kaJ 
‘‘viskas gerai.” Žinoma, ki
taip negali sakyti.

Lt. Juozapas Vaičkus, ku
ris buvo priskirtas prie B-17 
bomberių, rūgs. 28 d., skris
damas Vokietijos bombar- |
duoti, dingo. Iš Washington' (Nukelta į 6 pusi.)

Jonas Mačys jau virš du 
metai Pacifiko salose mo
tinai rašo, kad daug kartų 
mūšyj dalyvavo ir daug var 
go kenčia, bet dar gyvas.

Laivyno karininkas Kazi- 
I mieras Jurgaitis rašo, kad 
sužeistas Pacifiko vandeny
se.

>
1 Lt. Luis Kručas, kuris 
dalyvavo invazijoj Prancū-

TAUPYKITE PINIGUS!
PARSIDUODA MARQL’ETTE PARK:—

10 rietu mūro namas su .stokeriu. Geras Pirkinys.
4 fletų mūro namz.s. su stokeriu. $15.500.
6 kambariu graži mūro bungalow ir mūro garatlžius.

KITOSE VIETOSE:—
10 rietu mūro namas, apšildomas. S21.OOO.OO.
5 rietu niūra namas, apšildomas, $14.500.00.

Prie pat Archer Are. Storas 5 kamb. užpakalyje ir 6 kamb rietas 
viršui, apšildomas. $9.500.00. Geriausias pirkinys arba mainysim.

Turiu ir daugiau geni pirkiniu ir tinkamų namu visokio didumo. 
Jūs žinote, kad per mane galima nusipirkti namą oadugniai pigiausia 
kaina. Jeigu jūs jaučiate ar žinote kokį namą kur ir noiėtumet pirkti 
pigiai, .praneškite man ir aš jums sužinosiu padugnių*,- žemiausią kainą 
už kiek pigiausiai jūs galėsite jį pirkti. Pirkite už pigiausią kainą kaip 
galima ir taupykite sau pinigus. Nes tas bus jūsų užpelnąs tuojau. Su 
manim visi biznio reikalai yra su pilnu užsitikėjimu—“Strietly Confi- 
<1< r.tial." Teisingas patarnavimas. Matykite ar rašykite.

CHARLES URNICH (KAZYS URNIKAS)
2500 W. 63rd St., 2nd Floor 

Chicago 29, Illinois 
Tel.: PROspect 6025.

sr-ažūs apartmentai
3 garadž.iai, 75 

$4.000 CASH .
Kreipkitės — I gi pamatė sava sūnų Afri 

<-š užnaka- ! koj.
M- j”

] Prancūzai Mobilizuoja 
i 
j

UŽSIMOKĖS UŽ SAVE Į 6 METUS. 
Namas ir du 
automatiška ši.uma. 
pėdų platumo lotas. 
Balansą išmokėjimu.

7831 MARYLAND AVĖ 
lio).

SEYriUOJASI— APŠILDYTAS KAM
BARYS prie vienos ypatos. Moterei 
ar porai. Kas myli ramų gyvenimą 
pašaukite—ENGLEWOOD 7 251.

HELP WANTED — VYRAI
— i
T

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO, ILL.

REIKALAUJA
ARC WELDERIŲ FLAME CUTTERS
PRODUCTIVE PAGELB. SNAG GRINDERS

RADIAL DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE SPINDLE DRILL PRESS OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE OPERATORIŲ 
VERTICAL BORING MILL OPERATORIŲ 

TURRET LATHE OPERATORIŲ
* HYDRAULIC PRESS OPERATORIŲ 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORIŲ 
JIG BORE OPERATORIŲ

★ ’ ★ ¥ >
Moderniška Karo Dirbtuvė, Geros Darbo Sąlygos. WAR 
LABOR BOARD užtikrintas mokesčių ratos ir merit rating 
pienas kuris leidžia jums pasivaryti pirmyn taip greitai kaip 

išmokstate ar parodote savo gabumus.
EMPLOYMENT DEPARTMENT

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC
2100 S. 52nd Avė Cicero 50, III.

IMKIT DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

Vyrus: Gauna Ginklu
PARYŽIUS* sausio 5. — 

Sąjungininkų komandai su
tikus aprūpinti Prancūzijos 
ginkluotas jėgas reikalin
gais ginklais. 21 metų jau
nuoliai šiuo laiku mobili
zuojami.

Karo Ministras Andre 
Diethelm pareiškė viltį, kad 
Prancūzijos kariuomenė iki 
karo pabaigos galėsianti 
siekti iki 750.000 karių.

STASYS LITWINAS SAKO:
"TN K "R K "R Tai Geriausias Laikas Pirkti

Ly/ŲDrin — visokios rūšies namams 
REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotv Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik- 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard 
menų (Hardvvare) — Pleisterio — 
Vamzdžių ir tt.

— Plaster Board— 
Cemento — Šrato

APROK AVIMĄ IR PRISTATYMĄ

STASYS LITWINAS, Vedėjas. ‘

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

TEIKIA DYKAI!

g

4

*

K

10546 S. Artesian, CED. 1739
Skelbkites “Drauge”

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams
GEO. BORCHERTAS

Split by PDF Splitter



4 ★ ★ * DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis* sausio 6, 1945

DRAUGAS
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2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyras sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................................................................................ $7.00
Pusei metų ..................................................   4.00
Trims mėnesiams ........... .................................... ......... •• 2.00
Dviem mėnesiams ...........................................  1.50

, Vienam mėnesiui ..........  75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ............................................................................... $6.00
Pusei metų ......................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ............................................................... 1.75
Dviem mėnesiams ..................................................  1.25
Vienam mėnesiui ......................................................................75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Amerikiečiai per visus praėjusius metus turėjo šau
nių pasisekimų Pacifiko fronte. Užkariauta visa eilė 
svarbių strateginių salų, tarp kurių yra ir dvi Filipinų 
salos, nuskandinta daug japonų laivų, sudaužyta šim
tai lėktuvų, bombarduota Tokio ir kiti japonų miestai.

Šių metų pirmoji karo savaitė Pacifike taip pat bu
vo labai sėkminga. Per pirmąsias 3 naujųjų metų die
nas nuskandinta 60 Japonijos laivų. Sudaužyta nema
žai priešų lėktuvų. Stipriai bombarduojama didžiau
sioji ir svarbiausioji Filipinų sala Luzon ir taip pat 
sala Formosa ir net Ryukyus. Padaryta sėkmingų žy
gių ir kitose salose.

Nujaučiama, kad bus padaryta nauja invazija.
Šiais metais net ir kiniečiai su geresniu pasisekimu 

pradėjo kariauti prieš japonus. Sąjungininkams pavy
ko daugiau karo amunicijos jiems pristatyti. Reikia 
laukti didesnių įvykių ir Burmos fronte.

Jei ir toliau karo eiga bus vedama tokiu tempu ir 
tokiu pasisekimu, kaip pirmomis 1945 metų dienomis, 
karo pabaiga bus priartinta. Kad pagreitinti per
galės laimėjimą, aišku, ir namų fronto darbai turi būti 
dirbami didesniu įsitempimu.
★

Laikysis Atlanto Carterio principų

KARO GAISRAS 1.100 
MYLIŲ FRONTE
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti \Msus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant dideliu* 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asaieuiškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamas.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1316 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Meili pradžia karo laukuose
VOKIEČIAMS KONTRATAKŲ O J ANT

Pačioje praėjusių metų pabaigoje vokiečiai buvo pra
dėję smarkią ir gana gerai organizuotą kontrofensyvą 
prieš sąjungininkus vakarų fronte Europoj. Jiems pa
vyko atstumti gana toli Belgijon sąjungininkų jėgas. 
Dėl tų netikėtumų buvo nemažai susirūpinimo.

Tačiau vokiečių kontrofensyva neilgai tęsėsi. Ame
rikiečių armijos priešus sulaikė. Dėl to daug kredito 
tenka Amerikos 3-čiai armijai, kuriai vadovauja ga
bus ir drąsus generolas Patton.

Šia proga pravartu pažymėti, kaa gen. Patton mar
kė, kaipo karo vado, kasdien kyla aukštyn.

Prasidėjus naujiems metams, 1-moji ir 3-čioji Ame
rikos armijos pradėjo koordinuoti savo jėgas ir prie
šai su dideliais nuostoliais turi trauktis atgal. Kad 
priešą sulaikyti nuo tolimesnių žygiavimų į vakarus 
ir kad atstumti atgal, amerikiečiams reikėjo tikrai 
stipriai grumtis. Tuose susirėmimuose išryškėjo, kad 
vokiečiai sutraukę daug gerai apginkluotų vyrų, kad 
turi geros amunicijos ir kas ypatingiausia, priešai ir 
aviaciją nemenką dar turi. Pasirodė, kad ji buvo tau
poma kontrofensyvos žygiams. Tai paskatino ameri
kiečius ir anglus išnaujo pradėti masiniai bombarduoti 
Vokietiją lėktuvais, kad labiau apnaikinti jos karo pra
monę, susisiekimą etc. Šiais metais kiekvieną dieną 
tūkstančiai anglų ir amerikiečių lėktuvų raižo Vokie
tijos padangę. Tai, suprantama, neina priešui į svei
katą.
IR BRITŲ ARMIJOS IŠSIJUDINA

Ligšiol mažai tebuvo girdėti apie britų pastangas 
vakarų fronte. Pasirodo, kad jie rengėsi svarbiam žy
giui ir jau pradeda išsijudinti Ardennes apylinkėj. Tai 
palengvins amerikiečiams. Rašant šiuos žodžius, gau
ta žinios, kad šešios sąjungininkų ir vokiečių armijos 
grumiasi labai prastose sąlygose — sniege, šalty, mig
loje.

Kad turėti geresnį vaizdą, su kokiu įnirtimu kariauja 
abi pusės, paminėsime, jog vakar per 24 valandas A-
merikos trečiosios armijos vyrams reikėjo atmušti at
gal net septyniolika atskirų vokiečių kontratakų.

Kadangi 1-moji ir 3-ji amerikiečių armijos šiuo me
tu nesulaikomai eina pirmyn ir kadangi ir britai išsi
judina, todėl, nepaisant kokias jėgas vokiečiai nesu
trauks į vakarų frontą, jos bus sutriuškintos.
KAS DAROSI RYTŲ FROME

Pažymėtina, kad vokiečiai ir prie Budapešto pradė
jo kontrataką. Iš to galima suprasti, kad naciai dar 
vieną kartą (prieš savo galą) nori išmėginti savo ka
ro mašinos pajėgumą.

United Press korespondentas Henry Shapiro praneša 
spaudai, kad Sovietų Rusijos armijos esančios pasi
ruošusios žygiuoti per upę Vistulą ir pulti vokiečius 
prie Varšuvos. Manoma, kad tuo bus pradėti lemia
mieji karo mūšiai prieš vokiečius rytų Europos fronte.

Tas pats korespondentas praneša, kad Varšuva. Len
kijos sostinė, yra visai sunaikinta. Miesto vaizdas e- 
sąs skaudus ir liūdnas. Jis yra be gyventojų. Vieni jų 
buvo išvežti, kiti išbėgo, treti buvo užmušti arba mi
rė badu ar nuo šalčių. Prieš karą Varšuva turėjo 
700.000 gyventojų.

——  I I —- I . ■ ■   ■ M II 11 • 1 I - 'I ... . . III H U’ ,

Amerikos lenkai dėl savo tėvų krašto — Lenkijos 
ateities yra padarę į Jungtinių Valstybių vyriausybę 
stiprų spaudimą. Užsienių reikalų departamentas buvo 
apipiltas protestais ir reikalavimais. Toks sąjūdis, aiš
ku, turėjo nemažos reikšmės. Tai žymu iš gaunamų 
atsakymų.

Edward Stettinius. atsakydamas į vieną lenkų raš
tą, pabrėžė, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė dės 
didžiausių pastangų, kad garantuoti laisvos ir nepri
klausomos Lenkijos valstybės atsteigimą.

Svarbu pažymėti ir tą faktą, kad p. Stettinius pa
sakė, jog šio krašto vyriausybė ir toliau pripažins Len
kijos vyriausybę užsieny (Londone) ir kad Jungtinės 
Valstybės stengėsi pristatyti pagalba drąsiems ir ko
vingiems Lenkijos žmonėms.

Toks mūsų vyriausybės nusistatymas tai antausis 
Maskvai, kuri iš vienos pusės bando Lenkijai primesti 
savo sudarytą komunistinę valdžią, o iš kitos — trukdo 
pristatymą pašalpos badu mirštantiems Lenkijos žmo
nėms. -

Ed. Stettinius, darydamas pareiškimą dėl Lenkijos 
dabartinės padėties ir jos ateities, dar kartą pabrėžė, 
kad atsteigiant pokarinę Europą, Jungtinės Valstybės 
laikysis Atlanto Carterio principų.

Kadangi Atlanto Čarteris garantuoja laisvę ir ne
priklausomybę visoms tautoms, ar jos didelės ar ma
žos, todėl jo principai turės būti pritaikinti ir Lietu
vai ir kitoms Baltijos valstybėms, kurios taip, kaip ir 
Lenkija ir kitos tautos turi lygias teises į laisvą- ir 
nepriklausomą gyvenimą.
★

Sėkmingas Donų vajus >.
šeštosios U. S. karo paskolos bonų vajus praėjo šau

niu pasisekimu. Finansų departamentas skelbia, kad 
per tą vajų bonų išpirkta už milžinišką sumą — $21,- 
621.000,000. Vadinas, šeštosios paskolos bonų parduota 
už vieną bilijoną dolerių daugiau, negu kvota buvo 
paskirta.

Tai geras reiškinys, kuris pasaao. kad Amerikos v> 
sucmenė stipriai remia karo vyrų pastangas kiek ga
lint greičiau sutriuškinti Vokietijos nacius ir Japont 
jos militaristus.

Baigus bonų vajų, rengiamąsi prie svarbios Ameri 
kos Raudonojo Kryžiaus rinkliavos.
★

Jau laikas Susirūpinti .
William Tell “Herald Americane“ duoda visą seriją * 

straipsnių apie taip vadinamas Chicagos miesto *slums’ 
ir kitus labai aktualius miesto reikalu^. Tiems raštams 
duota tokia antraštė “Dirty Shirt Town". Jie sukėlė 
didelį susidomėjimą Chicagos ir apylinkių visuomenėj 
Jie pajudino net miesto ir steito valdžios sferas, nes 
ir mayoras Kelly ir gub. Green pažadėjo susieiti, mies
to padėtį apsvarstyti ir atitinkamų žygių miesto gero
vei padaryti. William Tell ir Herald American redak
cija sveikintini, kad tą klausimą stiprioje ir efektin
goje formoie iškėlė.

įdomus leidinys
Gavome šeštąjį “Lithuanian Bulletin” numerį, karis 

atėjo pavėlavęs, nes tai 1944 m. gruodžio mėnesio lai
da. Jame įdėtas labai įdomus Thomas Chase straips
nis: “Lithuania and Moscovv”. Antroji straipsnio ant- 
laštė duota; “There is nu difference between Nazism 
and Russian Imperialism.” Straipsnis ilgokas, išsamus, 
iliustruotas žemėlapiu. Taip pat įdėta įdomi korespon
dencija tarp Gloucesterio (Anglijoj) vyskupo ir M 
Sabline. buvusio Anglijos atstovo Rusijoj. Korespon
dencija buvo dedama laikraštyje “Manchester Guar- 
dian”. Joj svarstomas Baltijos ateities klausimas.
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Amerikos ofensyva Paci
fike Japonijai kasdien ne
ša milžiniškus nuostolius. 
Pastaromis dienomis aplink 
Luzon salą amerikiečiai nu
skandino 25 japonų laivus. 
Šimtai lėktuvų bombarduo
ja Formosa ir Ryuku salas. 
Pačioj Japonijoj Nagoya 
mieste Amerikos superfort- 
resai griuvėsiais pavertė ir 
padegė karo lėktuvų gamy
bos centrą. Karo frontas vis 
arčiau ir arčiau eina “ne
nugalimos imperijos“.

(Acme-Draugas telephoto)

WAUKEGAN
(Atkelta iš 2 pusi.)

jūrininku Dėdės Šamo ka
riuomenėj, sykiu praieisti 
Naujus Metus. Lucija turė
jo laimingą kelionę. Žada 
paviešėti pora savaičių.

Waukegano lietuviai dar
buojasi rinkime drabužių 
nukentėjusiems nuo karo 
Lietuvoj. Jau yra surinkta 
apie du tonai, bet dar ne
gana. Neužilgo bus pradė
ta drabužiai dėti į dėžes ir 
siųsti. Visi prašomi pasi
skubinti atnešti drabužius 
Lietuvių svetainėn, utarnin- 
kais arba pėtnyčiomis. Juo 
daugiau bus surinkta, tuo 
bus didesnė garbė Wauke- 
gan lietuviams.
PRAMOGA

Šv. Teresės dr-jos pramo
ga (Bunco and Card Par- 
ty) įvyks sausio 28 d.. Lie
tuvių svetainėj. Komisija 
darbuojasi. Platinama kny
gutės dėl puikios kaldros. 
vertės $10. Tikietai kainuo
ja 35c. Sekančios narės yra 
komisijoj: Marijona Aidiko- 
nis, Ona Gilbert, Pranciška 
Pažereckis, Petronėlė Čepai-* 
tis, Bronislava Bioletto, E- 
milija Kačinskaitė ir Mika
lina Zavaskis.
DĖKOJA

Antanas Sutkus dėkoja 
visiems už sveikinimus ir 
dovanas, ypatingai sese’iai 
Vincentai ir šv. Baltramie
jaus mokyklos seselėms, 
taipgi sekančioms šeimy
noms: Andruliu. Mickų, Sut
kų ir Lewis už puikią do
vaną.

Aš. korespondentė, noriu 
padėkoti uoliai dienraščio 
“Draugo” skaitytojai ir 
“Draugo” redakcijai už lin 
kėjimus švenčių proga. M.Z.

Slaunus profesoriau.

Ar negali padėti ant sa
vo delno man vienos rokun- 
dos, kurios negaliu išfige- 
riuoti ne tik aš, ale ir dau
gelis smart tavorščių. Ro- 
kunda yra tokia.

Kai pasižiūri į vainos ry
tinį frontą, tai kyla toks 
klausimas, kad žilą plauką 
gali gauti. Nuo Varšavos, 
Lomžos, Tilžės raudonajai 
armijai į Berlyną yra ne 
daugiau 310-50 mailių ir šį 
tiesų, be kalnų, be didelių 
upių kelią prie Rytprūsių 
maršalas Stalinas užfrozino, 
o raudonajai armijai parin
ko daug ilgesnį kelią, per 
dideles upes, per Romuni- 
ją. Bulgariją. Ungariją ir 
Austriją. Taigi, ir klausi
mas: kodėl raudonoji tur- 
mija neina lygiais, cementu 
išlietais Rytprūsių keliais, 
ale klampoja tokiais kraš
tais, kur daugiau purvo, ne
gu gero kelio. Klausiau net 
labai ščyro Stalino tavorš- 
čiaus, ale ir jis pasisakė ne
suprantąs šitokios maršalo 
komandos. Patarė kreiptis 
į prof. Kampininką, kaipo 
geriausį žinovą visokios Sta 
lino strategijos.

Krambambembimbomb lis

Mielas tavorščiau Kram- 
bambuli (sutrumpinu pa
vardę). Stalinui Berlynas 
rūpi tiek, kiek tamstai per
nykštis sniegas. Jis žino, 
kad nei jis Berlyne galės 
sėdėti, nei nacius balšavi- 
kais padaryti. Naciai yra 
per smart, kad savo vierą 
pakeistų ant cibuliais atsi
duodančio balšavizmo. Ot, 
kas kita jam bulgarai, un- 
garai, madžiarai. Stalinas 
gerai žino, kad juo tamses
nė kontrė ir narodas, tuo 
ten cibulinis balšavizmas la
biau kvepia. Stalinas neno
ri tokių tavorščių. kurie už 
jį gramatesni. Tai rodo, iš 
kokio narodo susideda visa 
Stalino karalystė: kirgizai, 
kalmukai, baškirai ir kito
kie Kaukazo kalnų inkšti
rai, kurie šviesaus svieto 
niekuomet nėra matę. Šito
kį narodą tik ir gali cibu
linis balšavizmas kamanda- 
vot.

Jau ne vienam šiandie 
aišku, kaip ant delno, kad 
šioj vainoj Amerika kariau
ja, kad išvalnijus paverg
tus kraštus, o Stalinas — 
kad daugiau kraštų paver
gus ir juos cibuliais pas
mirdusiu balšavizmu užpoi- 
zinus.

PRANEŠIMAS
ADV. JOSEPH J. GRISH

Praneša, kad apleido tarnybą kaipo 
Assistent Attorney General ir dabar 
užsiima praktika Advokatūros po 
adresu—

77 WEST WASHINGTON STREET
Room 1708

Telefonai: ANDOVER 5475 ir 5476

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

.......

PASKOLOS 
* DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių

■4 plprwn| MoAimt) — te* HiBVm
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
32U2 W. CERMAK RD............................TeL OANal MD

BEN J. KAZANAUSKAS, Raithrinkm
:-----------------
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Akmuo su inkaru ant tremtinio kapo
(Pabaiga)

Baisiame ištrėmime
Teisingai Tumas-Vaižgan

tas yra pasakęs:
— Turtų, rodos, nė vie- į 

nas nesusikrovė iš knygų 
kontrabandas. Gyvybę gi, 
laisvę ir tėvynę didžiuma jų 
prarasdavo....”

Kalvarijos Juška už vie
ną lietuvišką maldaknygę 
buvo ištremtas dvejus me
tus.

Ne vienas knygnešis, kaip, 
pvz., J. Sakalauskas, girdė
jo baisius okupantų žodžius: 

Kad nenorėjai būti 
žmogus, tai dvėsk kaip 
ištrėmime!
mirdavo... Knygnešių

taip atrodo sudėjus krūvon: 
kalėjimo 43 metai, arešto 1 
met. 5 mėn., ištrėmimo 150 

i m., policijos priežiūroje Lie
tuvoje — 43 m.

Pažymėtina, kad pats P. 
Ruseckas pabrėžia, jog iš 
pradžių buvę slapta platina
ma beveik išimtinai vien re
liginė literatūra ir malda- 

j knygės.
Laimėjimas

kaip 
šuva

Ir
kapais kelias į Sibirą nu
žymėtas. Kad ir grįžo ku
ris. kaip, pvz.. Sikarevičius, 
tai kraujais spiaudydamas 
ir mirė pusės amžiaus nesu
laukęs. Knygnešis Ūdra iš
trėmime Jakutų krašte iš
buvo trejus metus. Garsio
jo knygnešio Bielinio bro
lis Andrius, kuriam į koją 
įsimetus buvo gangrena ir 
koją teko nuplauti, rusų bu
vo už knygas ištremtas į 
Vologdos guberniją, kur jis 
ir mirė. Draugai tremtiniai 
ant jo kapo past atė akmens 
paminklą su iškaltu inka
ru... vilties ženklu. Vi'tis iš
sipildė, pergalė atėjo, bet 
dar reikėjo daug, daug au
kų.

Aukščiau minėtas knyg
nešis Ladukas iš ištrėmimo 
rašė:

— Tas neramus žvėris, 
pasiilgimas. neduoda man 
ramumo. Jis yra kasdienis 
mano valgis...”

O sužinojęs apie seno tė
vo mirtį, laiške guodėsi:

— Tėveli, dėiko palikai 
mane iš.rėmime?! Verk Ja- 
ranske. verk tu, Kišmata 
(upė prie Jaransko).
daug turi lašų...”

Kova dėl laisvo lietuviško 
žodžio pareika'avo daug au
kų. Iš pirmajame •‘Knygne
šio” tome aprašytų jų — 
mirė (nušauti, kalėjime ar 
ištrėmime) 11 žmonių, bu
vo suimta 57 žmonės. Prof. 
V. Biržiškos apskaičiavimu 
tik nuo 1889 iki 1896 m. teis
mo atsakomybėn už si iptą 
spaudą buvo patraukta 373 
asmenys, priteistos bausmės

ARKLIŲ LENKTYNES NUTRAUKUS

Vyriausybei nutraukus karo metui arklių lenktynių sportą, priseina išparduoti vi
sus lenktynių arklius. Šioj nuotraukoj parodoma vieną lenktynių arklį išstatytą varžy
tinėms (auction sale). (Acme-Draugas te'ephoto)

A TTQT"D fi T TT A * įdomios žinios apieXX V D 1 XLXxJLil J XX penktąją žemės kamuolio dalį,
jos gyventojus, gyvūniją, 

> augmenis ir taip toliau...........Rašo KUN. A. BRIŠKA

JURŲ AUDROS apie politiką ir įvairius pa
saulio įvykius.

Žemčiūgų istorija ir taip 
yra surišta su įvairiomis 
žmogžudystėmis. Ši pramo
nė davė daug gražių vertin
gų blizgučių, papuošalų tur
tuoliams, bet už tai tūks
tančiai žmonių 
vybės. Ir šioje 
dalyje išdygo 
žuvusių žmonių

Nuo pradžios gruodžio iki 
balandžio mėnesio pradžios 
jūrose esti neapsakomai di
delės audros, kuriose laivai 
ir laiveliai į šipulius sulau
žomi ir žmonės žūsta. Jokia 
pagalba neįmanoma, žvejai 
ir žemčiūgų ieškotojai tai 
gerai žino.

Į Broome uostą prieš ka
rą atvykdavo visokių tau
tybių ir kalbų žemčiūgų ieš 
kotojai. Daugiausia japonai, 
nemažai maniliečių, mala- 
jiečių ir kinų. Iš to miestas 
darėsi labai gyvas. Pasi
linksminimo vietos prisipil
dydavo svečiais. Daugelis jų 
turėdavo apsčiai pinigų, tad 
visokiems vertelgams prasi
dėdavo gerbūvis. Namuose,

neteko gy- 
Australijos 
didžiausios 

kapinės.
— Kaip vandens lašas, j 

nuolatos lašnodamas, suaižo 
akmenį, taip ir mūsų tauta, 
nepaliaudama kirsti burlio
ko šaknis Lietuvoje, iško
vos sau laisvę, — kalbėjo 
didysis knygnešis Jurgis Bie 
linis.

Jo pranašiški žodžiai iš
sipildė, nes nekaltų paverg
tųjų ašaros ir kraujas daug 
ga'ingiau aižo pavergėjų ga
lybę, kaip vandens lašai ak
menį.

Jau vysk. Valančius kla
bino rusų įstaigas, mėgin
damas pralauž i lietuviams 
kelius į spaudos laisvę. Daug 
nusipelnė inž. A. Maciejaus- 
kas, išleidęs Rusijoje Lie
tuvos žemėlapį su lietuviš
kais vietovardžiais. Policija 
žemė'apį konfiskavo, inž. A. 
Macisjauskas iškėlė bylą, 
kuri atsidūrė net senate ir 
čia jisai laimėjo. Ypatingos 
energijos parodė Pov. Vi
šinskis. Jis ėmė platinti lie
tuviškas afišas, skelbiančias 
apie vaidinimą. Teismas jį 
nubaudė už lietuviškų spaus
dinau pi: tinimą. Visinskiui 
to tik ir reikėjo. Jis ėmė 
bylinėtis su valdžia. įrodi
nėdamas. kad nėra. įstaty
mo. kurs draustų lietuvių 
spaudą. Daugelyje eismų 
pralaimėjo. Bet padangė gie
drėjo. Okupantų valdžia ė- 
mė Įsitikinti, kad nuo lietu
viškų raštų neįmanoma žmo
nes apsaugoti, o slapta 
spausdinami jie net pavo
jingesni. kaip cenzūros kon
troliuojama, be to ir rusų 
visuomenėje ėmė vyrauti di
desnės laisvės mintis, dau
giau kas suprato lietuvių 
teises į kultūrinę laisvę 
Taip, kad pagaliau po trejų 
metų bylinėjimosi P. Višins
kis 1903 m. bylą laimėjo. 
Pa s senatas pripažino, kaa 
lietuviai gali vartoti kokios 
jiems tinkamas raides. Pov.

I

I

kas ga- 
jis tiek 
lietuvių 
spaudos

tik per maldą... Reikia dirb
ti ir Dievą prašyti.”

i

Višinskis mirė jaunutis, tik
31 m. amžiaus, bet 
Įėjo manyti, kad 
daug pasitarnaus 
tautai, kovoje dėl
laisvės. Senato sprendimas 
buvo paskelbtas 1904 m. bal.
24 d. (nauju kalendoriumi savo tėvynėje lietuviai 
— geg. 7 d.). Tai buvo lie
tuvių spaudos laisvės laimė
jimo diena, ir šiemet mes 
švenčiame 40 m. sukaktį nuo 
to įvykio.

platinimu, lyg ieškodamas 
pažįstamų malonės ir drau
gų pasigailėjimo. Bet ką viešbučiuose ir gatvėse ’gir- 
reiškia mums pakelti nemie- dėjos įvairios kalbos. Taip 
lą žodį ar asmenišką nuos- būdavo audrų 
tolį, jei mūsų seneliai mie-i 
lai dėl lietuviškos knygos 
pakeldavo kalėjimą, ištrėmi
mą, buvo palydimi kulkomis 
ir net sutikdavo pačią mir
tį?! Atsimename — lietuviš-

I

Paskutiniu laiko tarpiu 
Lietuvoje. šeimininkaujant 
raudoniesiems čekistams ir 
rudiesiems gestapininkams, 

vėl
neteko spaudos laisvės. Ta
čiau ryžtingi vyrai, su knyg
nešių užsidegimu, vėl eida
mi į kalėjimus ir mirdami kas spausdintas puslapis y- 
koncentr a cij os stovyklose
spausdina ir pla.ina slaptą, 
bet laisvą lietuvišką žodį 
Net ir Amerikoje, kur yra 
laisve, lietuviška spauda tu
ri sunkumų; paruošęs kokį 
lietuvišką leidinėlį nevienas 

soma. Aš ką padariau, tai turi pats rūpintis ir jo iš- MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!
■ _______________________________________________________________________________________ %___________________________

Išsipildė 
ir maldos, 
knygnešis 
davo:

knygnešių viltys 
Neveltui didysis 

J. Bielinis sa.ky-

— Reikia melsti Dievą, 
tai ir bus Lietuva nepriklau-

ra buvęs knygnešių ašaro
mis ir krauju praustas ir jis 
nusipelno mūsų meilę. Kiek
vienoj lietuvio šeimoj lietu
viškas laikraštis ir kiekvie-į 
name lietuvio bute — lietu
viška knyga! K. J. Prunskis

mėnesiais. 
Praėjus tam laikui, šimtai 
laivų ir laivelių vėl išplauk
davo į jūrą: miestas ištuš
tėdavo, likdavo tik vietos 
gyventojai.

Netikėtai audrų ištikti lai 
vai su žmonėmis ir su viso
mis brangenybėmis nuskęs- 
davo.

Žemčiūgų pramonės žinio
je esantieji darbininkai tu
ri užlaikyti didžiausią pas
laptį brangiųjų radinių. Jie 
visai nešneka apie savo dar
bą. Daugiausiai eina kalba

Davė vaikui laižyti 
degtinę (whisky)

ST. LOUIS. — Sausio 4 
dieną buvo tardymas dėl Ro
bert Pankey. 7 metų am
žiaus, mirties. Tėvas paliu
dijo. kad jis davęs savo sū
nui per pastaruosius šešis 
mėnesius palaižyti degtinės.

Robert mirė sausio 3 die
ną, mažiau kaip po 48 va
landų, kai jis išgėrė nenu
statytą kiekį degtinės Nau
juose Metuose, savo name. 
St. Louis.

Miesto ligoninės gydyto
jai pasakė, kad vaikas mirė 
nuo konvulsijų. Tėvai Mr. ir 
Mrs. Alfred Pankey polici
jai pareiškė, kad kitas sū
nus jiems pranešė, kad Ro
bert paėmė butelį whisky 
nuc lentynos.

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie 1945 metams užsisa
kytų dienraštį “Draugą”.
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ASSOCIATION
Chicago, lllinois

LIABILITIESASSETS

$2,074,315.94 S2,074,315.94

DIRECTORS
BUDRICK 
DEMERECKIS

ZACHAREWICZ

BOARD OF
Z THOMAS S. JANULIS 

FRANK DIKSAS 
STANLEY STANEVICH

3236 So. Halsted St.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN

STATEMENT OF CONDITION
December 31, 1944

Mortgage Loans ............
Estate Sold on Contract
Estą te Ovvned ................

First
Real
Real
Stock in Federal Home Loan Bank 
U. S. Government Obligations . . .
Office Builčing ............ ..........
Furniture and Fixtures ..................
Cash in Banks...................................
Other Assets .....................................

$956,987.00-
38,263.00

6,916.46
14,100.00

956,275.00
14,365.65

4,379.55
76,869.93
6,159.35

Shareholders investments ...................
Advances Federal Home Lo?n Bank . . . 
Accounts Payable ..................................
War Savings Accumulation Fund .......
Loans in 
Unearned 
Deferred
Specific Reserves .
Contingent Reserves
Undivided Prcfits .

Process ...................
Profit on Contracts

Income .....................

★ BRUNO 
KAZIMER 

A. PUPAUSKAS JOHN W.
serving in U. S. Armv Air Forces

■>

i

$1.831,080.50
112,500.00

1,816.70 
91.00

33,486.95
2,230.21
1,146.09
5,011.34

72.504.57
14.468.58

i

■o

K-

JOS. M. MOZERIS 
JOHN MAZELIAUSKIS
IZIDOR

★ On Lenve of Absence
MEMBERS FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSACIATION INSURANCE UORPORATION
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- f| Tėvų Marijonų Bendradarbių Metine Vakariene ! |
♦r, MARIJONŲ SEMINARIJOS DEŠIMTS (10) METŲSUKAKTĮ PAMINĖTI

įvyks Sekmadieni, Sausio (January) mėn. 21 d.r 1945 m.
VAKARIENE PRASIDĖS 6:00 VALANDĄ VAKARE TĖMYKITE TOLIMESNIUS PRANEŠIMUS MŪSŲ SPAUDOJ.

Gimimo Švenčiausios Panelės Marijos Parap. Salėje
6820 SOUTH WASHTENAW AVENUE, CHICAGO

i—U-

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Roselando žinios Iš Keistučio choro

BUFFALO UŽPUSTYTAS

Visų Šventųjų parapijos 
choras, vadovystėj muziko 
Kasto Sabonio, gražiai gy
vuoja. Per Kalėdas ir Nau
jus Metus gražiu giedojimu 
žavėjo ne tik lietuvius, bet 
ir svetimtaučius.

Muz. K. Sabonis pasižy
mi ne tik choro vedimu, bet 
ir lošime; ne tik jis, bet ir 
jo visa šeima. Mūsų para
pijoje joks parengimas be 
jų neapseina ir jie roselan- 
diečių mylimi. Net ir sve
timtaučiai užkviečia juos su 
dainomis į savo parengimus, 
kaip Mr. Govier.

K. Sabonis yra labai drau 
giškas dėl savo choristų, 
kad dažnai ir juos net pa
vaišina. Per Kalėdas po ber
nelių šv. Mišių iškėlė pui
kiausias vaišes choristams 
savo sąskaiton. Užtat jam 
ir sekasi, nes senieji ir nau
ji choro nariai buriasi cho- 
ran, kas sudaro nemažą bū
rį-

Ir choristai, gerbdami sa
vo gerą vadą. įteikė dova
nėlę su Naujų Metų pasvei
kinimu, pasiryždami to'iau 
dar daugiau darbuotis dai
noje ir veikime naudai Baž
nyčios ir Tautos.

Taigi, valio Visų Šventų
jų parapijos choras su va
du K. Saboniu! Choristas

Platinkite “Draugą”

Pradės penktus metus 
veikimo sausio 13 d.
Pradžia visuomet sunki. 

Keistučio choras išvengė to 
sunkumo savo darbštumu u 
pasiryžimu.

j
Darbuotė karo laiku bet

gi nėra lengva, kai visi jau
nuoliai, iš kurio choras su
sideda. išblaškyti po visą 
pasaulį. Tačiau choras vei
kia: dainuoja, lošia.

Choras nepamiršta savo 
narių tarnyboje. Kiekvieną 
ketvirtadienį, po pamokė su 
sėdę parašo laiškų savo na
riams. kuriuos viena iš cho
ro narių išsiunčia.

Visuomenė su choru jau 
gerai susipažinusi. Matė jį 
koncertuose, lošime; girdė
jo dainuojant per radio, pik
nikuose. ir parengimuose.

Nariai yra linksmaus bū
do lietuviai, daugiausiai čia 
gimę ir augę, bet ir nekar
tą tarp savęs vartoja lie
tuvių kalbą.

Sausio 13 d. bus užbaigti 
keturi metai ir pradėti penk 
ti gyvavimo ir veikimo. Cho 
ras rengia “Birthday Party 
and Dance” su gražia pro
grama “Holywood Inn” sve
tainėje, 2417 W. 43rd St.

Programa prasidės 8 vai. 
Tas nereiškia '‘valandą vė
liau”, bet punktualiai. Tai-

Buffalo, N. Y., ir apylinkę praėjo didelė sniego pūga. 
Kiek priversti sniego, galima matyti iš šios nuotraukos. 
(Acme-Draugas telephoto)

gi. visi, kurie domitės pro
grama, būkite svetainėje 
prieš 8 vai.

Įžanga 50c. Už ją ne tik 
visi galės pašokti, bet ir 
“Birthday Cake” paragau
ti. “Mėlsvakiūtė

Budriko radio i 

programa
Šį sekmadienį, sausio 7 

d. bus leidžiama puiki radio 
programa per didžiąją stotį 
WCFL-1000-k., kaip 9:30 j 
valandą vak. Išgirsite daug 
grižių dainelių ir
muzikos garsaus radio or
kestro.

Šias programas leidžia 
lietuvio Juozo Budriko ra
kandų ir auksinių daiktų 
krautuvė, 3241 So. 
St.

Kita įdomi programa gir
dima kas ketvirtadieni? vi
karą, kaip 7 valandą, per 
Cicero stotį WHFC-1400-k.

Pranešimai
Draugijos Šv. Petronėlės 

metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 7 dieną. 
1 vai. popiet, parapijos mo
kyklos kambary. Narės ma
lonėkite atsilankyti ir už
simokėti savo duckles.

Valdyba

Marąuette Park. — Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 8 
skyriaus susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio 7 dieną, pa
rapijos salėje, 2 vai. popiet.

smagios Malonėkite visos dalyvauti.

Prie naujo kapo |
Labai šalta diena. Mišios ■ 
su asista. Pamokslai baž
nyčioj ir kapuose.
Prisimenu a. a. Vladą Ži

levičių. Gruodžio 24 d. va-1 
kare aplankiau jo biznio na
mą, 2346 W. 21 PI. Apdo
vanojau “Draugo” kalendo
rium ir Kalėdų ‘•Draugo” - 
laida. Persiskyrėm palinkė
ję viens kitam ilgiausių me
tų.

Labai nustebau išgirdęs, 
kad Naujų Metų dienoj mi
rė. o 4 d. sausi? palaidotas 
iš Sopulingos Dievo Moti
nos bažnyčios Holy Sepul- 
cher kapinėse.

Velionis visada paremda
vo naujus sumanymus ge
riems tikslams. Organizuo- 
jant 1942 metais Chicago 
Vladislovų pramogą “Drau
gui” paremti, a. a. Vladas 
Žilevičius pirmutinis paklo
jo $5.00.

Palaidojus vieną seniau
sių Chicago Vladislovų, pa
silieka mūsų tarpe šie vieni 
iš seniausių Vladislovų, 
daug patyrimo gyvenime tu
rėjusių: Marąuette Park — 
Zaulevičius, Lukoševičius; 
Bridgeporte — fotografas

A. A. V. ŽILEVIČIUS
Stankūnas; Town of Lake
— varg. Daukša; No. Side
— Kavaliauskas, Stroga,

Msconsino žinios
(Atkelta iš 3 pusi.) 

zijoj, rašo, kad jo divizija 
pirmoji išlipo iš laivo ant 
Prancūzijos žemės, kur 
daug jaunuolių žuvo. Jis 
liko gyvas ir sveikas. Kitur 
irgi dalyvavo mūšiuose. Ga
vo pažymėjimus. Rašo tė
vui ir seserims, kad viskas 
gerai Kalėdoms prisiusiąs 
vokišku suvenyrų.

Čia paminėjau vardus tik 
tų jaunuolių, apie kuriuos 
aš žinau. Gali būti, kad yra 
ir daugiau dingusių arba 
nelaisvėj, arba žuvusių.

B. V.
West Side — Neffas, Ivan- 
Ivanauskas ir Br. Vladas 
Cibulskis.

Eudėkite Vladislovai! Bū
kite prisirengę visada gra
žiu katalikišku gyvenimu 
apleisti šią ašarų pakalnę.

Reiškiu užuojautos šei
mai ir giminėms Žilevičių.

SPRINGFIELD, III. — 
Miesto garaže sausio 4 dieną 
kilo gazolino explozija ir 
gaisras. Sakoma, kad gais
ras sukėlė $50,000 nuosto
lių. Louis Gietel, vienas iš 
savininkų, pareiškė, jog 12 
automobilių buvo sunaikin- 

i ta.
Draugo Rap.

NEW YORK. — Trys as
menys žuvo ugnyje ir ketu
ri kiti buvo sužeisti, kai 
gaisras kilo septynių aukštų 
name. Broadway ir 96th str..

Phylis Pyle. 19 metų, 3400 
So. 57th avė., Cicero, bėgo 
atsakyti į telefono šaukimą. 
Ji bebėgdama perkrito užpa
kaliniuose laiptuose, savo 
name, ir susiežidė pakaušį.

Halsted ; dale.

VĖLIAUSIŲ MADŲ 
KREDITAS, JK!<;r 
KEIKIA STIKLUS 

PATAISOM 
RĖMUS PATAISOM

16—DIENŲ IŠBANDYMUI 
su Pinigų Grąžinimo Garantija 

»I**i ūims nerri ia p kinių mūsų patyrę 
Optometrijos Daktarai taip jums pasakys 

MATYKIT MIS
ŠIANDIEN’ 

GREITAI PATAISOME

ŽEMOS 
Dirbtuvės 
KAINOS!
PILNAI

%

taipgi kviečiame ir naujų 
narių įsirašyti.

E. Andreliūnas, rašt.
<■ ------------------------------------

Mrs. Glenn Osborne, Avon- 
Pa., karo darbininko

žmona, pagimdė tris sūnus, 
Arnold. Donald ir Ronald, 
kuriuos ji vadina A, B ir C 
dėl atskyrimo. Kūdikiai gi
mė Kūčiose. j

METINIS “DRAUGO” KONCERTAS
SEKMADIENI, VASARIO (FEBRUARY) 4 D., 1945 M.

4:30 Vai. p. p.

A K I N I A I $^50
IR 

Al'K.

14331 IniitįFk.Bd.l 
/1557Milw.Av. J 

rw477> K. Broidvay fcj 
Įg4041.47t>ftntM 

™202 S. Statė Street™ 
SEPTYNIOS PATOGIOS VIETOS

A A A EYE-GLflSSESCO. _ _ _
I} rrLainO^įice.: 1557 MILVVAUKEE AVĖ. LLLLLZLZLJ

DYKAI!
SCKNTIFISKAS
Matymo Tyrimas 
Per Registruotus 

OptometristuM

ARČIAUSIA META — 6-117 SOUTH HALSTED ST
%
J
NELAUKITE-

!

J/- ■ — ■

Marąuette Namu Savininku Assn.

SEPTINTAS METINIS
PARENGIMAS-BALIUS

Perstatymas "MIRTIES LAIŽYBOS"
Veikalą Perstatvs

CHICAGOS LIETUVIŲ RATELIS

Sekmad., Sausio (Jan.) 7, 1945
Gimimo Švč. Panelės Auditorijoj

68th IR WASHTENAW GATVĖS

Ryloj Jau Gali Būti Pervėlu!
•Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baidus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine B

%

222 W. Adams St. Kamb. 1548-54
Telefonas CENTRAI, 5208

GENERALINIAI AGENTAI Siū Kompaniją:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMFN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHU.sETTS FTRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

DURŲ PRTZAI 5 DOVANOS ★ PAMARGINIMAI
Įžanga 42c; Tax 8c; Viso 50c.—Pradžia 4 vai. po pietųAį=.-- ___ =4> SY» VIJA SABONIS- 

McELROY, Pianistė
RENALDAS LEIVA, 

Smuikininkas
ADELE DRUKTENIS,

Dainininkė

t

W VIRO LUMP

~RANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

T«4ofo»n> — PORTSMOUTH 9022
STOKER COAL, Aukštos rūšie*, gy
2 syk plauto*. Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP......................JI į
PETROLEUM COKE (Course) $ 2 5C 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) g

S9.P0 
--------e

Sijoti..

$11.25

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

Jaunosios lietuviškos meniškos jėgos žavės “Draugo” koncerto klausy
tojus per šią metinę dainų šventę.

Be Druktenvtės, Leivos, ir Sylvijos McElroy, bus daug kitų įvai
rumų, artistų ir juokdarių.

“Draugo” konertai kasmet patenkina visus lankytojus ir šiais me- 
tiais geriausios ir naujausios meniškos jėgos bus perstatomos visuomenei,

Rezervuokite Vasario (Feb.) 4 d., 1945 m., “Draugui” ir jojo meti
niam koncertui, Sokol Salėje.

SOKOL CHICAGO HALL
2345 So. Kedzie Avė. Chicago, Illinois
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i Naujas 
Herald-American 

redaktorius

Susirinkimai

i 
i

/ lankytų. Svarbu, nes bus 
valdybos rinkimas ir taipgi 
reikia nutarti, kaip ir kada 
būtų patogiau laikyti sisi- 
rinkimus. Kuopos gyvumas 
priklausą nuo visų narių rė
mimo. Pradėkime naują me
tą su naujais planais!

Dovydo Motina

To\vn of Lake. — ARD 1 
skyriaus susirinkimas įvykt 
sekmadienį, sausio 7 d., 2 
vai. popiet, parapijos mo
kyklos kambary. Visos rė
mėjos prašomos dalyvaut 
nes turėsime pasitarti apie 
vajaus vakarą. Valdyba

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

Brighton Park. — LRKS 
A 160 kuopos susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, sausio 
7 d., parapijos mokyklos 
kambary. Nors visus kuo
pos susirinkimus nariai tu
ri lankyti, bet kuomet įvyk
sta metiniai susirinkimai, 
tai visų narių pareiga da
lyvauti. Juk jeigu esam na
riu draugijos, tai jauskim 
pareigos rūpintis jos veiki
mu. Ypatingai metiniam su
sirinkime turėsim progos iš
girsti, ką per šiuos metus 
mūsų kuopa nuveikė, o juk 
žinom, kad dabar ir vajaus 
laikas. Pagalvokim, ar mes 
pasistengėm jame prisidėti, 
ar mėginom rasti nors vie
ną naują narį. Kožnas na
rys, tai padaręs, tikrai bū
tų savo pareigą atlikęs, bet 
jeigu ne, tai su naujais me 
tais pasiryžkim, kad Susi 
vienymo reikalais daugiau 
rūpinsimės, nes jis taip da 
bar sutvarkytas, kad kož
nas gali rasti tinkamą būdą 
turėti apdrauda; viskas su įiaį 
tvarkyta sulyg naujausių 
valdžios reikalavimų.

Vienutė

Cicero. — Mot. Sąjungos 
2-ros kp. metinis susirinki
mas įvyks sausio 8 d., par. 
salėje. Narės kviečiamos 
skaitlingai susirinkti. Bus 
nustatytas veikimas šių me
tų. Tąipgi išgirsite raportą 
apie kp. stovį iš knygų pa
tikrinimo komisijos.

Koresp.

Tovvn of Lake. — Moterą 
Sąjungos 21 kuopos meti
nis susirinkimas jvyks 
maaienį, sausio 7 
po 12 vai. Mišių 
pi jos mokyklos 
Visos sąjungietės
susirinkti. Kadangi su pir
ma sausio prasideda vajus, 
tai prašoma ir naujų narį.- 
atsivesti, nes įstojimas dj

Valdyba

Cicero. — Šv. Vardo dr 
jos dvasinė puota bus sek
madienį. sausio 7 d. Visų 
narių ir vyrų prašoma su
sirinkti į klūbruimį 7 vai 
ryto. Iš čia bendrai eisim 
bažnyčią Mišių išklausyti ii 
šv. Komuniją priimti.

Po visam parapijos salėj 
bus pusryčiai ir labai svar
bus pranešimas apie įvykį 
popiet tą pačią dieną.

Dv. vadas

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPEEVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. and Mgr.

Virginia 1141

Skaitykite “Draugą”.

ESSKOKl

i;

t

t

n

sek- 
d.. tuojau 
šv., para- 
kambary 
prašomo.-Žymus žurnalistas ir bu

vęs kapitonas marynuose, 
Louis Ruppel. šiomis dieno-

S

MAŽEIKA

Phone YARDS 0781Tarp galingų pergales ginklų yra malda!

Tiesiog Ten, Kur Bursas 
Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Kalėdinė Programa 
. Seminarijoje

Sulaukę šv. Kalėdų visi 
bandome, kas kaip mokame, 
reikšti savo nuoširdžius 
jausmus meilės ir dėkingu
mo Dieviškam Kūdikėliui už 
Jo gerumą atneštą pasau
liui.

Taigi, Tėvų Marijonų se
minarijoje klierikai taip pat 
paruošė kalėdinę programą, 
kuri bus išpildyta sekma
dienį, sausio 7 d., 3 valandą 
popiet seminarijos auditori
joj.

Į šį programą kviečiame 
visus mūsų seminarijos prie 
telius ir geradarius, kad pa
sidžiaugti valandėlę kalėdi
nėje dvasioje ir priimti mū
sų nuoširdžius sveikinimus 
bei linkėjimus už nuolatinę 
paramą, teikiamą Tėvų Ma
rijonų seminarijai.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti.

Tėvų Marijonų seminari
jos vadovybė.

Kun. J. Mačiulionis, MIC.!mis taP° paskirtas egzeku- 
Tėvų Marijonų seminari- tyviniu redaktorium Chica- 

jos namo vyresnysis. S°s Hearsto dienraščio. The 
Chicago Herald-American.

Managing redaktorium p?, 
silieka Lour Shainmark.

Stasys Pieža, kuris dar 
tuojasi šiam dienraščiui de
šimts metų, bus ir toliau 
nacionalinių grupių ir reli
ginio skyriaus koresponden- 
tu-rašytoju.

Kapitonas P.uppel gimė 
New Yorke. Žurnalistinį dar 
bą pradėjo Nem York prie 
laikraščio American 1922 
metais. Per kiek laiko ra
šinėdavo apie politiką ir ki
tuose New Yorko dienraš
čiuose. Taipgi buvęs manag
ing editor Chicago Daily 
Times ir publikacijos direk
torium Columbia Broadcast- 
ing System.

Praeitą metą jis tarnavo 
marynuose ir dalyvavo mū
šiuose ties Kwajalein. Mar
shall salose.

DIDIEJI LĖKTUVAI
VĖL PUOLĖ NACIUS

LONDONAS, sausio 5.— 
Apie 1,500 Amerikos lėktu
vų, 1,000 jų bomberių. šian
dien atakavo bent 20 nacių 
reikmenų centrų už vakari
nio fronto.

Tik kelias valandas prieš 
tai britų didieji lėktuvai ne
tikėtai užklupo priešo ka
rius įsikasusius ties Biscas 
įlanką, tarpe Bordeaux 
La Rochelle.

Marąuette Park. — Mo
terų Sąjungos 67 kp. valdy
ba šaukia metinį susirinki
mą sekmadienį, sausio 21 d. 
1 valandą popiet. Malonu 
būtų, kad visos narės atsi-

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAJ 
ŽENKLAI

ROSELANDE
Laidotuvių Direktorius 

B. A. L A C H A W I C Z
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenf

3914 West lllth St.

NULIUDIMO

Naciai Mano Greit 
Bus Vartojama Dūjoi 
BERNAS, Šveicarija, sau 

šio 5.—Šveicarų laikrašty
Schaffhauser Arbeiter Zei- 
tung pasirodė raportas, kad 
daug vokiečių karininką 
tikisi, jog netolimoj ateity 
prasidės nuodingų dujų var 
toj imas.

Laikraštis sakė vokiečių 
rezervų vienetai laikė “du
jų kursus.”

i
Jis yra geras draugas A- 

merikos lietuvių ir jau yra 
jiems pasitarnavęs. Gero 
pasisekimo, kapitone Rup
pel ! Rap.

VALANDOJE

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas: 

Ši Firma virš 50 ra. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

PIRKITE KARO BONUS! Žinok gerai, kad didžiau
sias- laisvojo ir susipratusio 
žmogaus priešas yra bolše
vizmas ir nacizmas.

A.
MARGARITA 
RUSECKIENE 
tėvais Mikalauskaitė)

Gyveno 3607 So. t nion Avė. 
Mirė Sausio 2 d.. 1945, Olia
vai. vak.. sulaukus puses ainz.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma- 
riampolės apskričio. Skroužių 
parapijos. AmeriKOje išgyveno 
32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 sūnus Lieut. Kazimierą. (U. 
S. Army) ir marčią Irma, Sgt 
Juozapą (U.S. Army) ir mar
čią Maxine; 3 anukus, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avenue. Laidotuvės 
įvyks pirmad.. Sausio 8 dieną. 
1945 m. Iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. "

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

Nuliūdę: — Sūnai. Marčios. 
Anūkai ir Giminės.

Laid. direktorius Antanas M. 
Phillips. Telef. Yards 4908.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDIT1ONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST PRODUCTIONS 
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girenas American Legion Post No. 271.

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

Tel. ESTebrook 3&15 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vai.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja.
PHONE 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

Kis M/FNlŲ KOMIKĄ. 
KKEU'KiTES PRIE MUS 
ll/o»10G LR dŪTAŪFl-
SUVlKa 200 rAMlNK.LV 
RANDASI PAS MUS JUSU 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo Ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN
MONUMENT CO.štai vienas is musų gralių 

paminklinių produktų.
DIDIKUS Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEBN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.J
PHONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ 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.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
V isose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANaI 2515 į
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHĮftAN AVĖ. Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. MULEVIČIUS
4318 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF, 3572

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YrARds 1419

L J. ZCLP
1646 WEST 46th ST.
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UZ TAIKĄ, UZ TAIKĄ
Rytoj, Sekmadieni, Sausio (January) 1 d., 1 vai. po pietų 
Šv. Vardo d r-Į a kviečia visus vyrus, moteris ir jaunimą iš 
visų parapijų. — Kalbės du žymiausi pamokslininkai 
Thomas Hosty ir kun. St. Valuckis.

i; i

SV. VALANDA ĮVYKSTA
Švento Antano Parapijos Bažnyčioje, Cicero, Illinois 
šv. Vardo Vyrų Choras išpildys įvairų turinį gražių Ka 
ledinių ir bažnytinių giesmių.
Po Šventos Valandos įvyks Sočiai Šv. Antano parap. salėje

PALAIMINTAS JĖZAUS VARDAS

Keturiuose karo frontuose Vedybinio gyvenimo iškilmės

3,076 amerikiečiai sužeisti Pasižvalgius racionavimo lauke
Racionavimo kalendorius

s

SUŽEISTŲJŲ KAREIVIŲ SKAIČIUJE YRA LIETUVIŲ 
IŠ ĮVAIRIŲ VIETŲ

_______________ »

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas sausio 
4 dieną pranešė 3,076 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti Centralio Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
214 vyrų yra iš Illinois val
stijos.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. Leonard Ivvinski, jo mo
tina Mrs. Helen Iwinski gy
vena 2749 E. 84th str.; Staff 
Sgt. Nicholas J. Karras, jo 
motina Mrs. Julia Karras 
gyvena 1022 Dewey avė., 
Evanston; pvt. Ra y L. Lo
bas, 
beth 
thur 
cent 
Mrs.
vena
Staff Sgt. Stanky P. Tur- 
cinsky. jo motina Mrs. Jo- 
sephine Turcinsky gyvena 
1023 Lincoln str.. North Chi
cago; pvt. Augustus C. Ri
stus, jo žmona Mrs. Cathe- 
rine Risius gyvena 605 Spen- 
cer str., Peoria; pvt. John F- 
Gabrys, jo tėvas Joseph Gab
rys gyvena 126 S. Gatės str., 
Detrcit. Mich.

jo motina Mrs. Eliza- 
Lobas gyvena 1309 Ar- 
ave., Joliet; pvt. Vin- 
J. Petrošius, jo žmona 
Helen P. Petrošius gy- 

4536 So. Wood str.;

■
KELETAS ŽINIŲ APIE RACIONUOJAMĄ MAISTĄ IR

KITUS DALYKUS

Paliko $150,000
Harry E. Gunn, buvęs 

American Stove boardo kom
panijos viceprezidentas, pa
liko nuosavybės už §150,000. 
Jis mirė gruodžio 10 d., 1944 
m. Apie tai teko sužinoti 
praeitą ketvirtadienį.

* * *

Išplėšė $2,000 I

Jonas ir Kazimiera Poremskiai. ir jų 
duktė Katriutė

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Mėlynos stampos 
nuo X5 iki Z5 ir nuo A2 iki 
G2 (4 knygelėje). 10 punk
tų kiekviena geros neribo- 

į tam laikui.
* * ♦

MĖSA. SURIS. RIEBA
LAI, KENUOTAS PIENAS. 
— Raudonos stampos nuo 
Q5 iki X5 (4 knygelėje), 10 
punktų kiekviena, geros ne
nustatytam laikui.

* * *

CUKRUS. — Cukraus 
stampa 34 (4 knygelėje), 5 
svarams, gera neribotam lai
kui.

I

I

X Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, rytoj, sausio 7 d., 
nuo 4 iki 5 popiet, bus la
bai iškilminga valanda. Tai 
bus šventoji Valanda už 
pasaulinę taiką. Pamokslus 
sakys kun. S. Valuckis ir 
kun. Thomas Hosty. Giedos 
Šv. Vardo draugijos iš Ko
lumbo Vyčių vyrų choras. 
Po visam parapijos salėj 
bus “sočiai”.

BATAI, — Airplane stam
pos 1. 2, 3 (3 knygelėje/,
kiekviena gera porai batų 
neribotam laikui.

* * *
KURO ALIEJUS. — Ku

ponai 4 ir 5 (1943-44 metų 
periodo) geri iki rugpiūčio 

' 31 d., kuponai 1, 2. 3 (1944- 
45 metų periodo) 
rugpiūčio 31 d.

* « *
GAZOLINAS. —

14, A knygelėse, baigiasi ko
vo 21 dieną.

*
VARTOTI

Kiekvienas
dvieju raudonųjų racionavi
mo punktų ir keturių centų.

Jonas ir Kazimiera Po- 
remskiai, gyveną adresu 
4336 So. Artesian avė., ku
rių du- sūnūs, Raymondas ir 
Ksaveras, yra Dėdės Šamo 
kariuomenėje, praeitų metų 
lapkričio 26 dieną minėjo 
savo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį.

Abu sūnūs parsiuntė tėve
liams po šimtą dolerių karo 
bonus jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo proga. Raymon
das parsiuntė iš Italijos te
legramą pasveikinti tėve
lius jų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga. Abu sū
nūs asmeniškai norėjo daly
vauti tėvų sukaktuvinėje 
šventėje, bet negalėjo, jie 
dalyvavo dvasioje, kai tėvai 
šventė 25 metų vedybinio

gyvenimo sukaktuves.
Abu sūnūs parašė laiškus 

ir liepė savo sesutei Katriu
tei, kad ji tėveliams padary
tų “surprize party”.

25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvės buvo gražios, 
daugiau kaip du šimtai sve
čių dalyvavo. Banketas įvy
ko Hollyvvood svetainėje, 
2417 W. 43 str.

Mrs. Ona Navickienė (Po- 
remskienė sesuo) iš Melrose 
Parko, paaukojo $25.00 si
dabru. kaip atmintį sidabri
nių sukaktuvių.

Jonas Poremskis yra ki
lęs iš Panevėžio miesto, o 
Poremskienė kilusi iš Nau
jamiesčio parapijos. Vasko- 
nių kaimo, Panevėžio apskr.

geri iki

Kuponai

* *
RIEBALAI. —
svaras vertas <

X Jonas Vilkas iš Mar
ąuette Park gavo laišką nuo 
savo žmonos brolio inž. Pet
ro Kįaulėno, dabar gyvenan
čio Paryžiuje. Jis yra Pran
cūzijos Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas. Adresas: 155 
Av. M o z a r t, Paris 16, 
France.

Vagys įsilaužė į krautuvę, 
4535 Calumet avė., Ham- 
mond. ir išplėšė iš seifo 
$2.000. ir paėmė keletą kar
tūnų cigariečių.

* * *

Apvogė
Kai Edward L. Marsh ati

darė savo krautuvę, 7347 S. 
Halsted str., praeitą ketvir
tadienį, jis pastebėjo, kad jo 
krautuvė buvo apvogta. Bu
vo dingę 45,000 raudonųjų 
punktų, už $200 vertės mė
ses, $56 ir adymo mašina.

* * *

Apiplėšė
Trys banditai apiplėšė 

groserninką, 458 E. 37th st. 
Iš groserninko banditai at
ėmė $55 ir 4 bonkas whisky.

I

Du broliai užjūryje

Susižeidė galvą
Mrs. Sophia Nowicky. 31 

metų, 1601 So. 48th Court. 
Cicero, perkrito ant leduotų 
laiptų savo name, ir susižei
dė galvą.

Ksaveras, prieš išvyks
tant į U. S. kariuomenę, dir
bo Montgomery Ward Co. 
Jis priklausė prie skautų per 
dešimt metų, jis užsitarna
vo daug medalių. Šis darbas 
jam daug padėjo, nes jis ga
vo M. P. darbą kariuomenė
je.

« 
Pirkite karo bonus.

1550 metais
Varšuva buvo paskelbta 

Lenkijos sostine 1550 me
tais.

10,000 BONKU

i

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

• GIN
« VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

NATHAN
KANTF.R 

“LletmlAk*- 
žydakAt”

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

Jei dar neturit, įsigykit karo darbą tuojau!

Keturi jaunuoliai

Ksaveras Peremskis
jau 

kaip 
karo

Ksaveras Poremskis 
daugiau šeši mėnesiai 
kariauja Prancūzijos 
laukuose.

Jis gimė 1922 metais, ge
gužės 18 dieną. Baigė Auš
ros Vartų lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir Harri
son aukštesnę mokyklą. Raymondas Poremskis

r

Katriutė Poremskis
Katriutė Poremskis gimė 

1923 m., lapkričio 25 dieną. 
Baigė Aušros Vartų lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą. 
Lankė Harrison aukštesnę 
mokyklą. Jau ketvirti metai, 
kai dirba.

Katriutės gimtadienio pa- 
gerbtuvių proga buvo daug i 
jaunimo ir Keistučio choras, 
buvo pasveikinta gražiomis1 
daigiomis.

Autobuso vairuotoja 
rasta nužudyta

NEW YORK. — Keturi 
jaunuoliai senų daiktų kie
me (sąšlavyne) rado beveik 
$14,000, kai jie ten bėgiojo. 
Sausio 4 dieną ji; žiniai pa
skirta $12,400, bet 
pinigus naudoti. 
21 metus.

$1,501.28 rasti 
popieriuje teko kitiems ke
turiems asmenims. įskaitant 
du kiemą savininkus, kurie 
pareiškė pretenzijas prie pi
nigų, kai jaunuoliai pinigus 
nunešė į policiją.

Apylinkės teismas 
sprendė, kad radinys pa
skirstomas šiems jaunuo
liams: Frank Kominsky, 15 
metų; James Siclari. 15 me
tų; James Contrares, 17 me-i 
tų; ir Niborio Palmero, 16 
metų. Pinigai paliks miesto^ 
ižde iki kiekvienas jaunuolis 
tamps pilnamečiu.

X Marąuette Park lietu
vių parapijos centre — pa
rapijos salėj, bus galima 
jaunimui pasilinksminti 
kiekvieną šeštadienio vaka
rą, pradedant sausio 6 d. 
Grieš 12-kos muzikantų or
kestras. Įžanga tiktai 35c.

Susitiko broliai
KUR TAI PACIFIKE. — 

Marinas Sgt. Kenneth G. 
Russel, 25 metų, Hunting- 
ton, VV. Va., žiūrėjo per žiū
ronus. kai jis ėjo sargybinio 
pareigas kariuomenės trans
porto laive.

Stebėdamas asmenis kito 
laivo skersai ežero, Russel 
pamatė savo 21 metų am
žiaus brolį Robert, kurio ne
buvo matęs pustrečių metų. 
Transporte kapitonas leido 

1 nesitikti Russell’ui su bro
liu.I

Raymondas Poremskis jau 
19 mėnesių kaip kariauja 
Italijos karo fronte.

Jis gimė 1920 m., spalių 
11 dieną. Pabaigė 
Vartų lietuvių 
pradžios mokyklą 
son aukštesnę 
Prieš įstosiant į
riuomenę. Raymondas dirbo 
Universal Carloading Co.

Aušros 
parapijos 
ir Harri- 
mokyklą. 

U. S. ka-

“Mes verkėm kaip kūdi
kiai, kai kartu suėjom”, — 
marinas pasakė.

Platinkite “Draugą.”.

SAN FRANCISCO. — 
Winnefred Cecil, 25 metų, 
autobuso vairuotoja buvo 
apiplėšta ir nušauta jos au
tobuse. sausio 4 dieną.

Miss Cecil’s lavonas buvo 
rastas autobuse ant grindų, 
už kelių žingsnių nuo opera
toriaus sėdynės.

Policija pareiškė, kad Miss 
Cecil buvo pašauta į dešinį 
petį su revolveriu. Kulka 
perėjo per plautį. Manoma. ■ 
kad žmogžudys buvo pasi
slėpęs autobuse, kai Miss 

i Cecil įėjo anksti rytą į au-l 
tobusą pradėti vežti kelei
vius ' į Mare Island Navy 
Yard.

jie galės 
kai sueis

suvinioti

nu-

X Petras Girdžius, kuris 
tarnauja pakraščių sargy
boje, suteikė savo tėvams 
brangiausią Kalėdų dovaną, 
netikėdamai parvykdamas 
Kalėdoms ir Naujiems Me
tams. Paviešėjęs Chicagoje 
ir aplankęs visas savo gi
mines, Petras šiomis dieno
mis grįžo į savo laivą. Tė
vai Petras ir Ona Girdžiai 
yra seni Brighton Park gy
ventojai.

$20,000 šuniui
DETROIT, Mich. — 

Margaret Myers, 72 metų, 
našlė, paliko savo šuniui 
S20.000 nuosavybės. Jei jos 
valia bus patvirtinta, tai 
sūnus nieko negaus.

Mrs. Myers mirė praeitų 
metų spalių mėnesį.

Šuo, kuriam palikta 
000, yra 5 metų.

43 metus šlavė

Mrs.

$20,-

NASHVILLE, Tenn. — 
James McMurray, 81 metų, 
Nashville gatvės šlavėjas per 
43 metus, pareiškė trumpai 
ir atsisakė nuo pareigų. Jis 
pareiškė: “Turiu vargo su 
kojomis”.

X Apie pianistą V. Bace
vičių, kuris sausio 21 d., 
Kimball Hali pildys “Muzi
kos Žinių” dešimtmečio kon 
certo programą, Eugen a 
Stinson iš ‘“Chicago Daily 
News” taip rašo: “Mr. Ba
cevičius is an excellent pia- 
nist having a magnificent 
techniąue and producing a 
tone of very beautiful qua- 
lity.” Tame koncerte su nau 
jais kūriniais pasirodys ir 
Sasnausko vyrų choras.

X Spaudos Sekcija prie 
Katalikų Federacijos Chica
go apskrities gražiai veikia. 
Daugiausiai tam pasišven
čia S. Juozelėnaitė-šagamo- 
gas. Jos rūpesčiu jau apie 

I du tūkstančiai egzempliorių 
išplatinta sekcijos 
knygutės, kurioje 
faktai, kaip prieš 
metus bolševikai
Lietuvą buvo suplanavę iš
naikinti lietuvių tautą. Kny- 

j gutės kaina tiktai 25 centai.

išleistos 
surašyti 
keturis 

okupavę

4

Split by PDF Splitter


