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HITLERIS PRIMINE APIE VOKIETIJOS BAISU LIKIMĄ’t

Užėmė 3 Myliu Dali Siegfried Linijos; 
Pietuose Alijantai Apsupa Colmar

PARYŽIUS, sausio 30.— 
Amerikos 78-toji divizija 
užėmė trijų mylių dalį Sieg
fried linijos netikėtam puo
lime per gilij sniegą Mons- 
chau miške, tris mylias Vo
kietijos gilumoje.

Tas puolimas įvyko į šiau 
rę nuo išlyginto įsiveržimo 
Belgijoje, o kiti Gen. Hod- 
ges kariai ir 3-čioji armi
ja prisiartino prie vakari
nės sienos pagal 40 mylių 
ilgio Ardennes frontą.

Naciai traukia dalinius 
Olandijos į rytų pusę.

Šiaurėje JAV 9-toji armi
ja skverbiasi per priešo 
liniją prie Roer upės, nuo 
Linnich iki į rytus nuo Mon- 
schau. ~ '

Prastas oras 
daugiau sulaiko 
kus negu nacių 
sis.

iš

LENKAI ŽYGIUOJA PER SAVO SOSTINE

i

Lenkai kariai, kurie kovėsi kartu su rusais, kad išvaryti nacius iš savo krašto sos
tinės. žygiuoja per karo išaižytas Varšuvos gatves. (Acme-Draugas Telephoto.)

< R_7Q I Autuvai Pirma Piaiičėca Rprlvne SS

Pranešė Naują Obalsi Vokiečiams; 
Sakė Naciai Gaus 'Pergalės Vaisių' 

LONDONAS, sausio 30. Nors nebuvo iš anksto pra
nešta, nacių radijo šiandien po pietų pranešė, kad Adol
fas Hitleris kalbės šiandien paminėjimui pradžios 13-tų 
jo valdymo metų Vokietijoje.

Savo kalboje Hitleris sakė ‘‘baisus likimas" laukia vo- 
i kiečiu, jeigu jie pralaimės karą, bet tvirtino, kad visi 
priešai bus nugalėti ir Vokietija gaus paragauti "perga
lės vaisiu.”

Tarpe kitko. Hitleris padarė apžvalgą jo režimo laiko
tarpio, ir sakė naciai teturėję šešis metus po 1933 m. 
sausio 30 d., kad pasiruošti 
Jis teigė, kad Vokietija per

. savo tikslus.
‘•Aš tikiu į Vokietiją taip,

kaip tikiu į Dievą.” Tai yra ; ei jos sargo titulą. Hitleris 
naujasis vokiečių obalsis, pareiškė, kad jeigu Vokie- 
anot Hitlerio, kuris visą tijoje iki šiai dienai būtų 
laiką niekino Dievą ir Baž- vadovavusi " Versailles dva- 
nyčią. ' šia,”

Fiureris tvirtino, kad vo- Į senai
, J

kiečių priešinimasis buvo 
galimas vien dėlto, kad vo
kiečiams buvo įpūsta “tin
kamos dvasios,” kas reiš-

I kia nacių propagandos.

Į pietus nuo Strasbourgo. 
amerikiečiai ir prancūzai 
kariai perėjo per Colmar 
kanalą ir labiau apsupo Col
mar miestą—didžiausį pran 
cūzų miestą tebesantį nacių 
i ankose. Vėliausi raportai 
sakė sąjungininkai stovi tik 
pusę mylios nuo miesto ru- 
bežiaus.

Trečioji armija pristatė 
didesnę dalį divizijos skers 
Vokietijos rubežiaus ir iš
varė nacius iš Welchenhau- 
sen kaimo.

Berlynas sakė kanadie- 
i čiai smarkiai apšaudo jų 
į linijas rytuose nuo Hol- 
landsch Diep, kuri teka 14 

I mylių į pietus nuo Rotter- 
damo uosto, ir kad britų 
2-oji armija bando persi
kelti per Roer upę 27 mylias 
pietvakariuose nuo Dussel- 
dorfo.
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“puolimams ant Vokietijos.’’ 
tuos šešis metus atsiekusi

Pasisavindamas civiliza-

ir sniegas 
sąjunginin- 
priešinima-

B-29 Lėktuvai Pirmą Riaušėse Berlyne SS 
i Kartą Atakavo Luzon Kariai Šaudė į Moteris

U. S. Kariai Skuba i Manilos Pusę; ; 
Šiaurėje Veržiasi Vis Arčiau Baguio 
LUZON, sausio 30.—Gen.

Mac Arthur pranešė, kad 
daugiav Amerikos karių iš
lipo Luzon saloje, ši kartą 
vakariniam krante, tuoj i 
vakarus nuo San Fernando.

Išlaipdinime neprarasta 
nė vienas karys, lėktuvas ar 
laivas. z

Gen. MacArthur sakė jo 
jėgos žygiuoja gan toli už 
San Fernando.

Šiaurėje, amerikiečiai ver 
žiasi arčiau Baguio. vasari
nės sostinės ir gal būt ja
ponų štabo. Jie atmušė dvi 
priešo kontratakas nepilnai 
15 mylių nuo Baguio.

MacArthur sakė japonai 
neteko 25,000 karių Luzon 
saloje, o amerikiečiai nete- 

armijos šarvuočių ko 4,254. kurių 1,017 žuvo, 
skubiai važiuoda- Japonai anksti sekmadie- 

“ * — -- ' • y • i r-t

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, Luzon. sausio 30. —
šeštos
vienetai, skubiai važiuoda- Japonai anksti sekmadie- 
mi pro užimtą San Fernan- į nio rytą apleido San Fer- 
do pagal siaurą kelią einan- nando ir traukėsi atgal ke- 
tį Manilon, nesulaikomai , liu einančiu į Bataan. Jų 
skuba į Calumpit, tik 25‘bandymas sunaikinti San šiaurinės Burmos sostinės, 
mylias nuo Philippinų sos- Fernando upės tiltą nepa- ~ 
tinęs. ; vyko.

Popiežius Kalbėjosi 
su Harry Hopkins'u

ROMA, sausio 30.—Harrv 
Hopkins. Prez. Roosevelto 
atstovas, šiandien turėjo 40 
minučių audienciją su šv. 
Tėvu, Popiežių Piju XU-oju, rėš Luzon. 
ir vėliau tarėsi su aukštais Japonijoje, okupuotos 
sąjungininkų ir italų ofici- rėjos, ir Iwo Jima salos va- 

; alais. Pd to jis išvyko iš j kar naktį ir šį rytą. 
Italijos, bet nepranešta kur.

Laikraštininkams H o p- 
kins sakė ateinančioj “Tri
jų Didžiųjų” konferencijoj 
bus bandoma sužinoti kaip 
Rusija stovi dėl karo Paci- 

į fike, ir ar ji mano stoti į 
kovą prieš japonus.

Sąjungininkams Tik 13 
Mylių Iki Mandalajaus

30.—Britų 14-tos armijos 
vienetai dasivarė iki 13 
mylių nuo Mandalajaus,

NEW YORKAS. sausio
- 30.—Tokyo radijo praneši
mas sakė Amerikos B-29

i lėktuvai skrido virš šiauri- į 
Honshu salos

Ko-'

f

BERNAS, sausio 30. — 
Raportas iš Berlyno sakė 
policija Berlyne šaudė į bū
rį išalkusių moterų, kurios 
apvertė vežimą vežantį bul
ves, ir 37 jų sužeidė.

Tas pats raportas sakė 
policija nušovė svetimšalį 

Anot priešo pranešimų, darbininką.
36 Superfortress lėktuvai Alkis ir didelis šaltis su- 
atakavo taikinius šiaurinėj daro vargo atbėgėliams 
daly Luzon salos, o pavie- Berlyne. Pranešta, kad 27 
niai B-29*ai puolė Honshu atbėgėliai iš rytų, jų tarpe 
ir Korėją. vaikučiai, buvo rasti suša-

—-------- lę, ir kad kiti degina šuo-

Sąjungininkų Lėktuvai lus parkuose- 
i Padeda Rusų Frontui

PARYŽIUS, sausio 30.—
I Sąjungininkų orinės jėgos 

KANDY, Ceilonas. sausio , vakarinėj Europoj veda di
delę ofensyvą, kurios tiks
las yra padėti rusams, ne

iškelti

I

i

i

tai visa Europa 
patekus azijatų

būtų 
gau

joms.
Jis 

dešimčiai tūkstančių karių 
žūna rytuose, ar kad naciai 
nepajėgia sulaikyti rusų.

neužginčijo tai, kad

|i Karaliaučius Dega, Naciai Išbėga;
Rusai Veržiasi Gilyn i Vokietiją 

į vakarus 
Raportas 

yra vienas 
pripažino, 
priversti

Patruliai Susikibo Bolonijos Fronte
ROMA, sausio 30.—Abiem 

pusėm išbandant viena ki
tos linijas žemiau Boloni
jos, Italijoje, įvyko keli aš
trūs patrulių susirėmimai.

Nacių DNB raportas sa
kė nacių komanda ‘‘svars
tanti” ištraukimą tam tik
rų dalinių iš Italijos, kad 
užpildyti spragas rytiniam

Pasistūmėję pirmyn keliu 
iš Shwebo į Sagaing, kariai 

į pasiekė Kyaukse kaimą, tris 
: mylias į šiaurę nuo Irra- 
waddy upės kranto ir 10 
mylių šiaurvakariuose nuo 

fronte. Jų vieton Maršalas Sagaing. 
Kesselring reikalavo mobi- ■
lizuoti visus italus nuo 18 RENDULIC UŽĖMĖ 
iki 60, kurie nebuvo pir- Į 
miau paimti.

Rytinėj linijos pusėje są
jungininkai užklupo ir iš
mušė vieną nacių 18-kos 
karių patrulį.

Amerikiečiai Neteko 
100,000 Karių—Naciai

LONDONAS, sausio 30.— 
Berlyno pranešimas teigė, 
kad 100,000 amerikiečių bu
vo užmušta ar sužeista na
cių Ardennes ofensyvoje.

(Karo Sekr. Stimson sau
sio 15 d. sakė Amerikos

KARO BIULETENIAI
—Amerikos l-oji armija

įsiveržė tris mylias į ”okie- patvirtintas, 
tiją.

—Rusai puola nacius 42 
mylių ilgio fronte iš vaka
rines Lenkijos, ir jau persi
kėlė per Obra upę.

GUDERIAN VIETA
c.

LONDONAS, sausio 30.— 
Paryžiaus radijo sakė Pulk. 
Gen. Heinz Guderian, nacių 
viršininkas rytiniam fronte, 
buvo pavaduotas Pulk. Gen. 
Lothar Rendulic. kuris bu
vo viršininkas Norvegijoje 
ir Suomijoj. Šis raportas ne-

; duodant vokiečiams 
savo jėgas į rytus.

Vokietija Sustabdys
Anglių Eksportavimą
BERNAS, sausio 30. — 

Berlynas pranešė, kad Vo
kietija “nutarusi visiškai 
nutraukti anglių eksporta
vimą neitralioms šalims iki 
karo pabaigos.” Tas daro
ma, anot nacių, dėl susida
riusių “susisiekimo sunku
mų.”

Naciu Laivai Skubiai
Plaukia iš Baltijos

MALMOE, Švedija, sausio 
30.—Vokiečių kreiseris Uu- 
remberg ir kiti Vokietijos 
laivyno daliniai atplaukė į 
Copenhageną iš Karaliau-

I

čiaus. Danzįgo, Gdynijos ir 
kitų Baltijos uostų.

Danai įsakė Copenhageno 
uosto apylinkės gyvento
jams kraustytis kitur, ka
dangi sąjungininkų lėktu
vai dąbar gali atakuoti at
bėgusius nacių laivus

Wallace Sakė Nenori 
Vien Tik Sekretoriato 
NEW YORKAS, sausio

30.—Union for Democratic 
Action vakar suruošė Hen
ry Wallace pagerbimo va
karienę. Savo kalboje Wal-

LONDONAS, sausio 30.— 
Rusų šarvuočiai, verždamie- 

■ si pirmyn per didelę sniego 
pūgą, pasiekė punktas nuo 
85 iki 90 mylių nuo Berly
no. Kiti daliniai įsiveržė iki 
astuonių mvlių gilumos 
Brandenburgo provincijoje, 
tuoj į rytus nuo Berlyno, ir 
nuo 15 iki 20 mvlių i Pome
raniją, šiaurryčiuose nuo 

, Vokietijos sostinės.
Nacių DNB agentūros 

pranešimai darosi isteriski. 
Vienas jų sakė tūkstančiai 

j vyrų, moterų ir vaikų bėga 
iš degančio Karaliaučiaus 
per sniegą ir šaltį, norėda
mi pasiekti Samland salą 
arba Piliau miestą, 25 my
lias į vakarus nuo Danzigo 
įlankos.

Kitas raportas sakė Pil
iau ir Samland tuoj bus 
evakuojami, kas nurodo ru
sų ofensyvos greitumą.

DNB taipgi skundėsi, kad 
rusai praveda ofensyvą pla- 

' ėiu frontu tarpe Driesen ir

Poznanijos. 
Kuestria 
objektas, ir 
naciai buvo

ir naciai 
kautynėse 

Vienas
į
i

Į Neubentschen,Į
. nuo
t sakė
■ rusų 
kad
pasitraukti.

Pietuose rusai 
susikibo aršiose 
Karpatų kalnuose,
raportas iš fronto sakė snie 
gas greit užkloja žuvusiųjų 
lavonus ir sužeistuosius.

Vokiečių radijo stačiai 
pripažino, kad rusai vis dar 
spaudžia Oder linijas. Nors 
naciai siuntė rezervus į fron 
tą, jie negalėjo sulaikyti 
rusų žygiavimo.

Rusai perkirto geležinkelį 
(arpe Danzigo ir 
keturiose 
rio didįjį 
miestų.

Pirmoji
Įsiveržė giliau
Sileziją pietuose ir pietva
kariuose nuo 
wice ir užėmė 
90 apgyventų

Berlyno 
vietose, ir Hitle- 
plentą tarpe tų

Ukrainos armija 
į vokiečių

užimto Kato- 
daugiau negu 
vietų.

Karalius Pasidavė Titui ir Subasičui

„ KALENDORIUS
Sausio 31 d.: Šv. Jonas 

Bosko; senovės: Skirman
tas ir Kova.

i Vasario 1 d.: šv. Brigita; 
—Naciai sakė didelės tan- senovės: Gytis ir Tulegedis. 

nuostoliai Ardennes kovose kų kovos vyksta Netze sri- — 
buvo nepilnai 40.000, kurių ty, kur rusai įsiveržė j Bran 
18,000 dingo.) idenburgo provinciją.

OR'S
Giedra. Netaip šalta.

J

LONDONAS, sausio 30.— 
Jugoslavijos Karalius Pet
ras, kuris praeitą savaitę 
prašė jų atsistatydinimo, 
vakar vėl paskyrė Premjero 

klausimą ! retų būti Prekybos ^ekre-, Subas(. vyriausybę ir rati. 
ko regentūros sudarymui.

Manoma Subasič ir jo ka
binetas greitu laiku nuvyks 
pas Tito.

I

Kanadoje Pavasaryje 
Balsuos dėl Drafto

0TTAWA, sausio 30. —
Kanada išjudins jautrų vv- lace pareiškė, kad jis neno
rų mobilizacijos T ‘ ‘ “
bendruose rinkimuose pava- į torium. jeigu 
sary.

Min. Pirm. Mackenzie 
King vyriausybė, kuri pri
ėmė dalinos mobilizacijos 
įstatymą ir pasiuntė didelį 
skaičių naminės armijos ka
rių užjūrin, stovės arba

valdymosi formą. Su Tito 
priešaky, daug kur jaučia
ma, kad rinkimai links tik 
į vieną pusę—komunistinę.

per mažai ir
I per vėlai” asmuo būtų pas
kirtas vadovauti Reconstruc
tion Finance korporacijai.

Programos metu buvo1
skaityta? Prez. Roosevelto
laiškas, kuriame jis sakė _____
“Amerika ir jos žmonės bei rą krašto valdymui ikiPlcol 

grius pagal balsavimo pa-, vyriausybe rfeikalingi Hen- 
sekmes. jjy Wallace.”

<>

Karalius turi teisę pas
kirti trijų asmenų regentū-

i bus atlaikyti oficialūs rin
kimai ir žmonės pasirinks

JAPONAI VERŽIASI
PIRMYN KINIJOJE

CHUNGKING. sausio 30. 
— Kinijos komanda sakė 
japonai viss smarkiau spau
džia kiniečius ir veržiasi ar
čiau kiniečių laikomos Can- 
ton-Hankow geležinkelio da 
lies.
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Prezidento žodis

Racionavimo įstaigų sukaktuvių
proga
VVashington, D. C. — Pre

zidentas Rooseveltas, savo 
radijo kalboje, Karo Kainų 
ir Racijonavimo įstaigų tre
čiųjų metinių sukaktuvių 
proga, pasakė:

“Visa tauta, o ypatingai 
į mūšio laukus išvykę ka-j 
riai, yra dėkingi tiems mū
sų piliečiams, kurie, užmir 
šę savo asmeninius reika
lus, pasišventė gyvybinei 
svarbos racijonavimo ir kai
nų kontrolės darbui.

“Man atrodo, kad šios j- 
staigos skyriai visoje šaly
je dar labiau sutvirtino vie
ną dalyką, labai svarbų mū
sų Amerikos tradicijoms, 
būtent, miesto susirinkime 
įprotį (Town Meeting).

“Jau mūsų pirmieji atei
viai ir Vakarinių valstybių 
pirmieji kolonistai mokėjo 
išspręsti sunkius uždaviniu? 
draugiškų kaimyniniu bend
ravimu. Jie nugalėdavo kliū
tis teisingumo, draugišku
mo ir abipusiško susiprati
mo dvasioje.

“Ir dabartiniu karo metu. į 
ta pačia dvasia vietinės ra
cijonavimo įstaigos sprendė 
savo teisingo padalinimo ir 
kainų kontrolės sunkumus. ’ 
Susėdę aplink stalą, gerai 
ištyrinėję kiekvieną reikalą, 
suranda sprendimą ir jį pra
neša ne kaip griežtą sava- 
va’iška valdžia, bet kaip vis- j 
ką suprantąs kaimynas.

“Aš esu įsitikinęs, kad A- 
merikos žmonės giliai įver
tino šį darbą ir. nepaisyda
mi nepatogumų, mielai ap
siėmė perkęsti šio karo už
krautus nepatogumus ir di
dėjančius reikalavimus.

“žinoma, turėjome kelis 
apgavikus, sukčius ir juo- 
darinkiečius, bet jie sudarė 
tik nežymią mažumą.

“Racijonavimo ir kainu 
kontrolės pavykimas yra la
bai svarbus mūsų karių la
bui, nes jiems priklausan
čios maisto dalies rūšis ir 
dydis didele dalimi pareina 
nuo teisingos padalinimo si
stemos čia. namuose. Jie ik

retų, kad jų motinoms ir 
žmonoms nereikėtų mokėti 
nežmoniškai aukštų maisto 
kainų, kaip yra buvę perei 
tojo karo metu, kai maiste 
kainos pakilo iki dangaus 
Šio karo metu mūsų žmo
nėms maisto buvo pakanka
mai, ir dėl to reikia tik 
džiaugtis.

"Amerikos žmonių vardu, 
aš siunčiu padėką ir svei
kinimus visiems tėvynę my
lintiems vyrams, moterims 
ir vaikams, kurie taip sėk
mingai ir pasišventusiai pri
sidėjo prie Kainų Regulia
vimo Įstaigos darbo.’’

(OVVI)

DIDVYRIŠKAI ŽUVĘS

*

Amerikos kariuomenės pulkininkas prie savo tanko.

i

levu Pranciškonų 
1945 metų misijos

Chicago, III. — švenč. P. 
Marijos Gimimo parapijoje 
vasario 19-25 d„ tėvas Ju
venalis Liauba, O.F.M.

New Britain, Conn. — Šv. 
j Andriejaus parapijoje, va- 
į sario 25 d. -- kovo 3 d., tė
vas Agnelius Krasauskas, O. 
F.M.

Paterson. N. J. — Šv. Ka
zimiero parapijoje, misijos, 
40 vai. atlaidai, Tretininkų 
rekolekcijos, kovo 4 — 18 
d., tėvas Justinas Vaškys; 
O.F.M.

Chicago, 111. — Šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 5 — 11 d., 
tėvas Juvenalis Liauba. O. 
F.M.

Bayonne, N. J. — Šv. My
kolo parapijoje, Šv. Juozą 
po novena kovo 10 — 19 d. 
tėvas Agnelius Krasauskas, , 
O.F.M.

Chicago, III. — Šv. Juo- 
zapo parapijoje, kovo 12 — j 
18 d., tėvas Juvenalis Liau 
ba, O.F.M.

Detroit, Mich. — Šv. An 
tano parapijoje, kovo 19 — 
25 d., tėvas Juvenalis Liau
ba, O.F.M.

Detroit, Mich. — Šv. Jur
gio parapijoje, kovo 26 d. — 
balandžio 1 d., tėvas Justi
nas Vaškys, O.F.M.

I 
I

i

Trečiadienis, saus. 31, 1945

įsakyta laikytis
VVashington. D. C. — Mal- 

colm Ross, Prezidento Ko 
miteto Teisingai Samdai 
Praktikuoti pirmininko, pa- 

i reiškimu, komitetas įsakė 
Amertorp Korporacijai, e- 
□ančiai St. Louis, Mo., sam-, 
dyti negres darbininkes, be i 
jokių pirmenybių dėl rasės 

i ar spalvos. Ta proga, komi-1 
tetas patarė bendrovei ne-į 
daryti skirtumo tarp tar
nautojų ar aplikantų dėl jų 
rasės, tikėjimo, spalvos ar 
tautinės kilmės. (OVVI)

i

Dvigubai daugiau
VVashington, D. C. — Ka

ro Darbo Jėgos Komisijos 
pareiškimu, J. V. Samdos 
Įstaiga laike 1944 metų yra 
išdavusi tarnybą dvigubai

didesniam veteranų skaičiui, 
nei 1943 metais. Pereitų me
tų 11 mėnesių laikotarpyje, 
nuo sausio iki lapkričio mė
nesio, priimta į darbą 728, 
400 veteranų.

Jis žuvo vienoj didelių amerikiečių atakų prieš vokiečius 
kur nors Luksemburge. (Acme-Draugas telephoto)

------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I

Komitetas suvažiavimų leidimams svarstyti
VVasiiingioa, D. C. — Pik t 

J. Monroe Johnson, prezi ' 
dentui pritariant, ps skirtas 
galva komiteto, priimti ii 
spręsti aplikacijoms, šauki
mui susirinkimų po vasario 
1 d., į kuriuos susirinks virš 
50 žmonių; ar tie susirinki
mai yra pakankamai svar
būs karo pastangoms, ar 
verta aukoti transportacijos 
ir kitus patarnavimus. Kiti 
komiteto nariai yra šie: Ki
ro Pasekretorius Robert P. 
Patterson. Laivyno Pasekre
torius Ralph A. Bard, Kare7 
Vadybos Gamybos pirmini:.

kas J. A. Krug ir Darbo Jė
gos
kas

Komisijas vicepirminin- 
Charles M. Hay.

(owr

Lietuva nori laisvo ir 
priklausomo gyvenimo.

i 

t

Toronto, Ont. — Lietuvių 
parapijoje balandžio 4 — 8 
d., tėvus Justinas Vaškys, 
O.F.M.

Franciscan Fathers, 
Mount St. Francis, 
Greene, Maine.

JOS. F. SUDRIK,
INO.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. OALumet 7237

i

ne-

' —
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

%

I

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

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

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

I
REIKALE PASINAUDOKIT

•prlnsalnlaj
Matranal

1
 BUDRIKO RADIO VALANDOS:

WCFJL, ĮOOO K., NedSlioe 
inkare — 9:30 P. M.

WHFC, 1460 K., Ketvego 
vakare — 7:OO P. MLMūsą padirbti gražūs

PARLOR SITAI — bū 
springsals. J S
<rba jūsų
senas aetaa
ar matrasas 
padarytas H. ta ■'*
perdirbtas tt ?
kaip naujas.

1

v

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

%
2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

Didžiausia lietuviu 
Jevelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman 
tintus Žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir Įvairius 
kitokius auk
sintus daiktus 
už PRIEINA 
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime dideli 
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

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

<»

UŽ YPATINGA VĖLESNIO 
Modelio, Mažai Išvažinėtą 

VARTOTA AUTOMOBILIŲ

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS !
--------★-------

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu i Jūsų namus Dasita

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRABFORD 8122
Tel. YAKds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
UiIROPRAKTORIUS

19 Metu Patyrimo

1649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną, porą akių gauname gy
venimui. Saugokite' jas. leisdami 
išegzaminuoti Jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

St! METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašali

na visu akiu Įtempimą.

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

OFTOMETFJSTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* 18-tos (
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kaadlen t:30 iki 1:10 p. m,

Trečiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m. 
šeštad. 9:10 a. m. iki 7 p. m.

IDAPGLT1Z
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 1L

WHFC- 1450 kilos.
" SEKMADIENIAIS — ano 1

U*1 * P°Plet
: " W KITOMIS DIENOMIS — ana

- -į !įĮy 9:30 vaL vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk- 
tadieulaia ano 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Ave^ Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAT

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SU R C
4645 So. Ashland Avė__

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

| Nedeliomis, 
vakarais

Offiee Tel.
Namą Tel.

Seredomis ir Subatos 
— tik pagal sutartį.
YARds 4787
PROspect 1930

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Offiee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS: 

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

Į

i

Jei. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANal 6122

' DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
Tel. REPublic 7868

Tel. Y.ARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadienio tr BaStsdieado T*kanl» 
Ofisą, yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

i
Į

Tel. CANal 0257
Rez. Te!.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 314«

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. •

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šank SEEley 0434

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•155 So. Kedzie Avenue

JL

Ofiso Tel........... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valančios; 3—8 popiet.

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Res. Tel. REPubUc 0054 
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDrie 2868 

VALANDOS:
Kasdien, nuo 1-8 vai. popiet 

Ir nuo fi Iki 9 vai. vakar.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi 

Sekmadlanlala pasai sutarti-

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamik 
Irias. (Jahlonskis)
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“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb »488-#48»

HELP VVANTF.D — MOTERYS

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

—DĖL—
HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
UŽIMTI TVARKYMĄ

STOCK RUIMO

MOTERŲ
Valandoms:

I

Patyrimo prie China (dišių) 
pageidaujama bet nereikalinga.

PASTOVUS DARBAI

SVARBI PRAMONĖ

5:30 vak. iki 12 naktį i
KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ 

TAIPGI KEIKIA

rTONTESŠTTS DRAUGAS, r’HTC'ATTO, TEETNOTS

PAVOJUS MILIJONUI BUŠELIŲ KORNŲ

Apskaitoma, kad Nebraska valstybėje gręsia pavojus milijonui bušelių kornų. 
stokos svirnų, komai pilami tiesiog ant farmų kiemo. Orui atšilus kornai pradės susti 
ir pūti. Praeitą metą toje valstybėje buvo rekordinis kornų derlius, dėlto pritrūko 
svirnų grūdams supilti. (Acme-Draugas telephoto)
______ /

5F W 9r 5

OOOOOO LABDARYBE OOOOOO
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA

KUM. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IK ttDINIM.
4657 So. Wood Street, Chicago, DlinoU

ALBERT PICK CO., INC.
2159 Pershing Rd.

Dėl
Atsišaukite

ILLINOIS
DŽENITORIUI

Lengvas švarus darbas šviesioj ga
mybos dirbtuvėje. Pastovus darbas. 6 
dienos j savaitę. Išlikas ir pusė virš 
40 valandų.

CHICAGO CAKDBOARD CO.
670 W. VVashington

BELL TELEPHONE

309
HELP WANTED — MOTERYS

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

W. VVASHINGTON 
CHICAGO

CHICAGOJE
ST.

Iš Piliečiu klubo 
veiklos

TVPISTS — CLERKS
NO EXPERIENCE NECESSARY 

Post-war future; Will train. 
Call Mr. Dennis 
MONROE 5266

TRANSAMERICAN 
FREIGHT LINES 
1130 W. Cermak Rd.

MERGINŲ
STOCK TR ORDF.R RINK6JV

į 5 dienu, 40 vai. į savaitę. Laikas 
į ir pusė už viršlaikį. 60c į vai.
Į Atsišaukite.
207 S. WABASH — 4th Floor

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGA
Apysenė Moteris

Pabūti prie ligonio ir lengvam 
namų darbui. Gyvenimui kamba
rys ant vietos. Atsišaukite vaka
rais po 6 vai.

2715 W. 36th St.
TEL.: LAFAYETTE 7368

OLSON RUG CO.
REIKALAUJA

MERGINŲ — MOTERŲ
(Vedusių ar Nevedusių)

Patyrimo nereikia.

i

VAIKINU IR MERGINŲ
VIRŠ 16 METŲ

PASIRINKIMAS 3 ŠIFTU 
ĮDOMŪS darbai 
GERA MOKESTIS

CHICAGO 
ROTOPRINT CO.

4601 BELMONT

Moterų - Vyrų
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI

Lietuvių Piliečių Darbi
ninkų Pašalpos klubas prieš 
metiniam susirinkime vien- 

j balsiai išrinko valdybą 1945 
m., būtent Wm. Duoba — 
pirm., Jonas Simanavičius
— vice pirm., James R. Che
rry — prot. rašt., 4534 So. 
California Avė., Chicago 32, 
III., Petras Šliogeris — fin. 
rašt., Leonas Geniotis — 
kont, rašt., Walter Ivan — 
ižd., A. Meižlaiškis, K. A- 
leksūnas ir S. Baranauskas
— kontrolės komisija, Sta
nislovas žičkus — teisėjas, 
James R. Cherry — koresp. 
ir Ig. Benešiūnas — mar
šalka.

O

Prie lengvų švarių darbų mo
demiškoj dienos-šviesos dirb
tuvėje.
Gera pradinė mokestis ir dar
bo sąlygos—užtenkamai pro
gų įsidirbimui—dieną ar naktį 
šiftai.
Dykai apdrauda ir ligoninės 
aprūpinimas.
Lengvai pasiekiama PULAS-

* * ------------ Gat-
a r

ŠIFTAI KASDIEN:

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

ABELNU 
DIRBTUVES

KI (Crawford) STREET 
včkariais, DIVERSEY 
WRIGHTWOOD busais.

Ateikite ir pasitarsime 
tai nuo 8 ryto iki 5:30 
nuo Pirmad. ištisai

apie 
vak. 

šeštad.

DARBININKU

i

I

Suėmė Pabėgusį Nacį 
Submarino Kapitoną

Akylus miesto darbi
ninkas vakar padėjo suimti 
nacių submarino kapitoną 
Jurgen Wattenberg, 1 
buvo paskutinis iš 25 pabė
gusių iš karo belaisvių sto
vyklos nacių. Kiti 24 buvo 
suimti Arizonos smeltynuo- 
se, netoli Meksikos rube- 
žiaus.

1944 m. mirė 13 narių: Į 
J. Balsevičius, Ig. Butkus. 
A. Glebauskas, J. Karka, J. 
Kavaliauskas, P. Lakaras. J. 
Linkus, V. Lutkus, J. Mi
kalajūnas, J. Malinauskas 
J. Mockus, M. Peleckis ir J. 
Reikauskas.

Taipgi 1944 m. klubas nu- 
1 pirko du po S500.00 U. S.
War Bonds, paaukojo $52 
American Red Cross, $10.00 
Chicagos Lietuvių Konferen 
cijai ir $10.00 Community 
ir War Fund. Daug narių 
prisidėjo savo kolonijose dar | 

i bu ir aukomis rinkime dra
bužių nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams.
Serga

Mike Butkis dar randasi 
veteranų ligoninėj, Wiscon- į 
sine.

Juozas Jacikas, 6235 So. į 
Sagamon.

Jonas Gaushas kareivių 
ligoninėj.

Antanas Valonis. 2348 S. 
Leavitt St.

An tanas Vaicekauskas, 
2358 So. Leavitt St.

Kazimieras Bogusevičius, 
2168 No. Talman Avė.

I

Į

Olson Rug Co
2800 N. Pulaski

I

(Crawford) prie Diversey

STENOGRAPHER
Capable of shorthand and general 

work in small Tannerv office.
NO BOOKKEEPING 

Pleasant Surroundings 
40 Hour Week 

MOHauk 1963PHONE

AMERICAN RAWHIDE 
MFG. CO.

1103 N. BRANCH ST

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

Mums Reikia

CAFETERIA

MERGINŲ 
MOTERŲ 

LENGVIEMS DIRBTUVĖS
DARBAMS 

PASIRINKIMAS VALANDŲ 
GERA MOKESTIS

TRANSPARENT
Package Co.

3514 S. Morgan St.

DARBININKŲ
COUNTER MERGINA

BUS MERGINŲ 
ŠTYMO STALUI VYRO

VARAI IR MOTERYS

VIRĖJUI

Labdariij centro 
susirinkimas

Labdarių Sąjungos
ro susirinkimas bus ši va
karą, 7:30 valandą, Šv. Kry
žiaus parap. salėj. Pasitiki
ma, kad suvažiuos visų kuo
pų atstovai, nes šis susirin
kimas yra metinis. Bus iš
duoti ir valdybos, ir direk
torių, ir visų komisijų ra
portai. Į susirinkimą pra
šomi atvykti ir visi tie, ku
rie domisi sąjunga ir jos 
dirbamais darbais. Vietoj 
klausyti visokių pašalinių 
plepalų ir skaityti visokių 
prasimanymų apie mūsų or
ganizaciją nekatalikiškoj 

; spaudoj, ateikite į susirin-

cent-
*•

Nario Jono Vyšniausko 
sūnus buvo sužeistas Paci
fike.

Nario Juozo Simanonis sū . _ 
nūs (irgi klubo narys) Flo- i kimą, duokite paklausimus, 
rian buvo parvykęs namo 
aplankyti visus.

Ilgai nėra žinių iš nario
Stf. Sgt. Adomo P. Waichu-
no.

kuris Skaudi žinia
U. S. Karo Departamen

tas pranešė tėvams ir žmo
nai, kad klubo buvęs pirmi
ninkas lst Lt. Dominic Var
nas yra dingęs Luksembur- 
go fronte.

Nario Antano Vyšniaus
ko trys sūnūs yra U. S. Ar
mijoje, senesnis sūnus, irg' 
Antanas, randasi China Bur 
ma fronte. |

I

Nario Jono Nevedomskio 
sūnus Petras yra parsiun
tęs namo nacių vėliavą ir 
kitas dovanas iš Anglijos. 
Prancūzijos, Belgijos ir ki
tur. Dabar randasi Luksem- 
burge.

Narių Antano ir James 
R. Cherry broliai, Edvar
das yra Vokietijoje iš kur 
praneša, kad vokiečiai mies- Į 
tininkai nėra kaip Olandi-1 
jos, Belgijos, Prancūzijos, 
Anglijos ir kitų šalių mies- 
tininkai, gi brolis Juozapas 
dar yra Belgijoje su Pirma 
Armija Oro Korpuse. Anta
no švogeris Pfc. Mikas Mic- 
ka buvo sužeistas Vokieti
joje, gulėjo ligoninėj Belgi
joje iš ten buvo nugaben
tas į Prancūziją ir dabar 
yra Anglijoje.

Klubo korespondentas pra 
šo daugiau žinių apie savus 
narius U. S. tarnyboje. 
Pagerbtuvės

Klubo metinis susirinki
mas įvyko sausio 28 d., 12:- 
30 vai. popiet, J. Budos 
West Side salėj. Po susirin
kimo. kaip ir kas met, įvy
ko grabnešių pagerbtuvės.

Koresp.

UNITED AIRLINES
Turi vietos

PATYRUSIAM VIRĖJUII
Dirbti kompanijos Commissary pa
ruošiant valgius orlaiviuose pa- 

i tarnauti skraidant.

Pastovus Darbas
Su Tikra Proga Įsidirbti

DARBAS DIENOMIS

48 VAL. Į SAVAITĘ

TURI BŪT U. S. PILIETIS

Atsišaukit

Mūsų Cafeteria erdvi, gerai įreng- 5959 S. CICERO AV 
ta, modemiška visose srovėse.

GERA MOKESTIS IR VALGIS 
UNIFORMOS DUODAMA

DYKAI BUSAS PATARNAUJA.

REAL ESTATE FOR SALE

i
JOHNSON & JOHNSON

GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th St.
PORTSMOUTH 6277

PARSTDUODA — 2 aukštų mūro 
; namas. 3 fletai. karšto vandens ši- 
i luma, mūro garadžius. Mažas jmo- 
kėjimaa, balansą lengvomis sąlygo- 
tr>s. Arti 72nd ir Maplewood. At- 
sišaukit prie — JOS. M. MOZERIS.

; 3238 S. HALSTED ST., Tel. CAL- 
I utnet 4118.

————————

Kančia 
mokykla.

gi norima kiek galint grei
čiau užbaigti lietuvių sene
lių prieglaudos rūmus, rei
kia daugiau darbininkų, ku
rie pasiaukotų darbui su
kelti pakankamai pinigų są
jungos užsimojimams įgy
vendinti.

Kuriai kuopai būtų reika
linga bet kokia pagalba va
jaus pravedimo reikaluose, 
centro valdyba mielai, kiek 
jos sąlygos leis, sutiks pa
dėti. Nėra abejonės, kad ir 
gerbiami kunigai pagelbės, 
jei jų talkos paprašysime. 
Jų žodis, jų talka mūsų vei
kime yra ir svarbi 

i linga
ir reika-

kad kuo- 
savo pa
garsintų

į kuriuos bus tiksliai atsa
kyta.

Kas nori rimtai dirbti ir 
teisybę žinoti, tenesivaduoja 
gandais ir prasimanymais,i 
bet tedalyvauja labdarių su
sirinkimuose ir teateina 
talką tiems, kurie dirba kil-, 
nų labdarybės darbą.

Kvieslys

Vajaus reikalai
Anuo kartu šiame skyriu

je buvo iškeltas Labdarių 
Sąjungos naujų narių pri
rašinėjimo vajus. Gautomis 
žiniomis, jau kelios labda
rių kuopos tą reikalą svars
tė ir vajų planavo. Juos ma
no vajų jungti su kokiu nors 
parengimu. Per tokį paren
gimą mano ir pelno senelių 
prieglaudai padaryti ir nau
jų narių gauti. Bus mėgina
ma amžinųjų ir garbės na
rių skaičių padidinti.

Nuo to darbo nė viena 
labdarių kuopa neturėtų at
silikti. Kadangi organizaci- Benning pareigūnai pareiškė 
jos reikalai didėja ir kadan- sausio 29 d.

Taip pat svarbu, 
pų veikėjai visus 
rengimus plačiau 
katalikiškoje spaudoje. Siųs
kitę savo korespondencijas 
labdarių skyriaus vedėjui. 
Ligšiol daug mūsų kuopų 
pramogų ir šiaip veikimo 
pasilieka be pagarsinimo ir 

į be tinkamo įvertinimo. Tie
sa, dirbame labdarybei ne
ieškodami sau garbės, ta
čiau garsinimas mūsų vei
kimo spaudoje yra pavyz
džiu ir akstinu kitiems. Tai 
sukelia reikalingo lenktynia
vimo, kuris vajų metu yra 
būtinas.

Dirbkime, nes nė nepaju 
sime, kaip praeis žiemos vei
kimo sezonas, o pavasarį 
jau kiti darbai ir rūpesčiai 
laukia. L-rys

FORT BENNING. Ga. — 
Pvt. John J. O’Connor, 19 
metų. Maspeth, Long Island, 
nuteistas armijos teismo už 
mirtiną čia peršovimą sar
gybinio kareivio; kovo mė
nesį. 1944 m., buvo pakartas 
sausio 28 d. vakare. Fort
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APŽVALGA
Kokios taikos laukia pasaulis

‘DŽIUNGLIŲ TAIKOS’ NENORIME
“The Tablet”, Brooklyn, N. Y., diecezijos laikraštis 

sausio 20 d. laidoje parašė specialų vedamąjį straipsnį, 
kuris buvo įdėtas pirmame puslapyje. Straipsnis liečia 
pokarinę Europos taiką. Jame išreikštos mintys yra 
t ertos dėmesio.

Konstatavus, kad nežmoniškoji karo tragedija Euro
poje eina prie pabaigos, “The Tablet" rašo:

“Po trisdešimts dienų-ar kiek išsispręs ar pasaulis 
turės džiunglinę taiką, ar taiką, pagrįstą teise ir tei
sėtumu. Trumpu laiku žmonės patirs, ar kraujas, gy
vybės ir turtas — ir su jais principai — nebuvo eik
vojami veltui.”

Jungtinių Valstybių Prezidento, Didžiosios Brita
nijos Premiero ir Sovietų Rusijos Diktatoriaus netru
kus įvykstančios konferencijos rezultatai bus milžiniš
kos svarbos.

MŪŠIUOSE NACIAI BUS NUGALĖTI, BET KAIP 
b U JŲ IDEOLOGIJA?

Adolfas Hitleris siekė sumindžioti mažųjų tautų tei
sus, sunaikinti jų Laisvę ir nepriklausomybę. Pirmiau- 
s.ai Anglija ir Prancūzija išėjo prieš pastangas pa
versti visą Europą totalitarine. Vėliau ir Jungtinės A- 
merikos Valstybės prie tos kovos prisidėjo. Prie Vo
kietijos prisidėjo Japonija, Italija ir Vengrija. Kai 
Hitleris apgavo (double-crossed) Rusiją ir toji buvo 
parversta išeiti į karą prieš nacius.

“Mūšių laukuose Vokietija yra nugalima, bet jos 
jėgos ideologija, paremta nuraminimu ir mažųjų tau
tų ir žmonių laisvės naikinimu dar tebėra balne ir ko
va už laisvę Europoje vis dar pasilieka abejonėje” — 
rašo “The Tablet.”

Ar pasaulis bus valdomas jėga ir teise — tai yra 
valandos klausimas. Pavojai demokratijai iš vokiečių 
p jės nyksta, nes jie nugalimi. Pasaulio taikos pla
nuotojai yra akli, ar nuduoda esą akli ir būk tai ne
mato, kad komunistinės prieš demokratinės jėgos kyla 
visuose Europos kraštuose, Kinijoj ir Vakarų Hemis
feros respublikose. Tarp kitko straipsnyje yra statomi 
klausimai:

“Kaip bus su pagyrimais ir gražiais žodžiais, tai- 
. .kytais Suomijai ir Baltijos valstybėms? Kas atsitiko 

ra duotais pažadais Lenkijai, Bulgarijai ir kitoms 
i automs, kurių laisvė ir saugumas yra didesniame pa- 
vojuje šiandien, negu bet kokiame kitame laikotar
pyje? Vakarų pasaulis tėmljo, kai mūsų sąjunginin
kas taškė Estiją, Latviją ir Lietuvą, nesusilaukiant 
nfc neformalaus protesto, {vykiai Lenkijoj yra gėda 
’.rikščioniškai sąžinei.’’

K S DEDASI BULGARIJOJ?
3rooklyno katalikų laikraštis cituoja “The New York 

Ti' les” straipsnį, kuriame yra pranešimas apie liūdną 
Bu’garijos padėtį;

"Turėdami miliciją savo kontrolėje, komunistai įsi- 
. .tvirtino ir greitai eina prie paėmimo visos krašto ad

ministracijos, Jų vartojami metodai dažnai yra bar-

bariški, o tikriausiai nedemokratiški... Bulgarijoj 
siaučia tikras teroras, kuriame veik neegzistuoja pa
prasčiausios teisės. Tokie elementariniai demokrati
niai principai, kaip spaudos ir žodžio kritika yro už
drausta. Rašytojas, kuris sugrįžo pagyvenęs Bulga
rijoj šešias savaites, yra įsitikinęs, kad to krašto 
žmonių didelė dauguma yra skaudžiai nusivylus dabar
tine padėtimi.’’

ŠIUO METU “TYLA NĖRA GERA BYLA’
Kai kurie mano, kad šiuo metu tie visi klausimai nė

ra svarstytini, nes tai kenkia vieningumui. Kiti reika
lauja, kad sąjungininkai tuojau nustatytų, kokiais prin
cipais ateities pasaulis bus pastatytas ir kad tų prin
cipų laikytus visos tautos — ir didelės ir mažos. Tik 
bailys gali tylėti, matydamas, kaip yra pažeidžiami de
mokratijos dėsniai. Ypač negalima nematyti, kaip so
vietai daugeliui Europos tautų pastoja kelią į ateitį, į 
laisvę. Sovietai sakosi siekią stabilizuoti tautas, užsi
tikrinti sau draugingus kaimynus, bet tikrenybėje jie 
to siekia spaudimu iš vidaus. Jie legales vyriausybes 
įkalina ar kitokiu būdu likviduoja ir jų vietoje “kviz- 
lingus” pastato. Po to, jie siekia sukomunistinti ir nu- 
krikščioninti tautas. Tam tikslui sudaro Liublino ko
mitetą, tam tikslui turi sudarę ir Vokietijai komitetą.

Tai yra grąsinimas taikai ir niekinimas milijonų vy
rų, kurie mirė dėl Europos laisvės.

ANGLO PAŽIŪRA Į TAIKĄ
Quintin Hogg praėjusį mėnesį Anglijos parlamente 

pasakė šiuos žodžius:
“Aš nuoširdžiai tikiu, kad šis kraštas stovi už svar

besnį dalyką, negu už Dešinę ar Kairę — už tvarkin
gą sistemą, prie kurios žmonių draugija duos galimu
mus Dešinei ir Kairei išspręsti savo skirtumus tinka
mu argumentavimu ir balsavimu vietoje kreiptis į 
gatvės kampus, barikadomis ir šautuvais nustatytus.' ’

KO LAUKIA AMERIKOS ŽMONĖS?
“The Tablet” manymu, šio nusistatymo turi laikytis 

Prez. Rooseveltas ir p. Churchill savo pasitarimuose 
su Stalinu. Jisai primena:

‘•Amerikos žmonės nenori matyti, kad jų sūnų 
krauju ir pasiaukojimu būtų nušluotos mažosios tau
tos ir pasaulio taika. Jie nenori matyti, kad ši tauta, 
sukurta laisve, dedikuota teisingumui, Atlanto čar- 
terio principų čempionė, pastovi propaguotoja Ketu
rių Laisvių, būtų dalininke įsteigime naujos dikta
tūros, tiek pat tironiškos, tiek pat naikinančios tau
tų ir žmonių teises, kaip ir negarbinga griūvanti na
cių mašina. Jie (Amerikos žmonės — Dr. red.) nėra 
užinteresuoti pergalės ‘grobių padalinimu.’ Vienu žo
džiu, jie nori krikščioniškąjį mokslą, kurio ignora
vimas buvo aukos priežastimi, atstatyti tautose, kai
po taikos bazę. Popiežiaus Pijaus XII žodžiais, jie 
reikalauja, kad meilės ir teisingumo evangelija pa
keistų neapykantą ir neteisingumą.”

AMERIKA DABAR TURI PRABILTI
Ištikro čia daug ir labai daug tiesos pasakyta ir tei

singai atpasakota šio krašto daugumos žmonių troš
kimai. Pagaliau, laikraštis rašo, kad spauda mums pra
neša apie nacių pavergtų kraštų žmonių vargus, bet 
kur yra žinios iš bolševikų užimtos Lenkijos dalies? 
Kur yra žinios iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Jugosla
vijos, Bulgarijos ir Rumunijos? Vienu žodžiu, kur din
go spaudos laisvė ir demokratija, kuriai esame prisiekę 
ir, pirm visko, kur yra faktai, kurie duotų galimumų 
paprastiems žmonėms dirbti pastoviai taikai, dirbti ka
rams ir jų priežastims panaikinti?

Savo puikaus vedamojo straipsnio gale “The Tablet” 
sako, kad klausimas kyla: “Ar džiunglių valdžiai bus 
leista kontroliuoti žmoniją, ar taikos programa, pagrįs
ta teise, bus inauguruota ir palaikyta? Dabar yra lai
kas Jungtinėms Valstybėms prabilti.”
★

Kinijos komunistai
Žurnalas “The American Mercury” įdėjo žinomo ki

niečio Lin Yutang straipsnį apie dabartinę Kinijos būk
lę. Straipsnio autorius teigia, kad Kinijos komunistai 
per paskutiniuosius šešerius metus kelią civilinį karą 
prieš Centralinę Kinijos Vyriausybę, kuri kariauja su 
Japonija.

Komunistai Kinijoj turi gausingą armiją. Bet ta ar
mija nekariauja su išlaukiniu priešu — Japonija, bet 
kariauja su tais, kurie veda žūtbūtinį karą su baisiuo
ju užpuoliku. t

Kinijos komunistai, matyt, sena Sovietų Rusija. Jei 
Maskva neskelbia karo Japonijai, tai kam jiems ka
riauti. O gal tada, jei sovietai išeitų į karą prieš Japo
niją, ir kiniečiai komunistai pakeistų savo nusistaty
mą. Visų pasaulio kraštų komunistai visas direktyvas 
ima ne iš kur kitur, bet iš Maskvos.

*
Chicagos ir apylinkių visuomenė rimto dėmesio tu

rėtų kreipti į vasario 18 d., kurioj įvyks Lietuvos Ne
priklausomybės Akto paskelbimo iškilmingas minėji
mas. /
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(Tęsinys)

— Ne tiek geria, kiek 
kortuoja. Kada su kokiu rei
kalu užeisi, niekuoihet tu jo 
namie nerasi — arba po 
dvarus, arba mieste. Ten 
gula, ten kelia. Vis ji pati, 
vargšė, bet ką gali moteriš
kė ūkyje.

— Bet dvaras jos, ne jo.
— Na, jos ir jau uždėta 

globa, ligi vaikai užaugs... 
Ir aš toje globoje, bet ką tu 
su juo... bene nusaugosi. An
tai, pavasarį, atbėga ponia 
pėsčia... “Pane Daugėla, — 
zmiluisia*’... važiuok, gel
bėk, paskutinius šiaudus iš 
daržinės parduoda.’'’ — Nu
važiavau ir ponią parvežiau. 
Šiaudai į vežimus jau su
krauti, iš žydo pinigai jau 
seniai paimti ir pralošti... 
Jis stovi ir juokiasi — “co 
ty panie Daugėla... nežiūrėk 
kvailos bobos”. — Nusivedė 
mane į rūmą, pavaišino, pa
šnekėjom...

— O tau to tik ir reikėjo,
— pasijuokė motina.

— Reikėjo, — pamėgdžio
jo: — kai man reikia, aš ir 
pats turiu. Tik sakau, kaip 
buvo... O žmogus jis geras
— šaunus, linksmas, tik...

Važiavo klampiu smėliu, 
arkliai ėjo žingine.

— Girias tai jau nebeįkan 
da, — parodė į pušyną ša
lia kelio, už skurdaus avi
žų lauko: — ir ją būtų iš
baigęs. O žmonių sodinta 
baudžiavos laikais.

— Sodinta?
— O kaip gi... Plikas la

kusis smėlis tebuvo, ir vė
jas užnešdavo juo dirvas. 
Dar senojo pono tėvas pa
liepė baudžiauninkams visą 
smėlyną užsodinti pušim, 
nuo dvaro kiemo, čia padir
viu ir per tas kopas, ligi 
pat Nemuno. Šitą neatme
nu, kai sodino... prie mano 
diedelio. O aną ant kopų 
ir aš dar sodinau.

— Ūkininkai irgi sodino?
— Visi... Visos dabarti

nės sodybos, čia aplinkai, 
vis buvo kaimai. Dvaro že
mė tęsėsi tuomet dar už 
mūsų kaimo, ligi pat vals
čiais šukėto. Visi kaimai, 
taigi ir ūkininkai, turėda
vo vieną dieną per savaitę 
dirbti dvarui. Taip ir su ta 
giria... Nueidavom šeštadie
nio rytą į karališkąją girią, 
prisikasdavom ant žmogaus 
po dešimtį pušaičių :r atne

šę susodindavom.
Tik dabar, prisižiūrėjęs, 

Klemensas pastebėjo, kad 
visos pušys buvo tiesios ir 
lygios, kaip žvakės, ir la
bai tankiai susodintos.

— Oi. arė tuomet žmonė
mis, kaip jaučiais!... Kiek 
žmonių triūso sukišta į kiek 
vieną dvarą!... kiek laiko 
sugaišta!

— Užtat ir laikėsi dvarai 
tik tolei, kol žmonės dykai 
dirbo.

— Dėl to viskas ir eina

REMKITE “DRAUGĄ"

niekais, kad per žmonių var
gą lobo.

— Kam niekais, mama... 
Štai, kad ir šitoji giria, iš
auginta ant dyko, kenksmin 
go smėlio ploto. Jos vertė 
šiandien — milijonas... Juk 
čia medis į medį — burių 
miškas... Kad tie patys žmo
nės, kurie jį ponams sodi
no, būtų ta pat proga pasi
naudodami, kas šeštadienį 
tik po dvi pušaiti viršaus 
parsinešę ir savo laukų dy
kumas apsodinę — turėtų 
šiandien tokį pat turtą...

— Žinai, kad turėtų, sū
neli... Oho!...

— Bet, mat, ponas vertė 
varu tai padaryti... sau dir
bo kiekvienas, kaip norėjo 
ir kiek norėjo.

Senis tylėjo, lyg nepaten
kintas tokion vagon nukryp
stančia kalba.

Važiavo pro kaimą, kurs 
driekėsi palei pat kelią — 
retą šešiose vietose reginį

Ilga eilė triobų su orna-

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

mentuotom gonkom ir prie
klėčiais, su išmargintom lan 
ginėm ir margai žydinčiais 
darželiais skendo tarp sodų, 
pilnų visokių vaisių. Visus 
pakeleivius sveikino ir ly
dėjo įvairūs šunų balsai, iš 
visų tvorų kyšojo pasišiau
šusios vienmarškinių vaikų 
galvos, kiekvienose gonkose 
matėsi žmonių; beveik kiek
viename darželyje stovėjo 
rūtom pasikaišiusi mergai
tė. Ypatingu gyvumu, ypa
tinga kaimo poezija alsavo 
toji vieta, traukdama į save 
akis margu gyvu vaizdu.

— Taip gražiai atrodo tas 
kaimas... jame, tur būt, sma 
giau gyventi, nei sodyboje,

— Tokio čia smagumo, — 
atsiliepė tėvas: — skursta 
ant savo rėžių, išmėtytų po 
įvairias vietas, pešasi kas 
pavasarį, kas rudenį, nesu- 
sirasdami savo žemės ribų.

— Sodybose patogiau ves
ti ūkis, bet kaimuose links
miau žmonėms. Kartu su 
kaimais nyksta ir mūsų ša
lies poezija — dainos, žaidi
mai, jaunimo suėjimai.

(Daugiau bus)
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
rr Draugui" i laiką

Iš Brighton Park kolom-: 
jos dienr. “Draugo” meti
niam koncertui, vasario 4 
d., Sokol salėj, ateina į tal
ką šios dideliu darbštumu 

' pasižymėjusios veikėjos ir 
veikėjai: E. Paulienė, E. Ru 
dienė, B. Kazimieraitienė, O. 
Rudokienė, M. Pakeltienė, 
Ed. Mosteikienė, B. Rudo
kienė, A. Apčeliauskienė, A. 
Graibienė, O. Lindžienė, K. 
Laučienė, B. Rimkienė. O. ’ 
Kundrotienė, Sof. Junokie- 
nė. M. Stankiūtė, K. Simana- 
vičienė, 
Iena Pauliūtė, Jul. Rudytė les 
M. Rudokaitė, M. Milešienė. 
Elena širvinskienė, F. Paukš 
tis, B. Lapšinskas, J. Bra
zauskas, J. Simanavičius, J. 
Valskis, J. Žilinskas, laikr. 
J. Kass, ir kiti.

Jie darbuosis prie dviejų 
bufetų, turės svečiams ska
naus gėrimo ir užkandžio.

R. K.

šv. Komunijos. Visi 
prašomi dalyvauti.

naria:

Sodalietės eis prie šv. 
manijos bendrai per 9 
šv. Mišias ir po visam 
rėš pusryčius salėje.

Nepamirškime met i n i o 
“Draugo’ ’ koncerto, kuris 
bus vasario 4 d., Sokol Hali 

Koresp.
--------------------

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TETJNO1S

"Saldūs” vagys ! Sustabdytas privers-
Vagys įsilaužė į Ebbeson tinas baldu oirkimas 

kepyklos ~
63rd, ir 
cukraus,

Susirinkimai
sandėlį, 1012 E.

paėmė 1,800 svarų V^ashington, D. C. — Kai-j 
už $116.50 vertės, nų Reguliavimo Įstaiga įve- 

__________________ dė mažą pakeitimą nuomos 
————■—_ taisyklėse, pagal kurį už- j

| drausta reikalauti iš nuo
mininko pirkimo baldų ar

i kitos nuosavybės, kaipo «są- j
lygą nuomavimo buto ar
kambarių. (OWI)

tA

Bridgeport. — ARJD 2 sky 
riaus susirinkimas bus šian 
dien, vasario 2 d., tuojau po 
pamaldų, parapijos salėje. 
Reikia aptarti svarbūs rei 
kalai, kurie liečia vajaus va
karienę. Malonėkite nariai 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba

♦

Iš Romos pranešama, kad 
garsus Mcntecassino bene
diktinų vienuolynas, Italijoj, 
kurį naciai panaudojo kai-1 
po tvirtovę sąjungininkams
sulaikyti ir dė’tr eąjuugi-l mokykla.

* * *5

ninku buvo sugriautas, bus 
atstatytas. Tam reikalui lė
šų bus gauta Amerikoj. *

Kančia

S
l

tai didvyrių
Maironis

KLAUSYKITE....
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS-™'
PROGRAMA

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL valr

■— ___

JONAS VAICHUJLIS
Gyv.; 116 Kast 10"th Street.
Mirė Saus. 29d.. 1945m., 11 

vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Tauragės apskr.. Žvingių par.. 
Bikavienų kaimo. Amerikoj iš
gyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Oną Bernard ir jos šei
mą.; sūn.ų. Joną Vaichulį ir 
marčią Oną ir jų šeimą; po
sūnį Daniel Griggs- ir jo šei
mą; 5 anūkus; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų

Kūnas bus pašarvotas šian
dien, trečiad., 2:00 vai. popiet. 
L. Bukausko koplyčioj, 10821 
S. Michigan Avė. Laidotuvės į- 
vyks šeštad.. Vasario 3d.. 1945 
m.. Iš koplyčios 9:00 vai. ry
to bus atlydėtas į Visų šventų 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Duktiė, Sūnus, Po
sūnis, Marti. .Anūkai ir visos 
kitos mūsų Gimines.

Laidotuvių direktorius:— L. 
Bukauskas, Tel. PULlman 9661.

Platinkite “Draugą .

I

I

sekančios
D. Nor-
A. But-
C.
G.

Kuo-
Bra -

XXX

i

Geriausio Materiolo tr Darbo.

MONUMENT CO

. I

1

PETER TROOST MONUMENTS
T

H
I

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- 
iavė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimu

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

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

V » . turN’TV KOMIS« 
ARF.IPKITBS PRIE MU8 
• l»IOfl IR siUTAUPY 

■m1 v LRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
DASIRINKIMUL

Didysis Ofisas tr Dirbtuvė-

VENETIAN

9 gražios panelės
Marąuette Parko parap’. 

jos salėje šiandien vėl ma-
E. Venžindienė, E- tysis ant estrados “9 Pane- 

„j” ir visos gražios.

i Tos parapijos Sodalicija 
perstato labai puikų veika
lą tokiu įdomiu vardu “9 
Panelės”.

Veikale lošia 
panelės: S. Spela, 
būt ir Fh. Norbut, 
kus. A. Cibulskis, 
ga, A. Druktenis, 
zaitis ir B. Jocius.

Štai vienas iš mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDV8IS Oflaa* br Dtrb*nv*: 527 N. WESTEBN AVĖ.
(Netoli Grano Avė. J

PHONE: SEELEY 61 08
Roselandc žinios

Sausio 18 d. buvo susirin
kimas parapijos komiteto. 
Kleb. kun. J. šaulinskas pa
darė pranešimą iš praeitų 
metų parapijos stovio.

Parapija yra labai geram 
stovyje, geroj tvarkoj. Kle
bonas su parapijos komite
tu sutartinai darbuojas pa
rapijos labui.

Fer praeitus metus sutau
pyta naujai bažnyčiai $15,- 
970.60. Viso naujos bažny 
čios fonde yra. $41,568.19. 
Laikui bėgant turėsime nau 
ją ir gražią bažnyčią. Nu
pirkta 6th Goveroment Loan 
Series G bonas už $5.000.00.

1945 m. parapijos komi- 
yra šie: trustisai Pra- 
Bružas ir Stan. Kerna- 
komiteto nariai: K. Bru 
K. Draugelis, A. Drau

tete 
nas 
gis; 
žas,
gelis, J. Genys, Ig. Koncevi
čius, J. Krolek, J. Kučins ‘ 
kas, J. Jagminas, V. Mik-j 
nis. J. Meškis, J. Noreikis 
P. Nedvaras, Pr. Povilonis, 
Tarnas Petkus, Ed. Reinis, 
K. Rubinas, J. Pivariūnas, 
T. Šmeizer, Stan. 
kas, J. šmulskis ir

Šidlaus-
J. Toth.

)
aplankėMirties angelas 

Kučinskų šeimą sausio 25 
d. Mirė Kazimiera Kučins 
kienė. Velionė priklausė prie 
Apaštalystės ir kitų drau
giją

Kučinskai yra pavyzdingi 
katalikai ir parapijonai. Iš- ! 
augino katalikiškai skait
lingą šeimą: du sūnus ir tris 
dukteris. Visi yra parapijos 
nariai. Velionės vyras Juo
zas Kučinskas yra parapi 
jos komiteto. Šv. Vardo dr 
jos ir kitų narys. Reiškia 
me užuojautos Kučinskų šei 
mai.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

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

ŠIMAIČIŲ MIRTIES SUKAKTUVES

4
Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 
MA U ŽOLĖJ AI 

ŽENKLAI

SIMONO ŠIMAIČIO
18 Metų Mirties Sukaktuvės

— IR —
TEKLĖS ŠIMAITIENĖS

3 Metų Mirties Sukaktuvės
Jau sukako 18 metų, kai mūsų tėvelis Simonas ir 3 metai, 

kai mūsų motinėlė Teklė atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Netekome savo mylimo tėvelio Kovo 30d., 1927m., o myli
mos motiinėlės Vasario ld., 1942 m-etais.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime už
miršti. T,ai gailestingasis Dievas suteikia jiems amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jų liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias už jųjų sielas, ketvirtad.. 
Vasario ld., 1945m., Švento Jurgio parap. bažnyčioje, 7:00 
valandą ryto.

Kviečiame visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
mūsų teveliu, a. a. Simono ir Teklės Šimaičių, sielas.

Nuliūdę lieka:— Duktė Elena ir Žentas Vincentas Butkai.

A A

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas: 

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose

I
i

i

I

NULIŪDIMO VALANDOJE >

PETROELE 
JANKAUSKIENE

Mirė sausio 29d., 1945m„ 8:- 
30 vai. ryto, sulaukus 63 metų 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kil-o iš 
Telšių apskr., Plungės parap., 
o Amerikoje išgyveno 36 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 sūnus — Bencventūrą ir 
marčią Sofiją ir anūką Ken- 
neth, ir Joną ir marčią VVHlie 
!»■; anūkę Dolores Kubita ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. lia- 
džiaus koplyčioj, 668 VV. 18th 
St. Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
vasario ld., 194 5m. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Dievo Apveizdos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 

xi—3 laidotuvėse.

Kūnai. Mar- 
ir Giminės.

direkt.:— J. 
• ANal 6174.

dalyvauti šiose

Nulitdę lieka; 
čios. Anūkai

lendat uvių 
Rudžius, tel.

F.

JUOZAPAS GOGIS
Mirė sausio 28d.. 1945iu., su

laukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Ukmergės apskr., Deltuvos pa
rapijos, Jurginių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolienę Antaniną Gogienę; bro
lio dukterį Bronislavą; brolio 
sūnų Cpi. Juozapą (U. S. Army) 
ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas: Antano 
H. Phillips koplyčioj. 330" S, 
Lituanica Avė. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtad., vasario ld„ 
1945m. Iš koplyčios 8:<»0 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčioj, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:— BroMerife, Brolio 
Duktė, Brolio Sūnus Ir kito:* 
Giminės.

Ixiidotuvių dfrckt : Antanas 
M. Phillips. tel. YARds 4908. 
l,M ab(..K

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

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

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

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

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

Ateinantį sekmadienį per 
8 vai. šv. Mišias Apaštalys
tės Brolija eis bendrai prie

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

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

I

t

Lafayette 0727

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

i

ii

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
4605-07 S. Hermitage 

Avenue 
Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Telefonas CICERO 2109

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero

6812 So. Westem Avė.* Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI 
Chicagos 
£ie tuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

1i./
K
1

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

J. LIULEVICIUS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ.

a '

Tel. LAF, 3572
P. J. RIDIKAS

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

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

t

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. PCLlmM 9661

ANTANAS M. PHTT.T.TPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

Split by PDF Splitter
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Iš vaišių į kitą pasaulį..s™;ISSĮ į r=Tuž U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą su mylimuoju asmeniu

*
I

Chicagoje ♦

Cigarai buvo paslėpti
4 metus Olandijoje

Kur tai Anglijoje
PO

Stanley Jerum (Jerum- 
bauskas) gimė 1922 m., bir
želio 28 d.. Chicagoje, III.

STANLEY JERUM 
(JERUMBAUSKAS)

* * ♦

Baigė Šv. P. Marijos Nekal
to Prasidėjimo lietuvių pa-

’ rapijos pradžios mokyklą ir 
Šv. Ritos aukštesnę mokyk- 
lą (high ąchool).

Prieš įstodamas į - karo jr jįs įsįraše į U. S. laivyną, 
tarnybą, Stanley mokinos jįs turėjo mylimą draugę, 
skrajoti lėktuvais ir taip pat jį vadinasi Leoną Middle- 
mokinos fotografu. Dabar ton. 15 metų, iš Peoria. 

j jis kariškoje tarnyboje yra Mohn’s tėvai sekmadienio 
3 class fotografas. vakarei gausio 28d.) suruo-

, Stanley Jerum į laivyną gg į laivyną išvykstančiam 
I įstojo 1943 m., rugsėjo 25 sūnui vaišes. Jis kitą dieną 
dieną. Pradžioje buvo Great | turėjo išvykti į laivyną. Ten 
Lakęs, paskui Virginia ir buvo jaunimo, jų tarpe 
New Yorke. Dabar randasi Leoną, 
kur tai Anglijoje.

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Sta- APIE VIDURNAKTĮ 
nislovas ir Amelija Jerum- 
bauskai. gyvena 4239 So. TCai vaišės baigės apie 
Washtenaw avė., Chicago, durnaktį, Wililam 
III.

♦

VAIŠIŲ GRĮŽO PAS MAMYTĘ. BET DAR KARTA 
NORĖJO TARTI MYLIMAJAM GOOD-BY. IR ĮVY
KO NETIKĖTA MIRTIS...

PEORIA, III. — William 
Mohn suėjo 17 metų amžiaus

* *

I

ir

Baisus sprogimas

Sugriovė garsų restoranų
RESTORANAS GARSUS ŽUVŲ IR VIŠTŲ VALGIAIS 

SPROGIMAS ĮVYKO PO 5 VAL. VAKARĘ

vi- 
nuvežė 

Leoną namo. Apie 2:30 vai. 
naktį Leoną įėjo į namą ir 
pašaukė motiną. Ir duktė pa
reiškė motinai, kad ji esanti 
saugi namie ir sėdėjusi au
tomobilyje su William. Ir 
duktė pasakiusi motinai, kad 
ji einanti kelioms minutėms 
pasakyti Williamui sudiev 
(good-by).

Apie 35 asmenis buvo prie " ’
stalų valgomajame kamba- Baisus įvykis 
ryje, daugiau kaip pustuzi
nis buvo prie baro. Sprogi
mas įvyko po 5 vai. vakare.

American Legion banke
tas buvo paskirtas vėliau’ 
vakare, ir 200 asmenų buvo

> Liepsnos apėmė
7 metų mergytę

Phil Smidt restoranas, 
garsus žuvimis ir vištomis. 
1170 Indianapolis blvd., 
Hammond, buvo sugriautas 
baisaus sprogimo praeito 
pirmadienio vakare, kai sve
čių buvo valgomuose kamba
riuose.

Baisumas palietė svečius laukiama pietums 6 vai. va- NELAIMė VĖL TĖVUS 
ir tarnautojus. Praeito ant
radienio ryte buvo žinoma, 
kad mažiausia 16 asmenų li
ko sužeista ir nugabenta į 
ligonines.

kare.

“Motina įspėjo dukterį, kad 
lauke šalta ir patarė, kad at
sisveikinimas būtų kaip 
Įima trumpesnis. Motina 
ėjo gulti.

* • »
BROLIS PAMATĖ

Įsilaužė
Vagys įsilaužė į taverną, 

751 N. Wells str.. 
už $300 likerio.

$ * *

Atėmė $250

ir paėmė

ga- 
nu-

pusry-

’i'rfJl’actfenTs, saus. 31. 1945

I

PARYŽIUS. — Ministeris 
pirmininkas Churchill gavo 
dėžę cigarų, kurie daugiau 
kaip keturis metus buvo pa
slėpti po grindimis olando 
name

Olandų šeima cigarų dėžę 
pasiuntė Churchill kaipo do
vaną. Olandų šeima paslėpė 
cigarus, kai vokiečiai įsiver
žė į Olandiją 1940 m. Ciga
rai ten paliko laike nacių 
okupacijos, bet kai vokie
čiai buvo išvaryti, olandų 
šeima išėmė cigarus iš pa
slėptos vietos, šeima papra
šė vieno oficierio. kad jis 
pristatytų cigarus Chur- 
chill’ui.

X Vladas šemetulskis, bu 
vęs “Draugo” agentas Ci- 
ceroj, šiomis 
negalėjo. Į 
skausmas.

dienomis au
kojas įsimetė

Bukauskas, išX Aniceta
Cicero, įstojo į WAVES ir 
jau trečia savaitė, kaip gy
vena Bronx, N. Y. Rašo, kad 
naujos pareigos patinka.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos alumnės vasario 7 d., 
akademijos salėj ruošia pra
mogą (card and bunco par- 
ty). Bus ir programa. Pra- 

. džia
X Sgt. John J. Laurina

vičius iš Town of Lake už 
pasižymėjimus kare su ja
ponais Pacifiko salose ap- 

; dovanotas pėstininkų dali- 
nio ženklu.

Felix Ebel pranešė polici
jai, kad trys vyrai jį sulaikė 

į ir atėmė iš jo $250 jo taver- 
ne, 5159 Laflin

*

Pertrenkė
Leoną nepasirodė 

čiams, kai šeima susirinko 
7 vai. iš ryto. Jos brolis De- 
wey, 13 metų, nuvyko pa
šaukti sesers, bet jos nebuvo 
miegamajame. Ir brolis pa
žiūrėjo pro langą, ir lauke 
buvo automobilis, kuriame 
matės du asmenys.

Automobilio motoras vei
kė. ir viduje buvo garų, ku
rie išsiveržė iš negerai vei
kiančio šildytuvo. Leoną bu
vo mirusi ir William buvo 
be sąmonės.

I Peoria ligoninėje, vėlai 
sausio 29 d., gydytojai pasa
kė, kad William gal gyvens, 
bet nebuvo užtektinai atsi
peikėjęs, kad galima būtų 
buvę klausinėti apie įvykį. 
Deputy coroner Chauncey 
Wood mano, kad tragedija 
įvykusi netikėtai.

Į nelaimingas įvykis.

str.
❖

Gavin.
avė., prane

19Miss Theresa 
metų, 3939 Ellis

I šė policijai praeitą pirma
dienį. kad ji buvo negro per- 
trenkta žemėn ir mušta prie 
39-tos, Illinois Centrai 
žinkelyje. Ji suriko ir

I vyras atėjo pagalbon, 
ras pabėgo.

* * *

Pabėgo su degtine

1

gele- 
kitas 
Neg-

Kai George Jacobson. vai
stinės vedėjas. 4701 Cottage 
Grove avė., atsisuko momen
tui, trys negrai pačiupo dė
žę whisky ir pabėgo su whis- 
ky.

7:30 vai.

tai esąs
t

* » *

Trys vyrai iš Dexter Buig- 
ham. Englewood Arms vieš
bučio klerko, atėmė $80.

44
av.,

vyrui areštą
Thomas Kavanaugh, 

metų, 4663 N. Spaulding
tinkuotojas, buvo areštuotas 
telefono būdelėje praeitą 
pirmadienį, kaltinant įžeidi- 
nėjant moteris telefonu.

Lawndale policija pareiš
kė, kad jis pašaukė telefonu 
Mrs. Wande Thieda, 23 me
tų, 3347 W. 26th str.. ir ne
gražiai kalbėjo.

Mrs. Thieda pašaukė de
tektyvą Michael Woods, ku
ris rado Kavanaugh telefo
no būdelėje. Ravenswood 

į “L” stotyje.

METINIS “DRAUGO” KONCERTAS
SUVEDĖ PRIE APDEGU-
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Kai mirtinai susirgo...

Popieriniame maiše $17,500 rasta
PER 10 METŲ NEŠIOJOS POPIERINĮ MAIŠELĮ. — KAI 

KAM ATRODĖ. KAD TEN TĖRA UŽKANDŽIAI, 
BET TEN...

PORTLAND, Ind. — Per 
dešimt metų Henry W. Shįn- 
dollar. buvęs mokytojas ir 
aliejaus operatorius, nešio
jos su savim rudo popierio 
maišelį, ir visuomet kiti gau
davo įspūdį, kad jis turi ta
me maišelyje užkandžius. 
Kai Shindollar nesenai mir
tinai susirgo, jis maišelį pa
davė vietos bankininkui 
Lewis Hoover’iui, kuris rado 
maišelyje $22,500. Visi pini
gai buvo vien po $500 ir 
$1,000 bumaškomis. kurios 
rūpestingai buvo suvyniotos 
Maišelio viduje buvo testa
mentas, kuris sako, kad visi 
pinigai turi eiti labdarybei.

Mirė vyras, kuris buvo 
sužeistas gatvėje

Edward C. Nelson, 65 me
tų, kuris gyveno 23rd str. ir 
Lydia avė.. Zion. mirė pra
eitą pirmadienį nuo žaizdų, 
kurias gavo sekmadienio va
kare. kai buvo automobilio 
sutrenktas Washington gat
vėje. netoli Jackson street, 
Waukegane. Nelson buvo ti
kėtų agentas ir telegrafo 
operatorius Nortr Western 
stotyje, Lake Fore3t.

Už užpuolimą gavo
12 mėty kalėjimo

Tragedija suvedė Mr. ir 
, Mrs. Luther White vėl kar
tu sausio 30 dieną ligoninėje, 
kur jų 7 metų amžiaus duk
relė gulėjo sunkiai apdegusi.

Atsiskyrė sausio 3 d., tė
vai susitiko prie dukrelės lo
vos. Mažai yra vilties, kad 
jų dukrelė Patricia gyvens, 
nors kaimynas dėjo visas 

: pastangas išgelbėti jos gy
vybę.

George Sutko,- buvę^ ka 
linys, kuris nudavė laikraš
čio fotografu, praeitą pir
madienį buvo nuteistas iki 
12 metų kalėj iman už už- 
puolįmą moters ir iki 10 me
tų už kiekvieną iš dviejų ap
kaltinimų pinigų t išgavime 
suktybe. Jis buvo pasmerk
tas Chicagos kriminaliniame 
teisme.

f.- * *

KAI PRADĖJO

motina
Praeitą pirmadienį polici

jos buvo ieškoma 
vaikų motina, kuri 
vaikus be maisto ir 
praeitą penktadienį.

Jie pasakė, kad ji
si Mrs. Hubert Funkhouser, 
35 metų, 1841 131st street, 
Whiting.

keturių 
paliko 

šilumos

vadina-

$50,000 nuostolių!
Armour ir Co. garaže, 

1445 W. 42nd str., buvo kilęs 
gaisras praeitą pirmadienį. 
Ir sakoma, kad gaisras su
kėlė $50,000 nuostolių.

Vienintelė jos sesutė Edith, 
11 metų, buvo name, kai Pat- 
ricia pradėjo kimšti popie
rius į anglių pečių jų aparta
mente, 4607 W. Huron, — 
policija pasakė. Jų tėvas ir 
dėdė Arthur Tate, kuris gy
vena su jais, buvo darbe.

# ♦ ♦
IŠBĖGO Į GATVĘ

Liepsnos palietė Patricijos 
suknelę, ir ji nubėgo į virtu
vę vandens užsigesinti lieps
nas. Jai nepavyko, tada ji iš
bėgo rėkdama į gatvę. Al- 
bert Zenaty, 4611 Huron, pa
matė mergytę, apsupo ap
link ją paltą ir nuvežė į Gar- 
field Park ligoninę.

, Mergytė apdegė nuo gal
vos iki kojų. Jos motina 
Mary, 27 metų, 230 South 
Hoyne, atvyko į ligoninę, kai 
ji sužinojo apie tragediją.

, White pasakė, kad keturi 
i kiti šeimos vaikai gyveha su 
. giminėmis.

Platinkite “Draugą”

ŠIE GABŪS ARTISTAI DALYVAUS “DRAUGO” KONCERTE!

SYLVUA SABONIS- 
McELROY, Pianistė

RENALDAS LEIVA, 
Smuikininkas

ADELĖ DRUKTENIS, 
Dainininkė

— Dalyvauja Taipgi —
N AUJALIO JUNGTINIS VYRŲ CHORAS (iš VVaukegan. III. ir Kenosha, Wisc.)

ATEITININKŲ DRAUGIJOS ŠOKĖJAI ir DAINININKAI!

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

Be Druktenytės, Leivos, ir
ramų, artistų ir juokdarių.

“Draugo” koncrtai kasmet
tiais geriausios ir naujausios meniškos

Sylvijos McElroy, bus daug kitų įvai-

patenkina visus lankytojus ir šiais me- 
jėgos bus perstatomos visuomenei.

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

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

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

X Kun. dr. Gečys, nau
jas vikaras šv. Antano pa
rapijoj, sekmadieniais per 
Sumą pasakė pamokinan
čius pamokslus. Klausytojų 
būna net iš kitų parapijų. 
Vasario 4 d. žadėjo pasaky
ti pamokslą apie katalikiš
kąją spaudą.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Dr-jos meti
nis bankietas bus vasario 25 
d. Visų draugijų prašoma tą 
dieną nedaryti jokių paren
gimų.

X Vladui Daukšai, 40 me 
tų ištarnavusiam Šv. Kry
žiaus parapijoj vargoninin
ko pareigose, pagerbti ban- 
kieto diena jau nustatytą 
būtent balandžio 15-ji. Ban- 
kietą ruošia parapija.

X Jonas Jaukštis, gyve
nantis West Side, yra vie
nas seniausių Amerikos lie
tuvių ir seniausių ateivių. 
Į Ameriką atvyko 1884 me
tais. Dar stiprus ir vaikšto 
pasiramščiuodamas įdomia 
lazda iš Arizona. Su ta laz
da jis atvyks ir į “Draugo” 
koncertą.

X Visiems, kurių prenu
meratos “Draugo’’ ar “Lai
vo” pasibaigė, pranešama, 
kad vasario 4 d. atvykę » 
“Draugo” koncertą galės 
prenumeratas atnaujinti. Te 
kiu būdu sutaupys laiką it 
persiuntimo išlaidas.

X Kun. V. Mikolaitis. Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Kv. parapijos vikaras, va
sario 4 d. vyks į Racine, 
Wis., patarnauti diakonu 
kun. Sokeliui jo primicijose 
Šv. Vardo bažnyčioje. Jau
nas kunigas yra sūnus žino
mų raciniečių ir nuolatinių 
‘ ‘ Draugo’ ’ skaitytoj ų Soke- 
lių, gyvenančių adresu 1629 
Phillips St.

X Juzefą šukula. iš Cice
ro, sako būtinai norinti at
sikratyti šalčio, kad galėtų 
dalyvauti “Draugo“ koncer
te. šukulų sūnus Bruno ra
šo, kad šiuo metu guli karo
ligoninėj Anglijoj. Yra da
lyvavęs Labai dideliuose mū
šiuose Prancūzijoj, kur dvi 
dienas ir vieną naktį turėjo 
išstovėti vandeny. Nušalo 
kojas.
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