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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

Japonu Pranešimai Duoda Suprasti, 
Kad JAV Kariai Išlipo Luzon Saloje 

LONDONAS, sausio 7. — Čia girdėtas Tokyo radijo 
pranešimas sakė amerikiečiai kariai išlipo Luzon saloje.

Ankstyvesni japonų pranešimai sakė didelis skai
čius Amerikos laivų, jų tarpe transportų ir išlaipdinimo

ALMANTAI DARO PROGRESU BURMOJE

laivų plaukiojo netoli Luzon 
(Amerikoje taipgi buvo 

girdėta japonų pranešimai 
apie Luzon invaziją. Domei 
agentūros pranešimas sakė 
“trys daliniai priešo trans
portų, lėktuvnešių saugoja
mi, penktadieny pasirodė 
Philippinų vandenyse, ma
tomai bandyti išlipti kur 
nors, veikiausiai Luzon sa
loje.”

(Nėra sąjungininkų pat
virtinimo tiems raportams. 
Vėliausias Gen. MacArthur 
komunikatas sakė Ameri
kos 3-čiojo laivyno laivai 
ir lėktuvai penktadieny ata
kavo Luzon salą, sunaikin
dami 27 priešo lėktuvus, ir 
sužalodami kitą 14.)

Daužė 83 Japonų Laivus, 331 Lėktuvą
PEARL HARBOR, saus. 

6. — Adm. Chester W. Ni- 
mitz pranešė, kad Ameri
kos laivynas Pacifike, per 
keturias dienas atakuoda
mas japonus nuo Volcano 
salų iki okupuotos Kinijos 
krantų, sunaikino ar suža
lojo 83 priešo laivus ir 331 
priešo lėktuvą.

Laivyno ir marinų lėktu
vai atakavo Formosa ir 
Okunawa. šiaurryčiuose, ir 
kitus taikinius 450 mylių

Kanadiečiai Vejasi Nacius Italijoje
ROMA, sausio 7. — Ka

nadiečių tankai ir pėstinin
kai netikėtai puolė nacių 
linijas, perskyrė jų jėgas, 
ir vejasi priešą prie pieti
nio kranto didelio ežero 31 
mylią į pietus nuo Po upės.

Kairiasis kanadiečių li
nijos galas okupavo Sant' 
Alberto, aštuonias mylias 
į šiaurę nuo Ravenos, o į 
rytus nuo Alfonsine britai 
ir kanadiečiai sumušė na
cių šarvuočių dalinius.

LONDONAS, sausio 7.— 
Vengrų komanda sakė na
cių penkių dienų ofensyva 
pralaužti rusų liniją aplink 
Budapeštą ir dasivarė iki 
15—18 mylių nuo Vengri
jos sostinės, bet Maskva 
sakė rusų kariuomenė atrė
mė kiekvieną nacių ataką 
penkių valandų bėgyje.

Rusai netiesioginiai pat
virtino vengrų raportą, kad 
naciai ir vengrai įsiveržė 
apie 12—15 mylių į rasų 31

, didžiosios Philippinų salos.

Japonai sakė vienas kon
vojus iš “apie 100 išlaip
dinimo laivelių” įplaukė į 
Lingayen įlanką, vakari
niam Luzon krante.

Kitas jų pranešimas sa
ka “didelis skaičius JAV 
laivų" plaukioja į vakarus 
nuo Panay salos, o trečias 
konvojus buvęs matytas į 
pietus nuo Negros salos, 
plaukiąs į vakarų pusę.

Anot japonų, Amerikos 
laivai • bombardavo vakarini 
Luzon krantą. Jie gyrėsi, 
kad jų lėktuvai nuo sausio 
3 d. nuskandino tris lėktuv
nešius. kovos laivą ir 16 

, transportų.

plote Kinijos krante, nuo 
Foochow iki Hongkong.

Karo laivai ir lėktuvai 
30-tą dieną iš eilės bom
bardavo Iwo salą, Volcano 
salyne, ir Chichi bei Haha, 
Bonin salyne.

Armijos daliniai sausio 
2 d. išlipo mažoj Fais (Tro- 
melin) saloj, vakariniam 
Volcano salų krašte. 950 
mylių į rytus nuo Philip
pinų. Užtikta tik maža 
priešo opozicija.

Dešimts mylių į pietva
karius nuo Alfonsine na-

5

ciai buvo išvaryti iš Senio 
upės pozicijos netoli Cotig- 
nola. Aštuntoji armija be
veik visiškai užvaldė ryti
nį tos upės krantą.

Per 10 valandų priešo po
zicijos rytiniam upės kran
te tarpe Faenza ir Cotig- 
nola buvo sunaikintos ir 
12,000 kv. jardų plotas 
apvalyta. Britų nuostoliai 
buvo maži.

mylios pločio sieną į vaka
rus nuo Budapešto.

Rusų naktinis komunika
tas sakė rusai kariai durtu
vais kaujasi su naciais Ver
tes kalnuose, į vakaras nuo 
Bicske.

Naciai sakė rusai buvo 
atstumti 12 mylių nuo To- 
varos iki Nagysap, ir kad 
vokiečių šarvuočiai pasiva
rė pirmyn tris ar daugiau 
mylias iki Dorog, 16 mylių 
į šiaurvakarius nuo Buda
pešto.

Britams ir kiniečiams bei amerikiečiams puolant japo
nus šiaurinėje Burmoje, britai užėmė strateginį Akyab 
uostą, tuo laimėdami strateginę poziciją perkirtimui ja
ponų pabėgimo kelio iš pozicijų į vakarus nuo Kaladan 
upės. (Acme-Draugas Telephoto.)

iškilo Ginčas Dėl JAPONAI ATSIĖMĖ
Reicho Pasidavimo WANTING MIESTĄ

WASHINGTON, sausio j CHUNGKING, sausio 6.
7. — Šen. Burton K. Whee- — Kiniečiai kariai, kurie 
ler (Dem., Mont.) sakė rei- sausio 3 d. iš japonų atsi- 
kalavimas besąlyginio pasi- ėmė Wanting miestą, iš 
davimo gelbsti Vokietijai ir naujo prarado jį priešo ka- 
Japonijai. riuomenei. Manoma, tačiau.

Į tą pareiškimą atsiliepė kad jie greitu laiku jį at- 
Valstybės Sekr. Stettinius, siims ir tuomet pasivarys 
kuris sakė Wheeler neats- pirmyn ir atidarys naują
tovauja Amerikos žmones, 
bet tik mažą saujelę izolia- 

i cionistų.

3 Britų Daliniai
Skuba į Mandalajų

CALCUTTA, Indija, sau
sio 6. — Britų kariuome
nė iš trijų pusių skuba į 
Mandalajų. Priešakiniai da
liniai randasi apie 55 my- 

i lias nuo to miesto prie Ir- 
rawaddy upės.

KARO BIULETENIAI
—Mskva pripažino, kad 

r jsai vėl pasitraukė srity 
šiaurvakariuose nuo Buda
pešto.

—Nacių lėktuvai bandė 
numesti reikmenų savo gar
nizonui B”dapešte.

—Apie 1.600 JAV lėktu
vų atakavo susisiekimo 

. centrus Vokietijoje.
—Paryžiaus radijo sakė 

nacių tankai kaujasi j pie
tus ir šiaurę nuo Strasbour- 
go, 7-tos JAV armijos fron
te.

—Anot Paryžiaus radijo, 
Roosevelt-Ch'Tchill-Stalin 

suėjimas neįvyksiąs Mask
voje.

Ledo-Burma kelią Kinijon.

Švedai Gali Nutraukti
Ryšius su Vokietija

LONDONAS, sausio 6.— 
Yra vis daugiau ženklų, 
kad Švedija gali netolimoj 
ateity nutraukti ekonomi
nius ryšius su Vokietija.

Senoji Švedijos-Vokieti- 
jos prekybos sutartis išsi
baigė gruodžio 31 d. Mano
ma. kad jeigu J. A. Valsty
bės paspaus Švediją, ji ne
atnaujins tą sutartį.

Albanijos Karalius
Užgiria Regentūrą

LONDONAS, sausio 6.— 
Albanijos Karalius Zog sa
kė jis sutiks regentūros įs
teigimui Albanijoje jeigu 
toks pasiūlijimas bus kada 
nors padarytas.

KALENDORIUS
Sausio 8 d.: šv. Severi

nas ir Šv. Apolinaras; se
novės: Velotas ir Nemira.

Sausio 9 d.: šv. Julijonas; 
senovės: Algis. Angonita ir 
Gabija.

ORAS
Šalčiau. Gal bus sniego.

Lenkai Sako Rusija
Nepripažįsta Teisių

LONDONAS, sausio 6.— 
Lenkijos vyriausybė Lon
done sakė Rusija, pripažin
dama Liublino komitetą, 
kuris pats pasivadino “lai- 

, kinąja Lenkijos vyriausy
be,” laužo pagrindines Len
kijos teises į laisvę ir ne
priklausomybę. ir suvaržy
mas lenkų teisės sudaryti 
tokią vidujinę santvarką, 
kokią jie patys nori.

Nors toks p 3 reiškimas 
buvo lauktas, diplomatiniai 
sluoksniai Amerikoje ir 
Anglijoje sakė jis dar la
biau paakstins Staliną lai
kytis nusistatymo neturėti 
nieko bendro su lenkais 
Londone.

Lenkijos vyriausybė vis- 
vien pareiškė savo norą įs
teigti draugingus santykius 
su Maskva.

Sako ELAS Jėgos
Išsivežė Daug Įkaitų

ATĖNAI, sausio 7. —
Kaltindamas kairiuosius 
ELAS karius suėmimų di
delio skaičiaus britų ir grai
kų civilių kaipo įkaitų, bri
tų Gen. Scobie pareiškė, 

j kad revoliucionieriai tuo 
sulaužė karo įstatus, ir kad 
taikos derybos turės apim
ti tų įkaitų paliuosavimą.

Britų komandierius sakė 
criginalės britų sąlygos, 
kurios numatė ELAS nu
ginklavimą. buvo atšauk
tos. bet. kad jis yr-> pasi
ruošęs užvesti derybas.

Scobie sakė ELAS kariai, 
apart civilių įkaitu, taipgi 
suėmė “geroką skaičių" 
britų ir graikų karių, ir at
sisakė leisti Raudonojo 
Kryžiaus atstovams apžiū
rėti belaisvių stovyklas.

Staigiu ELAS jėgų pasi- 
j traukimu iš Atėnų, miestas 
pirmą kartą pea mėnesį bu
vo tylus.

Žurnalas Nori Rusu
Olensyvos Lenkijoje
VVASHINGTON, sausio 

6. — Army and Navy žur
nalas, primindamas Sta’ino 
reikalavimą antro fronto a- 
tidarymui 1942 m., sakė
dabar, “mums kaujantis su 
stipria kontrcfensyva, būtų 
labai gera, kad rusų armi
jos pradėtų ofensyvą Len
kijoje.”

Neatleis Generolų
už Padarytų Klaidą

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, Paryžius, sausio 6.— 
Korespondentams pranešta, 
jcg jokie sąjungininkų ge
nerolai nebus atleisti iš pa
reigų pasėkoje nusisekusio 
nacių įsiveržimo į Belgiją.

Perkerta Naciu Kelius Belgijoje;
/-toji Armija Sulaiko Nacius Pietuose

PARYŽIUS, sausio 7. — Britams pasukus savo jėgą 
į iš Olandijos į Belgijos frontą, naciai šiaurėje persikėle 

per Meuse upę, Olandijoje, ir įsteigė poziciją vakariniam 
upės krante.

Pietuose nacių jėgos persikėlė per Reiną atgal į Prancū
ziją, maždaug aštuonias mylias virš Strasbourgo.

Priešo pranešimas sakė viena Maginot linijos tvirto
vė su joje esančiu amerikiečių garnizonu pasidavė na
ciams.

Amerikos 1-oji armija, 
pasistūmėjus pirmyn tris 
mylias, užėmė dar keturis 
miestelius ir dasivarė iki 
strateginio La Roche—St. 
Vith kelio, šiaurinėj pusėj 
Ardennes įsiveržimo, ir ma
noma tas naciams svarbus 
kelias jau yra perkirstas.

Pietinėj įsiveržimo pusėj 
—kur vokiečiai neteko 100.- 
000 karių ir 700 tankų per 
tris savaites — JAV 3-čio- 
ji armija pasivarė pirmyn, 
arčiau Wiltz ir St. Hubert 
tvirtovių.

V a kariniam įsiveržimo 
gale naciai vėl puolė pir
myn ir išvarė britų 2-os 
armijos karius iš Bure, ke
turias mylias nuo Roche- 
fort.

Paryžiaus radijo sakė 
prancūzų 1-os armijos pat
ruliai perėję per Reiną į

Turime Daugiau Dirbti, Aukotis-FDR
VVASHINGTON, sausio

6. — Savo metiniam prane
šime Kongresui, Prez. Roo- 
seveltas atsišaukė į Ameri
kos žmones dar didesniam 
darbui ir pasiaukojimui.

Prezidentas tarpe kitko 
sakė jeigu J. A. Valstybės 
neprisidės prie tarptautinės 
organizacijos taikos palai
kymui. tai trečias pasauli
nis karas neišvengiamas.

Apie padėtį Graikijoje ir 
Lenkijoje Rooseveltas sakė 
J. A. Valstybių padėtis e- 
santi sunki, kadangi mes 

, esame padarę pažadus ju

Paims Vyrus, Kurie 
Apleidžia Karo Darbus 

VVASHINGTON. sausio
6. — Selective Service iš
leido įsakymą kariuomenėn 
imti visus tuos vyrus, kurie 

į buvo atidėti dėl darbo ka
riniuose fabrikuose, bet iš 
ėjo iš tų fabrikų be draft 
board’ų sutikimo ir dirba 
kitur.

•
I Tokios rūšies vyrams bus 
nustatytos tam tikros kvo
tos ir jie bus priskirti ar
mijai, bet ne armijos pa^e' 
goms.

Tam tikslui sveikatos' 
normos bus palengvintos 
kad būtų galima kontro
liuoti visus vyrus, net ir 
tuos, kurie dėl nesveikatos 

i neimami kariuomenėn. 

pietus nuo Mulhouse, į Vo
kietiją. Nėra oficialaus 
patvirtinimo tam raportui.

Pietryčiuose, nacių ant
roji žiemos ofensyva sus
tojo, kuomet JAV 7-tos ar
mijos daliniai nužnybė na
cių įsiveržimo priešakinę 
poziciją, 15 mylių Prancū
zijoje.

(Berlyno radijo šeštadie
ny sakė amerikiečiai nete
ko 140,000 karių gruodžio 
mėnesio kovose • Ardennes 
mūšiuose.)

Tarpe 7-tos armijos fron
to ir Ardennes įsiveržimo, 
amerikiečiai Vokietijoje, 
Saaro srity, veržiasi gilyn 
į Siegfried liniją. Raportas 
iš fronto sakė jie gali su- 
darį£ir pavojų nacių jė
goms. kurios perėjo Saaro- 
Palatinato sieną į Prancū
ziją.

valdžioms ištrėmime, jų po
žemių vadams ir Anglijai ir 
Rusijai.

Prezidentas neprisiminė 
apie sienų ginčą, bet kon
centravo savo pastabas ant 
Stalino pastangų uždėti 
rusų valdomą vyriausybę 
ant Lenkijos.

Veikiausiai įspėdamas 
Rusiją, jis sakė, kad mes 
ir alijantai turėtumėme 
vartoti savo įtaką žiūrėti, 
kad laikinosios vyriausy
bės nestabdytų žmonių va
lios pareiškimo dėl savo vi
dujinės tvarkos.
_____ a----------_---- -------- ----------

B-29 Lėktuvai Puolė
Japoniją, Nanking

VVASHINGTON, sausio 
6. — Gerokas skaičius Su- 
perfcrtress lėktuvų ataka
vo lėktuvų fabriką ir kitus 
taikinius Omura mieste, Ja
ponijoj.

Tokyo radijo pranešė *a- 
pie naujas B-29 lėktuvų a- 
takas ant Tokyo ir Nan
king, japonų okupuotos Ki
nijos sostinės.
Vienas JAV lėktuvas ne

grįžo iš atakos ant Omura. 
Priešo pranešimai sakė 

trys B-29’ai iš Saipan nu
metė padegančiųjų bombų 
ant Tokyo nakties metu, ir 
kad apie 12 jų užpuolė Nan
king, Yangtze upės uostą į 
šiaurvakarius nuo šangha- 
jaus.
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Karo laiku kelionė į Europą
Dėkingumas

MUSSOLINI DAR YRA GYVAS

Pirm visako noriu šioj via 
toj išreikšti savo pagarbą 
ir dėkingumą Amerikos vy
riausybei, kad leido man ke
lionę atlikti.

Amerikos vyriausybė tuo
jau po prasidėjimo Europoj 
karo, t. y. rugp. 1 d. 1939 
atšaukė visus leidimus va
žiuoti užsienin. O vienok, 
kada mano provincijolas, pa
prašė Statė Deptartamento 
man leidimo važiuoti Itali
jon — leidimas tuojau buvo 
duotas. Kaip gi tat man ne
būti dėkingam Mr. Hull, ku
ris taip skubiai atsižvelgė 
su lokiu pasitikėjimu į ku
nigų katalikų vienuolių pra
šymą. Vargiai, ar kokioj 
nors kitoj pasaulyje valsty
bėj taip greit atsižvelgta Į 
kunigų prašymus. Ir nors 
man čia svarbiausias noras 
yra pagerbti U. S. vyriau
sybę, negaliu nepatėmyti, 
kad visgi toji vyriausybė, y- 
pač Mr. Hull, priklauso de
mokratų partijai.

Laive kunigai ir 
bolševikai

į — World’s Fair New York. 
Tas pavilionas buvo skubo
tai likviduojamas delei didė
jančio Amerikoj neprielan
kumo, nes tuo laiku Rusija 
buvo susidraugavusi su Hit
leriu ir Musscliniu, t. y. na
ciais ir fašistais ir dar gi 
užpuolė suomius — Finlan- 
diją, už ką Amerika labai 
supyko. Tų bolševikėlių bu
vo su viršum šimtas, dau
gumoj jauni vyrukai ir va
žiavo po labai stipria prie
žiūra savo komisarų. Man 
graudu buvo žiūrė, i į tuos 
naujosios rusų tautos repre
zentantus, kurių veiduose 
spindėjo daug inteligencijos 
ir nuoširdumo, o kurių pa
sielgime matėsi daug atsar
gumo, net ir bailumo, kaip 
kažin kokio vergiškumo. Aiš 
ku buvo, kad jie labai da
bojo savo komisarų, tiesiog 
bijojo jų. Ir pagalvojau sau, 
kad jeigu būtų leista krikš
čioniškiems misijonieriams 
veikti Rusijoj. Kristus ten 
greitu laiku rastų labai daug 
ištikimų sau pasekėjų: ver
gišką nusižeminimą žmonės 
lengvai ir su džiaugsmu pa
mainytų į šventą krikščio
nišką nusižeminimą.

f

I

Vasario 1 d., 1940, iš New 
Yorko Italijos kompanijos 
laivu Conte di Savoia išplau 
kiau į Gibraltarą. Laivas di
delis. gal’is sutalpinti 4000 
pasažierų, buvo beveik tuš
čias. nes važiuojančių, ne
skaitant tarnybos, buvo vos 
pora šimtų. Ir kokie tai bu
vo pasažieriai? Kunigai ir 
bolševikai. Kunigai — be
maž visi vienuoliai įvairių 
vienuolijų važiavo^ giunčiami 
užimti visokias vietas misi
jose Afrikoj. Bolševikai gi 
buvo technikai sovietų pa- 
viliono Pasaulinėj Parodoj panijos nemoka

bol-

; JOS. F. BUDRIK
INC.i

i
i

I j 
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i 
j

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

TeL CALumet 7237

Šachmatai — priemonė 
su bolševikais sueiti

Aš norėdamas su ais 
ševikais susieiti sugalvoj au
pavartoti tam tikslui šach
matų lošimą. Neabejojau, 
kad tokiam būry inteligen
tų atsiras šachmatistų. Tai
gi neatidėliodamas atsikrei
piau prie vieno iš jų komi
sarų — vienintelis jų tarpe 
su moterim ir su maža mer
gai e ir paklausiau rusiškai, 
ar jis pats, ar kas iš jo kom- 

šachmatų 
lošti. Atsakė, kad jis pats 
nemok3. bet galimas daik
tas kad iš jaunųjų technikų 
gal kas ir moka. Patarė pa
siteirauti. Pasakė tai kitiems 
girdint, tokiu būdu davė 
jiems leidimą su manim loš-

i

-------- A--------
Užlaikome didelę krau- j 

j cuvę Rakandų, Jewelry, j 
į Rekordų ir Radio Setų mū-1 
j <ų baltame name. Visi de-1 
j oartmentai po vienu stogu Į 
j Čia rasite didelį ir įvai- Į 
į rų pasirinkimą viršnuro- I 
j lytų dalykų — už priei- Į 
į namas kainas.

| REIKALE PASINAUDOKI! į 1^—1

GĮ

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

m lęyvcni- 
ja. i >alumi ISi g- 

m<xl' raiškiausia 
regėjimo mokslas

j BUDRIKO RADIO VALANDOS: 
t VFCFL, lOOO K., NedėUoo 

aakare — 9:30 P. M.
| KHFC, 1450 K., Ketvego
į vakare — 7 :OO P. M.

Tik viena pora 
mul. Saugokit'- 
zamtnuoti jrs 
metodą, kurią 
gali suteikti.

3« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, knrie prašali

na visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tęs
’l ch-Iona«: CANAL 0523, Cliicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 
Trečiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m.
ŠeStad. 9:30 a. m. iki 7 p. m.

mAPGLTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ 'KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.■Ak SEKMADIENIAIS — nuo 1
■ iki 2 vaL popiet.

ijHH KITOMIS DIENOMIS — mo 
! ? V vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. W este m Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242

/

Fašistų fiureris Mussolini daro peržvalgą juodmarški- 
nių militarinės grupės Milano mieste. Milanas dar tebėra 
nacių kontrolėje. Ši nuotrauka Amerikoj gauta iš neu
tralių valstybių. (Acme-Draugas telephoto)

<

I

I

ti. Ir žinoma atsirado, gana vyriškame amžiuje nenorėjo 
daug ypač vienas, matyt, naudotis malda, kaipo silp- 
aukš.os kilmės, ką buvo ga- nybės ženklu, daugiau norė
jimą patėmyti iš jo viso ei- jo pasitikėti savo gudrumu 
gimosi; jis ne tik gražiai stiprumu. Jie nustebo, ka- 
šachmatus lošė ir skambino Jiems recitavau religines 
pianu. Tikros jo pavardės poezijas tų rusiškų poetų 
negalėjau sužinoti, 
visi dangstėsi slapyvardė- 
mis. Bet tas lošimas tai bu
vo tik priedanga mano tikro 
tikslo su jais susipažinti ir 
pradėti diskusijas, iš kurių 
sužinočiau koks buvo jų dva
sios stovis. Tas geriausias 
šachistas 
nes matyt buvo religingas 
ir nenorėjo su tuom išsiduo
ti savo draugams. Kiti prie
šingai, norėjo diskusuoti, 
kaip ir pasigirti, kad nesi
bijo su kunigu kalbėti ir pa
sirodyti su savo drąsa ir 
neva išmintimi. Iš visų dis
kusijų pasirodė, kad jie vi
si savo vaikystėj meldėsi ir 
neatsisakydavo senatvėj 
grįžti prie maldos, tik savo

nes jie kuriuos jie skaitė už oedie- 
vius. Mat, taip buvo savo 
mokyklose išmokyti. Jų 
dovėliuose buvo apleisti 
si religingi kūriniai.

(Bus daugiau)

va-
vi-

vengė diskusijų,

________________________________

TfcL YARds 4641

I. RIMDZUS, D. C.
LHIROPRAKTORIUS

19 Metu Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa diena.

Maža, bet skaitlinga Camation Gėles
Štai, sulyg “Catholic Di- 

rectory” pranešimo, Brook- varuautMi geies visuomet duvc 
lyno vyskupystės teritorija i tarp mėgiamiausių rūšių mūsų 
visai maža, bet tikinčiais y- 
ra skaitlingiausia visame 
pasaulyje. Ir kas įdomiau
sia, neturi savo katedros.

Trečdalis visų kalakutų 
Amerikoj užauginama Cali
fornia, Texas ir Minnesota 
valstybėse.—

Pietų Amerikos valstybės 
dabar labai perka šiaurės 
Amerikoj vartotas audimo 
mašinas.

• -

Skaitykite “Draugą”.

DR. VAITUSH, OPT.

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

%

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė i

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir (vairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
ut PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

I Turime didelį 
j ir gerą pasi- 
j rinkimą Muzikališlrų Instrumen- 
I tų, Muzikališkų Knygų, Stygų.
I Rekordų ir įvairiu kitu muzi- 
į kalių daiktų.■
I Taipgi taisome Laikrodžius 
| Laikrodėlius, Žiedus, Rašomąjį 
j Plunksnas, ir Muzikalius In- 
? strumentus. Pasinaudokite!

j JOHN A KASS
I IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC
1 1216 ARCHER AVENUE

Phoae: LAFAYETTE 3617
---------------------------------- .------- -

I

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ 

IŠPARDAVIMAS 
25% Nuolaida Ant Visa Prieš-kare Padirbtų Daiktų!

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760
Į

Mūsų pačių padirbu grasūs 
PARLOR SETAI — su 
springsals, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrosas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

i ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Sausio Menesį
Carnation gėlės visuomet buvo 

liakraščio skaitytojams, ypatingai 
gėlių pintinėse kaipo gimtuvių 
dienos paminėjimo dovana. Bet 
pastaraisiais metais Carnation gė
les pradėjo naudoti sudarymui 
bukietų ir korsadžiams. Priežas
tis yra ta, kad Chicagos gėlinin
kai atado daug naujų spalvų ir 
rūšių. Jie sužinojo daug metų at
gal, kad Chicagos oras ypatingai 
tinkamas carnation gėlėms, pag
ražinant jų spalvas ir stiprinant

J

į jų stiebus, tad jie pastatė dides- 
j nes “greenhouses” priemesčiuose 
tik dėl auginimo carnation geldų. 
Chicago tapo Camation centras ir 
šiandien šios gėlės gaunamos ne 
tik Chicagos gėlininkų krautuvėse 
bet ir išsiunčiamos j kitus mies
tus net toliau kaip 500 mylių.

Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jis veda, ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame 

(Sv. Pranciškus)

Skelbkitės “Drauge”.

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS—PROGRAMA
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

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: nno 9 vaL ryto fid 8 vaL vak.
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VTBginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerlv 8244 

i DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YABds 5921 
ies.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vaL: aao 1-3; ko 6 JG-8 J3
W«t 35U 8tmt

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

I

Ofiso TeL .... VTRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
KasAs »m» 2:06 fld vaL
TreSad. ir Sekm. tflt suitartuz.

i 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, Trečiadieniais

tr šeštadieniais
Valandos- 3 p. v. iki 8 vak.

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

, -------------------------------------------------------------

YleL CANaI 6122

w DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. w
Bakmad, Trečiad. fr šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas, j 
ji?. REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place .. i 
TeL REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. TeL: PROspect 665J

DR. P. 1. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6690 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.> 

6 iki 9 vai. vakare.

Trečiadienio Tr Bettadlenlo vaJuma 
Oflasa yra. užd*rrtM.

M. YABds

DR. V. A. ŠIMKUS
. .4H^ ------------ -- - -

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžią.

-----------------------
Nieks negali mus paže

minti, išskynus mus pačius.
Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbama savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR, PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: 

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

DR. CHARLES 5E6AL 
gydytojas tr chirurgas 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YABds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. 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.

i
i
j

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel LAFayette 3210 

Re*. Tel. REPublic 0054 
Jeigu neatsiliepia —
Sauk REDzle 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 

ir nuo S iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal bu tart J.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami:. 
klas. tJahloDskis)

*
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'HELP VVANTED > i O. S. Marden KONFERENCIJOJ SU PREZIDENTU
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& “DRAUGO” 
gg DARBŲ SKYRIUS gg 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllliiilliillilllllli

“DRAUGAS” HET.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 91SS-9489

HEI.P VVANTED — MOTERYS

HELP VVANTED — VYRAI

CORE MAKERS

PROSYTOJŲ 
ir 

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

MOLDERIŲ
Lengvi darbai prie Aluminum 
castings. 48 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. VVabash. 5th Floor

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

—DĖL—

Papr. Darbininkų
Šlavėjų, Dženitorių 

Trokeriu

I

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
Dirbtuvėje gaminanti 
produkcijos įrankius 

PASTOVŪS DARBAI 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 

SVARBŪS KARO DARBAI

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI REIKIA

SCULLY-JONES & CO.
1901 S. Rockvvell St.

Atsišaukite

ILLINOIS
SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA

Core Makers
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 

castings. Alga 
100% 
darbo 

iki 5 pp.

ar

BELL TELEPHONE 
COMPANY 

Employment Ofison Moterims
Street Floor

309 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO

prie Aluminum 
mokama laike lavinimo, 
karo darbai. Atsišaukit 
dienomis nuo 8 ryto i' 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

CAFETERIA DARBINIKIŲ 
ASSEMBLERS 
DŽENITORKŲ 

OILERS

VIDUJ PIENINĖJE 
DARBININKŲ 
GERA MOKESTIS

★ ★ ★

Neapleiskime savo tarnyboje 
dabar !!!

Apmokamos atostogos po vienų 
metų tarnystės. Grupės apdrau- 

dos ir ligoninės pienas.

BOWMAN DAIRY CO
140 W. Ontario, 
4125 
7524

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

DARBAS TIKTAI DIENOMIS

4149

■

Mr. Schuabe 
N. Kostner, Mr. Schultz 
Centrai Avė. River Forest, 

Mr. Blaine
S. Statė St., Mr. Mathews

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
PORTSMOUTH 6277

Milling Machine 
Operatorių 

Patyrusių Precision 
Grinders

MERGINŲ
MOTERŲ

MINNEAPOLIS

PRIE LABAI SVARBIŲ 
KARO DARBŲ 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

HONEYWELL
4737 W. Division

Reikia 
VYRŲ 

★ ★
4 F KLASES IR KITŲ
TAIPGI MOTERŲ

KURIOS NORI LENGVĄ

KARO DARBĄ
PRIE ALUMINUM CASTINGS

★ ★
INSPEKTORIŲ IR TRIMMERS 
CHIPPERS IR DARBININKŲ 

Mes mokam laike jūsų lavinimo. 
Gera mokestis su viršlaikiu.

Dienomis ir Naktim

LIQUID 
CARBONIC CORP. 
3100 S. Kedzie Avė.

Su 10% bonų dirbant naktimis. 
PRAMONE SI’ PO KARO 

DARBAIS

2742 W. 36th PLACE
Dėkite visas pastangas, 

kad Lietuva vėl atgautų lais
vę ir nepriklausomybę.

buvimo pasitikėjimo savimi 
ir dėlto, kad nepažįstame die 
viškųjų savo dovanų. Visi 
nepasisekimai, visos mūsų 
menkystos yra padariniai to, 
kad nieko nežinome apie tik
rąjį savo aš ir apie savo 
giminingumą su Dievu.

Naujosios išminties ste-
Į huklingame veidrody patys 
save regime esant Dievo vai
kais ir su ir jo paveldėtomis 
beveik neribotomis jėgomis. 
Naujoji išmintis moko, kad 
savęs nevertinimas yra nu
sidėjimas, kad žmogus yra 
tam lemtas, kad būtų per-

galėtojas. o ne vergas, kad 
jis turi naudotis dieviško 
sios savo prigimties teise ir 
kilti ligi aukščiausių savo 
galių laipsnio, o ne pulti, 
kaip daugeliui būna.

Kokį apie save sudaroma 
vaizdą, tokiu pasidaro žmo
gus, kurs būna toks tol, kol 
nepagerina nuomonės apie 
save, kol nepagerina dvasi 
nio savo paveikslo, menkąjį 
pakeisdamas tokiu, kokį no
rėtų save matyti ir kokiu 
galėtų ir turėtų būti, mes 
turim aukštinti dvasinę sa-

kai kada žmogų kaltina
ma, kad jis nežino savo silp
nybių; bet labai galimas da
lykas, kad tiek pat žmonių 
yra ir tokių, kurie nepažįsta 
savo tvirtybių. Žmonių yra
panašių į kai kuriuos žemės 
plotus, kuriuose eina aukso 
gyslos, apie kurias jtj savi
ninkai nieko nežino.

■Dean Siti f t

Yra vien;! sena legenda a- 
pie Kerų veidrodį, kuriame 
atsispindėdavę žmonių pa
veikslai tokie, kokie jie bū
davę iš tikrųjų, ne tokie, 
kokius juos piešdavę-jų drau 
gai arba priešai. Iš visų kraš 
tų žmonės keliaudavę pa
žvelgti į tą veidrodį.

Kartą atvykęs ir vienas 
šventkeleivis, nepaprastai 
kuklus, visuomet linkęs nu
sižeminti, ir jis buvęs Labai 
nustebintas šitam veidrody 
išvydęs savo asmenybę iš to
kios pusės, kurios ligi 
jis visai nieko nebuvo 
jautęs.

Tame kerų veidrody
pavidalo bruožuose jis aiš
kiai pamatė kitokią savo as
menybės pusę — stiprią, pil-

i

< *
*

——— V , A A
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(Nukelta, į 4 pusi.)

Henry H. Arnold (kairėje), kariuomenės oro jėgų vir
šininkas. ir George C. Marshall, karo štabo viršininkas, 
pilnose generolų uniformose, išeina iš Baltųjų Rūmų, 
Washingtone, po konferencijos su prezidentu Rooseveltu. ■ 
(Acme-Draugas telephoto).

'i
mo, tokio, apie kurį jis ir 
svajoti nesvajodavo. Jis sa
kydavo, kad tik tada pradė
jęs įvykdyti visas pajėgas, 
kurios jame glūdėjusios.

Jei jums dabar kas nors 
pasakytų, kad ir jums yra 
galima pažvelgti į tokį kerų 
veidrodį, kuris jums paro
dytų jus tokius, kokie jūs 
galėtumėte būti, vietoje silp 
nuolių, kokiais manotės esą, 
ar jūs nemėgintumėte visų 
jums galimų būdų, kad ga 
lėtumėte būti prileisti prie 
šito veidrodžio ?

Gal jūs nežinote, kad nau
joji filosofija, naujasis pa
žinimas artimų žmogaus sai-i 
tų su Kūrėju, gali jums pa-Į 
rodyti šitą kelią. Ji jums 
parodys didesnę, kilnesnę 
jūsų asmenybę, jus — tokį 
žmogų, kokiu jūms lemta 
likti, kokio jūs savy, gal 
būt, nesuradote, būdami ne
palankiose aplinkybėse, bū
dami klaidingose aplinku- 

J? į mos įtakose arba apsunkin- 
I ti paveldėtų bruožų. Šitas 
I naujosios išminties kerų 

į ne men- 
jkystę, kurioje jūs ligšiol ga- 
| lėjot manytis esą, bet kil- 
j nybes, kurioms jūs turite 
I būti skirti. Jis yra dvasinis 
I rentgento spindulys, kurs 
| turi padėti jums pažvelgti 
į į jūsų būtybės gelmes, pa- 
j žinti slavo asmens kilnybe 
I savyje ir visas dar neišug- 
I dytas pajėgas, gabumus. Ši- 
- ta naujoji išmintis jums pa- 
į rodo, ką jūs galite nuveikti, 
į ugdo jūsų pasitikėjimą sa- 
I vimi ir padeda jums geriau- 
I šia, ką turite, iškelti aikš fiį 
! tėn ir patiems pasidaryti to- '.A 
įbulais žmonėmis, kokie jūs K

Ed ison Home Service turi garbę

persta+y+i
ną pasitikėjimo savimi, spin
duliuojantį vyriškumo pa
veikslą, be jokių kliaudų ir 
menkybių, kuriomis save jis 
visuomet būdavo linkęs kal
tinti. Juo ilgiau jis žiūrėjo 
į šitą paveikslą, juo labiau 
jam aiškėjo, kol pagaliau 
jis visai įsitikino, jeg regi 

I save kitą, aukštssnį asmenį, 
sav°l kokį Kūrėjas jį iš tikrųjų 

buvo sukūręs.
Šitas paveikslas kerų veid

rody padarė šven t keleiviui 
tokį didelį įspūdį, jog nuo 

j to laiko jis visuomet, ką 
nors dirbdamas, pagal te 
paveikslą sprendė apie savo 
jėgas. Laikui bėgant tas 
žmogaus paveikslo • tobulu
mas, kurį jis nuolatos prisi
mindavo, pavirto tikrenybe ■ 
ir užėmė vietą pirma buvu-' 
sios dvasios, užsidariusios, - 

' nusižeminusios jo asmeny
bės, kokia ji buvo ligi tol 
buvusi, ir po nedaugelio me
tų visas jo pavidalas, dvasi- Į 
nis jo nusiteikimas, visa jo I 
asmenybė visai persimainė ? 
Jis iš tikrųjų tapo tik di j 
dėsniu žmogumi, kurį jis i 
buvo išvydęs kerų veidrody;! . .
ir ne vien tik tat, jis ir sa
vo darbuose liko galinges 
nis, įgijo didesnio pasiseki-

naują Namų Ekonomijos Vedeją

šiol
nu-

VYRAI IR MOTERYS

ELECTRO-MOTIVE

DIVISION

GENERAL MOTORS
CORPORATION

Turi

Patyrusiems ir

Nepatyrusiems

KARO DARBŲ

i

Mums malonu perstatyti Madeline Mehlig, 
Edison kompanijos naują Namų Ekono
mijos Vedėją, kuri bus žinoma kaipo 
Jane Foster.

Meal Planning

IIELP WANTED — VYRAI

ATSIŠAUKIT Į

EMPLOYMENT OFISĄ
55th Street ir Joliet Rd.

LA GRANGE
Tiesiog West Towns ir Bluebird 

Į busais patarnavimas iki dirbtu- 
. vės.

Kaipo Vedėja Namų Ekonomijos prog- 
ramo Northwestem Universitete—kaipo 
rašytoja ir kalbėtoja kas link namų tvar
kos ir valgių gaminimo, Jane Foster įgi
jo atsižymėjimą po visą šalį kaipo auto
ritete namų ekonomijos srityje.

Jane Foster, motina ir šeimininkė, ži
no ir supranta jūsų problemas. Ateinan
čiuose mėnesiuose ji perduos jums jos 
išbandytus 
tars jums 
patogumui 
kviečiamos 
lai ji pagelbsti jums išrišti karo laiku 
šeimininkavimo reikalus.

Kitchen Planning

valgio gaminimo receptus, pa- 
kaip pertvarkyti jūsų virtuvę 
ir žingsnių sutaupymui. Esate 
kreiptis prie Jane Foster—

Home Lighting

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

tfsTASYS LITWINAS SAKO 
[8rz

a

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC: norSt'jraėte būti

GASKET RINKĖJŲ
Svarbi pramonė. Lengvi švarūs dirb
tuvės darbai. Patyrimo nereikia. Ge
ra- mokestis ir viršlaikis. Atsišau
kit j
CHAMBERS GASKET & MFG. 

COMPANY
314 W. Superior St.

COMPTOMETER
OPERATORS

EXPERIENCED

R

Essential War Industry 
Good Working Conditions 

CALL
E P U B L I C 3000

PERSONNEL DEPT.

CENTRAL 
STEEL & WIRE CO.

3000 W. 51st St.

CICERO, ILL.

REIKALAUJA
ARC WELDERIŲ FLAME CUTTERS
PRODUCTTVE 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

★ ★ ¥ 4
Modemiška Karo Dirbtuve, 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

Sunkiausias dalykas pa- . 
šauly yra žmoguje sužadin-; 
ti tikėjimą į savą didingu-, 
mą ir savą pasitikėjimą sa
vo gabumais. Jei tik turė
tume daugfau pasitikėjimo 
savomis jėgomis, tada net 
ir tie, kurie pagarsėję savo 
pasisekimu, dar daug galė
tų pakilti, negu jie yra pa
kilę. Mus slopina pasenusios 
mintys apie žmogaus men
kumą; bet Amžinojo suk ui- \ 
tas, žmogus negali būti men
kysta. Mintis apie žmogaus 
menkumą mes patys išra- 
dom. Tobula turi būti tai. 
ką sukūrė didysis Kūrėjas. 
Klaida čia yra ta, kad dau
gelis mūsų tesame tik su
naikintas paveikslas to. kas 
turėtumėme būti pagal Die
vo planą. Taip yra dėl ne-

TN S R Tai Geriausias Laikas Pirkti
— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
diqgs — Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reik- 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langu 
— Kombinacijos Durų — Wall board 
menu (Hardvvare) — Pleisterio — 
Vamzdžiu ir tt.

— Plaster Board— 
Cemento — Srutų

TEIKIA DYKAI!

5y

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1212 H

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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DRAUGAS
• 7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Hllnois
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, išskyrus 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 .....................      •................   4.50
Trims mėnesiams .............................'.................................'. 2.50
Pinigus reikią, siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.* 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tain tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Taikos palaikymo pagrindas
Prieš pora mėnesių Londone kalbėjo arkivyskupas 

Griffin ir savo kalboj lietė aktualius pokarinės taikos 
klausimus.

Jisai kalbėjo apie penkis taikos punktus, kurie rei
kalingi Europai atstatyti.

“Kaip paskiri žmonės ir šeimos negali gyventi izo- 
lįacjjjoj vieni nuo kitų”, sakė arkivyskupas, ‘‘taip ypač 
šiomis dienomis, kuomet valstybės taip artimai suriš
tos ir priklausomos maisto, prekybos ir žalios medžia
gos atžvilgiu, jos ilgiau negali gyventi izoliacijoj.”

Toliau arkiv. Griffin nurodė penkis punktus:
1. Kad atstatyti tarptautinę santvarką Europoje, sa

vo akciją turime pagrįsti teisingumo ir meilės princi
pais. Teisingumas reiškia duoti žmogui tai, kas jam 
priklauso; meilė yra pagrįsta Dievo ir artimo meile 
ir tai daug toliau siekia.

2. Mes turime mėginti atstatyti žmonių tarpe sau
gumo ir užtikrinimo supratimą. Tai reiškia, kad bus 
uždedama pareiga gelbėti į nelaimę patekusius, netur
te, nedarbe ir t.t. Tai gali reikšti, kad net mūsų pačių 
krašto atstatymo planai dėl to turės būti atidėti. Bet 
užtikrinti kitoms tautoms socialinį saugumą ir gerą 
gyvenimo standardą yra tiek svarbu, kaip ir rūpintis 
savimi savo krašte.

3. Tai reikš, kad mes turime pasistengti suprasti 
kitų tautų tradicijas ir jų gyvenimo standardą. Ant 
tų tradicijų mes turėsime statyti ir dėl to nevalia bus 
jas griauti. Tai taip pat reikš, kad Europos žmonės, 
bus taip susijungę visiems bendruose tiksluose, kad 
jie niekuomet nebeprileis rasinio arba religinio per
sekiojimo. Tremtinių, išvarytų iš tėvynės, kur jie yra 
augę ir gimę, varinėjimo iš krašto į kraštą baisiam 
vaizdui turi būti padarytas galas.

4. Tai reikš, kad ir pasaulio turto teisingesnė ir lyges
nė distribucija turės būti daroma. Netrūksta nei tur
to nei priemonių jam gaminti. Bet jo distribucija (pa
dalinimas) praeityje nebuvo teisingas.

5. Mes turėsime pasistengti atstatyti tautų tarpe 
pasitikėjimą.

Arkiv. Griffin, išdėstęs penkis taikai reikalingus 
punktus, pastebėjo, kad anglai daug ko pasimokė iš 
vyriausybių užsieny, kurių Londone yra gana daug. 
Anglai pažinę jų aspiracijas ir jų gyvenimo sunku
mus. Todėl su toms tautoms jiems dirbti būsią leng
viau. Tos tautos, iš savo pusės, anglus geriau pažino.

Baigdamas savo svarbią kalbą arkivyskupas stipriai 
pabrėžė, kad tautose yra būtinas reikalas atstatyti 
šeimos gyvenimą. Reikia pašalinti visus tuos blogu
mus. kurie griauja šeimų ir tuo pačiu kartu tautų 
gyvenimą.

Pažymėtina, kad Anglijos katalikų vyskupai ir ka
talikų visuomenė, lygiai kaip ir Amerikoje, griežtai 
stovi už visų tautų, didelių ir mažų, teises į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą.
★

Vasario 16 d. besiartinant
Amerikos Lietuvių Tarytos vadovybė išsamiu pra

nešimu spaudai nurodė darbus, šiuo metu dirbamus 
Lietuvai laisvinti. Pranešime kalbama ir apie tuos dar
bus. kuriuos turėsime atlikti netolimoje ateityje. Jų 
tarpe yra — Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskel
bimo sukaktuvių (vasario IS d.) minėjimas.

Lietuvos nepriklausomybė šiuo metu, tiesa, yra pri
smaugta. Tačiau vasario 16 d. reikšmė nėra sumažė
jusi. Jei nuodugniau pasvarstysime, pamatysime, kad 
jos reikšmė dabar yra didesnė.

Minėdami Vasario šešioliktąją visi patriotingieji lie
tuviai, atnaujinsime ryžtingumą vieningai darbuotis 
ir kovoti, kad Lietuvos žmonės netrukus ir vėl galėtų 
realizuoti Lietuvos Nepriklausomybės akte pabrėžtus 
dėsnius.

Todėl svarbu, kad vasario 16 d. visur būtų minima 
tinkamu būdu, kad Lietuvos nepriklausomybės obalsis 
visur plačiai skambėtų, kad jis skambėtų ir lietuvių 
ir nelietuvių tarpe: bažnyčiose, salėse ir spaudoj. Bū
tų didžiausias lietuvių veikėjų apsileidimas, jei kur 
nebūtų surengtas vasario 16 d. minėjimas.

*

Chicagos kataliku mokyklų sukaktis
Chicagos arkidiecezijos katalikiškų mokyklų sistema 

mini šimtmečio sukaktį.
Prieš šimtą metų Chicagoje pirmą katalikišką mo

kyklą įsteigė pirmasis Chicagos vyskupas Quarter. Pir
moji mokykla prasidėjo su šešiais mokiniais ir vienu 
mokytoj um.

Šiuo metu Chicagoj, kaip praneša prel. Daniel Cun- 
ningham, arkidiecezijos mokyklų viršininkas, yra 500 
katalikiškų pradžios mokyklų, high schools, kolegijų 
ir universitetų. Jas lanko 195,136 mokiniai. Mokyto
jauja 6.989 mokytojai.

1943-1944 m. mokinių skaičius šiaip padidėjo: 402 
pradžios mokyklos — 1508 mokiniais, 90 high schools 
— 2,454 mokiniais, 8 kolegijos ir universitetai — 471 
studentu. .

Pažymėtina, kad Chicagos arkidiecezijos mokyklų sis
tema yra didžiausia pasaulyje ir ji vis dar auga ir mo
kyklų ir mokinių skaičiumi. Į šią sistemą įeina ir try
lika lietuvių pradžios mokyklų ir viena high school - 
Šv. Kazimiero Seserų akademija
*

Baisios skerdynės Kaune
Pulk. Pouyade, kuris drauge su rusų armija įėjęs 

Lietuvon, praneša (žinia gauta iš Cairo, Egipte), kad 
besitraukdami iš Lietuvos vokiečiai per vieną naktį 
Kaune išžudę 10,000 žydų, kurie buvo suvaryti į ghetto 
Juos išžudę ir visas patalpas sudeginę. Anot to pa
ties pulk. Pouyade, Kauno ghetto buvo sugrūsta 40,006 
žydų ir per tris okupacijos metus naciai jų išžudę 
30,000. Likusius pribaigė pasitraukdami iš Lietuvos.

Naciai žudė ne tik žydus, bet ir krikščionis. Tik apie 
tai mažiau žinių tegaunama.

Vargšai Lietuvos žmonės: 1940-1941 m. juos žudė 
ir persekiojo rusai bolševikai, 1941-1944 m. naciai, e 
dabar ir vėl rusai bolševikai juos kankina.
★

B. Balučiui 65 metai amžiaus
Broniui K. Balučiui, Lietuvos ministrui Londone, 

1944 m. gruodžio 27 d. suėjo 65 m. amžiaus. Sukak
tuvininkas yra gimęs Seirijų miestelyje. Pradžios ir 
vidurinius mokslus išėjo Lietuvoj. Amerikon atvykęs 
(Chicagoj) baigė universitetą, kuriame įsigijo teisių 
magistro laipsnį.

Lietuvos valstybei p. Balutis tarnauja nuo 1919 m. 
Vadinas, su virš per 25 metus. Ilgą laiką darbavosi 
prie užsienių reikalų ministerijos Kaime. Buvo pasiun
tiniu Vašingtone, o dabar Londone.

Sukaktuvininkas Chicagos lietuviams yra gerai pa 
žįstamas, nes jis čia ilgai darbavosi jų tarpe, redaga 
vo laikraštį “Lietuvą.”

APŽVALGA
- 1 -............ '■ . _ ■■■ 11 -*■

Vis tik reikia budėti
“Amerika*’, Brooklyno lietuvių katalikų savaitraštis 

mano, kad:
Amerika Atlanto čarterio nesulaužė ir nelaužo. An

glija labai aiškiai žaloja Atlanto Čarterio ir dvasią ii 
raidę, pritardama Rusijos vienašališkiems reikalavi
mams prieš Lenkiją ir visiškai nusiplaudama rankas 
dėl viso to, kas ištiko Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Kaip Maskva “laikosi” sutarčių, neverta ir kalbėti 
— gaila ir popieriaus, ir rašalo, ir laiko. Po Hitlerio 
niekas kitas nėra savo laisva valia pasirašytų sutar
čių tiek sulaužęs, kaip Kremiio diktatorius.

Amerika yra vienintelė šalis, kuri nėra iškrypusi iš 
garbingų dėsnių gynimo kelio. Mūsų vyriausybė, bent 
iki šiol, uoliai laikėsi Atlanto Čarterio principų. Pla 
čiosios visuomenės pareiga budėti, kad “praktiškosios 
politikos” skelbėjai nepasiraustų Washingtono atsakin
gose vietose.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

IŠLAISVINTOJI DIVIZIJA

Dalis Amerikos Pirmosios Armijos, 101 divizijos, išeina iš Bostogne, kur per pas
tarąją vokiečių ofensyvą buvo apsupti. Kai nacių vadas įteikė ultimatumą pasiduoti, 
divizijos vadas brigados generolas A. McAuliffe jam atsakė vienu žodžiu: “Nuts!” 
Apsupti amerikiečiai laikėsi tol, kol vokiečiai pradėjo trauktis atgal. (Acme-Draugas 
telephoto)

Keru Veidrodis
(Atkelta iš 3 pusi.) 

vo asmenybės paveikslą, o 
po to visomis jėgomis steng
tis prilygti tam gražiajam 
paveikslui.

Tai, kas mums yra svar
biausia, dalykas, kurs mums 
•už viską labiau turėtų rū
pėti, yra re menkesnioji, ma 
žesnioji, nusilpusi, apsivylu
si mūsų asmens pusė, bet 
tvirtasis, vyriškesnis, kilnes
nis mūsų asmens apsireiški
mas. Pažvelk į savo paties 
sielos stebuklingąjį veidrodį 
kuriame tu pamatysi tai, ką 
Dievas norėjo tavy matyti 
tave sukurdamas; ne maža, 
menka, silpna būtybė, kokia 
tave padarė baimė ir pakly
dimai, bet didingas žmogus, 
apie kokį tave Dievas ma
nė, kada jis tave sukūrė. 
Manyk, kalbėk, veik ir gy
venk taip, kaip turėtų gy
venti tasai kilnusis tavo su
kurtasis žmogus, tada tu su
siderinsi su savo Kūrėju, o 
ne prieštarausi Jam. tada tu 
būsi jo minties išsipildymas, 
o ne tos minties susipainio
jimas; tada tu būsi pasise
kimas, o ne paklydimas.

Išvertė J. Kazėnas

Netikri dantys...
STOCKHOLM, Švedija. — 

Sausio 4 dieną gauta žinia, 
kad Vokietijoje nuo dabar 
griežtai bus racionuojama 
netikri (dirbtini) dantys. 
Dirbtini dantys bus galima 
gauti tik su specialiu val
džios leidimu. Ši žinia gauta 
iš Švedijos.

Sugrįžo
WASHINGTON. — Dau

giau kaip 30,000 sergančių 
ir sužeistų kareivių sugrįžo 
į šią šalį, gruodžio mėnesį. 
Apie tai buvo pranešta sau
sio 5 dieną.

Prie Vatikano
ROMA — Charles Fleury, 

Prancūzijos bankininkas, 
pasipriešinimo vadas ir už
sienio reikalų ministerio 
George Bidault draugas, bu
vo paskirtas nauju Prancū
zijos ambasadoriumi prie 
Vatikano.

I 
i

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
STOKEK COAL, Aukštos rūšies, gy 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP.....................$11.25
PETROLEUM COKE (Course). $12*50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $1Q*CJ5 

W. VIRO. LUMP — Sijoti........... gg gQ

f-—-- -
PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių

■i ptgMM) neoAtanti — be teearfBta
PAS

MUTUAL FEDERAL

WHOLESALE 

FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of

Furnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative 

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
‘Drauge”,

Savings and Loan Asn. of Chicago

Split by PDF Splitter
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ALRK Federacija
I .v. kviečia

I

Šiomis dienomis Chicago 
ir apylinkės draugijoms iš 
Federacijos Chicago apskri 
ties išsiuntinėta šio turinio 
laiškai:

ei jos centrą moka vieną 
lerį į metus.

Su tikra pagarba,
Apskrities valdyba:

dO'

Gerb. draugija:
Gal niekada negręsė to

kie pavojai katalikybei, mū
sų tautai ir visai žmonijai, 
kaip dabar. Dievas ir tėvy
nė mus šaukia bendrinti tu
rimas jėgas organizacinia
me gyvenime ir būti akty
vesniais prieš bendrąjį žmo
nijos priešą — bedievybę. I

Katalikų Federacija yra 
mūsų draugijų sąryšis bei 
centras. Federacija atsto
vauja mūsų draugijas, jų 
vardu kalba ir duokles ap
moka National Catholic Wei 
fare Conference.

Tad,
stiprus balsas, 
tamstų draugiją 
prie A. L. R. K. Federaci
jos, išrenkant bent pora 
veiklių narių atstovais į vie
tinį Federacijos skyrių.

Jei jūsų apylinkėj nesi-
V CLX £PCbX CV£F XXXWXVJT H.IVO XXCVXXX

randa skyriaus, tai prašome < 7:30 val vak Gildos

reikalingas mūsų
Kviečiame 

prisidėti

* * # 5

I
I

/

ti

vai. vak., Liuosybės svetai
nėj. Šiam susirinkime bus 
išduotas klubo praėjusių 
metų atskaita knygų patik
rinimo komisijos ir kitų ko
misijų. Taipgi nauja valdy
ba perims pareigas. Bus 
svarstoma šių metų veiki
mas. Į šį susirinkimą 

i valu kiekvienam 
j silankyti.

Kviečiami visi 
tuviai, kurie dar
so prie klubo, ateiti į šį su
sirinkimą ir prisirašyti. Mo- ) 
kestis maža, tik vienas do
leris metams. Klubo veiki-' 
mas turi būti visiems vie- • 
tos lietuviams žinomas. Klū 
bas, kaipo taksų mokėtojų 

vi- iĮ

I

Kun. Ig. Albavičius, 
dvasios vadas

V. Balanda, pirm.
Ig. Sakalas, vice pirm. 
Elzbieta Samienė, rašt.
B. Nenartonis, iždin.

nariui
pn- 
at-

lie-vietos 
nepriklau-

kuo- 
ant- 
9 d.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U S. GOVEBNMENT SUPEEVISION

■•c

Moterų Sąjungos 55 
pos susirinkimas įvyks 
radienio vakare, sausio 
Visos narės kviečiamos da- organizacUa, stengias 
lyvauti. Po susirinkimo bus ’somis išgalėmis apginti nuo 

. v_ —. . v. • iv* Ip.n iii tiavaisęs. Pasidžiaugsime pra
eitų metų kuopęs nuveik
tais darbais. Kartu su mu- i 
mis dalyvaus klebonas kun. 
Mykolas Jodka ir vikaras 
J. Augimas. Taigi svarbu 
visoms sąjungietėms skait
lingai susirinkti.

ANT Jūsų GIMTADIENIO - PRISIMINKITE Ja

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCLATION 

OF CHICAGO

Virginia 1141
Pras. and Mgr.

Kp. valdyba

Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks antra
dienį, sausio 9 d., ^Aušros 
Vartų parap. mokyklos kam

išrinkti atstovus tiesiai i 
Federacijos apskritį. Drau
gijos į A. L. R. K. Federa-

Smarkiai Auganti 
Lietuviu Finansinė

narės malonėkite kuo skait
lingiausiai suvažiuoti iš vi
sų Chicagos kolonijų ir pa
sitarti artėjančio seimo rei
kalu. Valdyba

savybes ir kad jų vertė ne
nupultų. Be to, klubas da
lyvauja lietuvių veikime ir 
remia aukomis pagal išga
lę. Praėjusiais metais au
kojo Raudonam Kryžiui, A- 
merikos Lietuvių Tarybai, j 
pirko karo boną. aukojo 
Community and War Fund. 
Mirus nariui, nuperka gė-li 
lių už $10.00. Per metus ke
letą sykių narius ir svečius 
pavaišina. Vis už tą vieną 
dolerį.

Taigi, kaip matot, klube 
veikimas yra prakilnus. Kas 
tik klubui priklauso, didžiuo 
jas, kad priklauso kilniai 
organizacijai.

Ir po šio susirinkimo bus 
vaišės. Raštininkas

t

i

I Cicero Lietuvių Improve- 
ment Politikos klubo susi
rinkimas bus sausio 9 d., p

Platinkite “Draugą”.

Jeigu jūsų gimtadienis išpuola šį mėnesį, pašaukite 
jūsų gėlininką šiandien ir praneškite dieną.

Jūsų Gėlininkas pasiųs gėles telegrafu bile kur Amerikoje.

Tarp galingų pergales ginklų yra malda!

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Si

J. MOZERIS

Naciai Jau Ruošiasi
Sekančiam Karui

VAKARINIAM FRONTE, 
sausio 6. — Nacių partija 
jau pranešė vokiečiams 
pramonininkams, kad karas 
“beveik prarastas,” ir lie
pė jiems sudaryti stiprią 
pramonės imperiją užjūry, 
kad po nugalėjimo būtų ga
lima sudaryti planus se
kančiam karui.

J

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas: 

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Seimo® 

Rankose!

r

Don’tuse 
to gef relief frt

CONSTIPATION
It - seldom necessery to reiieve temporiry 
comtipation by bla^ting with harsh cath- 
artic drugs that may u p sėt your gastro- 
jnte«tinai lystem and make you feel worse. 
Try the gentie way—the Garfield Tea way. 
Make vourself a eup of this fragrant herb 
tea as directed on package. It is pleasant. 
effective, thorough . . . makes you feel 
better, look better, uork be t te r. At all 
drug and health fvod stovės. 10c, 23c. 3(k.

FREE! SAMPLE TUMU. PACKAGE! 
Writ« for generotn scmple, enough
for 4 eups, to: GARFIELD TEA CO., Dept. ix-3I 

313—41* St., Brooklyn 32, N. Y.

GARFIELD TEA

PERSONAL1ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST PRODUCTIONS 
D1STRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Beautiful—Most F^iduring—Strongest—Best ln The World.
BUY U. S. WAR BONDS WTTH 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,

Iš Chicagos lietuvių fi
nansinių įstaigų smarkiai 
auga progresyvi Keistute 
Savings and Loan Associa- 
tion 3236 S. 
kurios turtas 
$2,074,315.94.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “Drauge.”

ROSELANDE
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

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

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vai.

Halsted St.,
e

jau siekia

dalyje toks

4192 Archer Avė.
JUSTTN MACKIEWICH,

I

I

I

P

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI

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.

i* 06 g

Didžioje 
smarkus augimas priklauso I 
numaniems vedėjams. Mi- ' 
nėtos įstaigos sekretoriumi 
yra jaunas, gabus ir darbš
tus Juozas M. Mozeris. Jo 
vadovaujama įstaiga vi
siems greitai, mandagiai ir j 
maloniai patarnauja. Įren- j 
girnai patys moderniškiau- j 
si. Duoda labai gražų įs
pūdį.

Sumaniam vedėjui-sekre- : 
toriui J. Mozeriui. kurio 
pastangomis įstaiga taip 
progresuoja, tenka atiduo 
ti pelnytą kreditą, o Keis- 
tuto Savings ir Loan Asso- 
ciation linkėtina dar smar
kiau augti.
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGI"

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

V

>-
m

įfl
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Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “Drauge.”

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

KARLAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos,

A

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

Kl'b AUENTŲ KOMISĄ 
KRE1TKITES PRIE MUS 
TIESIOG EB SUTAUPY- 
SUVlluJ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI

Geriausio MatvrMe ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
kUentaaB pilną pateakinimą.

Didyste Ofisas ir Dirbtuvė: 

VENETIAN 

MONUMENT CO.Štai vienas iš mūsų grašių 
paminklinių produkto.

DIDYSIS ottaa tr DtrMnvS: 527 N. WE8TEEN AVĖ.
(Netoli Grand Ava)

PHONE: 8EELEY 6108

II

r

4605-07 S. Hermilage 
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.

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę! fei dar neturit, įsigykit karo darbų tuojau!
Z

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

 Telephone YARds 1419

L L ZOLP
1646 WEST 46th ST
MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Phone YARDS 0781
EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

Split by PDF Splitter



n DTUN RASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ITTDTOTS

Iš teismo sales

Nubaudė kietos širdies žmogų.
35 METAI BUSINESS 

MANAGER

SUŽEISTAS KAREIVIS NORĖJO SUSKUBTI Į KITĄ 
STOTĮ, KAD GAVUS TRAUKINĮ, BET RESTORA
NO VEDĖJAS BANDĖ PASTOTI KELIĄ.

Buvo dar dvi dienos iki Kalėdų. Buvo šalta ir snigo. 
Kareivis, lydimas žmonos ir kūdikio, išėjo iš Union 

stoties, ir priėjo prie taxicab — jie mažai laiko turėjo pa
tekti į kitą stotį, kad pagavus traukinį vykstant namo 
Kalėdoms.

Kareiviui buvo sunku sku
bėti. Jis turėjo vieną dirbti
ną koją, ir naudojo dvi laz
das (kriukius).

Bet kitas asmuo. — apsi
rengęs civiliai, — ėjo taisy
damasis savo rūbus ir pasi
stūmė.

“Aš paimu šį cab!” — jis 
pareiškė.

“Bet mes mažai turime 
laiko, kad pagavus trauki
nį”, — pareiškė sužeistasis 
veteranas.

Jo atsakymas pasipylė ne
gražių žodžių srove, ir baigė 
žodžiais:

“Dabar išeik iš čia, arba
aš...”

Ko* Girdit?

Chicagoje ♦

! Paaiškėjo nelaime

Prisipažino prie kaltės...

Civilis ištraukė kumštį 
kaipo kovai, kai du kariški 
policininkai ir policininkas 
J. Balzhiser. iš Desplaines 
gatvės stoties skubėjo.

Bet cab vairuotojas nelei
do prasidėti kovai. Civilinis 
buvo nugabentas į Desplai
nes gatvės stotį ir buvo at
pažintas kaipo Raymond 
Brooks Att, 39 metų. 15 E. 
Delware pi., miesto restora
no vedėjas.

Istorija buvo papasakota 
teisėjui N J. Bonelli. sausio 
5 dieną, Chicagos teisme.

“Tu vadini save žmogu
mi!” — pasakė teisėjas. Tu 
turi saugų, patogų darbą, 
kai vyrai, kaip šis kareivis, 
atiduoda gyvybes ir sąna
rius už tave karo lauke! Nu-
baudžiu šimtu dolerių ir iš- teatras Chicagos apylinkėje 
laidas padengti! Dabar 
nyk iš mano akių!”

Att nuleidęs akis išėjo

Iš taverno, 803 So. Ash
land. avė., vagys pavogė 18 
dėžių likerio, aštuonis kar
tūnus cigariečių, radiją, vi
so turi $700 vertės, ir $46.

* * *

Pametė piniginę
John H. Custer, 7915 

Champlain avė., pametė pi
niginę, kurioje 'buvo $42. Jis 
pametė piniginę tarp 75 ir 
79 gatvės, Champlain avė.

* * *

Atėmė $20
Anthony Gozil, 1315 Chi

cago avė., cab vairuotojas, 
pranešė policijai, kad du vy
rai. vienas buvo ginkluotas, 
privertė jį važiuoti į Illinois 
ir Rush gatves, kur jie iš jo 
atėmė $20.

Claude M. Becker, šiomis 
dienomis minėjo 35 metų 
sukaktį kaipo biznio mene
džerius Brooklyn diecezijos 
oficialaus organo ‘‘The Ta- 
blet”. Be to, jis yra buvęs 
pirmas sekretorius Katali
kų Spaudos Sąjungos (1920- 
21). (NCWC-Draugas)

361,631 karo belaisvis 
laikomas U. S.

judo-

* * *

$13,000,000
Chicagos apylinkės

mųjų paveikslų teatrai par
davė viso už $13,000.000 ka
ro bonų 6-tame karo pasko
los vajuje. Pardavimai bonų 
buvo įvykdyti laisvoje teat
ro dienoje, kai kiekvienas

I

iš
Į 

įleido nemokamai į teatrą 
tuos, kurie pirko karo bo-

WASHINGTOX, D. C. — 
Karo departamentas sausio 
5 dieną pranešė, kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
sausio 1 dieną buvo viso 
361,631 karo belaisvis, paki
lo 2.384 karo belaisviais 
gruodžio mėnesį.

Belaisvių skaičiuje įskai
toma 307,931 vokietis, 51.- 
071 italas ir 2,629 japonai.

Jie buvo laikomi 130 kem
pių bazėse (vietose) ir 290 
kempių skyriuose visoje 
lyje.

ša

^irma^ienfs saus!? S, 1945

NAUJAS REKTORIUS

JO LAVONAS

Gaisras sunaikino šešis savininkės Bal-

AUTOMOBILIS SUTRENKĖ VYRĄ.
BUVO RASTAS GATVĖJE. — KĄ PAREIŠKĖ SU
LAIKYTAS ASMUO.

Metuose. ir

pani- 
auka

advo-

Vito Burde, 22 metų, 1313 
Arthington str., buvo sulai
kytas praeitą penktadienį. 
Policija pareiškė, kad jis pri
sipažino paėmęs vyrą, kuris 
buvo sutrenktas jo automo
bilio Naujuose
paskui palikęs lavoną gat
velėje, kai jis pateko 
kon pastebėjęs, kad 
buvo mirusi.

* * *
Leo Poch, valstijos

kato padėjėjas, pasakė, jog 
Burde prisipažino, kad jo 
automobilis sutrenkė Ri- 
chard N. Cleary, 50 metų, 
1020 So. Cicero avė., prie 
Roosevelt rd. ir Cicero avė., 
po šventės celebravimo ir 
vėlybų pietų su jo žmona 
Jean, 23 metų, ir draugų 
grupe. Visi tuo laiku buvo 
automobilyje, kai įvyko ne
laimė.

100 metų amžiaus
William Varlow. iš Bard- 

ney, Anglija, turi 100 metų, 
amžiaus. Jis kasdien eina į 
darbą, vakarais lošia bili j ar
dais, ir mėgsta užsirūkyti 
pypkę.

platinkite ‘ ‘Draugą”.

namus
MANSTON. Wisc. — Ki

lęs gaisras sunaikino šešis 
biznio namus Manstone, sau
sio 5 dieną. Sakoma, kad ug
nis sukėlė $80.000 nuostolių.
Gaisrininkai kovojo su ug
nimi penkias valandas, jie 
išgelbėjo vaistinę ir groser- 
niją tame pačiame bloke.

Atsisako
DUBLIN, Airija. — Dr. 

Douglas Hyde, 84 metų, Ai
rijos prezidentas, pranešė 
ministeriui pirmininkui Ea- 
mon de Valera sausio 5 die
ną, kad jis nebestatys savo 
kandidatūros į prezidentą 
perrinkimui, kai baigsis jo 

, terminas.
į —-----------------

Kun. Ignotas T. Glennie. 
S.J., iš New Orleans, La., 
paskirtas nauju rektorium 
Popiežiaus Seminarijos, Kan 
dy mieste, Ceylon saloje 
Šią seminariją yra įsteigęs 
Šv. Tėvas Popiežius Leonas 
XIII-sis. Seminarija yra pa
ruošus šimtus kunigų ir vys
kupų misijoms Indijoj. (NC Co. artistais išvyksta kon- 
WC-Draugas)

X Jerry Balsevičiui, Hard 
ware Store 
sevičienės, 2325 S. Hoyne 
Avė., sūnui kariuomenės sto 
vykioj, Jackson, Miss., spro 
gusi amunicijos dėžė taip 
sužeidė dešinę ranką, kad 
reikėjo amputuoti (nuplau
ti) per riešą. Kitas Balse- 
vičienės sūnus Lorencas taip 
pat tarnauja kariuomenėj.

Stoškiūtė, ku- 
laimės girdėti 
sukaktuviniam 

Orchestra Hali,

X Polyna
rią turėjom
“‘Draugo” 
koncerte,
šiomis dienomis su trimis 
kitais Metropolitan Opera

{▼airio*—įdomios

....ŽINIOS

certuoti į vakarines valsty
bes. Jiems koncertai rengia
mi net keturiasdešimtyje 
miestų.

* * *
Pasak Poch pranešimo. 

Burde pasakė, kad jis įnešė 
auką į savo automobilį, kad 
nuvežus į ligoninę, bet pa
skui padėjo užpakalyje 4042 
W. Roosevelt rd. Lavonas 
buvo rastas po keturių va
landų vėliau.

Burde, tarnaująs H. ir W. 
Motor Express Co.,
areštuotas detektyvo John 
Touhy kompanijos garaže. 
845 S. Racine avė. Jis turi 
šiandien pasirodyti Felony 
teisme.

Keturi sužeisti
Buvo kilęs gaisras Blaine 

Ramsay privačioje ligoninė
je, 3355 Washihgton blvd. 
Keturi gaisrininkai buvo su
žeisti begesinant ugnį.

Suteikė
Amerikos pirmasis preziden
tas George Washington bu
vo Prancūzijos pilietis. Tą 
garbę jam suteikė Prancū
zijos atstovų rūmai.

X Iš Gimimo Panelės Šv. 
parapijos bažnyčios sausio 
3 d. išlydėti į šv. Kazimie
ro kapus net trys mirę lie
tuviai. Juos laidojo atskiri 
laid. direktoriai. Petkus, 
Zolp ir Lachavičius. A. a. 
V. Vabrinskienės grabne- 
šiams vadovavo senas lietu
vių veikėjas J. Dimša.

buvo

t

darbą fabrike

Kq sako lakūnai
Orlaivininkai (lakūnai) 

sako, kad pakilęs 18,000 pė
dų nuo žemės žmogus jaučia 
stoką kvėpuojamo oro, de-

Paraginkite

Paraginkite savo draugus, 
pažįsatmus ir kaimynus, kad 
jie šiems metams, 1945 m., 
užsisakytų dienrašti ‘Drau
gą”nūs.

t

Nepatriotilka žuvis pra 
eitą penktadienį sulaikė aš- guonies. Iškilęs 20.000 pėdų, 

produkciją ausyse jis pajunta užimą ir 
akyse darosi tamsu. O iški
lęs iki 25,000 pėdų aukštu
mo žmogus netenka 
hės

i —
Net pralenkia

Kai kas mano, kad dramb
lys yra negreitas gyvulys. 
Bet įbaugintas ar įpykintas 
dramblys lengvai pralenkia 
greitą arklį.

tuonių valandų
šarvų fabrike, Carnegie-IIli- 
nois Steel Corp., Gary. Kom
panijos pareigūnai pareiškė, 
kad tūkstančiai ešerių, min- 
nows ir kitų mažų žuvų įšo
ko ežere į vandens koštuvą, 
kuris valo vandenį, einantį į 
garo pečius. To viso paseka, 
15 darbininkų, kurie naudo
ja hydraulic mašinas nuva
lyti plieno rūdims, negalėjo 
dirbti.

Paaukštinti
BOSTON. — Popiežius Pi

jus XII 16 kunigų iš Boston 
arkivyskupijos suteikė pa
aukštinimus per Kalėdas.

Vienoje bažnyčioje
NEW YORK. — Daugiau 

kaip 5,000 asmenų, 3,402 iš 
jų suaugę atsivertėliai; bu
vo pakrikštyta nuo 1933 me
tų, šv. Karaliaus Boromie- 
jaus bažnyčioje.

Kiek?
Chicaga turi keturias ir 

pusę mylios požeminio gele
žinkelio (subway).

f

sąmo-

Gazolinas ir karas
Iš visų karo reikmenų, ku- 

riuis Amerika siunčia į fron
tą. daugiau kaip pusę suda
ro gazolinas ir kiti aliejaus 
produktai.

X Domą Kaminskienė, ži
noma veikėja ir mūs dien
raščio korespondentė, išrink 
ta pirmininke Mokyklos Mo
tinų draugijos. Marąuette 
Park.
Helen
Vallis 
norą.

i
susirinkusios buvo pakvies
tos į mokytoj ų-seserų su
ruoštą “Christmas Party“.

Vice pirm, išrinkta 
Allen, rašt. Bronė 
ir ižd. Estelle Vaiš- 

Po susirinkimo viscs

i

Kaip greitai?
Iš Panamos kanalo zonos 

į New Orleans miestą lėktu
vu galima atskristi per 
valandų.

11

•----------------------
Kiek suvartoja?

Nunešimui vieno 
bombos iš Anglijos į Vokie
tiją bombonešy s suvartoja 

13 tonas gazolino.

tono

PRANEŠIMAS
ADV. JOSEPH J. GRISH

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

WEST WASHINGTON STREET
Room 1708

Telefonai: ANDOVER 5475 ir 5476

77

X Ričardas Mikšis, sū
nus biznierių Mikšių, 3990 
Archer Avė., “certified me- 
chanic” Pan American Air- 
ways, buvęs Honolulu ir 
New Hebrides salose, dabar 
vieši pas tėvus. Po dvide
šimties mėnesių nesimaty
mo namuose begalo didelis 
džiaugsmas.

X Pvt. Joe Tampkin, iš 
Town of Lake, kurs šiuo me 
tu randasi Anglijoj, rašo, 
kad yra plačiai keliavęs po 
tą kraštą ir daug miestų 
matęs. Londone buvo suė
jęs ir su Lietuvos atstovu 
Broniu Balučiu. Rašo, kad 
Anglijoj daug dalykų ir ka
reiviams yra racionuoti, pav. 
šokoladas, kramtomoji gu
ma. vaisių sunkos ir t. p.

X Pvt. Jonas Žičku.s, ku
ris trumpai viešėjo namie, 
6036 S. Washtenaw Avenue, 
labai buvo nustebintas paro 
dytu jam palankumu: dnr. 
‘ ‘ Drauge’' pranešant apie 
jo parvykimą; S. Barčus, 
kuri ne tik per radio pa
skelbė, bet ir vieną muzikos 
numerį jam pagerbti sugro
jo; Mr. Karroll, kuris ma
lonėjo pavežioti, kur reikė
jo. šeimos ir draugų tokia 
pagarba kariui, sako, tik
rai priduoda daugiau pasi
ryžimo greit sutriuškinti 
priešą, kad milijonai jaunų 
vyrų galėtų grįžti namo 
prie savųjų.
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