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Prancūzai Atakuoja Nacius Alsace;
JAV Kariai Artinasi Prie Si Vith

PARYŽIUS, sausio 21.— 
Sustiprintoji prancūzų 1-oji 
armija, pradėjus ofensyvą 
prieš nacius, pirmomis va
landomis pasistūmėjo pir
myn tris mylias Colmar- 
Mulhouse srity, maždaug 70 
mylių į pietus nuo srities, 
kur JAV 7-toji armija liau
jasi, kad išgelbėti Stras- 
bourgą, gręsiamą Alsaco 
sostinę.

i

Naciai labai ginasi toj 
srity, bet prancūzai visvien 
veržiasi pirmyn.

1-oji armija 
suveržia linijas 
Vith, Belgijos 
centrą keturias 
Vokietijos sie

tu ri
jeigu nori 

Siegfried

Prancūzai pradėjo ofen- 
syvą po to,'kaip tankų ly 
dimi naciai atstūmė 
kos 7-tos armijos 
penkias mylias ir 
pavojų amerikiečių 
joms.

Naciai siunčia daugiau 
karių ir tankų per Reiną, 
į šiaurę nuo Strasbourgo. 
kad išnaudoti amerikiečių 
linijų pralaužimą.

» '

Ameri- 
linijas 
sudarė 
pozici-

Kitam 300 mylių ilgio 
fronto gale, britų 2-roji ar
mija sutiko priešo tankus, 
bet visvien pasivarė pir
myn tris mylias į vakarinę 
Vokietiją ir užėmė dar še
šis kaimus.

Amerikos 
metodiškai 
aplink St. 
susisiekimo 
mylias nuo
nos, per kurį naciai 
trauktis atgal, 
saugiai pasiekti 
liniją.

Pietinėj įsiveržimo pusėj 
JAV 3-čioji armija keliose 
vietose prasiveržė pirmyn, 
išvarydama nacius iš pozi
cijų ties Borg, apvalydama 
Longsdorf kaimą ir oku
puodama Tandel.

Rytuose, kiti 
mijos daliniai 
šo kontrataką 

Į ty, šiauriniam 
ge.

3-čios ar- 
atrėmė prie- 
Vianden sri- 
Liuksembur-

JAV Kariams Artinantis, Japonai 
Pradeda Naikinti Tarlac Miestą

PAKELIUI Į MANILĄ, 
sausio 20. — šeštos armi
jos kariai sustojo laukuo
se iš kurių mato dūmus ky
lančius iš Tarlac, didžiau
sio miesto šiauriniam Lu
zon lauke, 48 mylias nuo 
Lingayen įlankos ir suvirš 
trečdalį kelio į Manila.

Iš miesto pabėgę filipi
niečiai sakė japonai pradė
jo deginti savo reikmenis 
ir amuniciją vakar naktį.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, Luzon, sausio 21. — 
Gen. MacArthur pranešė, 
kad Amerikos kariai valde 
37 mylias vieškelio 
Sieon ir Paniąui, 
perkirsdami japonų 
pusiau Luzon saloje.

tarpe 
beveik
jėgas

C-

Penktadieny amerikiečiai 
užėmė kalnus į šiaurryčius 
nuo Rosario. Japonai pra
dėjo eilę kontratakų pagal 
kelią tarpe Rosario ir Ur- 
daneta, bet buvo atmušti 
su dideliais nuostoliais.

i Žygiuodami Manilos link, 
amerikiečiai užėmė Vilią
sis. šiauriniam Agno upės 
krante, ir Carmen 
bei jo aerodromą, 
upės.

Kitos Amerikos 
okupavo dvi Camotes salas, 
tarpe Leyte, kurią ameri
kiečiai anksčiau okupavo, 
ir Cebu. Tik keli japonų 
lėktuvai priešinosi išlaipdi- 
nimams Ponson saloje sau
sis 15 ir Poro saloje sausio 
18 d.

miestelį
anapus

jėgos

Kiniečiai Okupavo Wanfing Miestą
CHUNGKING, sausio 21.

— Kinijos žinių agentūros 
pranešimas iš Lungling sa
kė kiniečių jėgos 
pasienyje atsiėmė 
miestą, paskutinę 
tvirtovę pakeliui į

GEN. MacARTHUR GRĮŽTA Į LUZON SALA

: -/- y •

Brisdamas per vandenį. Gen. Douglas MacArthur grįžta į Luzon salą maždaug 
tuo pačiu keliu, kuriuo jis tris metus a^gal išvyko mažu torpedo laivu. Jo kairėje yra 
Lt. Gen. Richard K. Sutherland. vienas karininkų, kurie bėgo su MacArthur iš 
Bataan į Australiją. (Acme-Draugas Telephoto.)

Sunaikino Japonų
Peleliu Invaziją

PEARL HARBOR. saus. 
•. — Adm. Chester W.

I Nimitz pranešė, kad nedi
delė japonų jėga išlipo Pe
leliu saloje, Palau salyne, 
trečiadienio naktį audros 
metu, bet buvo tuojau ame

rikiečių sunaikinta.
Tai buvo pirma priešo 

kontrataka Palau salyne per 
daugiau negu du mėnesius. 
Iš viso buvo apie 64 japo
nai kariai.

Pasak pranešimo, mūsų 
lėktuvai atakavo japonų ba
zes plačiu frontu 
bet Adm. Halsey 
kolkas nepadarė 
pranešimo.

CHUNGKING, sausio 20. 
— Trišakė japonų ofensy- 
va pagal Canton-Hankow 
geležinke’į. pasistūmėjo pir- 

mylias 
penkias

Burmos
Wmting myit suvirš šešias 

japonų
Indiją.

(Šiaurcentrinėj
japonai kontratakavo britų 
14-tos armijos dalinius, ku
rie žygiuoja į Mandalajų, 
prie punkto apie 46 mylias 
į šiaurę nuo to miesto.)

Burmoj i piet-

Japonų garnizonas 
Wanting bėga į Lashio 
sę, pietuose, ir kiniečiai 
dar vejasi juos.

iš
pu-
vis

šiauriuose ir bent 
mylias pietuose.

Japonai atakuoja 
ryčius įr pietvakarius nuo
Leiyang, Hunan provinci 
joje. Kwantung provincijo
je, pietuose, kitas dalinys 
veržiasi pirmyn į šiaurva
karius nuo Pingshek. Tre
čias dalinys skuba iš Fuch- 
wan ir Kungsheng miestų, 
Kwangsi provincijoje, toan- 

. dydamas perkirsti liniją.

Britai Nuskandino
84 Japonijos Laivus

LONDONAS, sausio 20.— 
Laivynas pranešė, kad bri
tų submarinai pastaruoju 
laiku nuskandino 84 Japo
nijos laivus tolimų

■ vandenyse.
Pranešta taipgi, kad 

ki kiti japonų laivai
torpedų ar šovinių sužaloti.

rytų

pen- 
buvo

KARO BIULETENIAI
—Japonų Premjeras Koi- 

so pranešė Japonijos sei
mui, kad reikia tikėtis ame-

Pacifike, rikiečių invazijos Japonijo- 
komanda 
platesnio

Išlaužė 177 Dėžutes.
Pavogė Apie $80,000
CHICAGO. sausio 21. — 

Penki vagys pagrobė sar
gybinį ir privertė jį atida
ryti spintos duris E. H. 
Rumbold Real Estate Com
pany raštinėje. 624 W. 119 
st., kur jie išlaužė atskiras 
dėžutes ir pavogė bent $80,- 
000 pinigais. Vagys bonų ir 
kitų dokumentų neėmė, iš
mėtydami po visą spintą, 
bet paėmė pinigus ir kitas 
brangenybes iš 177 dėžių.

Raštinės savininkas Ru
mbold pranešė, kad nuosto- 

! liai nėra apdraudos paden
gti ir nežinia, kiek iš viso 
buvo pavogta.

tarpe 
vyriau- 
Rusijos

Vengri-

Vengrija, Alijantai
Pasirašė Paliaubas

LONDONAS, sausio 21.— 
Maskvoje vakar pasirašyta 
paliaubų sutartis 
Vengrijos laikines 
sybės ir Amerikos.

į ir Anglijos.
i Einant sutartimi
i

! ja žada sumokėti 300 mili- 
: jenų dolerių už padarytus 
nuostolius, kurių du treč
daliai teks Rusijai; inter
nuoti visus Vokietijos pi
liečius išskiriant žydus, ir 
grąžinti visas iš kitų kraš
tų užgrobtas teritorijas.

Įsiveržė 3? Myliu Gilumon Silezijoj; ‘ 
Stovi Tik 195 Mylias Nuo Berlyno

LONDONAS, sausio .21.— lezijos pasieny esanti “kri- 
Pranešta iš Maskvos, kad tinga.’* ir Volksstrum. ar 
rusų kariuomenė užėmė žal- naminė armija, jau kaujasi 
girį, Gumbinę ir Tilžę, Ryt- Breslaujos išsaugojimui, 
prūsiuose, ir perėjus per vo- j Maršalo Konevc armija 
kiečių Silezijos sieną 90 apeina pietrytinį Silezijos 
mylių platumo frontu. įsi- kampą, ir pasistūmėjus 15 
veržė iki 32 mylių gilumos, mylių dasivarė iki devynių

Prūsuose rusai veržiasi nuo Dabrovos. lenkų
vakaruosna ir, anot vėliau- Silezijos anglies centro, kur 
šių raportų, jau pasiekė Įs- uzžm® LazY- 
rutės priemiesčius, pake- i Nacių radijo politinis di
liui į Karaliaučių. ‘ rektorius Hans Fritsche

pareiškė, kad niekam Vo-
Berlynas sakė rusai įsi- kietijoje nebereikia pasa- 

lauze i pietinę Rytprūsiją kyti kad <.ši kova yra už 
ir skuba i Baltijos pusę. gyvvbę ar pražūti.” 
norėdami atkirsti visą tą ' Sovietų biuletenis sakg 
provinciją nuo Vokietijos, j nuo cfensyvos pradžios sau.

Rytinėj Slovakijoj rusai ! šio 12 d. iki sausio 19 d. 
okupavo Kassa. Presov ir į užmušta 65,000 nacių ir su- 
Bardejov miestus, o pieti- imta 25,000. Vėliau praneš- 
nėj Lenkijoj jie užėmė No- ta, kad kovose už Tilžę iš- 
wy Sacz, pietryčiuose nuo mušta kiti 4,000 priešo ka- 

; Krokuvos. rių.
Berlynas nurodė, kad ru- Stalino dienos įsakymas 

sai įėjo į Sileziją Namslau pranešė, kad Maršalo Žu- 
srity, 27 mylias į rytus kovo armija, pasivariusi 30 
nuo Breslaujos, tos provin- mylių, persikėlė per Vara 
cijos sostinės, ir 200 mylių upę 100 mylių į vakarus 
į pietryčius nuo Berlyno, nuo Varšuvos, ir užėmė Ko-

Berlynas sakė padėtis Sj , Ir? susisiekimo centrą.
_________________________________________________

Ketvirtojo Termino Tikslas Būsiąs 
Atsiekti Pastovia Taika - Roosevelt

Baigiant ceramoniją 
Prel. John A. Ryan, Nati
onal Catholic Welfare kon
ferencijos direktorius, su
teikė palaiminimą, ir Mari
nų benas sugrojo Amerikos 
himną.

Prezidentas sakė Ameri
ka sieks tobulybės. Ji ne
bus tuoj atsiekta, bet mes 
vistiek sieksime. Gal, pada
rysime klaidų — bet jos 
neturi būti klaidos, kurios 
paeina iš silpnumo ar mo- 

‘ ralinių principų atmetimo.
Anot Roosevelto. mes iš- 

radome. kad negalime gy
venti taikoje vienų vieni, 
be kitų; išmokome, kad mū
sų gerbūvis priklauso nuo 
kitų, tolimų tautų gerbū
vio. Visagalis Dievas palai
mino mūsų kraštą keliais 
būdais. Jis davė mūsų žmo
nėms tvirtas širdis ir stip- 

. rius ginklus, kuriais kovo
jame už laisvę ir teisybę, ir 
tikėjimą, kuris yra viso 
kenčiančio pasaulio viltis..

WASHINGTON, sausio 
20. — Labai paprastoj in
auguracijos ceremonijoj.
Prezidentas Rooseveltas
šiandien buvo prisiekdin
tas ketvirtam terminui eiti 
Jungtinių Amerikos Vals- 

I tybių Prezidento pareigas.
Dvyliką metų atgal, pir- 

I mos inauguracijos proga, 
j Prez. Roosevelta s sakė, nė- 
' ra daugiau ko bijoti, kaip 
Į pačios baimės. Savo trum- 
Į
Į poj kalboj šiandien, jis pa
reiškė. kad nėra ko bijoti 

.— kadangi mes ‘‘galime ir 
j atsieksime teisingą ir pas- 
1 tovią taiką. ’’

Nedaugiau 4.000 sukvies
tų svečių stovėjo ant snie
go nuklotos pievos, kuo
met Prezidentas išėjo ant 
Baltųjų Rūmų verandos. 
Nuo to laiko, kaip Henry 
A. tVallace prisiekdino sa
vo įpėdinį Harry S. Tru- 
man, iki Prezidento kalbos 
užbaigimo ėmė tik 12 mi
nučių.

EAM Paleis Didžiumą

. Jų Laikomų Įkaitu
ATĖNAI, sausio 20. —

Raudonasis 
šė, kad EAM 

graikai (kairiųjų frontas) 
sutiko laikytis Ženevos 
konvencijos dėl karo belai
svių užlaikymo, ir 
susti didesnę dilį 

‘komų belaisvių.
EAM centrą'inio 

to pasirašytas laiškas pa
žadėjo paliuosuoti visus po 
gruodžio 3 d. suimtus civi
lius. išskiriant tuos, paim
tus iš Averoff kalėjimo ir 
tikruosius, kriminalistus.

t

je
—Japonų opozicija Luzon 

saloje, ypatingai ties Rosa- 
rio, pradeda subyrėti.

—Tokyo pranešė apie ke
turias lėktuvų atakas: aut Tarptautinis . 

‘ Formosa ir Ryuku; Osaka. Kryžius pranei 
pačioj Japonijoj; Nanking, 
okupuoto j Kinijoj, ir ant 
Marcus salos.

—Vokiečiai vartoja 5 ar
6 divizijas bandydami įsi
laužti į Strasbourgą.

—Prancūzai veržiasi pir
myn per Vosges kalnus, ne
žiūrint didelės nacių opozi
cijos.

— Aliantų lėktuvai vėl
i

I
puolė nacių pramonės een- 

' tirs Vokietijoje.

Kanadiečiai Okuoavo
Poziciją Italijoje

ROMA, sausio 21. — Aš
tuntos armijos kanadiečiai 
kariai, tankų gelbstimi. už- 

1 ėmė nacių tvirtovę pieti
niam Senio upės krante, 

i tuoj skers Fusignano.

paliuo- 
jų lai-

komite-

Lenkai Nori Derėtis su Maskva
LONDONAS, sausio 21.— 

Lenkijos vyriausybė Londo
ne, anot raportų, yra pasi-

■ ruošusi pradėti derybas su 
Rusija. Policiniai sluoksniai 
sakė Premjero 
kio vyriausybė 
įteiks Anglijai 
memorandumus 
jos’-Rusijos santykių.

Sakoma memorandumas 
siūlys, kad derybos pir- 

j miausiai eitų dėl Lenkijos į derėtis su Rusija.

tvarkymosi formos ir ne
priklausomybes garantijų 
po ko būtų galima kalbėti 
apie sienas.

Arciszews- 
pirmadieny 

ir Amerikai 
dėl Lenki-

Pranašaujama, kad lenkų 
memorandumas siūlys tar
ptautinei komisijai valdyti 
Lenkiją iki kol bus atlai
kyti sąjungininkų prižiū- 
riami rinkimai, tuomet iš
rinktoji vyriausybė galėtų

$augo Japonų ūkius
NEWCkSTLE, Calif.. 

sausio 20. — PJacer apskri
ties policija pa°tatė sargy
bą aplink Sumio Doi. 26 
metų amžiaus amerikiečio 
japono ūkį, kad išsaugoti jį 
nuo “nakties raitelių.” ku
rie vakar naktį bandė išs
progdinti kitus ūkio pas
tatus.

KALENDORIUS
Sausio 22 d.: šv. Anasta

zas ir šv. Vincentas; seno
vės: Vingaudas ir Skaistė

Sausio 23 d.: Šv. Raimun
das ir švč. P, Marijos Su- 
žiedotuvės: senovės: Vada- 
maras ir Tautvile.

ORAS
Apsiniaukus. Nebus dide

lės atmainos temperatūroj.
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Kur yra gražiausias pasauly zoologijos 
parkas

ne- 
sie- 
di- 

plo-

Važiuojant traukiniu iš 
pietinės Afrikos sostinės — 

Pretorijos į Lorencc-Marko 
Mozambiko sostinę, 

privažiavus Mozambiko 
nos, tenka pravažiuoti 
deli pageltusių savanų
tai. Ten aukšta žolė, laibi 
atogrąžų gaisrų nuniokioti 
medžiai. Retos, toli nuo vie
na kitos stotys pavadintos 
olandiškai: Elandshceck,
Alkmaar, Nelspruit, Kroko- 
dilport ir 1.1.

giu jis labai nelinksmas: 
plikos kalvelės, ilgomis lie
somis šakėmis medžiai, 
aukšta sausa žolė. Tai tik
ras pietinės Afrikos, ypač 
Transvalio, peizažas. Tačiau 
paupiais 
keičiasi:

ir 
nieks nedrįsta 
Čia ir įsteig- 
Parkas. į kurį 
žymiausi kraš-

vaizdas griežtai 
nuo stačių upių 

krantų ant vandens nukarę 
stambūs karklai, augmenija 
išbujojus visame puikume, 
visur matomas gausus der 
liūs. Juododžiai gyveną pri 
mityvų gyvenimą šalinas 
nuo baltųjų. Krūmokšniai 
pilni, tigrų, liūtų, dramblių, 
žirafų ir antilopių. Tai kam 
palis, kuris išlaikė pilną Af
rikos vaizdą. Sąlygos čia 
taip susidariusios, jog gam
ta pati saugoja skaitlingą
ją savaną gyvūnijų, kad jie 
vieni kitų nenaikintų, vieni 
kitiems nekenktų.

BESITRAUKIANČIŲ JAPONŲ PĖDOMIS

i

%
Amerikos kariai Luzon saloje, per ryžių laukus, eina pirmyn besitraukiančių japonų 

pėdomis. Iki šiol amerikiečių invazija į šią salą nesutiko didelio japonų pasipriešini
mo. (Acme-Draugas telephoto)

giausias pasaulyje zoologi- bejėgis 
jos sodas. Tai tikras bibli- 
jinio rojaus anūkas. Vienin
telis ginklas, kurį galima 
atsinešti į šį parką, tai fo
tografijos apartas. Spaus
damas fotografijos aparato 
mygtuką jautiesi patenkin
tas galėsiąs duoti vieną ki
tą žavintį gamtos vaizdą, 
prieš kurį atsistojęs ir kie
taširdis medžiotojas būtų

j

I

i

paspausti šautuvo 
gaiduką: tiek čia grožio,
tiek jaukumo, tiek darbo ir 
pastangų!

S t. Charles Barromeo baž 
nyčioje, New York, neseniai 
85 negrai, tarp 16 ir 64 me
tų amžiaus, buvo pakrikš
tyti katalikais. Nuo 1933 
iki šiol perėjo į katalikus 
5000 asmenų, jų tarpe 3,402 
augę.

Jokio miesto, išskyrus 
Barbertoną, buvusį kadaise 
turtingą centrą. Į šiaurę 
nuo geležinkelio paltai Mo
zambiko sieną ligi Limpopo 
net 300 kilometrų ilgumu 
tęsiasi krūmokšniai, į ku
riuos, be avantiūristų 
medžiotojų, 
kojos įkelti, 
tas Tautinis 
surinkti visi
to gyvūnai, kurių daugeliui 
jau grėsė pavojus išnykti. 
1893 metais prezidentas Kru 
gėris, Būrų herojus, pasira
šė dekretą, kuriuo buvo į- 
steigtas taip vadinamas 
“Sabi’’ rezervatas. ‘“Sabi” 
pavadintas todėl, kad jis 
tęsėsi nuo Sabi upės iki 
Limpopo. Laike Transvalio 
karų jis buvo užmirštas ir 
tik 1903 metais reorgani
zuotas. Jam duotas 300 ki
lometrų ilgio — iš pietų į 
šiaurę — ir šimto kilomet
rų pločio — iš rytų į vaka
rus — plotas.

Pirmiausia buvo suskub
ta surinkti rezervatan re
tesnius Afrikos gyvūnus, 
kaip baltuosius, raganosius, 
juoduosius raganosius 
dramblius, laukinius bulius, 
žirafas ir liūtus, kuriuos la
biausiai mėgsta medžiotojai. 
Pagaliau iš kaimyninių miš
kų žvėrys patys susirinko į 
rezervatą, tarsi, jausdami, 
kad čia jiems negresia pa
vojus.’

Iki tol buvęs rezervatas 
1926 metais oficialiai pava
dintas Krugerio Tautiniu 
Parku. Augmenijos atžvil-

Dabartiniu metu Kruge- 
Tautiniame Parke yra 
didelės, kaimenės drama 
nekalbant apie tuos, ku- 
čia atklysta ieškoti prie-

ri~ 
dvi 
lių, 
rie
glaudos nuo žiaurių Mozim- 
biko medžiotojų. Yra taip 
pat keletą juodųjų ragano
sių, kurie dabar jau tik la
bai retai besutinkami. SkaiL 
lingiausi parko gyventojai 
— žirafos. Gana daug yra 
ir zebrų, kurie ypač jaukūs. 
Šernai čia turi labai daug 
priešų. Tačiau ir jų gamta 
nenuskriaudė: daug jų žūs
ta nuo nedraugingų bendra
piliečių, tačiau čia jie labai 
vislūs. Visai priešingai su 
hipopotamais (Nilo ark
liais): anksčiau jie dėl savo 
kvailumo klajodavo po por 
tugalų kolonijas, kur juos 
labai žudydavo, ir jau grėsė 
pavojus, kad jie išnyks, bet 
parkas juos dabar nuo 
pavojaus išgelbėjo.

Parke yra ir Derby
ventojų, kurie buvo visai 
išnykę Transvalyje — brie
džių ir dvylika laukinių jau 
čių. kurių paskutiniai at
stovai Transvalyje buvo ra
sti 1902 metais prie Sabi 
upės. 'Yra taip pat antilo
pių rūšis, kurios jau 1896

metais, rodėsi, buvo išny-i 
kusios. Bet įdomiausia tai 
antilopė — kardas (Hųfpo- 
trigus nigeę), juoda, ilgais 
ragais ir plačiu kaklu, aukš 
tai iškelta galva. Reikia pa į 
žymėti, kad beveik visi par- i 
ko gyventojai labai jaukūs, 
kas palengvina jų išlaiky
mą.

Pravartu aar paminėti1 
vandens ožius arba vandens 
antilopes, jos labai vislios, 
bet ir labai mėgiamos me
džiot c jų, liūtų, tigrų ir leo
pardų. Pažymėtinas lokys 
— skruzdžių naikintojas ir 
ypatingos. tik Transvalyj 
sutinkamos, pelėdos. Bene 
turtingiausia čia graužėjų 
kolonija, kaip triušiai, vo
verys ir kiti.

Labai prijunkusios vadi
namos antilopės — jaučiai, 
kurios bendrai būna baikš
čios ir piktos, tačiau Kru-

gėrio Tautiniame Parke jos nos taškuotosios, 
net parką lankančiuosius 
prisileidžia taip arti, kad 
išoriniai su šiais gyvuliais 
galima gerokai susipažinti.

Iš plėšriųjų pažymėtini: 
liūtai, leopardai, tigrai, hie-

geltono
sios hienos, šakalai ir kiti. 
Liūtų yra apie 400, jie uži
ma 28 kvd. kilometrų plotą. 

Kruger Tautinis Parkas 
'yra gražiausias ir turtin-

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,£3*

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

šie

gy-

i

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS I

praktikavimą* 
jaaų garantavimas 

OptometrieaHy Akta 8peeialista* 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- 

, liausiąs klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku*. 

Kreivos aky* atitaisomo*.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų aky* atitaiso
mo* b* akinių. Kita** jigtea kaip

i 4712 South Ashland Ar.
! ’

O !
I
I

❖

o
Ii

Didžiausia Lietuvių 
Krautuvė

Parduodame T Jtik rodžiu* Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

PtaM YAJtDS 1373
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

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

Tel. YA^ds 4S41

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

19 Mėty Patyrimo

1649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

m gyvenl- 
;u . i-darni lšeg- 

11.0d rnišktausia 
regėjimo mokslas

Tik viena pora 
mul. Saugokit'- 
zamlnuoti jas 
metodą, kurią 
gali suteikti.

3B METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pražili

na visą aklų {tempimų.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-to*
Iv-I'Tonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 «-m. iki 8:30 p.

Trečiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m. 
šeštad. 9:30 a. m. iki 7 p. m.

<?

Ateikite

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

FURN IT URECO M P AN Y

Mūsų pačių padirbti grasūs 
PARLOR SETAI — bu 
apringsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
padarytas 
perdirbtas ir 
kaip naujas.

J

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YAEds 4787 
Namų Tel. PEOspect 1930

TeL YAEds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
, arti 47th Street 

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

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

CANal 6123

DR. BIEŽLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. e 
BskmatL, Trečiad. ir šeštadienlt 

vakarais ofisas uždaryta*, < 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place i
TeL REPublic 7868

S*

šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,, 
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
fEWELRY — WATCHMAKEB

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

[TIARGUTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDlKNlMlS 

RADIO LAIKRAŠTIS, {STEIGTAS BAL 11, 1933 M.

WH FC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 3 vaL popiet.
KITOMIS DIENOMIS — ana 

9:30 vaL vakare.
EXTBA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIC1Ų PAS MUS -
Statybai Remontavimul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ!
Panaudokite Progų Dabartinėm* žemoms 

Nuošimčio Batono*.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mfisų įstaigoje. JtLsų Indėliai 
rŪĮM-stirigai globojami Ir lig! t.V000.00 ap
drausti per Federal Savings and Ix>an In- 
•urance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Mniokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA TR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KE1STUT0 SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

Ofiso TeL VTEgtaia. 0038 
Rezidencijos TeL: BEVerty 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 YARds 5921 
£es.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso v»L: M9 1-4; no 6^X01

Trečiadienio Ir Seįtadlenio vakarai* 
Otlaaj yra uždanrtaa.

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

i 
I

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 665J 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4 1821 So. Halsted St

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3p.jb 

6 iki 9 vaL vakare.

TsL YAEds 3144

DR.Y. A. SMKUS
T44 West SStk Street 

▼aL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:3® 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.
—■ . ■ -------

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo rauko* 
mis. ,___

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4156 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: 

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 Iki 8:00 vaL
TreGad. ir Sekm. tik susitariu*.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Rcs. 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 vaL dieną.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
• Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
VaLandoa: 3 p. p. iki 8 vak.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Re*. Tel. REPublic 0054 
Jeigu neatsiliepta — 
Sauk KEDzie 2868

VALANDOS:
| Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakar*.
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal bu tart).

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit. 
klas. Ųlablonskisį

Split by PDF Splitter
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• DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

'HELP W A N T E D f

įiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiniii 
“DRAUGO” 

DARBŲ SKY RIUS 
mmimiiiiiiiiiiiimimmimiiimmimiiii 

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-8489

HELP IVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

—DĖL—
HELP WANTED — VYRAI

Reikia 
VYRŲ 

★ ★
4 F KLASĖS IR KITŲ 
TAIPGI MOTERŲ 

KURIOS NORI LENGVĄ 

KARO DARBĄ 
PRIE AI.I’MINUM CASTINGS 

★ ★ 
INSPEKTORIŲ IR TRIMMERS 
CHIPPERS IR DARBININKŲ 

Mes mokam laike jūsų lavinimo.
Gera mokestis su viršlaikiu.

Dienomis ir Naktim

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI REIKIA
Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

MOŠŲ JAUNIMO VEIKLA
Trumpai apie 
Vyčiu 36 kuopa

šįmet kuopa švęs 36-tus 
metus gyvavimo. Ji yra vie
nintelė kuopa Chicagoje, be
je ir visoje organizacijoje, 
kuri, be pertraukos, veikė 
obalsiu Dievas ir Tėvynė. 
Jos nariai veikia ne vien 
kuopoje, apskrityje, centre, 
bet ir savo parapijoj, labda
rybės, lietuvybės ir Lietu
vos reikaluose. Daugelis na
rių priklauso ir veikia ki
tose organizacijose.

Praeitis žibėte žiba, 
tis atsižiūri gera.

Dramos ratelis

Muzika

ate’

Su 10% bonų dirbant naktimis, 
PRAMONE SI' PO KARO 

DARBAIS

2742 W. 36th PLACE
A-l TOOL & DIE MAKERS 

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
MINNFAPOLIS 
HONEYVVELL 

4737 W. Division St.

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON
CHICAGO

ST.

Per visą kuopos gyvavi- I 
mo laiką, kiekvieną metą y- j 
ra surinkus geriausius lošė
jus į Dramos Ratelį ir da
vus lietuviams daug pirmą 
kartą statomų lietuviškų 
veikalų — dramų, komedi- į 
j-ų ir 11.

Šįmet, sukaktuvių proga ir keletą metų po du rate- 
ratelis rengiasi, atvaidinti j 
komediją “Ponas Daugano-: 
ris.” !'

AIRCRAFT VVORKERS!
SVARBIAI PRAMONEI REIKIA:
DRILL PRESS OPERATORIŲ 

PAPR. DARBININKŲ 
Gera mokestis. 48 vai. sav.

PO KARINĖS PROGOS

NORTON LASIER CO.
466 VV. Superior St. 5th Fl.

G I R L S 
General Office Work 

T YPISTS
GRINNELL CO.
4425 So. VVestern Avė.

REIKIA
Siuvimo Mašinoms

Operatorių 
Cafeteria Darbin.

DIRBKITE PRIE
SVARBIŲ DARBŲ 
Svarbioj Pramonėj
BRAKEMEN — StVITCHMEN 

LOCOMOTIVE FIREMEN 
MEKANIKŲ ir PAGELBININKŲ 

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis. Pastovus Darbas.
MOKESTIS LAIKE MOKINIMO

Atsišaukite sekančiai:
ROOM No. 318

500 W. MADISON
CHICAGO &

NORTH 4VESTERN RY.

ST.

į-

Dženitorkų
★ ★ ★

Neapleiskime savo tarnyboje 
vaikinų dabar!!!

Dirbkit už gerą mokestį ir 
bonus

UNIFORMOS DUODAMA
Dykai Busais Patarnavimas

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
PORTSMOUTH 6277

I

★ ★

KARO DARBAI
★ ★

ATSISAUKIT Į

ELECTRO-MOTIVE
DIVISION

GENERAL MOTORS
CORPORATION

MAĮLING WORK
Severai women to check mailing 
lists and -enclose, fold, sort mail. 
Good pay pleasant surroundings. 
INQUIRĖ FOR MR. HASTINGS

COORDINATORS CORP.
125 W. Madison St. 22nd Fl.

- _ _

MOTERŲ
PI’NCH PRESS OPERATORIŲ 

IR ASSEMBLERS
— Taipgi —

DRILL PRESS OPERATORIŲ 
IR SPOT VVELDERS

PUIKI MOKESTIS 
PASTOVŪS DARBAI

Kiek PIECE W0RK ir BONAI

MATYKIT MR. SCHULTZ, JR.

NAGEL-CHASE
5th STREET IR JOLIET RD.

LA GRANGE
MFG. CO.

2811 N. ASHLAND AVĖ.

Tiesiog West Towns ir Bluebird 
.busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

RENDUOJASI

DĖDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

★ ★

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

Lietuvos Vyčių 36-ta kuo
pa buvo pirmoji suorgani
zavus savo chorą, kuris gie-1 
dojo N. P. P. š. bažnyčioje 
ir buvo pirmutinis paleisti 
lietuviškas dainas oro ban
gomis kaip tik radio buvo 
išrastas. Turėjo dar nuosa
vą beną ir orkestrą.

Dabar daug narių priklau 
so parapijos chorui, kurio 
vedėju yra narys Justas Ku
dirka. Prieš tai ko ne visa 
kuopa priklausė prie Lietu
vos Vyčių Chicagos apskri 
čio choro.

i

I

Sportas
Kuopa buvo pirmoji Chi- 

ca.goje įsteigti vien iš lietu 
vių stiprų baseball ratelį, 
kuris nugalėjo visus svetim
taučių baseball ratelius ne 
vien iš Chicago, bet ir iš 
apylinkių miestų, valstijų.

Ši sporto šaka kuopoje 
buvo išaugus į tris ratelius

RAPORTERIS IR ŠUO

' 5F * * 3

Arkivyskupas 
pas lietuvius

K

So. Boston, Mass. — Kū
čių dieną Janušonių namuo
se buvo linksma nuotaika, 
nes tą dieną Janušonio sū
nus Alfonsas Šv. Jono se
minarijoje priėmo dek mato 
šventinimus. Bet tą pačią 
dieną atėjo skaudi telegra
ma, kad Ohio valstijoje or
laivio nelaimėje žuvo kitas 
Janušonio sūnus, aviacijos 
leitenantas Bronius. Jo kū
nas buvo parvežtas ir pa
šarvotas uždengtame kars-

Kalėdų dieną skausmo pri 
slėgtą Janušonių šeimą ne
tikėtai atlankė pats diece
zijos ganytojas, arkivysku
pas Richard J. Cushing. Pa
laimino, paguodė ir apdo- 
vanojo seimos narius rožan
čiais.

Kaip ir kur įvyks, bus vė 
liau pranešta.

VYRAI IR MOTERYS

Moterų - Vyrų
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI
2 ŠIFTAI KASDIEN:

7:30 RYTO IKI 4 PP.
4 PP. IKI 12:30 RYTO

ABELNŲ 
DIRBTUVES

DARBININKŲ

Lietuvis bandito auka
Prieš Naujus Metus į lie

tuvio Broniaus Petruševi
čiaus krautuvę, prie pat 
Bostono centralinio pašto, 
užėjo banditas apiplėšti. Pa
siėmęs pinigus, banditas šū
viais mirtinai sužeidė Bro
nių /

Murray Moler, Los Angeles, Calif., laikraščio raporte- 
ris, Elliot Roosevelt 
nufotografuotas su šunimi, apie kurį pastaruoju laiku 
spaudoje buvo daug

(sūnus prezidento) žmonos namuose
liūs žaidžiant baseball.
Po šio sekė bovvling. basket 

bąli rateliai. Du kart laimė
ję Track ir Field Meet ir 
Tennis Tournament ir vė
lesniu laiku turėjo pasižy
mėjusius softball ratelius.

Kuopos merginos ir mo
terys irgi neatsiliko spor- vės direktorių pirmininkas 
te. Jos turėjo gerus soft- ir vienas iš apskričio veikė- 
ball, basketball, volleyball ir jų, choro narių. 
bowling ratelius. Vadovybėj 
Helen Cherry, padedant Ber 
nice Liakas, Adei Cherry. 
Sophie (Gimbut) šarkaus- 

I kas ir Helen Sadauskas, lai- į 
i mėj’O antrą Lietuvos Vyčių 
Chicagos apskrities mergi
nų ir moterų bowling lygos

■ čempijonatą.
i

Kas yra nuveikta kuopos 
Į sporto šakose aiškiai paro

do vazos (loving eups), ku- 
1 riuos galima matyti nario 

Antano Liako, Mid-West Je- 
welry ir Music krautvėje, 
2049 W. 35th St.

Mūsų vyrai ir vaikinai 
, dabar yra įvairiose karo tar 

nybose ir savo laiškuose nu
siskundžia. kodėl merginos 
ir moterys nutraukė sporto 
veikimą ?

Pasitikim, kad greitoje a- 
teityje vėl bus galima su
organizuoti įvairius sporto 
ratelius.

rašyta,

(Acme-Draugas Telephoto.)

mėtį veikimą yra pakeltas į į 
garbės narius. Yra buvęs 
centro iždininkas, spaustu-

Atostogos po vienų metų tarnys
tės. Ligoninės ir gyvybės ap- 
draudos planais galima naudotis. 
Pastovūs darbai.

ATSIŠAUKITE

ATLAS
Boxmakers, Ine

2555 W. Diversey 
1385 N. Branch St.
TEL.: ARMITAGE 1060

Vyru — Moterų
PATYRIMO NEREIKIA

HARLICH MFG CO. 
1417 W. Jackson Blvd.

J

Nariai
Iš dabartinių narių yra 

pasižymėję Lietuvos Vyčių 
centre ir apskrityje sekan
tieji nariai:

Kastas Zaromskis už ilga-

RENDT’OJASI — 5 kambarių fletas 
su 3 miegojimui kambariais nau
jai išremonttu-oti. pečiaus Šiluma. 
$30. Kreipkitės adresu — 4147 S. 
KEDZIE AVĖ.

REAL F.STATE FOR SALE

PARSIDL’ODA — 2 aukštų mūro 
namas. 3 tirtai, karšto vandens ši
luma. mūro garadžius. Mažas jmo- 
kėjimas. bšlansa lengvomis sąlygo
mis. Arti 72nd ir Maplewood. At- 
sišaukit prie — JOS. M. MOZERIS, 
»23« S. HALSTED ST., Tel. CAL- 
iimct 4118.

Platinkite dienraštį “Drau
gą”. Tai įdomiausias laikraš
tis.

Platinkite “Draugą*’.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite 
užsakymus sekančiu adresu:

“LAIVAS
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

kitos

Kny 
visai 
savo

t t

Kuopos pirm. James R. 
Cherry yra centro ritualo 
komisijos raštininkas šešti’ 
metai, dabar spaustuvės di
rektorių pirmininkas; yra i 
buvęs centro sporto komi
sijoje; apskričio vice pirm, 
ir korespondentas; apskr. 
choro buvęs pirm., vice pir
mininkas ir rašt.. L. V. Chi
cagos Apskr. Athletic Ass. 
pirm., vice pirm., ir rašt.

Antanas Petrulis yra bu
vęs ilgus metus spaustuvės 
direktorius ir apskričio iž 
dininkas.

Irene Pakeltis dabartine | 
spaustuvės direktorių knyg 
vedė, buvusi centro raštinin
kė, apskričio raštininkė ir 
t.t.

Helen Cherry yra buvus; 
centro raštininkė ir buvusi 
L. V. Chicagos apskr. mote
rų ir merginų bowling ly
gos raštininkė, apskr. chore 
dalyvė.

Jonas Brazauskas, ilga 
mėtis apskričio veikėjas, bu 
vęs iždo globėjas.

Vitalija Spirauskaitė yra 
buvusi apskr. vice pirm., il
gametė choro dalyvė ;r vei
kėja.

Peggy Zakaras dabartinė 
apskr. iždo globėja.

Naujų narių vajus
Kaip kas met, taip ir šį

met su sausio 1 d. prasidė
jo naujų narių vajus ir tę
sis iki pabaigai kovo mėne- 

i šio.
Lietuvos Vyčių 36-ta kuo

pa šia proga kviečia visą 
Brighton Parko katalikišką 
jaunimą įsirašyti į kuopą.

Nariais gali būti lietuvis 
katalikas vyras ar vaikinas, 
moteris ar mergina, nežiū
rint amžiaus.

Duoklės yra trys doleriai 
į metus. Mėnesinis jaunimo

rauskaitė, fin. rašt. — Pilo- 
laikraštis “Vytis” siunčia- mina Rekašiūtė, ižd.-garbės 
mas dykai. narys Kastas Zaromskis, iž-

Mūsų kuopa teikia vei- do glob. — Francis Urne- 
kiantiems nariams vedybų ir 
kita proga dovanas. Šeimo
je kam mirus, užprašo šv. 
Mišias. Be to. rengia savy
bės susipažinimo vakarėlius.

Aplikacijų galima gauti 
nuo valdybos narių.

Susirinkimas įvyks vasa
rio 7 d., parap. mokyklos 
kambaryje, 8 v?l. vak.

Valdyba.
1945 m. L. V. 36 kuopos, 

valdyboje yra: dv. vadas-or- 
ganizatorius, kleb. kun. A 
Briška, pirm. — James R. 
Cherry. I vice pirm. — Jo
nas Brazauskas, II vice pir- 
min. — Antanas Bumbulas, 
prot. rašt. — Vitalija Spi-

žiūtė ir Peggy Zakaraitė, 
maršalka — Stanley Gim- 
but, kore^k- — V. Gedminie
nė.

UŽ YPATINGĄ VĖLESNIO
Modelio, Mažai Išvažinėtą

VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS I
------★------

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu Į Jūsų namus pasita

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRAVVFORD 8322

J
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"Trijų Didžiųjų" konferencijos belaukiant
Savaitinis žurnalas “Newsweek” rašo, kad šį kartą 

Prezidentas Rooseveltas vyks į konferenciją su Chur- 
chilliu ir Stalinu labiau prisirengęs.

Valstybės departamentas žymiai rūpestingiau priren
gia dirvą būsimam ‘•Trijų Didžiųjų” susirinkimui, negu 
buvo prirengta Teherano ir kitoms konferencijoms su 
p. Churchilliu. Jaučiamas tampresnis Eooperavimas 
tarp to depšn^^iento ir Baltojo Namo. Esama daugiau 
ryžtingumo ftrlžti kritiškai svarbius politinius klausi
mus.

Tas pats žurnalas sako, kad paskutinieji vizitatoriai 
Baltuose Namuose radę Prezidentą Rooseveltą opti
mistiškiau nusiteikusiu. Jis turįs aukštą kozirį savo ran
kose ir tai duosią jam galimumų pasiekti pakankamai 
patenkinančio susitarimo su Churchilliu ir Stalinu dau
gumoj svarbių klausimų, kurie toj konferencijoj bus 
diskusuojami.

Aišku, kad Prezidentas Rooseveltas gali paveikti ir 
anglus ir rusus laikytis Atlanto Čarterio ir kooperuoti 
pastovios ir teisingos taikos atsteigime. Reikia neuž
miršti, kad Amerikos turtu ir karo pastangomis buvo 
išgelbėtos nuo nacių siautėjimo ir Anglija ir Rusija.
★

Karo frontas Italijoj
Karo strategų manymu, naciai gal visai netrukus iš

trauks savo, karo jėgas iš Italijos. Mat, sąjungininkai 
greitai ten tiek įsistiprins, kad vokiečiams nebus pro
gos atsilaikyti. Be to. ten galės būti įtaisytos bazės, 
iš kurių visa Vokietija lėktuvais bus bombarduojama. 
Nacių karo vadovybė stengėsi nuo to apsisaugoti. Bet 
nepavyko. Todėl manoma, kad ji savo kariuomenę iš 
Italijos ištrauks ir ją kitur panaudos.

Anglijos premieras Churchill, kalbėdamas parlamen
te, taip jau minėjo, kad vokiečiai iš Italijos pasitrauks. 
Ir jei, pagaliau, jie iš ten nepasitrauktų, anot Premie- 
ro, į pora mėnesių vokiečiai iš ten bus išmušti.

Pasitraukus vokiečiams iš Italijos, sąjungininkams 
atsidarys keliai į greitesnę pergalės laimėjimą.
★

Domėkimės Popiežiaus laikos planais
Prieš keletą dienų Šventasis Tėvas ir kitą reikšmin

gą kalbą pasakė, kuria dar labiau pagilino tas mintis, 
kurias Jo Šventenybė išdėstė savo kalėdinėj kalboj.

Girdėjusieji paskutiniąją Popiežiaus kalbą, yra tos 
nuomonės, kad Pijus XII kreipia Vatikaną į tą socia
linės ir politinės minties kryptį, kurios laikėsi popie
žius Leonas XIII.

Tarp kitų dalykų. Jo šventenybė pabrėžė, kad prieš 
pasaulio akis stovi daugybė didžių problemų. Visas 
pasaulis turėsiąs būti naujai perstatytas ir universa
linė’ santvarka pertaisyta. Čia glūdi tikrosios taikos 
esmė. Visi žmonės, nepaisant kokios precesijos ar kla
sės jie būtų, turi būti pilniausiai įsitikinę, kad ‘‘dar
bas yra ne tik socialinė pareiga, bet ir individualinė 
gyvenimo garantija.”

Daugiai domėkimės šventojo Tėvo taikos planais. 
Už j-uos geresnių ligšiol nieks dar nesugalvojo. Jei jie 
būtų įgyvendinti, pasaulis tikrai susilauktų pastovios ir 
teisingos taikoj

Dėl ALT suvažiavimo
Dideli seimai ar suvažiavimai šaukti šiais laikais 

negalimi. Pati vyriausybė juos draudžia, nes visos su
sisiekimų priemonės ir miestuose patalpos yra reika
lingos karo reikalams.

Amerikos Lietuvių Taryba, laikydamos to patvar
kymo, tuo tarpu nešauks gausingesnio suvažiavimo. Ji 
ragina, kad visose kolonijose būtų iškilmingai minima 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo sukak
tis ir tose iškilmėse keliamas Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės reikalas.

Tačiau šiuo metu, ir karo ir tarptautinei politikos 
eigai įsisiūbuojant, turime susirūpinti Lietuvos likimu 
labiau negu kuomet nors pirmiau. Todėl Amerikos 
Lietuvių Taryba yra nutarusi laikyti savo nepaprastą 
susirinkimą vasario 15, 16 ir 17 dienomis, Washington, 
D. C. Susirinkime, be vienuolikos ALT narių, dalyvaus 
trys politinės komisijos nariai ir LAIC direktoriatas.

Prie šio susirinkimo yra rūpestingai ir rimtai ruo
šiamasi, taip kad tuo tarpu esamomis sąlygomis jis 
galėtų atstoti didesnį suvažiavimą ar konferenciją.

ALT praėjusį rudenį savo metiniame skyrių suva
žiavime buvo nutarusi šaukti didelį Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Tasai nutarimas tebėra galėję. Tačiau jis 
bus vykdomas tuomet, kuomet vyriausybė atšauks sa»- 
vo patvarkymą dėl suvažiavimų susisiekimo atžvilgiu.

Mūsų manymu, ALT gerai daro, šaukdama tik kelio
likos centro narių suvažiavimą į Vašingtoną. Momen
tas yra svarbus. Lietuvos ir kitų tautų likimą jis gali 
nulemti vienaip ar kitaip. Todėl gerai, kad ALT budi 
ir atitinkamus žygius daro. . ‘ ■
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★

Lietuvių Darbininkų Sąjunga
Sausio 13 ir 14 dienomis Lietuvių R. K. Darbininkų 

Sąjunga atlaikė savo seimą, kuris buvo Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos salėj, Cambridge, Mass.

Seimas, esamomis sąlygomis buvo gana gausingas 
ir sėkmingas. Jis pravedė visą eilę gerų nutarimų, lie 
čiančių organizacijos ir bendruosius mūsų visuomenės 
reikalus. Ypač daug ir karštai diskusuoti aktualieji 
spaudos klausimai. Diskusijoms stiprų ir rimtą pagrin
dą davė mūsų spaudos veterano kun. dr. Kazimiero 
Urbonavičiaus, vyriausiojo “Darbininko” redaktoriaus, 
referatas — “Spauda ir pavergtoji Lietuva.”

Seimas perinko L. D. S. centro valdybą. Stambesnių 
pasikeitimų joje nesimato. Visi valdybos nariai pasi
liko tie patys, išskiriant pirmininką, kuriuo išrinktas 
kun. Pranas Juras vieton buvusio kun. Jono švegždžio 
kun. Pranas Juras vieton buvusio kun. Jono švagždžio

Naujasis pirmininkas ligšiol buvo L. D. S. vice pir
mininku ir vyriausiuoju laikraščio “Darbininko” ūk
vedžiu. Jis yra uolus spaudos darbininkas ir rėmėjas 
ir nuoširdus mūsų visuomenės veikėjas. Kun. Pr. Ju
ras yra Amerikos Lietuvių Tarybos narys, ALRKF 
centro iždininkas, Centralinio Knygyno — Archyvo 
vedėjas, buvęs Kunigų Vienybės pirmininku, LRKSA 
dvasios vadu, L. Vyčių pirmininku ir veikiąs visose 
kitose lietuvių katalikų organizacijose. Jo patyrimas, 
nuoširdumas ir uolumas duoda garantijų, kad jo vado
vybėje L. D. S. ne tik laikysis, bet augs ir klestės. 
Geriausio pasisekimo!
★

Užpykdė Edeną
Prieš keletą dienų Didžiosios Britanijos užsienių rei

kalų ministras Anthony Eden kalbėjo parlamente. Tarp 
kitų dalykų jis piktai atsiliepė apie komunistų insi
nuacijas.

Sovietų Rusijos ambasada Londone savo biuletenyje 
“Sovietų Karo Žinios” Lenkijos vyriausybę Londone 
pavadino hitleriškosios Vokietijos pastumdėle. Užtat 
p. Eden į tai atsakė:

“Britanijos vyriausybė turi išreikšti apgailestavi
mą^ kad yra skelbiamos tokios insinuacijos prieš są
jungininkų vyriausybę, kurią ji pripažįsta.”

Tokiu būdu p. Edenas bolševikų ambasadai Lon
done gerokai uždavė per nosį, kurią jie visur kiša.
★

*

Italijos klausimas
Spėjama, kad ,‘Trijų Didžiųjų” konferencijoj bus 

svarstoma sąjungininkų taikos sutarties su Italija klau
simas. šis klausimas yra gana komplikuotas, nes Ita
lijos padėtis, atsižvelgiant į tai, kad ji buvo ašies, val
stybė, yra anomali. Todėl yra reikalinga atlikti kai 
kurie formalumai, kad oficialiai “atstatyti'taiką“ tarp 
jos ir sąjungininkų. Yra svarbus Italijos kolonijų klau
simas, bet jis būsiąs sprendžiamas po karo.
★
Karo ekspertai mano, kad Vokietija savo kontrofen- 

syva Europos vakarų fronte ir besistengdama atsilai
kyti Budapešte, veik visą savo kariuomenės rezervą 
išsėmė.

AČIC MCSŲ BONAMS
★ ★ ★VAIDILUTĖ

TĖVIŠKĖ ROM™AS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

(Tęsinys)
— Reikia užbaigti... Ką gi 

tu manai daryti, ką veiksi? 
Kodėl gi taip vargdamas 
kenti ir nieko nepradedi?

— Ligi rudens dar kęsiu 
— taip reikia — o paskui 
pamatysiu.

Laužas geso, tik žarijų 
krūvelė tebežėrėjo, nušvies
dama susimąsčiusius brolių 
veidus. Vakaro prieblandą 
pakeitė naktis, žvaigždėta, 
bet tamsi, nes mėnulis dar 
netekėjo; balta migla kilo 
nuo Nemuno, nusidriekda
ma per žardį, kur ganėsi 
pririšti arkliai, garsiai 
krimsdami žolę.

Plieninė Nemuno juosta 
vingiavo, blizgėdama iš a- 
biejų pusių į tolį, tyliai riš
dama savo* aptingusias ban
gas. Jo spindinčioje juosto
je juodavo ilgi sustojusių 
pailsėti sielių taškai; ant 
jų kūrenosi židiniai, apie 
kuriuos spietėsi besišildą ir 
valgį beverdą sielininkai. 
Nakties tylon sklido nuo tų 
sielių garsai, nuaidėdami po 
apylinkę mišria, nesutartine 
melodija. Čia aidėjo ir ilge
sio pilna Volgos bangų le
genda apie Stenką Raziną, 
ir gaili Ukrainos padangių 
skunda, ir niūri gudų aima
na, ir flegmatiška naivi vo-

dės, iš tėviškės pasitraukęs.
Klemensas mąstė kaip tik 

apie tėviškę, kuri buvo jam 
brangesnė už viską. Tačiau 
po visų tų pašnekėsiu su 
broliu, su motina ir seserim 
jau pradėjo suprasti ir sa
vo būsimą nesutikimą su 
tėvu dėl to, apie ką abu ty
lės. .

“Motinos politika”, prisi
minė brolio žodžius ir tą 
kartumą, kuriuo jie buvo 
tarti... Nejaugi ir motina 
nebus atvira, nejaugi ir su 
ja jis negalės pasidalinti sa
vo svajonėle, nejaugi ir ji 
nesupras jo prisirišimo prie 
tėviškės? Vakar minėjo se
serį su užkuriu, tačiau dar 
klausimas, ko nori Jovita, 
kuriai jau suėjo dvidešimt 
septyneri metai, o lig šiol 
ji nebuvo dar pasirengusi 
tekėti.

Jau visai sutemus sugrį
žo abu į sodybą, mažai te
kalbėdami ir tai apie visai 
neįdomius dalykus. Kieme 
užpuolė juodu du palaidi šu- 
nes, pabandė loti, bet, Jero
nimo subarti, tuoj nutilo, 
vizgindami uodegas ir links
mai šokinėdami. Labanakti 
tarę, išsiskirstė kiekvienas 
į savo vietą: jaunesnysis į 
klėtaitę, vyresnysis į didžio
sios klėties viršų.

Majoras generolas Willis 
D. Crittenberger (dešinėje) 
sveikina vieną Amerikos 
Penktosios Armijos (Itali
joj) seržantą už didelius pa
sižymėjimus. Sykiu prideda, 
kad tai ačiū mūsų perka
miems bonams, kurie .parū
pina užtektinai ginklų t ir 
amunicijos, be kurių neįma
nomas joks laimėjimas. Pirk 
dar daugiau karo bonų.

Aplink pasaulį...
New Orleans. La., kata

likiškų pradžios mokyklų 
mokiniai šeštosios Karo Pa
skolos vajuje pralenkė vie
šųjų ir kitų privačių mo
kyklų mokinius. 33 parapi
jinių mokyklų vaikai viso 
išpardavė karo bonų už 
$739,851.00.

Katalikų šv. Rašto drau
gija, Stuttgarte, Vokietijoj, 
minėdama dešimties metų 
gyvavime sukaktį, paskelbė, 
kad per tą laiką ji išplatino 
Šv. Rašto — pilno ar dali
mis — penkis milijonus eg
zempliorių.

kiečių dainuška. Tik retkar
čiais atplaukdavo nuo sielių 
gimtojo Nemunėlio bangų 
byla, skardžiai užgaudama 
šlaitų snaudulį ir atsimuš
dama į kalnų skardžius, tarp 
kurių sroveno amžinai gai
vūs upeliukai.

Op! op!... kas ten? Nemu
nėli, 

Ar ta mane šauki?
Ar tik tykų vandenėlį
Pliuškendamas sau plau

ki...

Čia pat arti pasklido gra
ži Nemuno krantų dainelė, 
jautriai užgaudama Klemen
so sielos stygas. Tos daine
lės aiduose ir gaidoje skam
bėjo visas jo įsimylėjimas 
ir prisirišimas prie tos že
melės, per kurią vingiavo 
Nemunas, dėl kurios plastė
jo jo širdis, kuriai priklau
sė visi jo svajojimai apie a- 
teitį. Norėjosi visa krūtinė 
atsiliepti į tą dainą, sutarti 
su dainuojančiais sielinin
kais, per dainą susisiekti su 
jų siela ir užslopinti sveti
mų, iš toli atsklidusių dai
nų garsus, kurie drumzdė 
Nemuno bylą.

Bet tylėjo, kaip ir brolis, 
kiekvienas sau mąstydami 
savo dūmas. Jeronimas nu
klydo į bėdiną grytelę, kur 
gyveno jo Viktorija su gir
tuokliu tėvu ir vidurių vė
žiu sergančia motina, nuo 
kurios nedrįso atsitraukti. 
Gydytojai spėjo, kad ligo
nės amželis nebeilgas, kad 
ilgiau rudens nenutęsianti. 
per tai kentė Jeronimas vi
są tą vargą, nieko neprade
damas, nieko nesumanyda
mas. Iš viso dar nežinojo, 
kaip jis pasielgs, kur pasi-
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menų (Hardvrare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

%
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vajaus

$4,-

vai
tos

nas (paliktas tas pats), mar 
šalkos — B. Razminas, G. 
King ir P. Wenskus.

Pirm. J. Skelly atidaręs 
susirinkimą, ragino uoliau 
veikti draugijos labui.

Rašt. J. Lobick perskaitė 
protokolą; o iždininkas A. 
Oškeliūnas išdavė finansų 
raportą.

Iš ligonių ir budėjimo ko
misijos sužinota, kad serga 
nariai Norbutas ir Zink.

Maršalka V. Birgelis pra
nešė. kad 155 nariai ėjo prie 
Dievo stalo.

Dvasios vadas atkalbėjo 
maldą už sielą nario Tech 
Sgt. Bruno Kalinauskas, žu
vusio karo laukuose.

Pranešta, kad narys Sgt 
Ed. Wirtel dingęs kare. Mi- 
litarės kom. pirm. C. Malech 
pranešė, kad gauna daug 
padėkos laiškų draugijai už 
kalėdines dovanas.

Adv. J. čnsh pakalbėję 
apie “income tax”.

S. Cibulskis išdavė rapor
tą iš Labdarių seimo.

Kun. A. Zakarauskas pra
šė narių-choristų rinktis kas 
antradienį 8 vai. vak. repe
ticijai.

Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskrities seimelin išrinkti 
keturi delegatai,
kvietimas į Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 10 metų su
kakties vakarienę, mūs par 
salėje.

Svečias St. Pieža pasakė 
kalbą.

“Doer prizes“, kuriuo15

medijos “Brangusis pabu- Saugokis piktų žmonių 
čiavimas”. Prašome įsigyti draugystės ir gerų neapy- 

I tikietus iš anksto.

Pelnas nuo šio parengi-
kantos.

Avė. 
1945in..

Kilo iš

.0 Štai vienas ii mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Dftaa# tr Dirbto vi: 527 N. WE8TERN AVĖ.
(Netoli Gnmd AveJ

PHONE: 8EELEY 6163

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
SUVER8 290 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiofo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI prl- 
4avė daugaUni sausų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didyste Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

Lietuva nenori nei naciz 
mo, nei bolševizmo.

reikale
A

Brighton Park. — Kaip
buvo spaudoj pranešta, pir- mo eis Lietuvos šelpimo rei-
mas drabužių siuntinys 13 kalams 
tonų pasiųstas į New 'York 
gruodžio mėnesį. <

Dėl švenčių ir nepatogaus 
oro dabartiniu laiku darbas 
kiek sulėtėjo, bet nėra vi
sai nutrauktas. Kas turite 
paaukoti drabužių ar ava-! 
lynės, atneškite senuoju ad
resu, būtent 4516 S. Cali
fornia Avė., arba palaiky
kite iki vasario 16. Su va
sario 16 diena, minint Lie
tuvos nepriklausomybės šve 
ntę, prasidės sustiprintas 
drabužių vajus.

Beje, teko pastebėti labai 
maloni žinia, kad SLA 238 
kuopos susirinkime, gruo
džio 5 dieną, pirm. P. J. Kau 
liniui paraginus^ kuopa nu
tarė remti BALF 6 skyriaus 
drabužių vajų. Labai gerai 
padarė minėta ^suopa. Būtų 
labai gerai, kad ir visos ki
tos lietuvių organizacijos pa 
sektų SLA 238 kuopos pa
vyzdžiu.

BALF 6 skyr. vakaras jau 
čia pat, sausio 28 dieną, pa
rapijos salėje, prie Califor
nia Avė. ir 44-tos gatvių. 
Programa susidės iš kalbų, 
dainų ir labai juokingos ko-

PRAŠALINKIT

GALVOS SKAUDĮ!
Su vienu Garfield Galvos Skaudžiui

Milteliu

RAMINANTI UI palengvinimui kanki
nančio galvos skaudėjimui nuo įtem
pimo .'Jais karo laikais, mėginkite 
(iurfield Galvos Skaudėjimo Miltelius. 
Greitas palengvinimas jums 

' dažnai tik po vieno milte- 
lio. Kainuoja tik 25c už 12, į
10c už 4 chvzus. Jūsų vais- ’
tinėse. (Atsargiai: Vartok pagal 
nurodymą).

Rašykit DYKAI 
BANDYMUI (rar field 
(i a 1 v o s Skaudėjimo 
Miltelių — taipgi dėl 
Garfield Arbatos, nuo 

užkietėjimo, rūkštumų ir “išvalymui vidu
rių.“ KAŠYKŲT:

GARFIELD TEA CO.,
4Ist at 3rd Avė.. B’klyn 32, N. Y. Dqpt.-33

J. K.

I A

ir jos
Mich.. 
ir ki-

JL

■ A
KAZIMIERAS BALSIS

Gyv.: 5013 So. Wells St.
Mirė saus. 20d., 1945m.. 5:- 

30 vai. popiet, sulauaęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr., Plungės parap.. 
Merkeliu kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Suzaną, po tėvais Dau- 
gintaitė, sūnų Kazimierą Jr.. 
seserį Liudoviką Daukintienę, 
jos vyrą Juozapą ir jų šeimą, 
pusseserę Jokubuvičienę 
šeimą, gyv. Muskegan. 
švogerką Oną Zupkus.
tas gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas John 
Eudeikio koplyčioje, 4605 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 24 d. iš kopi. 9 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Kry- 
žaius parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Motelis, Sūnus. Se
suo. Pussesere, švogerką ir ki
ti Giminės.

.Laidotuvių Direktorius John 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

F. 
So.

A A

l«,. ; —1 - -'-v.?'

MARTINAS 
ALEKSANDRA VICIA

Gyv.: 3327 S. Unipn 
Mirė sausio 21d., 

9:30 vai. ryt*.
Gimęs Lietuvoje.

Raseinių apskr., Karklėnų pa
rapijos. Kumpelkių kaimo. A- 
merikoje

Paliko 
2 sūnus 
Eleanor, 
ną: 
neth 
ir Stanislovų Lukošius; ir 
tas gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips koplyčioj, 3307 S. 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadieny, sausio 24d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas į Šv. Jurgio par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

N uliūdę: Sūnai, Marčios, 
ūkai. Pusbroliai ir Giminė

Laid. direkt.:— Antanas 
Phillips, tel. YARds 4908.

Kumpelkių kaimo. . 
išgyveno 45 metus, 
dideliame nuliūdime: 
Kazimierą ir marčią 
ir Joną ir marčią O- 

2 anūkus Dianne ir Ken- 
; 2 pusbrolius Benediktą

ki-

M. 
Li-

I ------ -

Gelbėkite U. S. kareivių gyvybes — 
aukokite savo kraują per Raud. Kryžių.

St. Casimir Monument

Priimtas

aps-

i

t

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

I
i

Skelbkitės “Drauge”

REMKITE “DRAUGĄ”

I 
Susirinkimas baig-< 

tas malda. Korespondentas

VALANDOJE

2515 
5765
1270

Phones: CANal
COMmodore 

PULIman

1646 WEST 46th ST
MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

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

P. L RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
 Telephone YARds 1419

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

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

3914 Wėst lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

P

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Šv. Antano 

draugijos veikimo
Cicero. — šv. Antano dr- 

gijos metiniam susirinkime 
senoji valdyba patiekė gra
žius raportus, kas buvo nu
veikta praeitą metą. Po pra 
nešimų naujoji valdyba pe
rėmė pareigas ir išklausyta 
įvairūs pranešimai: apie li- 
gonius-narius; iš Federaci- 
jos» 12 skyr., kurin draugi
ja įmokėjo $2 metinio mo
kesčio ir atstovais išrinko 
A. Zakarą ir A. Valančių; iš 
draugijos metinio knygų 
peržiūrėjimo: pajamų buvo 
$2,922.96, išmokėta $2,366.- 
90. Draugija turto turi 
330.06. Narių turi 141.

Visi Cicero vyrai ir 
kinai, nepriklausą prie
draugijos, kviečiami įsira
šyti. Ligoj narys pašalpos 
gauna $5 į savaitę. Nariui 
mirus, šeimai išmokama 
$200 pomirtinės. Nariams 
dabar nereikia mokėti eks
tra dolerio pomirtinės. Jei 
miršta nario žmona, jis 
gauna $50. Taipgi mirus na
riui draugija paskiria šešis 
grabnešius, jiems pasamdo 
automobilių, ir paskiria po 
tris narius naktimis budėti 
iki palaidojimo. Tai viena 
pavyzdingiausių vyrų drau
gijų. Susirinkimai esti kiek
vieno mėnesio pirmą sek
madienį, 1 vai. popiet, para
pijos mokykloj.

Draugija ne vien rūpina
si nariais, bet daug darbuo- paaukojo rašt. J. Lobick te- 
jasi ir remia parapiją, tau- ko P. Giedraičiui ir Zigm. 
tinius, kultūrinius reikalus Bistrui, 
ir katalikišką spaudą.

Į vyčių seimelį išrinkti 
atstovai: A. Zakaras, M. Jo- 
kubauskas. J. Palubinas ir 
A. Valančius.

Nutarta suruošti dvi pra
mogas. Apie jas vėliau bus 
pranešta daugiau.

Naujoji valdyba pasižadė
jo darbuotis, kiek tik jos 
pajėgos leis, kad tiktai drau 
gija nariais augtų ir finan
siniai dar labiau stiprėtų.

Draugija yra kasmetinė 
dienraščio “Draugo“ prenu- 
meiatorė. Ir šiame susirin
kime nutarta atnaujinti pre
numeratą šiems metams.

Koresp. A. Valančius

VISOMS ŠEIMININ
KĖMS SVARBU!

Federacijos Chicago 
kritis ir Spaudos Sekcija a- 
teinančios gavėnios metu 
ruošia lietuvių tautinių val
gių parodą Chicagoje. šios 
parodos surengime koope • 
ruoš žymiausios tautinių ir 
tarptautinių valgių žinovės 
ir kuinarijos ekspertų ko
misija, į kurią įeina ir vy- 
rai-ekspertai.

Šv. Vardo draugystės 
veikimas

Marąuette Park. — Sau
sio 14 d. dr-ja vėl skaitlin
gai ėjo prie šv. Komunijos, 
o po šv. Mišių bendrai pus
ryčiavo.

Buvęs pirm. A. Kamins
kas perstatė svečią Stanley 
Piežą ir naujus narius.

Dvasios vadas kun. S. Pe
trauskas atliko įvedimą (in- 
stallation) naujos valdybos, 
kurią sudaro: pirm. Jonas 
A. Skelly, vice pirm. J. P. 
Damkus, Jr., 2-ras vice pir- 
min. Alex Dargis. rašt. J. 
Lobick, iždin. A. Oškeliū-

Iš Naujo Atakuoja 
Vokietijas Pramonę

LONDONAS, sausio 21.-- 
Šimtai Amerikos lėktuvų 
šiandien atakavo aliejaus 
varyklas' Vokietijoje. Ne
pranešta apie lėktuvų veik
lą virš vakarinio fronte.

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA — 

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

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas: 

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimom 

Rankose!

NULIUDIMO

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

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

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

WASHINGTON, sausio 
19. — Armijos gydytojų 
viršininkas sake atsižvel
giant j padidėjusį skaičių 
sužeistų karių ir į trūku
mą reikalingų slaugių, yra 
būtinai reikalinga draftuoti 
slauges.

SAN FRANCISCO, saus. 
21. — Japonų Domei agen
tūra ’ sakė dabar gal vysto
si amerikiečių invazija Lu- 
zcn saloje, į pietus nuo Ma- 
nilos.

Čia girdėtas priešo pra
nešimas sakė Amerikos lėk- 

įtuvai žvalgosi pietinėj Lu- 
zon srity, kas nurodo, kad 
“priešas vengia mūsų stip- , 
rių jėgų 4 šiaurę nuo Ma- 
nilos ir vietcn to, bandys [ 
išlipti kur nors kitur.“

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL- HOME

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

X KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
* Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

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

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

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.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos,

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

K
' -i "i' 

f M
1 i-" F

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

L L ZOLP
Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39
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F. B. I. viršininkas

Prašo padėti surasti tris šnipus..
PALILOSCOTAS 

TARNYBOS

NACIŲ TRIMS ŠNIPAMS ĮSAKYTA ATVYKTI Į AME
RIKĄ. — GAL JIE RANDASI ŠIOJE APYLINKĖJE

WASHINGTON, D. C. — 
J. Edgar Hoover, Federal 
Bureau of Investigation di
rektorius. sausio 19 dieną 
įspėjo dėl trijų nacių šnipų, 
kurie yra gavę įsakymus at
vykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. — jis pasakė.

Hoover pareiškė, kad trys 
vyrai buvo išlavinti šnipavi- 
me ir sabotažo veiksmams ir 
buvo susirišę laike lavinimo 
užjūryje su Erich Gimpel ir 
William C. Colepaugh, kurie 
buvo areštuoti FBI pareigū
nų New Yorke praeitą mė
nesį, kai jie buvo išlaipinti 
Maine pakrantėje iš subma
rino, lapkričio mėnesį.

PRAŠO PRANEŠTI

Ko* Girdit?
Chlcagoje ♦

Kelyje atėmė

IroHoa _ Įdomia* 
ŽINIOS

Iš Olandijos katalikų gyvenimo

Pradėta spausdinti dienraštis

Hoover prašo žmonių 
sižiūrėti dėl šnipų ir. praneš
ti apie bet kokį įtartiną as
menį 
sui.

ap-

artimiausiam FBI ofi-
a

atpažino vyrus kaipo 
Christian Johannes

Mrs. Lee Esch, 7456 South 
Shore dr., pranešė policijai, 
kad du vaikėzai atėmė iš jos 
rankinuką, kuriame buvo $2, 
kai ji ėjo netoli savo namų.

* * *

Patraukė teisman
James Sales, 19 metų am

žiaus. praeitą mėnesį apsive
dė su Georgette Schlenk- 
vich. 15 metų amžiaus. Jis 
patrauktas teisman, kad ap
sivedė nepilnametę mergai
tę. Teisėjas pareiškė, kad 
mažamečių teisman bus pa
trauktas notaras, kuris pa
tvirtino jietikrus affidėvitus.

* * *

Bob Feller, prieš karą bu
vęs beisbolės metikas (pit-" 
cher) Cleveland Indians ty
mo, po 18 mėnesių tarny- i 
bos karo laivyne jūrose, pa- 
liuosuotas. Jis čia nufoto
grafuotas su savo žmona, 
buvusia Virginia Winter iš 
Waukegan, III. Gyvena Se- 
attle, Wash. (Acme-Drau
gas telephoto)

Jis
Max
Schneemann. 44 metų. Hans
Rudolph Christin Zuehls- fyĮirč darbe 
dorff, 25 metų; ir Oscar Max 
Wilms, 37 metų.

# Chiacgos Federal Bureau 
of Investigation ofisas pa
reiškė. kad galimas dalykas, 
kad dar trys Hitlerio agen
tai ranlasi šioje apylinkėje. 
Prašoma pranešti, jei 
sužinotų apie minimus 
nacių šnipus.

Mrs. Mary Gernhardt, 57 
metų, mirė darbe nuo širdies 
atakos, kai ji 
chandise Mart 
kas.

dirbo
kaipo

Mer- 
kler-

* * *

kas 
tris Apiplėšė gatvėje

Prisipažino nužudęs
Atlanto bankininką
ATLANTA. — De Kalb 

kauntės policijos vadas Leo 
Nahlik pranešė sausio 19 
dieną, kad Horace Blalock. 
30 metų amžiaus negras, pri
sipažino nužudęs Henry C. 
Heinz, Atlanto bankierių ir 
buvusį Kivvanis Interna- 
tional prezidentą, rugsėjo 28 
d.. 1943 m.

Bankininko našlė atpaži
no Blalocką kaipo vyrą, ku
rį ji matė grumiantis su jos 
vyru keletą minučių 
negu jos vyras buvo 
dytas.

1 mu.Penki gimė!
•

HARRODSBURG, N. Y. — 
Sausio 19 dieną pranešė Cla- 
rence Pearson, ūkininkas, 
kad keturių metų amžiaus 
avelė pagimdė penkis giriu- 
kus (avinėlius), netoli Har- 
rodsburg. Sakoma, kad be
veik negirdėtas dalykas ave
lių pasaulyje, kad avis pa
gimdė vienu kartu penkis 
avinėlius.

* ♦ *

Mokytoja mirė
• SPRINGFIELD, III. — 
Mrs. Hariett Elliot Lank- 
fort, 92 metų, mokytoja, ku
ri matė daugel progų Abra- 
ham Lincolną. sausio 19 die
ną mirė.

$ * 3:

Nepasirodė
BUENOS AIRES. Argen

tina. — Du laikraščiai, ku
rie reiškė palankumą na
ciams, sausio 19 dieną nepa
sirodė. Laikraščiai vadinasi: 
EI Federal ir Cabildo.

* • »

Galvoja...
LONDONAS. — Sakoma, 

kad Anglijos maisto minis
terija galvoja racionuoti bul
ves, nes šalna sumažino bul
vių vaisių.

t

NAUJAS KATALIKŲ DIENRAŠTIS “DE STEM” (BAL 
SAS) IŠĖJO BREDOJE.

iš išlaisvintos 
apie tai pranešė

NEW YORK. — Naujas 
katalikų dienraštis “De 
Stem” (“Balsas”) pradėta 
spausdinti Bredoje, pasak 
pranešimo 
Olandijos,
Federal Communications Co- 
mmision. Du katalikų stu
dentų laikraščiai, kurie ne
išėjo nacių okupacijos metu,' Jos
taip pat pasirodė. Tie laik- svarbūs 
raščiai yra

spausdinamas katalikų uni
versiteto Nijmegen studentų 
ir jų reikalams tarnauja, ir 
De Viking, katalikų kolegi
jos ekonominiams mokslams ' 

r 

Tilburge studentų laikraštis. 
Šios dvi mokyklos, abi iš jų 
randasi išlaisvintoje Olandi- 

dalyje. yra labiausiai 
katalikų aukštojo

Vox Carolina. mokslo centrai Olandijoje.

mėgėjų.

Šiomis dienomis

Įvyko tokios nelaimės...
GYVENIME ESTI ĮVAIRIAUSIŲ NELAIMIŲ — TURĖ

KIME DAUGIAU ATSARGUMO

X “ Draugo’’ koncerte, ku 
ris bus vasario 4 d., Sokol 
Hali, pirmą sykį teks išgirs
ti Naujalio vardo vyrų cho
rą, sudarytą iš Waukegan- 
Kenosha dainos
Chorą veda muz. P. Bujan- 
Bujanauskas, Šv. Petro pa
rapijos, Kenosha, Wis., var
gonininkas.

i 4

X Airių parapija Greys 
Lake, UI., savo parapijiečių 
tarpe padarė drabužių rink
liavą ir visus suaukotus dra 
bužius perdavė Waukegano 
ALT skyriui, kad pasiųstų 
Li e t u v o n nukentėjusiems 
nuo karo. Tokiu būdu iš 
Waukegano į Brooklyn bus 
pasiųsta daug dėžių gerų 
drabužių.

X Pfc. Jalia Markūnas, 
vestsaidietė, dabar tarnau
janti kariuomenėj
Wac — šiomis dienomis vie
šėjo pas motiną M. Rimkie
nę. Vakar išvyko vėl prie 
savo pareigų. Pasakojo, kad 
vienete, kuriame ji tarnau
ja, yra ir kita lietuvaitė iš 
Ohio valstybės — Cpl. Mag
dalena Siaus.

i

Paskendo --------------- T------------------

Pasveikino...Septynios žvaigždės 
tarnybos vėliavoje

Mr. ir Mrs. J. J. Baimes, 
iš Waukegan. III., turi sep
tynias žvaigždes tarnybos 
vėliavoje, viena iš jų yra 
auksinė žvaigždė, šeši jų 
vaikai dabar yra Dėdės Ša
mo kariuomenės tarnyboje, 
vienas žuvo Tunisijos kavo
je, 1943 m.. Velykų sekma
dienį. Jis vadinasi Fred Bai
mes.

Dabar Dėdės Šamo tarny
boje yra Lt. John Baimes, 
pfc. Francis Baimes, Lt. Wil- 
fred Baimes, Tech. Sgt. 
James Baimes, pfc. Mark 
Baimes, ir Theresa Baimes, 
kadete nursių korpuso.

I

CLINTON, Ia. — John 
Harderson, 2 metų, pasken
do vėlai sausio 18 dieną van
dens tanke, jo tėvų 
netoli De Witt.

♦ « *

Žuvo kelyje

ūkyje.

i

Arthur Nicholas, 6234 
Green str., buvo apiplėštas 
gatvelėje, netoli jo namų. Iš 
jo ginkluotas vyras atėmė

- $56, laikrodi, už $7 ir žiedą, į 
už $25.

* * *

Antra kartą!

pirm 
nužu-

Mirė teisėjas
NEW YORl£. — Sausio 19 

dieną mirė teisėjas Thomas 
J. Walker. 68 metų. Jis yra 
generalinio pašto viršininko 
Frank C. Walker brolis.

WASHINGTON. — Popie
žiaus nuncijus Prancūzijai 
vyskupas Angelo Giuseppe 
Boncalli pasveikino genero
lą De Gaulle. laikinosios 
prancūzų valdžios galvą. Po
piežiaus nuncijus Prancūzi
joje yra diplomatinio korpu
so dekanas.

Air

KEWANEE, III. — Larry 
Lee David. 6 metų, važiavo 
su rogutėmis. Vaikas buvo 
užmuštas sausio 19 dieną, 
kai automobilis susidūrė su 
vaiko rogutėmis. Automobi
lį vairavo Murray M. Skin- 
ner. vienos kompanijos pre- į gįjoje Brig. generolas An- 
zidentas.

*

Perdaug
MADISON, Wisc. — 

bert J. Nelson. 76 metų, bu
vęs klerkų viršininkas, vals
tijos Secretary ofise, korpo
racijų skyriuje, sausio 19 
dieną mirė nuo paėmimo 
perdaug vaistų miegui.

Gerai atsakė
Naciai pareikalavo, kad 

amerikiečių garnizonas pa
siduotų prie Bastogne. Bei-

i 
’thony McAuliffe naciams at
sakė: “Nuts”. Generolas Mc
Auliffe yra katalikas, iš Wa- 

*shington. D. C., vadovaująs 
U. S. lOlst Airborne divizi
jai.

X Pvt. Edjvard G. Jod- 
vvalis, 2426 W. 34 Place, ši >- 
mis dienomis Fort Benning, 
Ga., stovykloje baigė para- 
šutninkų mokyklą ir iškil
mingai prie uniformos pri
segta “Buots and Wings” 
ženklas. Kvotimams išlaiky
ti penkis sykius iššokęs iš 
lėktuvo taisyklingai nusilei
do, o paskutinį sykį tai at
liko naktį.

Apie 400 kalinių...
Apie 400 Statėville kalėji

mo kalinių sutiko, kad būtų 
išbandytas su jais vaistas, 
kovoje su malerijos parazi
tais. Norima surasti ginklas 
kovoti su malerijos liga, ku
ri paliečia karius. Maždaug 
400 kalinių sutiko laisvu 
noru, kad su jais būtų pada
rytas bandymas kovoje su 
malerija.

* *

paėmė •••
Al-

I
laikrodi, už $7 ir žiedą, Į^Įj

Prancūzijos vyrai
PARLŽIUS. — Yra kalba

ma. kad prie Vatikano Fran- 
cūzijos ambasadoriumi gali 
būti paskirtas Paul Glaudei, 
žymus rašytojas, geras ka
talikas, buvęs Prancūzijos 
ambasadorius Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse. arba 
Jacųues Maritain, irgi žy- 

jmus rašytojas ir katalikas, 
kuris sugrįžo į Prancūziją iš 
Jungt. Amerikos Valstybių, 
arba Francois Mauriac, irgi 
žymuš rašytojas ir katali- 

ikas... Apie tai parašė laik
raštis L’Aube.

Bernard J. Tingey, Bissell 
skalbyklos vairuotojas, pra
nešė policijai praeitą penk
tadienį. kad negras atėmė iš 
jo $68 gatvelėje, prie 4318 
Evansave avė. Jis pareiškė, 
kad šį mėnesį buvo 
kartą apiplėštas.

Sugrįžo

I GAZOLINAS. — A14 ku
ponai baigiasi kovo 21 d.; 
B5, B6, C5. C6 kuponai geri 
iki būsimo pranešimo.

į

antrą

CHICAGO. — Iš Pacifiko 
grįžo Capt. J. Francis Gor- i 
man, armijos kapelionas, ku
ris užjūryje išbuvo 35 mėne
sius. Jis yra dalyvavęs ko
vos laukuose. Jis pirmiau bu
vo Šv. Elžbietos ligoninės 
kapelionas.

J

Everything in the Hne of
Fu ra Įtarė

AL. C. ALLEN 
(Alešduskas) 
Factory Repreeentattve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment coli —

REPUBLIC 6051

■X.

WHOLESALE 
FURNITURE

BROKER

Negirdinčiu redakto
rius šventė sukakti
NEW YORK. — Kunigas 

Michael A. Purtell, S. J.. 
“Ephpheta” laikraščio re
daktorius. praeitą savaitę 
šventė 80 metų amžiaus su
kaktį. Laikraštis “Eph
pheta” skiriamas kurčiams 
(negirdintiems) asmenims. 
Jis pusė amžiaus praleido 
dirbdamas kurčių reikalams, 
ir jie neužmiršo jo gimtadie- 
no proga.

Pareiškė protestą
Northwestern universiteto 

studentai pareiškė protestą 
už pakėlimą mokesčio už 
mokslą universitete. Praeitą 
penktadienio vakarą studen
tai turėjo susirinkimą ry- 
šiumi su tuo klausimu.

Pabėgusį Chicagos 

gengsterį sučiupo 
Frank H. Blacka. buvęs 

Chicagos gengsteris. turėjo 
10 valandų laisvės praeitą 
penktadienį, kai pabėgo iš 
Wisconsin valstijos kalėji
mo. Waupaune. Jis buvo nu
teistas kalėjiman trisdešim
čiai metų už išplėšimą $31.- 
000 deimanto Milwaukee 
mieste. Blacka ir kitas kali
nys pabėgo per sieną, nau
dodami kopėčias.

Milwaukee policija sučiu
po du vyrus ir grąžino atgal 
į Waupun. Blacko bendri
ninkas buvo Francis G. Spel- 
lof, 32 metų, kuris laukia 
bylos dėl apiplėšimo ‘ Mil- 
waukee.

1927 m., Blacka. Earl (Big 
Earl) Herbert gengės narys, i 
buvo nusiųstas į Stateville 
kalėjimą nuo vienų metų iki 
gyvos galvos už apiplėši
mą. Jis buvo paroliųotas ko
vo mėnesį, 1940 m., ir po 
keturių mėnesių vėliau įvyk
dė deimanto apiplėšimą.

Labai susilpninta •
PARYŽIUS.

kai kurios Strasbourgo ka
tedros dalys buvo sužalotos 
ir pastatas susilpnintas, to
dėl negalima buvo laikyti 
ten pontifikalių šv. mišių.

I

Kadangi

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

L I Q U O R

• GEN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN
KANTF.R 

“Lietu vIAIum
ŽydukM”

STORE
3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

X Veronika Micienė, dnr. 
“Draugo” skaitytoja iš Die
vo Apvaizdos parapijos, sa
vo vardinių proga gavo 
daug sveikinimų, Ji daug 
dedasi prie kata 1 i k i š k o s 
spaudos platinimo ir drau
gijų veikimo.

X Biznierka V. Cukrienė, 
732 W. Cermak Rd., dar be
sidžiaugia praleistomis va
landomis su svečiais savo 
vardinėse per šeimos vaišes. 
Labai dėkinga visiems už 
sveikinimus, ypatingai duk
teriai Aldonai ir žentui Mi
liauskams už dovanas.

X Vaistininkas K. S. Jo
naitis, savininkas vaistinės 
adresu 2735 West 43 St, nuo 
Kalėdų pradėjo nesijausti 
kaip reikia. Dabar, daktarų 
nurodymais, jaučiasi geriau, 
tačiau visame patariama 
daugiau atsargumo.

X Šv. Kryžiaus parapija 
praeitą metą (įnimant 1943 
m. balansą) pajamų turėjo 
$120,419.43. Išmokėta viso 
$89,203.09. Į išmokėjimų su
mą įeina ir $50,000.00 atmo
kėtos parapijos skolos. Da
bar parapija skolos turi 
$51,600.00, bet su gruodžio 
31 d„ 1944, ižde jau turėjo 
$31,216.34. Tad skolos tebė
ra tiktai $20,383.66. Tokios 
metinės finansinės apyvar
tos parapija savo istorijoj 
dar nebuvo turėjusi.
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