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NACIAMS RYTP
Lėktuvai Aižo Bėgančiu Nacių Jėgas; 

Amerikiečiai Prie Pat St Vith Miesto
PARYŽIUS, sausio 22. — 

Orui pragiedrėjus, sąjungi
ninkų lėktuvai pakilo ata
kuoti nacių jėgas, pasitrau
kiančias iš jų įsiveržimo 
Belgijoje. Šimtai lėktuvų 
atakavo 15 mylių ilgio lini
ją priešo vežimų.
- Grįžę lakūnai sakė keliai 
taip užkimšti priešo veži
mais, kad jie ‘‘negalėję ne
pataikyti.” Pirmieji rapor
tai nurodo, kad 228 motori
niai transportai buvo sunai
kinti, 65 buvo sužaloti, ir 15 
nacių tankų buvo išmušta.

Žemėje JAV 3-čios armi
jos kariai pasistūmėjo pir
myn beveik penkias mylias. 
Amerikiečiai taipgi pasiekė. 
St. Vith pakraščius. Tas 
miestas yra paskutinis prie
šo centras vienu laiku pavo
jingam priešo įsiveržime.

Gen. Eisenhower štabas 
sakė naciai traukiasi atgal 
linija iš pietų nuo Houffa- 
lize, pietuosna iki srities į 
šiaurę nuo Diekirk.

Vėliausias raportas 
3-čioji armija įėjo i 
miestą.

sakė
Wiltz

Britų 2-oji armija, 
j riniam Ardennes įsiveržimo 
gale, prie Olandijos rytinės 
sienos, ir Prancūzijos 1-oji 

j armija, pietiniam vakarinio 
j fronto gale, veržiasi pirmyn 
j prieš didėjančią nacių opo
ziciją.

šiau-

Tuo pat metu naciai pa
siuntė daugiau divizijų į 
poziciją šiapus Reino virš
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ROOSEVELTAS PRISIEKDINTAS KETVIRTAM TERMINUI

Franklin D. Roosevelt, vienintelis inauguracijos dalyvis be palto, prisiekdinamas Pre- 
Strasbourgo, norėdami šį tą zidento pareigoms ketvirtam terminui. Vyriausias Teisėjas Harlan F. Stone, kurio ran- 
laimėti, kad atkreipti vokie
čių akis nuo rytinio fronto 

j ir nepasisekimo Belgijoje.

’ka matoma kairėje, prisiekdino Prezidentą. Charles E. Cropley, Vyriausiojo Teismo 
itarnautojas (virš knygos) ir Prezidento sūnus Pulk. James Roosevelt, stovi ir žiūri.

Acme-Draugas Telephoto.)

Nerado Japonų Opozicijos Tarlac e;
Pradės Greičiau Žygiuoti i Manilą

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, Luzon, sausio 22. — 
Amerikos kariai iš užimto 
Tarlac miesto ruošiasi sku
biai varytis į Manilą. 65 
mylias į pietus.
t Du amerikiečių daliniai 

iš Santa Ignacia ir Paniąui 
įėjo Į Tarlac be opozicijos, 
po to, kaip filipiniečių par
tizanai pavarė paskutiniuo- mė du aerodromus prie Tar
šius japonus iš to miesto, i lae, ir Victoria ir La Paz, 
kurį priešas išdegino ir iš- šiaurryčiuose ir pietryčiuo- j 
sprogdino pirm negu pasi- se nuo Tarlac.

traukė.

I
Nors Tarlac apnaikintas, 

jo užėmimas davė poziciją 
tolimesnim ir skubesniam 
varymuisi per laukus į Ma
nilą. Pirmas taikinys yra 
Clark aerodromas, 22
lias į šiaurę nuo Manila.

Amerikiečiai taipgi užė-

Lietuvių Žinios iš Švedijos, Paryžiaus

Japonai Sako Jų Ryšiai 
su Rusija Yra Artimi 

SAN FRANCISCO. sausio
22.—Japonijos užsienių mi
nistras Mamoru Shigemi- 
tau pareiškė seimui, kad 
santykiai tarpe Japonijos ir 
Rusijos yra palaikomi “pa

-gal neitraliteto sutartį,” 
Anot Tokyo radijo. Shi- 

į gemitau sakė japonai ir ru- 
my-isai “palaiko artimą kon

taktą.’’ ir kad derybos “dėl 
s_ daug pasiūlytų planų” ge

rai progresuoja.
Rusi jos-Ja poni jos penkių 

metų nepuolimo sutartis 
gali būti nutraukta vienos 
ar kitos pusės balandžio l 

, mėnesy.

i

i

Britu 8-toji Armija 
Atstūmė Naciu Patruli
ROMA, sausio 22.—Dide

lis sniegas"' suvaržė net pat
rulių veiklą Italijos fronte 
šiandien—vienus metus po 
Anzio išlaipdinimo.

Aštuntos armijos Adrijos 
srity priešo patrulis įsiver
žė pustrečios mylios gilu- 
mon sąjungininkų linijose 
šiaurryčiuose nuo Alfonsi- 
ne, bet buvę atmuštas. Na
cių artilerijos baražas 
dėjo jų patrulio žygį.

Sąjungininkų patruliai 5- 
tos armijos fronte, šiaurva
kariuose nuo Vergemoli, tris 
mylias į vakarus nuo Gal- 
licano Serchio upės klony, 
pranešė apie mažą kontak
tą su priešo daliniais.

Kongresas Gavo Byliu 
Dėl Darbo Visiems 

VVASHINGTON. sausio 22.
—Šen. James E.' Murray iš 
Montana padėjo pagrindą 
naujam New Deal’ui, patiek 
damas bylių aprūpinimui 
visų darbininkų darbais.

Tas bylius numato, kad 
jeigu darbas visiems negali 
būti kitaip parūpintas, ta 
atsakomybė tuomet 
federalinei valdžiai.

tenka

ly-

APSUPIMAS

STOKHOLMAS. — Ar
kivyskupas J. Skvireckas ir 
Vyskupas Brizgys su Kau
no Metropolijos kurija, vo
kiečiams apleidžiant Kauną, 
prievarta buvo išvežti Vo
kietijon. Dabar sužinota, 
jog Arkivyskupas J. Skvi
reckas apgyvendintas Vie
noje, o kurija su Vyskupu 
Brizgiu—Regensburge. kur 
gyvena ir anksčiau išvež
tas Kun. Mykolai Krupavi
čius.

tų Prancūzijoj. Paryžiuje iš 
labiau žinomų lietuvių gy
vena jaunasis Baltrušaitis, 
buvęs Lietuvos pasiuntiny
bes patarėjas dr. S. A. Bač- 
kis, gen. štabo pulk. M. La- 
nskoronskis. Sąjunga pra
šo Amerikos Lietuvių re
dakcijas siuntinėti jiems 
savo laikraščius, nes pasiil
gusių skaityti lietuviškai 
esą šimtais.

Adresuoti galima: Dr. S. 
A. Bačkis. 5 rue de Messi- 
ne, Paris 8e. France.

Lėktuvai Sunaikino
Kawa$aki Fabriką

GUAM. sausio 22.—Nuo
traukos parodo, kad B-29 
lėktuvų ataka penktadieny 
“kuriam laikui” apnaikino 
svarbųjį japonų Kawasaki 
fabriką prie Akashi.

Fotografijose matosi, kad 
beveik visi fabriko 
tai. buvo apgriauti ar 
žyti. Visi ten stovėję 
vai buvo sunaikinti 
sužaloti.

i

I
pasta- 
sudau 
lėktu- 

arba

Nebijo Didelių Vėjų,
Atakuoja Vokietiją

LONDONAS, sausio 22.— 
Du šimtai Amerikos lėktu
vų šiandien atakavo sinte
tinio aliejaus varyklą prie 
Sterkrade, Ruhr klony, ne
žiūrint didelių vėjų virš 
kontinento.

Graikai Tarsis su
ELAS Sukilėliais

ATĖNAI, sausio 22.—Čia 
sakoma, kad Graikijos vy
riausybė ketvirtadieny už- sų jėgoms 
ves derybas 
EAM-ELAS

at- 
ku- 
bu-
Iš

vokiečičų prievarta 
atgabenti darbams, 
sužinota, kad žmona ir 
sūnūs Karolio Maslaus- 
iš Kibišų kaimo. Leipo-

PARYŽIUS. Architektas 
netra3 Kiaulėnas, Lietuviu 
Sąjungos Pirmininkas, pra
šo pagelbos tūliems čia 
sidūrusiems lietuviams, 
rie 
vo 
ju 
du 
ko
lingių Valsčiaus. Seinų aps 

•vokiečių sušaudyti už pože 
minės Vyr. Liet. Išlaisvini 
mo Komiteto spaudos pla
tinimą.

Rašytojas Aleksandravi
čius gyvena Grenoblyj, Pie-

Antr^ Dieną iš Eilės 
Puolė Okinawa Sala

SAN FRANCISCO. sausio 
22.—Tokyo radijo sakė apie 
550 Amerikos lėktuvnešių 
’ėktuvų šiandien antrą die-.' 
ną iš eilės atakavo Okina- 
va salą. Ryukyu salyne, j 
■lietus nuo pačios Japonijos.

Vakar dieną 450 lėktuvų 
atakavo Okinawa ir Formo- 
aa. Japonai taipgi sakė, kad 
du Amerikos laivyno dali
niai plaukioja aplink For- 
mosą.

KARO BIULETENIAI
—Visas J igo s 1 a v i j o s 

Premjero Subasitch kabine
tas rezignavo. Karalius Pet 
ras paskyrė naują premje
rą ir prašė \jj sudaryti nau 
ją vyriausybę.

—Naciai sako rusai ran
dasi tik 29 mylias nuo Bres 
laujos.

—Japonų propagandistai 
sakė jų kariai gins Manila 
iš gatvės j gatvę.

—Būrys čekoslovakų rei
kalavo, kad Prezidento Be- 
neš vyriausybė atsistaty
dintų.

tolumo. Tų armijų susijun- 
reikštų Rytprūsių 

perkirtimą pusiau.
Naciai taipgi davė su

prasti, kad jie neteko Žal
girio. nacių milit3rizmo 
šventovės Prūsuose, ir sakė, 
kad rusai spaudžia jų jė-. 
gas Vėluvos-Allenšteino sri
ty.

Verždamiesi šiaurėn iš 
; Žalgirio, rusų tankai pasi
varė iki 11 mylių nuo ge
ležinkelio jungiančio Ryt-Z 
prūsius su Berlynu. Kiti 
rasų daliniai skubėjo vaka- 
ruosna, kur užėmė Lubava, 
15 mylių į vakarus nuo Žal
girio ir 70 mylių nuo Dan- 
zigo.

Yra ženklų, kad rusų 
ofensyvą gali priversti na
cius visiškai paleisti Ryt
prūsius ir trauktis iki Oder 
upės linijos, iš kur gintii 
Vokietiją.

; Tarpe vokiečių Silezijoj 
užimtų vietų buvo Kreuz- 

į burgąs, 49 mylias į pietry- 
čius, nuo Breslaujos: Pits
chen, 47 mylias į rytus nuo 
Breslaujos, ir Landsbergas, 
10 mylių į pietryčius nuo

Sovietaii 50 Mylių nuo Karaliaučiaus;
Veržiasi Arčiau Poznanijos, Breslau

LONDONAS, sausio 22
Maršalas Stalinas šiandien girnas 
pranešė, kad rusų kariuo
menės varymasis per Lenki
ją pasiekė punktą 182 my
lias nuo Berlyno, 55 mylias 
nuo strateginės Poznanijos 
paskutinės didžiausios na-

; cių tvirtovės prieš Vokieti
ją, ir užėmė Įsrutę, Rytprū
siuose.

Įsrutė yra antras didžiau 
sias Prūsų miestas, apie 50 
mylių nuo Karaliaučiaus, 
tos provincijos sostinės, ir 
randasi 37 mylios Prūsių 
gilumoje.

Maršalo Žukovo ofensyvą 
paėmė Inovroclavą* plentų 

. centrą, ir pasistūmėjo iki 
Labiszyn, kur rusai dabar 
stovi arčiausiai Berlyno.

Trys rusų armijos ver
žiasi giliau į Rytprūsius, už 
Vislos užlenkimo Lenkijoje, 
ir į vokiečių Sileziją pie
tuose.

Rusai taipgi užėmė Allen- 
šteiną, gelžkelių centrą 30 
mylių gilumoje .pietinėj Prū 
sijoj.

Nacių pranešimas sakė 
dvi rusų armijos Prūsuose 

■ yra skiriamos tik 80 mylių Pitschen.—
Naciai Šaukiasi i Visus Gelbėti;

Žmonės Bėga iš Prūsijos i Vokietiją

i

su sukilėlių ; punkto tik 
atstovais, 16 greituoju 

valandų po revoliucijonie- 
rių pasitraukimo iš tam 
tikrų apylinkių.

Susitarta dėl konferenci- 
i jos per tarptautinį Raudo- 
Į nąjį Kryžių, kuris sakė 
kairieji taipgi įteikė laiš
kus perdavimui J.A. Vals
tybėms, Rusijai. Anglijai ir 
Prancūzijai. Laiškai, kaipo 
politiniai, bus EAM sugrą- 

• žinti.

LONDONAS, sausio 22.— 
Vokiečių armijos radijo 
šiandien atsišaukė i visus 
vokiečius prisidėti prie šio 
“švento karo už laisvę,’’ ru- 

dasivarius iki 
šešias valandas 

traukiniu n u o

Pradeda Priešintis Wallace Paskyrimui
WASHINGTON. sausio 22. 

— Prez. Rooseveltas šian
dien nominavo Henry A. 
Wallace į Prekybos Sekre
toriaus vietą, šeštadieny 
Prezidentas pareikalavo Sek 
retoriaus Jes3e Jonės rezig
nacijos, sakydamas. kad 
Wallace tos vietos prašė ir 
jo nuomone, jis turįs ja 
gauti.

Šen. George (Dem., Ga.) 
tuoj pradėjo žygius, kad 
atimti iš Wallace kontrolę 
skolinimo ir finansų agen
tūrų. Jis pasiūlė federalinę 

; paskolų agentūrą padaryti

atskiru ir neprikjausomu 
valdžios biuru.

Jau buvo žinoma, kad 
Rooseveltas nominuos Wal- 
lace Prekybos Sekretoriaus 
vietai, bet buvo manyta, jog 
jis paliks JOnes kaipo Re- 
construction Finance Corp. 
ir kitų skolinimo agentūrų 
viršininku.

Atsakydamas į Preziden
to laišką, Sekr. Jonės sakė 

f jis nesuderina gautą išgv- 
rimą su nutarimu jį atleisti 
ir pareiškė, kad jis nema
nąs, jog VVallace esąs tin
kamas toms pareigoms.

Berlyno.
Pranešėjas sušuko: “Pra

keikti tie mūsų priešai. Šis 
beširdis. žvėriškas, viską 
užgniaužiąs masinis puoli
mas turi būti sulaikytas ne
žiūrint kainos.’’

Jis reikalavo, kad “kiek
vienas vyras, kuris gali pa
nešti ginklą, arba kas tik 
moka šaudyti” prisidėtų 
prie Reicho gynimo.

Maskvos radijo pranešė 
apie nepaprastą susirinki
mą militarinių vadų Hitle- 

| rio štabe, kad pasitarti dėl 
kritingos padėties rytiniam 
fronte.

Raportai - iš Stokholmo

— - —
sakė didelė dalis rytinės 
Vokietijos apimta panikos, 
ir pabėgėliai skuba į Vo
kietiją iš Danzjgo, Pozna- 

I ui jos ir Vartego. Nežiūrint 
' draudimo keliauti be speci
alų leidimų, raportai sakė 
civiliai bėgi į stotis ir puo- 

i la į traukinius.
Anot Stokholmo, Berly

nas apipiltas visokiais de 
kretais. Naminė armija, 
Volkssturm. buvusi pašauk
ta, apginkluota ir išsiųsta į 
rytus.

Savo pranešimuose nami
niam frontui naciai neban
dė nuslėpti, kad “išmušė 
didžiausio pavojaus tėvynei 
valanda.” ir pirmą kartą 
prisipažino, kad pats Berly- 

! nas gręsiamas.
Vienas pranešimas iš Ber 

no sakė Berlynas skubiai 
| evakuojamas, bet iš niekur 
kitur nėra patvirtinimo tai 
žiniai.

I

Naciai Sakosi Jie 
Nudėjo Devynis Laivus

LONDONAS, sausio 22.— 
Vokiečių aukštoji komanda 
šiandien sakė jų submari-; 
nai nuskandino šešis sąjun
gininkų laivus konvojuose 
ir tris konvojų lydinčius ka
ro laivus. Naciai nepasakė, 
kada tie laivai buvo nuskan' 
dinti.

KALENDORIUS
Sausio 23 d.: Šv. Raimun

das ir Švč. P. Marijos Su- 
žiedctuvčs; senovės: Vada- 
maras ir Tautvile.

Sausio 24 d.: šv. Timo- 
tieius; senovės: Rainis ir 
Vende.

ORAS
Giedra. Gąl truputį šil

čiau.
a
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LAIDOTUVES N
Sausio 9 d. buvo laidotu 

vės Bertha Muliekaitis, i. 
Lowell, Mich., kuri mirė sau 
šio 5 d. Muliekaitienė po 
pirmu vyru buvo Paulins- 
kienė, turėjo daug pažįsta
mų. Paliko liūdėti vyrą Juo
zą, dvi dukteris, vieną sū
nų Geo. Paulinksą, armijoj/ 
ir tris anūkus. Palaidota 
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos kapuose.» (

Sausio 11 d., 9 vai. ryto 
buvo gedulo pamaldos už ži
nomą seną gyventoją ir biz
nierių Joną J. Barštį, kuris 
mirė sausio 7 d., po ilgos ir 
sunkios ligos. Velionis buvo 
69 m. amžiaus, gimęs Lie
tuvoje. Čionai išgyveno apie 
46 metus. Per 38 metus, su 
broliu Domininku, turėjo 
mėsinyčią ir grosernę prie 
W. Leonard St. Priklausė 
prie Šv. Jurgio, ŠŠ. Petro 
ir Povilo, Holy Name dr-jv 
ir LRKSA. Paliko liūdėti 
žmoną Petronėlę (kuri taip 
pat ilgas laikas serga), du 
sūnus: Dennį Detroite ir 
Leo čionais: vieną dukterį 
Mrs. Shelton Doane (Regi
na), tris anūkus ir brolį Do-

mininką. Palaidotas ŠŠ. Pet 
ro ir Povilo parapijos ka
puose.

Kazimieras ir Agnietė 
Balčiūnai (Balkon) gaVo ži
nią. kad jų sūnus Seaman 
John Balkon susižiedavęs 
su Virginia Paulsen, dukte- 

i rim Mr. ir Mrs. Č. Paulsen 
nuo 4th St. John dabar yra 
V-12 skyriuj, Worcester Po- 
lytechnic Institute,. Worces- i 
ter, Mass. Jo brolis Charles 

• taipgi karo tarnyboj.

KARO AUKOS

I

------ -  v - - — -

Atšaukta dar trys
VVashington, D. C. — Pik 

J. Monroe Johnson, Apsaug. 
Transportacijos Įstaigos di
rektorius, praneša, kad at
šaukti dar trys suvažiavi
mai, turėję įvykti šių metų 
pradžioje. Taip pasielgta iš
davoje minėtos įstaigos pa
geidavimo vengti kelionių 
karo metu. Tokiu būdu, su- 
dėjus su 1944 metų atšauk
tomis konferencijomis, ma
tyti, kad iš viso atšaukta 
183 suvažiavimai. (OWI)

1944 melai
VVashington, D. C. — Ka

ro Gamybos Vadyba išleido 
metų gale 1944 metų karo 
gamybos darbo nuopelnų i 
sąrašą, šitaip apibudinda-’

ma:
“Darbo nuopelnai 1944 

metų karo gamyboje buvo 
įsidėmėtini; 1945 metų nuo
pelnai bus irgi neabejotinai 
verti paminėjimo.” (OVVI)

Prisiminus
a. a, Kazį'Dryž?

Karo Biuro žinios rodo 
didelį skaičių jaunuolių su
žeistų, užmuštų ir dingusių 
karo laukuose. Tarp jų ir 
du jaunuoliai iš mūs para
pijos :„Pf c. Joseph žemaitis, 
dingęs gruodžio 16 d., kur 
nors Vokietijoj. Jo brolis 
Victor, firemen 1-C., taipgi 
karo tarnyboj, dabartiniu 
laiku kur tai ant vandenų.

Čionais labai šilta, ir tai 
ne eras”, rašė jaunuolis Pfc. Į 
Edvvard J. Kazelskis savo 
žmonai, buvusiai Esther Ku 
biak prieš kelias dienas. Da 
bar gauta žinia, kad ir jis į 
dingęs kur nors Vokietijoj 000. Su skolos bei kitų lėšt 
gruodžio 22 d. V. M. K.„ .... -—

Įėję amerikiečiai į St. Les miestelį, Be'gijoj, gatvėse 
rado krūvas lavonų civilių žmonių. Pasirodė, per ameri
kiečių bombardavimą naciai buvo juos iš slėptuvių išva
rę į gatves, kad žūtų ir taip paliko. (Acme-Draugas tele- 
photo)

bet skolas buvo net $160.- 
000. Atmokėjimas tiek sko
los per trumpą laiką paro
do, kokią pažangą Aušros 
Vartų parapija daro. K.

: *
Eiti tiesos keliu ir ieš-'

AKIMS!
m gyveni-

jų. . i-slami Išeg- 
mod'-raiškiausia 

regėjimo mokslas

Bukite Malonus 
SAVO

Parapijos 
gyvenimas

VVorcester, Mass. — Auš
ros Vartų bažnyčioj sausio 
7 d. per visas mišias kleb.
kun. K. Vasys išdavė meti- koti jos svarbiau, negu vien 
nė parapijos atskaitą. tik kalbėti tiesą.

Pajamų buvo net $33.470.- 
61. Parapijos skolos atmo
kėta per 1944 metus $20.-

išlaidų iš vi-
Lie-
1945

Skeibkitės “Drauge”
I
i

10,000 BONKŲ
DEGTINES 
BRANDES 
RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDLALŲ

• KRURNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE

»*

NATHA S
KANTER 

“Lietuviška*
Žydukas”

3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

*

Vasario 7 d. sueis lygiai 
du metai, kaip vietos žymus 
veikėjas Kazys Dryža atsi
sveikino su šiuo pasauliu ir 
prie sosto Praamžiaus visa- 
to Kūrėjo apturėjo atlygi
nimo vainiką, užpelnytą už 
nenuilstančią veiklą taip 
Lietuvos labui, kaip ir Ka 
talikų Bažnyčias garbei.

Jau du metai, kai neto 
kom mūs pažibos, kaip a. a 
Kazys Dryža buvo nuvežtas 
į kapus ir padėtas po ve
lėna, kad lauktų žodžių, ku
riais Dievas šauks kiekvie-; 
na prisikelti.

Gaila Dryžos, gaila gere 
draugo, gaila veikėjo, kuris 
tiek daug veikė Lietuvos la
bui ir Ęatalikų Bažnyčiai: 
ne tik veikė, bet ir rėmė'

savo skatiku, nuolatos ii 
duesniai. Net ir tą . dieną 
kada mirė, tris syk buvG 
bažnyčioj.

Sukakties proga pagerb- 
kim mūs buvusį žymų vei
kėją, nes jis ne veltui gy
veno šiame pasaulyje.

K. Vidikauska-

Minėsim Vasario 16
Vietos veikėjai jau turėjo 

susirinkimą, kuriame nutar
ta išvien paminėti Vasario 
16. Paminėjimas įvyks Lie
tuvių Muzikalėje salėje, va
sario 18 d., 2 vai. popiet.

Bus ne tik graži meninė 
programa, bet ir žymūs kal
bėtojai. Čia jau yra apsigy
venęs kap. P. Labanauskas 
kuris, be abejonės, bus vie
nas kalbėtojų. Be to, atvyks 
iš Washingtono Lietuvos at- 

> stovybės valdininkas Kajec-

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

nes

atmokė j imu,
so susidarė S33.150.18. 
ko parapijos kasoje 
metams $320.43.

Pajamos rekordinės,
niekad per visą parapijos 
istoriją nebuvo tiek. Skolos 
dabar lieka tik $75.000. Ki-♦
tiems atrodo didelė skola.

I

i

Tel. YASds 4S41

I. RIMDZUS, D. C.
LHEROPRAKTORIUS

19 Mėty Patyrimo

1649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
šeštadieniais visa diena.

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

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praš li

ną visą akiu įtempimą.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a- m. iki 8:80 p. ra.

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

Komiteto sekretoriui
tu

kas.
P. Pūkas yra gavęs šio 
rinio telegramą:

•‘Vasario 16 Lietuvos 
stovas Žadeikis atvykti
galės, bet gi ponas Rajec
kas atvyks. Atstovybė.”

K. V.

at-
ne- i

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame TAikrndžiua, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Raiomas Plunks-

! Turime didelį 
j ir gerą pasi-

t
I
i 
i
!

nas ir įvairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Ateikite šiandie!

rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų 
Rekordų ir įvairių kitų minti, 
kalių daiktų.

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

IOHN A. KASS 
fEVVELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC
! 1216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

I

RCndin

FURNITURE COMPANY
, 2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

SpriDffflDlal
Matracai

Mūsų pačių padirbti 
PARLOR SKTAI — su 
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
padarytas 
perdirbtas ir 
kaip naujas. ‘ -yr-: , ",

Telefonas SEEf.EY 87fiQ

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS—CliB. pK0GKAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,2^

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A venų® 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vaL ryto ūd 8 vaL vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel VTRgtaia 0038 
Rezidencijos TeL: BEVer’y 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

I\HJ l\ I Irį. IIUU U> M J 7 ■ I f sekmad.
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
-------------------- ----------------------------------------------------------

*

DR. BIEŽIS

i

rTri. CAN ai 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd. i 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ® 
fckmad, Trečiad. ir Šeštadienių 

vakarais ofisas uždaryta^ 
REZIDENCIJA

8241 VVest 66th Place i
TeL REPublie 7868

S

iTlAPGLTIZ
'i7TR.NrNT1BT.TS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAfiTIS, ĮSTEIGTAS RA L. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
feęy SEKMADIENIAIS — nuo 1
ĮpĮg-1' 11d 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — ano 
? 9:30 vai. vakare.
ĮggHF EXTRA PROGRAMAS Penk
[Sy tadieniaia nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242

7

Tre.’ltdtenlo ir Srftadienln vakarai. 
Ofisas yra uždaryta..

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. 
donąjl Kryžių.

Rau-

Nieks negali mus 
minti, išskyrius mus pačius.

paže-

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 665J 

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

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

a 6 iki 9 vaL vakare.

bL YABds 3144 J
DR. Y. A. ŠIMKUS 

w We< SStTstZrt 
▼aL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

1

Skaniausia duona yra toji,
kurią uždirbame savo rauko 
mis._____ 7

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasetes nuo 2:00 M 8.-00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

tr Penktadieniais
VaL: 16-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M.

3147 S. ITalsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniai*
V&lajjdo*; 3 p. p. iki g vak.

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8155 So, Kedzie Avenue 

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

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 1
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDway 2880

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

✓

*

DR. EMILY V. KRUKAS
• GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TaL LAFayette 8210

Rm- Tek REPublie 0054
Jelg-11 neatsiliepta — 
Sauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-8 vai. popiet * 

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir talpai 

Sekmadieniais pasai sutarti.

J

I,»

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamii 
klaa. (Jabtankkte)

/

*
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Š“ D R A U G O ”
DARBŲ SKYRIUS gg FN “ T K I IT^N D 1/1 I 

iiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimii DZENITORKŲ 
“DRAUGAS” HELP VVANTED
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 0488-9489

VALYMO DARBAI 
—DĖL—

HEI.P VVANTED — VYRAI

Reikia
VYRŲ

★ ★
4 F KLASĖS IR KITŲ
TAIPGI MOTERŲ

KURIOS NORI LENGVĄ

KARO DARBĄ
PRIE

Valandoms: 
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

ALUMINUM CASTINGS
★ ★

INSPEKTORIŲ IR TRIMMERS 
CHIPPERS IR DARBININKŲ 

Mes mokam laike jūsų lavinimo.; 
Gera mokestis su viršlaikiu.

Dienomis ir Naktim

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI REIKIA

Su 10% bonų dirbant naktimis. 
PRAMONE SF PO KARO 

DARBAIS

2742 W. 36th PLACE

D!KNRASTIS DRANGAS, CHTCAFJO, TCETNOTS

SUŽEISTIEMS KAREIVIAMS Į PAGALBĄ

HELP \VANTED

MOTERŲ

Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY

Žvalgo Žvilgsniai
SEIMELIS

Vyčių Chicagos apskrities 
seimelis arba konferencija, 
Dariaus ir Girėno salėje, už
vakar tikrai buvo įdomi ir 
gyva. Reik pasakyti, kad 
James Cherry, seimelio pre- 
zidijumo pirmininkas, tik
rai sumaniai vedė diskusi
jas, kurios buvo labai gy
vos ir įdomios.

Chicagos vyčiai turi tik-į 
rus, nuoširdžius prietelius 
kun. Juliaus Grinio ir kun. 
A. Linkaus asmenyse. Mato
si, kad kun. Grinius yra nau 
jai gimstanti Vyčių dvasia. 
Kun. Linkus nepaprastai 
reikšmingą referatą paskai-

|

šia buvo senieji Marijonai 
atvykusieji iš Lietuvos. Ma
tosi, kad Amerika ir Mari
jonai turės atsilyginti su 
Lietuva siunčiant' jai Ame
rikoj išauklėtų kunigų. Ma
rijonai tokius misijonierius

, dabar auklėja Hinsdale, III., 
seminarijoje.

I KONCERTAS

Susirinko pilna salė vyčių 
ir JŲJŲ prieteliai.

A-l TOOL & DIE MAKERS 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

MINNFAPOLIS 
HONEYWELL 

4737 W. Division St.

Employment Ofison Moterims
Street Floor

)9 W. VVASHINGTON 
CHICAGO

ST.

Raudonojo Kryžiaus tarnautojos atgabentos j Prancūzijos uostą iššoka iš iškėlimo 
laivelių ir skubinasi prie kito transporto, kuris jas nuveš j frontą padėti sužeistiems 
kareiviams. (Acme-Draugas telephoto)

I

BANKIETAS

DIRBKITE PRIE

G I R L S 
General Offiee VVork 

T Y P I S T S
GRINNELL CO.
4425 So. Western Avė.

Pianistas Vytautas Bace
vičius sekmadienį koncerta
vo Kimball Hali. Pilnutėlė 
salė klausėsi jo meniško 
koncerto.

SVARBIŲ DARBŲ
Svarbioj Pramonėj
BRAKEMEN — SWITCHMEN 

LOCOMOTIVE FIREMEN 
MEKANIKU ir PAGELBININKŲ 

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis. Pastovus Darbas.
MOKESTIS LAIKE MOKINIMO

Atsišaukite sekančiai:
ROOM No. .318

500 W. MADISON ST.
CHICAGO &

NORTH VVESTERN RY.
.-—JI--------------------------------------------------------------

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
Siuvimo Mašinoms

Operatorių 
Cafeteria Darbin

k

★ ★

KARO DARBAI
★ ★

ATSIŠAUKIT Į

ELECTRO-MOTIVE
DIVISION

GENERAL MOTORS
CORPORATION

5th STREET IR JOLIET RD.

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

DĖDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

★ ★

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Dženitorkų
. ★ ★ ★

Neapleiskime savo tarnyboje 
vaikinų dabar!!!

Dirbkit už gerą mokestį ir 
bonus

UNIFORMOS DUODAMA
Dykai Busais Patarnavimas

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 VZ. 66th ST.

šeimų. Tai ypač 
komisijų prane-

veteranų našlės!

PORTSMOUTH 6277

MAILING VVORK
Severai women to check mailing 
lists and enclose, fold, sort mail. 
Good nay pleasant surroundings. 
INQUIRE FOR MR. HASTINGS

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

MOTERŲ
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 

IR ASSEMBLERS
— Taipgi —

DRILL PRESS OPERATORIŲ 
IR SPOT VVELDERS

PUIKI MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI

Kiek PIECE WORK ir BONAI

MATYKIT MR. SCHULTZ, JR.

NAGEL-CHASE 
MFG. CO. *

2811 N. ASHLAND AVĖ.

RFAL ESTATE FOR SALE

I

PARSTDT’ODA — 2 aukštų mūro 
namas, 3 fktai. karšto vandens Ši
luma, mūro Rara džius. Mažas jmo- 
kėjimas, balansą lengvomis sąlygo
mis. Arti 72nd ir Maplewoo<l. At
sišaukit prie — JOS. M. MOZERIS, 
3236 S. HAT.STF.D ST., Tol. CAL- 
umet 41 IS.

Iš pastarojo Dariaus-Gi
rėno posto susirinkimo pa
sirodė, kad legionieriai daug 
veikia palengvinimui vete
ranų ir jų 
pasirodė iš 
Šimų.

Šio karo
gaus $35 ir daugiau į mė-į 
nesį iš valdžios, taip pat po 
kelis dolerius už kiekvieną 
vaiką.

Veteranai, sugrįžę iš ka
ro, norėdami gauti kompen
saciją už sužeidimą ir ne
sveikatą, tuojau turi paduot 
reikalavimus išpildant apli
kacijas. Reikalavimai bus 
geri jeigu juos priduos į du 
metus po karo pabaigos. Po 
to, gal bus pervėlu.

Tam tikslui Dariaus-Girė
no postas turi įvairias ko- 

į misijas, kurios patarnaus| 
veteranams ir jų šeimoms, j 
Community and War Fund 
irgi turi Veterans Informa- 
tion Center, 105 W. Adams 
St. Kreipiantis pas lietuvius 
legionierius, ar į centrą, už 
patarnavimą nereikia mokė
ti.

Praeito karo veteranai, 
sugrįžę į civilį gyvenimą tu
rėjo susiorganizuoti, patir
ti ir viską sužinoti. Dabar 
tuo patyrimu nori pasida
linti su iš šio karo sugrįžu
siais. Patartina visiepis šio 
karo veteranams Chicago ir 
apylinkėj prisirašyti prie 
Dariaus-Girėno posto, kad 
galėtų pasinaudoti tuo visu 
ir palengvinti savo naštą.

J.J.

VYRAI TR MOTERYS

X

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

DARBININKU
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

Vyrų — Moterų
PATYRIMO NEREIKIA

HARLICH MFG. CO. 
1417 W. Jackson Blvd.

Prašome visus Brighton 
Park lietuvius ir , apylinkės 
lietuvius, prijaučiančius tam 
darbui, atsilankyti į para
pijos salę sekmadienį sau
sio 28 d., 5 vai. vakare.

O. V.

Ei, sesutės, šen į 
darba, o. broliukai, 
čia j talką

Brighton Park. — Ryšium 
su BALF 6-jo skyriaus ruo
šiamu vakaru, teko aplan
kyti vienur, kitur lietuvius 
Mažai kas atsisakė -pirkti 
tikietus ir nežadėjo daly
vauti vakare. Bet buvo ir 
tokių, kurie atsisakė. Prie
žastis padavė labai menkas.

Atsiminkime, mūsų tėvų 
žemė apgyventa žmonėmis. 
Taigi, jiems reikia maisto, 
pastogės, apdaro...

Stokime visi į darbą, kas 
tiktai jaučia savo gyslose 
tekantį lietuvišką kraują. 
Atjauskime mūs brolius ir 
seseris tremtinius, neteku
sius pastogės, gyvenimui 
vietos, išsaugojimui gyvy
bės, bėgančius į įvairius 
kraštus, per vandenynus, be 
maisto, be apdaro.

Stokime visi į BALF ten, 
kur kam patogiau. Jo sky
rius veikia ir Brighton Par
ke.

Sausio 28 d. mūs skyrius i 
rengia smagų susipažinimo 
vakarą, kurio programoj 
bus komedija, kalbos, dai
nos, o po visam šokiai ir 
pasilinksminimas.

Iš Ateitininkų 
draugovės

I ' Sausio 14 d. įvyko Atei
tininkų draugovės susirinki
mas, į kurį atsilankė nema
žas būrys narių. Nors drau
govė dėl karo ir labai nu
kentėjusi, nes didele didžiu
ma vyrų pašaukta prie gink
lo, tačiau likusieji tęsia sa
vo darbus, štai neseniai lo
šėjų grupė, Ciceroje atvai
dino juokingą komediją ir 
pasižadėjo išpildyti šokių 
programą “Draugo” koncer 
te sausio 4 d., Sokol Hali ir 
vasario 18 d. Gary, Indiana 
minint Lietuvos nepriklau
somybės 27 metų paskelbi
mo sukaktį. Tėvų Marijonų 
Bendradarbių vakarienėj 21 
d. sausio, šokių mokytoja 
S. Samaitė rengia vien tik 
mergaičių grupę, kuri pasi
rodys su lietuvių tautiniais 
šokiais.

9

Draugovė nepamiršta ir 
savo narių tarnaujančių ka
riuomenėje. Kalėdų šven
tėms, pasiuntė jiems dova
nėlių už kurias gauta ir pa
dėkos laiškai.

Taipgi draugovė prisidėję 
prie Katalikų Federacijos 
Chicago apskrities ir išrin
ko atstovais — kun. K. Ba
rauską ir A. Daugirdą.

Koresp.

REMKITE “DRAUGĄ”

UŽ YPATINGĄ VĖLESNIO 
Modelio, Mažai Išvažinėtą

VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS !
------★------

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu i Jūsų namus pasita

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRAWFORD 8111

TT. Marijonų Bendradar
bių draugija minėjo Marian 
Hills Seminary dešimts me
tų sukaktuves užvakar Mar
ąuette Park parapijos salė
je. Susirinko kupina salė se
minarijos prietelių.

Per dešimts metų laiko iš 
seminarijos išėjo suvirš 30 
kunigų: 25 marijonai ir "» 
pasauliečiai.

Seminarijos įsteigimo d va

J

Reik pasakyti, kad kiek
vienas koncerto klausytojas 
džiaugėsi tokiu dideliu lie
tuvišku talentu, kuris taip 
žavėjo visus. Sasnausko cho
ras labai šauniai pasirodė 
toj pačioj programoj.

Pianistas Vytautas Bace
vičius išleido labai graįų 
albumą lietuviškų šokių; ga
lima įsigyti pas prof. A. Po
cių. Kiekvienas geriau išsi
lavinęs pianistas turėtų tu
rėti kopiją šių lietuviškų 
šokių. Žvalgas

PARYŽIUS.— Alton Sma-

lley, karo korespondentas, 
buvo sužeistas mortar ske
veldros sausio 4 dieną, arti 
Julich, Vokietijoje, apie tai 
pranešta sausio 18 dieną.

%
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ta the line of 

. Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART

•
For appointment call —

REPUBLIC 6051

J

%

Namų Taisytojas 
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

%

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ

• v. icių
BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS .

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STAND ARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

AND
LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO

1

4192 Archer Avė
JUSTTN MACKUAVICH.

Virginia 1141
Pres. and Mgr.
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kės yra lietuviškos. Ūkininkai ligi pat šiol tarp savęs 
lietuviškai kalbėdavo.

Kas iš mūsų nėra girdėjęs apie Žalgirį (Tannenber- 
gą), apie garsiuosius senovės Lietuvos kariuomenės mū
šius ties Žalgiriu, kuriuose 1410 metais, Didžiajam Vy
tautui vadovaujant, buvo supliekti vokiečiai kryžiuo
čiai ir tuo sulaikyta teutonų veržimąsis (Drang nach 
Osten) į rytus.

Taigi, lemiamieji mūšiai dabar eina tose vietose, ku
rios yra artimai surištos su lietuvių tautos praeitimi.
*

Vėliausieji ALT žygiai
SVEIKINO PREZIDENTĄ

★ ★VAIDILUTĖ *

TĖVIŠKĖ ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA

PASIRUOŠĘ PRIEŠĄ 
SUTIKTI

Pinigus reikią, siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.1 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 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, rašomąja 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.

Prezidento inauguracinė kalba
Sausio 20 d. įvyko Prezidento F. D. Roosevelto inau

guracijos iškilmės ketvirtam prezidento terminui. Iš
kilmės buvo vienos iš paprasčiausių. Jose vyravo rim
ta karo laikų nuotaika. Prezidento inauguracinė kalba 
buvo rekordiniai trumpa, tačiau reikšminga.

‘‘Mes amerikiečiai šiandien”, kalbėjo Prezidentas, 
“drauge su savo sąjungininkais gyvename aukščiausio 
bandymo periodą. Tai yra išbandymas mūsų drąsos — 
mūsų ryžtingumo — mūsų išminties — mūsų būtino 
padorumo.”

‘‘Jei šį bandymą mes pereisime sėkmingai ir garbin
gai, mes atliksime istoriškai svarbų patarnavimą, kurį 
vyrai, moterys ir vaikai gerbs visais laikais.

“Kaip aš čia šiandien stoviu, priėmęs priesaiką, savo 
draugų tautiečių ir Dievo akivaizdoje, aš ąinau, kad 
tai yra Amerikos tikslas, kurio mes neužvilsime.

•‘Dienoms ir metams einant,
mes dirbsime teisingai, garbingai ir pastoviai taikai, 
kaip šiandien dirbame ir kovojame visuotinai perga
lei kare.

‘‘Mes galime ir pasieksime tokios taikos.”
Toliau Prezidentas priminė, kad ir taikoje mes ne

galime gyventi vieni. Mūsų gerovė pareina nuo kitų, 
taip kaip kitų tautų nuo mūsų.

Savo kalbą Prezidentas užbaigė reikšmingais žodžiais:
“Visagalis Dievas per daug metų laimino mūsų kraš

tą. Jis davė mūsų žmonėms geras širdis ir stiprias ran
kas, su kuriomis galime smogti galingus smūgius už 
laisvę ir teisybę. Jis davė mūsų kraštui tikėjimą, kuris 
virto kenčiančio pasaulio visų žmonių viltimi.”

“Taip kad mes maldaujame Jo išminties matyti savo 
kelią aiškiai — matyti kelią, kuris veda mus pačius į 
geresnį gyvenimą ir visiems žmonėms — pasiekti Jo 
valia taiką žemėje.”

Reikia pripažinti, kad trumpoje (500 žodžių) kalboje 
Prezidentas labai daug pasakė. Pasakė teisingai, stip
riai ir aiškiai. Dabar Amerika ir visas civilizuotas pa
saulis lauks, kad mūsų Prezidentas, turėdamas dvyli
kos metų patyrimą, turėdamas viso krašto paramą ir 
vyrų jėgomis, ir turtu, ir darbininkų raumenimis, ži
nodamas kenčiančio pasaulio žmonių troškimls, imsis 
vadovaujamo vaidmens kiek karo, tiek tarptautinės po
litikos arenoje, kad visa pilnuma realizuoti savo kal
boj aiškiai ir tvirtai pabrėžtus žodžius — atstatyti pa
saulyje teisingą, garbingą ir pastovią taiką.
★

Mažoji Lietuva - karo laukas
Rusijos armijoms pasijudinus didžiojon cfensyvon 

prieš Vokietiją ir peržengus Rytų Prūsijos sienas, di
dieji dienraščiai mirgėte mirga suvokietintais lietuvių 
miestų, miestelių ir kaimų vardais. Mat, neabejotinai 
Lietuvai priklausančioj Rytų Prūsijos dalyje, mūsų va
dinamoj Mažojoj Lietuvoj eina patys dįdieji ir lemia
mieji mūšiai tarp gausingų ir galingų rusų ir vokiečių 
r.rmijų. Rusai yra užėmę Tilžę, Gumbinę, Žalgirį (Tan- 
nenberg) ir žygiuoja Karaliaučiaus link.

Kam iš lietuvių nežinoma Tilžė, kur “Aušra” ir dauę 
kitų leidinių lietuvių kalba kadaise buvo spausdinama, 
iš kur po Lietuvą slapta plito rusų uždraustoji lietuvių 
spauda. Tilžė ir vietos (Mažosios Lietuvos) lietuvių 

1 buvo lyg sostinė ir veikimo centras. Šio miesto apyliu-

Sausio 19 dieną Amerikos Lietuvių Taryba Preziden
to Roosevelto inauguracijos proga pasiuntė jam nuo
širdų sveikinimą ir linkėjimus. Prie sveikinimo pridė
jo ilgoką, rūpestingai priruoštą memorandumą ginant 
Lietuvos ir kitų Baltijos tautų teisę į laisvą ir nepri^ 
klausomą gyvenimą. Prie memorandumo pridėta kele
tas labai svarbių dokumentų.

Kadangi Prezidentas Rocseveltas netrukus važiuos į 
“Trijų Didžiųjų” konferenciją ir kadangi toj konfe
rencijoj; be abejojimo, bus paliesta ir Baltijos valsty 
bių ateities klausimas, todėl ALT padarytas žygis yra 
nuoširdžiai sveikintinas.

Amerikos Lietuvių Taryba, kaip matome iš to ir ki
tų darbų, ne tuščiais šūkavimais svaido ir ne bereikš
miais pasigyrimais gyvena, bet dirba rimtą ir konKretų 
Lietuvos laisvinimo darbą. < —

Prieš keletą dienų pasiųstąjį memorandumą Prezi
dentui, seks kiti dokumentuoti prašymų raštai, kurie 
bus įteikti atsakomingiems valdžios žmonėms Vašing
tone, kai vasario 15, 16 ir 17 dienomis ten susirinks 
ALT centro nariai, politinė komisija ir LAIC direkcija.

ATSTOVAUJA ORGANIZUOTĄ VISUOMENĘ
Amerikos Lietuvių Taryba, susidedanti iš didžiųjų 

mūsų centralinių organizacijų: A. L. R. K. Federacijos. 
A. L. T. Sandaros, L. S. S., L. R. K. S. A., S. L. A., 
L D. S., Lietuvos Vyčių, Moterų Sąjungos, specialiai 
suorganizuotų skyrių, šimtų draugijų, kalba tikrai stip
rios, organizuotos Amerikos lietuvių visuomenes vardu. 
Reikia neužmiršti ir to, kad ALT darbus stipriai ir nuo
širdžiai remia du lietuvių dienraščiai (Draugas ir Nau
jienos) ; du kartas į savaitę išeinąs “Darbininkas”: sep
tyni savaitraščiai (Garsas, Tėvynė, Amerika, Sandara, 
Lietuvių žinios, Laivas, Keleivis); du mėnesiniai- — Vy
tis, Moterų Dirva.

Atsižvelgiant į tuos faktus, ALT sudaro didelę jėgą 
ir ji kalba milžiniškos daugumos. Amerikos lietuvių or
ganizuotosios visuomenės vardu.

Todėl mes nė kiek neabejojame, kad ALT centro na
rių susivažiavimas Vašingtone vasario 15, 16 ir 17 die
nomis atstos bet kokius paskirų žmonių suvažiavimus, 
nors ir keli šimtai asmenų juose dalyvautų.
A

Atmaina kabinete
Užvakar paskelbti oficialūs laiškai iš Vašingtono, 

kad mūsų vyriausybėje įvyksta stambus pasikeitimas. 
Prezidentas Rcoseveltas, priimtu formalumu, paprašė 
rezignuoti Jesse Jonės iš prekybos sekretoriaus (Sec- 
retary of Commerce) vietos. Jo vieton pakvietė Henry 
\\ ailace, buvusį vice prezidentą.

Jesse Jonės savo laiške Prezidentui pareiškė nepa
sitenkinimo, pabrėždamas, kad Wallace netinka preky
bos sekretoriaus vietai.

Ši atmaina, tiesa, nėra staigmena. Buvo nuo seniau 
jaučiama, kad Prezidentas turės parūpinti Wallace aukš
tą vietą, nes jis smarkiai darbavosi už jį rinkimų me
tu. Tačiau visur manoma, kad jis paskirtas ne ton po
zicijom Prekybos dalykuose jis neturįs patyrimo, esąs 
utopistas.

Taip manantieji apie p. Wallace neklysta. Kiek esa- 
me girdėję jo kalbų ir skaitę jo pareiškimų, matome 
kad jis ištikro yra svajotojas. Jei jis savo laiku Sovietų 
Rusijos ekonominę santvarką pavadino “ekonomine de
mokratija”, tai jis mažiausio supratimo neturi apie tai. 
kas darosi šiandieninėj Rusijoj.

Bet, užėmęs aukštą ir atsakomingą vietą, gal išbus 
iš svajonių, patirs apie įvairių kraštų ekonominę kons
trukciją ir rimtai eis jam pavestas atsakomingas pa 
reigas.
★

i • l

Lietuvos vyskupai

. it

f\
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l
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Šiandien rasite pirmame puslapyje žinią, kuri patvir
tina mūsų pirmesnius pranešimus, kad vokiečiai, besi
traukdami iš Lietuvos prievarta išvežė Vokietijon arki
vyskupą J. Skvirecką ir visą Kauno Metropolijos Kuri
ją su vyskupu Brizgiu. Žymųjį Lietuvos politiką kun. 
M. Krupavičių vokiečiai seniau buvo išvežę į Vokietiją. 
Jis gyvenąs Regensburge. Vyskupas T. Matulionis bu ve 
nužudytas Kaišedoryje. Kas atsitiko su kitais Lietu 
vos vyskupais, ligi pat šiol žiniy nėra.

(Tęsinys) \ 
III

Atėjo rugiapiūtė, skubaus 
be atvangos darbo metas 
lauke. Tuo metu dirbo išsi
juosę visi; net senis Daugė
la išeidavo į lauką pėdų sta
tinėti, o visa namų ruoša 
paliko vienai motinai ir pie
menei.

Nuo saulės patekėjimo li
gi vėlybo vakaro tarškėjo 
plaunamoji mašina, guldy
dama aukso varpas, kurias 
rinko ir rišo pulkas žmonių, 
savų ir samdytų. Ant lau
ko, kur dar taip neseniai 
bangavo gyva javų jūra, ri
kiavosi, kaip kareiviai, ilgos 
rikių eilės ant dygių rugie
nų. Darbo atostogų metu ir 
vakarais skambėjo garsios 
dainos, paįvairindamos tuš
tėjantį dirvų liūdesį mono
toniškai liūdnomis vargo 
žmonių dainelėmis.

Dirbo ir Klemensas, čia 
plaudamas kertamąja auk 
so rugių šiaudus, Kurie pa
klusniai krito nuo tarškan- 

; čių dalgelių kirčių, čia grėbs 
tydamas išdrikusius po ru
gieną šiaudus, čia statinė- 
damas pėdus. Dirbo mielai, 
nejučiomis užsikrėsdamas 
darbymetės ūpu, ir, jausda
mas nekartą didelį nuovar
gį, jautėsi vistik labai ge
rai. Kartais atsiguldavo ant 
ežios minkštoje žolėje po 
sena laukine kriauše, pilna 
aitrių žalių vaisių, kurie, tik 
šalnos pakąsti sutręšdavo ir 
pasidarydavo valgomi. Ma
loni žemės ir pavėsio vėsa 
glostydavo švelniai sušilusį 
prakaituotą kūną, skaisti 
giedra ir tyla liūliuodavo 
jausmus ir nesuvaikomas 
mintis. Gulėdamas žiūrėda
vo į mėlyną dangaus skliau
tą, kuriuo plaukiodavo bal
ti, kaip pūkas, debesėliai, į 
medžio vaisius, kurie laiks 
nuo laiko nuo šakelių ati
trūkę sunkiai nudribdavo; 
žiūrėdavo ir jausdavo, kaip 
tas viskas — ir žolė, ir ja
vai, ir jis pats yra sutapę 
su žeme, kurios sultimis vis
kas gyvuoja. Jam rodydavo
si, kad tam nukritusiam vai
siui taip pat gera gulėti ant 
žemės, kaip gera buvo ir 
ten ant šakelės, kur jis au
go ir noko; rodėsi, kad toms 
į pėdus surištoms varpoms 
taip jau gera ilsėtis ir džiū
ti, kaip gera buvo augti. Že
mės glėbio jėga plastėjo vi
sur — kiekviename gyvyje, 
kiekviename aug m e n y j e, 
kiekviename žmoguje, kurie 
judėjo, triūsė po dirvas.

Kartą susidomėjo tėvu, 
kurs, lazda pasiramstyda
mas. vaikštinėjo tarp susta
tytų rikių; čiupinėjo bejė
giškai nusvirusias, nebegy
vas varpas, įvertindamas jų 
našumą, grožėdamos jų grū
dais. Čia vėl pasilenkdamas 
rinko tarp rugienų išdrai
kytus šiaudus, gnaibė nuo 
jų varpas ir glaudė vieną 
prie kitos į pluoštelį, su mel
de braukydamas sėliais su

grubusiais pirštais dygius 
akuotus.

— Kaip jam?... Kaip jad- 
čia jis, nešiodamas ranko
se savo žemės vaisius, ku
riais visą amželį gyveno? 
Ką mano jis, laikydamas 
kietai savo glėbyje tą že
mę, nenorėdamas jos net sa
vo vaikams pavesti?

Prisiminė jo rimtą, vi
siems uždarą būdą, jo savi
tą pasaulėžiūrą, jo nuomo
nes ir tą savarankišką ligi 
despotizmo jėgą, kurią jau
čia visi ir nekęsdami gal 
labiausiai jame gerbia — 
nuo šeimynos ligi vaikų ir 
žmonos. Ir tą valandą pasi
rodė sūnui tėvas ištikimiau
siu savo žemės tarnu, ku
riai tarnauja per visą am
želį. kaip drausmingai iš- 
mankštytas karys. Jo žemė, 
jo namai buvo jam viskas, 
dėl to ir jo šeimynos garbė 
bei tradicijų pripažinti įpro-

Mūsų kariai kur nors Pra
ncūzijoj tankiame miške pa 
siruošę priešą sutikti. Šie 
kulkosvaidžiai taip smarkiai 
veikia, kad būtinai reikia 
juos vandeniu vėsinti. Tik 
tokiais ginklais galima prie
šas atmušti. Pirkime karo 
bonų, o valdžia parūpins už
tektinai gerų ginklų mūs 
kariuomenei.

čiai — tam jis čia stovėjo 
sargyboje.

(Bus daugiau)

Žmogus skelbia kitų y- 
das, kad tuomi pridengtų sa 
vasias.

T

TONIGHT 6:15 WBBM

MONICA LEWIS
A New Chesterfield 

Singing Star

PA U L BARON’S
Great Orchestra

Your Singing Host 
for Chesterfield

BILL SLATER
Famous Sports Announcer

M
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Prevues of Tomorrow’s Hits
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Ves vyrų jungtinį chorą

Pr. Bujanauskas - Naujalio choro 
vedėjas

BIOGRAFINIAI BRUOŽAI. — DIDVYRIŠKAS DAR
BAS. — NAUJALIO MOKINYS. — MUZIKOS KUR
SŲ PRIŽIŪRĖTOJAS. — DARBUOTE AMERIKOJE. 

‘‘Draugo’’ koncerte daly-.
vaus Naujalio jungtinis vy
rų choras iš Kenosha ir 
Waukegano vadovybėj muz.
Pr. Bujanausko.

Nors ilgesnį laiką buvo Susirinkimas nutarė pada 
pasitraukęs nuo vargoninin- ryti vajų kūdikių drabužė- 
kavimo, muzika '............

Nuo gatvės

MUZIKOS KURSŲ 
PRIŽIŪRĖTOJAS

P. Bujanauskas gimęs Gu
delių bažnytkaimy, Mari
jampolės apskr., kur jo tė
velis buvo parapijos vargo
nininkas. Kun. K. Sakalaus
kas, persikeldamas j kitą 
parapiją, pasiėmė su savim 
jaunutį Praną kaipo augin
tinį. Tai buvo svarbus įvy
kis jo gyvenime. Pasitaikė, 
kad per atlaidus senas za
kristijonas bedegdamas žva 
kės prie altoriaus iš neat 
sargumo padegė popierine;-, 
gėles. Pranukas tarnauda
mas Mišioms, žaibo greitu
mu, užšokęs ant altoriaus, 
numetė- degančias gėles ant 
grindų, kur žmonės jas grei
tai užgesino. Ponija už tokį 
didvyrišką darbą išreikala
vo jam zakristijono vietą.

Tuo tarpu į Šventežerį at
važiavo kun. Šmulkštys, ku
ris organizuodamas lietuviš
kas pramogas, mažai sulau
kė pagalbos iš lenkiško var
gonininko. Šis pastebėjęs 
Prano gabumus muzikoje, 
parūpino, kad imtų pamo
kas pas J. Venckūną, Laz
dijų “vargamistrą”. Po ke
leto metų jau sugebėjo už
imti pasitraukusio Lenko pa
reigas Šventežeryje. Klebo
nas matydamas Prano ta
lentus, siunčia jį toliau mo
kytis pas J. Naujalį Kaune. 
Ten besimokindamas vargo
ninkas o seminarijos bažny
čioje.

Pirkite karo bonus

J. Naujalis tuo tarpu ga
vo leidimą iš rusų valdžios 
atidaryti vargonininkų kur
sus, į kuriuos suvažiavo var
gonininkų iš visos Lietuvos 
Ten P. Bujanauskui teko bū
ti kursų prižiurę to jūmi. Pro 
fesoriais buvo pats J. Nau
jalis, kun. Brazys. A. Kača- 
nauskas ir J. Starka. Po 
kursų Pranas buvo grįžęs į 

I

i

kavimo, muzika 
buvo labai arti 
ir kartkartėmis surengdavo misija jau veikia, 
muzikalinių ] 
1939 m. užėmė vargonininko 
vietą Kenoshoje, kun. Pr. 
Skrodenio vedamoj parap. 
Surengti metiniai koncertai 
gerai pasisekė. Waukeganie- 
čiai atvažiuodavo pagalbon 
ruošiant lietuvių dienas. 
Taip ir užsimezgė Naujalio 
vyrų choras, kuriam P. Bu
janauskas vadovauja ir su 
kuriuo atvažiuoja dalyvauti 
Draugo koncerte, vasario 4’ 
d. N AP

vistiek jam liams. Pirmas “baby show- 
prie širdies er” bus 25 d. vasario. Ko-

Sekite

priešakio 223 So. Pau- 
str. buvo pavogtas

programėlių. Spaudą įr Barcu3 radiją pra

Iš
liną 
dikio vežimėlis.

nešimus. D. Skelbkitės “Drauge”.

MUZ. P. BUJANAUSKAS,
Naujalio choro vedėjas

Šventežerį bet trumpai pa
buvęs ir nenorėdamas tar
nauti rusų kariuomenėje, 
brolio padedamas atvažiavo 
Amerikon. Greitu laiku užė
mė vargonininko vietą Wau- 
kegane, kur išbuvo dešimts 
metų. Ten dirbo ir scenoje 
ir katalikiškame veikimo. 
Pirmininkavo Lietuvių Au
ditorijos pastatyme. Apsi
vedęs Waukegane ir sulau
kęs šeimynos buvo apleidęs 
savo pareigas. Augina tris 
sūnus ir vieną dukrelę.

Žinios iš BALF 
apskrities

BALF apskrities susirin- 
kiman atsilankę kolonijų 
skyrių atstovai rimtai svar
stė Lietuvos žmonių šalpos 
reikalus.

Apskrities pirmininkė, S. 
Barčus, kuri daug tame dar 
buojasi, paprašė N. Gugie- 
nę, centro sekretorę, pada
rytį vėliausius pranešimus 
iš rūbų tvarkymo Brcokly- 
ne ir raštinės vedimo.

Pranešimas buvo gražus. 
Fondo direktoriams 
tik didelė problema su iš
siuntimu drabužių į Lietu
vą. Keliai uždaryti, o pagal
ba labai reikalinga. Mūsų 
valdžia užtikrina, jog siun
tiniai pasieks tikslą, t. y. 
Lietuvos žmones. Nors dra
bužių siuntimui kelių nėra, 
bet rinkimas jų negali su- į 
stoti. . ' J

tg.S

dabar

L

JOS. F. BUDRIK,
ENC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILK 

TeL CALumet 7237

Šv. Tėvas Įspėja
Dėl Kristaus Priešu

VATIKANAS, sausio 22. 
— Kalbėdamas į Marijos 
Dr-jos narius ir diplomatus, 
Šv. Tėvas vakar pareiškė, 
kad “Kristaus ir Jo bažny
čios priešai niekuomet ne
nusiginkluoja, nors jie pa- 
sirodą esą taikingi.”

Draugija, minėjo Popie
žiaus įstojimą į jos narius 
50 metų atgal, kuomet Šv. 
Tėvas buvo 18 metų 
žiaus seminaristas.

am-

Žemės Drebėjimas
NEW YORKAS, sausio 

22.— Fordham universiteto 
seismografistas, Kun. Jo
seph J. Lynch, sakė žemės 
drebėjimas įvyko kur nors 
į šiaurę nuo Kubos.

t

a||a
MARTINAS

ALEKSANDRAVIČIA
Gyv.: 3327 S. Union 
Mirė sausio 21d., 

9:30 vai. ryte.
Gimęs Lietuvoje.

Raseinių apskr., Karklėnų pa
rapijos. Kumpelkių kaimo, 
tnerikoje

Paliko 
2 sūnus 
Eleanor, 
ną; 2 anūkus Dianne ir Ken- 
neth ' “ ~
ir Stanislovą Lukošius; ir ki
tas gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj, 3307 S. Li
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 j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnai, Marčios, An
ūkai, Pusbroliai ir Giminės.

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

Avė. 
1945m„

Kilo iš

A- 
išgyveno 45 metns. 
dideliame nuliūdime: 
Kazimierą ir marčią 
ir Joną Ir marčią O-

Kil AGENTŲ KOMISĄ. 
KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY
SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
m^ntauM. piinĄ patenkinimą.

Didyste Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.štai vienas iš mūsų gruBų 

paminklinių produktų.
DIDYSIS OftaM «r Dirbtuvė: 527 N. WESTEBN AVĖ.

.Netoli Grand AveJ 
PHONE: 8EELEY 6103

2 pusbrolius Benediktą

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Seimo* 

Rankose!

A

-

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 World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

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

I

*

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

A
ELZBIETA KAMINSKIENE 

([«> tėvais Balti iškaitė)

Gyveno 3942 S. Artesian avė. 
Mirė sousio 22 d. Ia4a, 3:16 

vai. ryto, sulaukus senatvės.
Kilo iš Marijampolės ir Ma

rijampolės parapijos, Trakiškių 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 43 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

4 dukteris; Petronėlę t'ratti, 
jos vyrą. Henry ir du anūkus, 
Konstanciją Page ir jos vyrą 
Juozą., Marijoną Reid ir jos 
vyrą Eduardą rr anūką, Anelę 
Venckus ir jos vyrą Juozą ir. 
anūką; 4 sūnus: Antaną ir mo 
terį Uonną ir anūką, Vincą ir 
moterį Peggy ir anūką, St. Ser
geant Joseph, USAAC, ir jo 
moterį Harriet, ir Joną: ir jos 
brolį Petrą Baltušką, ir broli 
ir dvi seseris Lietuvoje, ir pus
brolių ir pusseserių Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, sausio 
vai. ryto 
Kryžiaus 
kurioje jvyks 
maldos 
pamaldų 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Dukterys, Sūuai. 
švogeriai ir švogerkos. Arnikai. 
Brolis. Pusbroliai Ir l*ti—e-e- 
rčs. ir Daugelis Kitų (.lininių 
Ir Pažįstamų.

Laid. direktorius Antanas B. 
Petkus. Telef. Grovehill 0142.

A

PRAŠALINKIT

GALVOS SKAUDI!
Su vienu Garfield Galvos Skaudžiui 

MUtcliu

RAMINANČIU pHlvnrvinlinui kankl- 
nanČio sralvos skaudėjimui nuo įtem
pimo Atate karo laikais, mėčiokite 
(mrfield (ialvoK Skaudėjimo Miltelius. 
Greita* palengvinimu* jum* |

dažnai tik po vieno milte- 
lio. Kainuoja tik 25c už 12,
10c už 4 dozUN. Jūsų x ais- I
tinėse. (Atsargiai: Vartok pagal 
nurodymų ) .

Kasyki! DYKAI IŠ
BANDYMU Garfield 
(i a I vos Skaudėjimo 
Miltelių — taipgi dėl 
Garfield Arbatos, nuo

užkietėjimo, rūkštumų ir “išvalymai vidu
rių.** RAŠYKIT:

GARFIKED TEA CO.,
1 41»t at 3rd Avė., B’klyn 32, N. Y., Dept. K-33

--------★--------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
damas kainas.

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. Western Ave« Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

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—6vaL

REIKALE PASINAUDOKIT

>

MUTUAL FEDERAL
Lafayette 0727

A’

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 10OO K., Nedėlios 
vakare — »:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — f:OO F. M.

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

GARFIELDTEA

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

A

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

25 d. Iš koplyčios 9 
bus atlydėta J šv. 
parapijos bažnyčią, 

gedulingos pa- 
už velionės sielį. Po 

bus nulydėta į šv.

kviečiame

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

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

PASKOLOS
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių

Savinas and Loan Assn. of Chicago

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAE, 3572

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

Telephone YARds 1419

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

Phone YARDS 0781
EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

Split by PDF Splitter



Gražiai pavyko

"Muzikos žinių" koncertas
PUBLIKĄ ŽAVĖJO PIANISTAS V. BACEVIČIUS IR 

SASNAUSKO VYRŲ CHORAS SU SOLISTE GENO-! 
VAITE GIEDRAITIS.

Praeitą sekmadienį Kim- bert su Sasnausko vyrų cho- 
ball salėje, Chicagoje. įvyko ru.
“Muzikos žinių” koncertas. Vytautas Bace'Vičius, pia- 
kurio surengimu rūpinos Po- nistas ir kompozitorius, 
cius. skambino pianu kelioliką ku-

Koncerto programa buvo 
įdomi ir įvairi. Sasnausko 
vyrų choras sudainavo kele
tą dalykų, kur dirigavo mu
zikas Pocius, o p-lė Mary 
Mondeikaitė akomponavo. So 
listė Genovaitė Giedraitis iš
pildė Romany Life — Her-

Banditai nesnaudžia

Va kokie apiplėšimai buvo!
ANĄ DIENĄ CHICAGOJE ĮVYKO ŠIOS RŪŠIES

APIPLĖŠIMAI

Atėmė $125
Isadore Ostar. 52 metų. 

1446 So. Louis avė., Snow 
White skalbyklos vairuoto
jas (iš vežioto jas), 1230 So. 
Pulaski rd., buvo apiplėštas 
prie 1546 So. Sawyer avė. Iš 
jo plėšikas atėmė $125.

* * *

Apiplėšė gatvėje
Melburn Lange. 533 W. 

62nd §tr., pranešė policijai, 
kad du ginkluoti vyrai atė
mė penkis dolerius prie 62-os 
ir Wallace gatvių.

* * «

Pačiupo $136
Maskuotas banditas iš 

restorano, 55 W Washing- 
ton str., pačiupo $136 ir dė
žę cigarų. Jis gąsdino’ketu
ris restorano tarnautojus 
praeitą sekmadienį, kai jie 
atidarė restoraną. Manoma, 
kad banditas per naktį buvo 
pasislėpęs restorane.

Didelė vagystė!

Išplėšia pinigų 
santaupų dėžės

PENKI BANDITAI NUKID-
NAPINO PRIŽIŪRĖTOJĄ 
IR PRIVERTĖ ATIDARYTI 
VAULT

Penktadienį buvo apvog
tos E. H. Rumboldt Real 
Estate Co., santaupų dėžės, 
624 *W. 119th str. Praeitą 
sekmadienį buvo pranešta, 
kad viso netekta $94.566. 
Manoma, kad gali būti ne
tekta, galutinai apskaičiavus 
pinigus ir brangakmenis, 
apie $125.000.

Penktadienį buvo išlaužta 
177 dėžės penkių banditų, 
kurie nukidniapino prižiūrė
toją. ir privertė atidaryti 
vault.

Policija pareiškė, kad ji 
mananti, jog minimą vietą 
apvogė tie patys vagys, ku
rie apvogė Portage Park 
Safe Deposit Co., liepos mė
nesį, 1943 m., kai buvo pa
vogta $236.000.

REMKITE “DRAUGĄ”

rinių. Bacevičiaus skambini- 
,mas visus sužavėjo.

Tenka pasakyti, kad kon
certas gerai pavyko.

Koncerto metu teko ma
tyti daug choristų iš Dievo 
Apveizdos lieuvių parapijos, 

i tai p. muziko Gaubio nuopel- 
' nas.

Baisus įvykis

Nicholas Guerra, 46 me
tų, 2321 W. Harrison str.. 
karo darbininkas, buvo su
badytas kelis kartus praie- 
to sekmadienio naktį. 1:30 
vai., kai jis ėjo iš Western 
avė. gatvėkario, prie Harri
son str.

Guerra, esantis ligoninėje, 
pareiškė Marąuette Park po
licijai, kad negras ir baltas 
vyras ginčijos užpakalinėje 
platformoje. Jis paprašė, 

,kad negras jį praleistų, ir 
negras jį subadė. Guerra 
yra šešių vaikų tėvas.

I
Koi Girdit?

Chicagoje ♦
• I

Rastas negyvas
John Oslowski. 48 metų, 

chicagietis. buvo rastas ne
gyvas savo automobilyje, 
garaže, užpakalyje savo na
mų, 2411 N. Long avė. Ma
noma. kad jį ištiko širdies 
ataka.

♦ * *

39 metai tarnybos
Desk Sergeant John O. 

Slechter sausio 18 dieną 
šventė 63-čią gimtadienį ir 
pasitraukė iš policijos tar
nybos, po 39 metų tarnybos 
— mažiausia 20 metų išbu
vo Maxwell str. policijos 
stoties tarnyboje. Seržantas 
Slechter. 5236 W. Congress 
str.. kurį laiką pailsės ir pas
kui mano eiti karo darban.

* • ♦

Sužeidė žaidžiant
Vito Larucci, 7 metų, 1857 

W. Grand avė., buvo sutrenk
tas automobilio, kai jis žai
dė su sniegu, prie savo na
mų. Automobilio vairuoto
jas sužeidęs vaiką pabėgo. 
Vaikas po trijų valandų vė
liau mirė ligoninėje.

Mrs. Catherine Whyte, 46 
metų. 5345 Dorchester avė., 
buvo aną dieną sumušta ir 
apiplėšta prie 1516 E. 54th 
str. Plėšikas paėmė $2 iš jos 

j rankinuko ir pabėgo.

DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ICETNOTS

METINIS “DRAUGO” KONCERTAS Saloje

Reikia knygų
SEKMADIENI, VASARIO (FEBRUARY) 1 D., 1945 M.

(4:30 valandą popietų)

i

!

į

Dalyvauja — NAUJALIO JUNGTINIS VYRŲ CHORAS
(IŠ WAUKEGAN, ILLINOIS ir KENOSHA, VVISCONSIN)

— Dalyvauja Taipgi —
. ~ -r — -«***■ ------------------------——- ............<3

SYLVIA SABONIS-McELROY, Pianistė, RENALDAS LEIVA, Smuikininkas 
ADELĖ DRUKTENIS, Dainininkė, ir — 

ATEITININKŲ DRAUGIJOS ŠOKĖJAI ir DAINININKAI!

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

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

“Draugo? koncrtai kasmet patenkina visus lankytojus ir šiais mė
liais geriausios ir naujausios menjškos jėgos bus perstatomos visuomenei.

Rezervuokite Vasario (Feb.) 4 d., 1945 m., “Draugui” ir‘jojo meti
niam koncertui, Sokol Salėje.
___ _______________________________________________________________■ ________________________________________________X_______________________________________________________________________ ____________________

TIKIETŲ KAINOS: Rinktinis Skaičius, po $1.50 su Taksais; visi kiti tikietai $1. su Taksais.
Tikietai vien tik šokiams (po koncerto) — po 40c.

SOKOL CHICAGO HALL
2345 So. Kedzie Avė. Chicago, Illinois

t

Įvairūs atsitikimai

Tokių dalykų gyvenime pasitaiko
GYVENIMAS ESTI GANA MARGAS ĮVAIRIAUSIAIS 

ATSITIKIMAIS

Prisipažino!
MISAWAKA. Ind. — John 

L. Seese Jr., 35 metų, South 
Bend karo fabriko prižiūrė
tojas. *ana dieną prisipažino 
pavogęs įrankių už $2.700, 
laike keturių metų.

♦ * »

Už $250,000
MOUNT CLEMENS. Mich. 

— Buvo kilęs Mt. Clemens 
mieste gaisras. Sakoma, kad 
gaisras sukėlęs apie $250,- 
000 nuostolių. Keletą namų 
sunaikino ir sužalojo du 
viešbučius. Gaisras buvo ki
lęs sausio 20 d.

♦ * *

Rado negyvą
NEW YORK. — Mrs. Ger- 

trude Potts. 36 metų, armi
jos oro jėgų kapitono žmo
na, ir Detroit turtingos šei
mos narė, buvo rasta nese
nai mirusi jos apartamente. 
Sakoma, kad ji mirusi nuo 
pečiaus gazo.

U.S. submarinas išgel
bėjo žuvautoji jūroje

HONOLULU. T. H. — A- 
merikos submarinas išgelbė
jo Cestro Elostricino, 64 
metų amžiaus, po to. kai Fi
lipinų žvejys (žuvauto jas) 
plūduriavo 45 dienas maža
me laivelyje, nuo Kauai. Ha
vajų salų grupėje, ir buvo 
vandens srovės nuneštas 
daugiau kaip 2.000 mylių į 
vakarus. Jo maisto atsar
gos: kenuotos salamės ir 
corned beef buvo pasibaigu
sios prieš dvi savaites. Žu
vauto jas buvo netekęs 15 
svarų, bet atgavo svorį pirm, 
negu buvo grąžintas į Oahu.

Apie tai teko sužinoti sau
sio 21 dieną.

MALTOS SALOS KATALI
KAI RŪPINASI GAUTI 
KATALIKIŠKŲJŲ KNYGŲ

VALLETTA, Malta. — 
Nurodydami, kad moralinis 
ir dvasinis atsistatymas yra 
labiau reikalingas, negu me
džiaginis atsistatymas labai 
subombarduotoje Maltos sa- 
lije. Maltos katalikų knygy
no fondas pradėjo angliškai 
kalbančiose tautose visame 
pasaulyje vajų dėl katalikiš
kųjų knygų, kad gavus kny
gų vietoje sunaikintų salo
je knygų, laike karo.

Vyskupas Michael Gonzi. 
Maltos arkivyskupas, davė 
patvirtinimą projektui orga
nizacijos, kuri nori įsteigti 
čia knygyną ir keliaujančius 
knygynus kaimuose.

Jis davė cigarietę, o 
jie atstatė peilį...

Kai Joseph Dobbs. 25 me
tų. 215 E. Chestnut str., bu
vo paprašytas cigariečių 
praeitą pirmadienį anksti 
rytą, jis davė, — bet jis ne
teko $8 dėl savo gailestingu
mo. Jis pareiškė Chicago av. 
policijai, kad trys jaunuoliai 
“rūkytojai” jį pasveikino 
Michigan av., netoli Wacker 
dr., ir paprašė cigarietę. Kai 
jis pasiūlė savo pakelį, jie 
grąsino jam su peiliu ir pa
ėmė pinigus iš piniginės.

Užmiršimas $1,000 at
nešė kaltinimą...

BOSTON. — William B. 
Malicki pranešė U. S. komi- 
sijonieriui sausio 18 dieną, 
kad jis buvęs susijaudinęs, 
kai atvyko į Jungtines Ame-

Į vcdrice - ĮdotnUs 
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Atrodė draugiški, bet

rikos Valsybes iš Europos, 
ir jis užmiršęs pasakyti, kad 
jis buvo paslėpęs $1.000 
plunksnakotyje (rašomoje 
plunksnoje). Malicki, Det
roite gimęs, buvo repatrijuo
tas iš Lenkijos, dabar gyve
na Bostone su savo žmona ir 
dviem vaikais. Buvo įsakyta 
Malicki sulaikyti dėl . val
džios grand jury. kaltinant 
jį peržengus muito taisyk
les.

Fingel H. Carlson, 2313 
Lincoln avė., susitiko du vy
rus taverne, ir tie vyrai at
rodė gana draugiški, bet jie 
pakeitė savo būdą po to. kai 
jis pakvietė juos į savo na
mą. Jie atėmė iš jo $60. ran- , 
kinį laikrodį, už $30 vertės, 

, ir čekių už $35. — jis pra
nešė Houson avė. policijai.

Be kelnių pabėgo
John Swieciski. §47 N. 

Hoyne avė., buvo nugaben
tas į kauntės ligoninę gydy
ti nuo susipiaustymų, ku
riuos jis gavo, kai jis įspyrė 
į grosernijos stiklines duris. 
1701 Division str. Jonas pra
eitą pirmadienį anksti rytą 
pabėgo pro langą, bet paliko 
savo kelnes.

Ugnis garaže
American Giants garaže, 

5900 Wabash avė., buvo ki
lęs gaisras nuo aliejaus kai- 
tintuvo peršildymo. Sakoma, 
kad ugnis sukėlė $5.000 nuo- 

jstolių. JjJ

Iškrito
John Struile, 47 metų. 

1400 E. 65th str.. mirtinai 
susižeidė praeitą sekmadie
nį, kai jis iškrito iš antrojo 
aukšto savo namo į gatvelę, 
plaunant langus. Jis mirė ne- 

I užilgo. į

Kai moteris pabudo, 
rado vagį

A s?.us. 22, 1945

Mrs. Marie Gadeyne, 30
metų, 75 E. Walton pi., ra
do savo apartamento antra
me aukšte vagį, kai ji pabu
do. Įsibriovėlis ją ęertrenkė 
ant grindų, ją apspardė ir
pabėgo per langą. Ji prane
šė, kad $5 buvo dingę iš jos
rankinuko. Praeitą sekma
dienį policija ieškojo vagio, 
kuris buvo įsibriovęs į na
mą.

Ištraukė lavoną
Iš Chicagos upės, prie 

1155 Cermak rd., buvo iš
trauktas lavonas. Jis atpa
žintas iš Sočiai Security kai
po John Andurski. Maxwell 
stoties policija pareiškė, kad 
vyris buvo nuo 45 iki 50 me
tų amžiaus, ir svėrė nuo 160 
iik 180 svarų.

X Elzbieta Kaminskienė, 
dainininko A. Kaminsko mo
tina, gyvenusi adresu 5942 
S. Artesian Avė., vakar po 
antro širdies atako mirė. 
Dainininkui ir jo žmonai vei 
kėjai Donnai, mūs dienraš
čio korespondentei, reiškia
me užuojautos.

X Šį vakarą,, antradienį, 
Hamilton Parke, prie 72 ir 
Normai Blvd. koncertuoja 
žymus lietuvaičių choras, 
Alice Stephen Singers. Pro
grama labai turininga, bus 
ir lietuviškų dainelių. Vis
kas prasidės 8 vai. vak. Nė
ra jokios įžangos.

X Aušros Vartų parapi
jos metinis susirinkimas 
praeitą sekmadienį praėjo 
kuo gražiausioje nuotaikoje. 
Parapijonai, džiaugdamiesi 
parapijos medžiagine ir dva
sine būkle-, pažadėjo dabar
tiniam klebonui kun. M. Jod- 
kai. MIC., šimtu nuoš. pa
dėti visuose parapijos dar- • 
buose. Visas komitetas pa
liko senas ir darinkti dar 
du nauji: A. Povilauskis ir 
B. Papšys.

X L. Vyčių Chicago aps. 
konferencija praeitą sekma
dienį pasisekė geriau, negu 
tikėtasi. Jaunimo ir organi
zacijos veteranų buvo virš 
poros šimtų įvairaus luomo 
ir profesijos. Padaryta svar
bių nutarimų, iš kurių ypač 
žymėtinas — kuo greičiau
siai daryti žygius įsteigimui 
nuosavo centro (namo), ku
ris atsakytų visiems jauni
mo reikalavimams. Tam tiks 
lui fonde apskritis jau turi 
virš $1,000.00. •

X Pianistas-Kompozitorius 
V. Bacevičius “Muzikos ži
nių ’ ’ sukakties koncerte, 
Kimball Hali, audienciją su
žavėjo tikrai briliantine te
chnika ir tobuliausiu Scar- 
latti, Liszt, Chopin, Debus- 
sy, La Fala. kaip ir savo 
paties veikalų išpildymu. 
Bendrai, tai pasaulinio mas
to piano maestro. Sasnaus
ko choras, kaip visada, išė
jo taip, kad klausytum, klau 
sytum ir visuomet norėtum 
klausytis.

X Prie Darius-Girėnas 
posto rūmų praeitą sekma
dienį Williš Co. trokas su . 
4000 galionų gazolino susi
dūrė su kitu troku. Visas 
gazolinas pasipylė ant gat
vės. Iššaukti gaisrininkai 
didžiausia paskuba vandeniu 
gazoliną suvarė į vandens 
nuovadas. Tuo metu salėj 
buvo L. V. Chicago apskr. 
konferencija ir prie salės 
ilga eilė stovėjo automobi
lių. Bijota didelės nelaimės.

X ARD 6 skyrius iš Bri- 
ghton Park ruošias prie di
delio darbo būsimam “Drau
go” koncerte, vasario 4 d., 
Sokol Hali. Skyriaus veikė
jos turės progos ne tik su 
svečiais pasimatyti, susipa
žinti, giminių susirasti, bet 
ir “Draugui” naudos pada- 

i ryti.
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