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Naciai ruošiasi naikint Lietuvą
U. S. kariai išgelbėjo apsuptus britus
Padėtis kelias valandas buvo kritiška
SU PENKTĄJA ARMIJA 

Anzio pozicijoje, vas. 8. — 
(Sulaikyta)—Dabar gal'ma 
pranešti, jog vasario 3 die
nos naktį vokiečių kontra
taka sugavo kelis tūkstan
čius britų kareivių ir per 
kelias valandas sudarė 
jiems didelį pavojų. Tas 
įvyko į šiaurę nuo Carroce- 
to, žemiau Romos.

Laimė, kad nac'iai tegiailė- 
jo įsprausti mažiau negu 
1,000 savo kareivių tarpe 
britų dalinio ir didžiosios 
sąjungininkų jėgos. Vokie
čiams, tačiau, (padėjo šeši ar 
aštuoml 60 (tonų Tiger tan
kai, kurie vasario 4 dienos

buvo išgelbėta. Kiti reikme
nys buvo prarasti.

Ta vokiečių kontrataka 
buvo laukiama. Iš pradžios 
britai pasivarė už priešaki
nių sąjungininkų linijų iki 
Campo di Carno. Antras jų 
žygis privedė juosMki Gar- 
rocetoi, kur jie sutriuškino 
pirmą nacių kontrataką. 
Tuomet, po sunkių kovų jie 
perkirto svarbųjį geležinke
lį prie Campoleone ir jau 
buvo pasivarę pusę mylios 
•už jos, kuomet iš visų pu
sių pasidarė jiems pavojin
ga.

Britų pozicija buvo apie 
dviejų mylių ilgio ir mylios

LAIDOTUVES JUROSE

Amerikos vėliava uždengti kūnai trijų marinų, kurie žuvo laike invazijos į Roi salą, 
Marshall salyne, ir laukiai nuleidimo įi jūrą ape'gų. (Acme-Draugas telephoto)

ryte pasirodė ant kalno tik j p’očio. Vokiečiai kontra ta
kelis šimtus jardų nuo vieš- komis išieškojo silpną viel^ą
kelio, kuris buvo vieninte
lis britu pabėgimo kelias.

ir šaukėsi pagalbos iš šiau
rinės Italijos. Kuomet nacai

Amerikos šarvuota sunk ve gavo prašytąją pagalbą, jie 
žirniai, vadinami “tanku puolė tą silpnąją vietą ir 
naikintuvai.” tačiau, išmušė, perkirto britų dalinį pusiau, 
keturis vokiečiu tankus ir apsupdami kelis tūkstan- 
padėio sąjungininkams eit- čius britų.
steigt savo linijas. Trumpoj Kuomet britai per radio 
bet «ršioj kovoj britai ne prinešė, jog padėtis pasida*- 
tik išsilaužė iš spąstų, bet j riusi labai kritiška, sąjun- 
čbr suėmė 300 nacių belais- gininkai skubėjo į tą fron- 
viui ! tą ir pavarė vokiečius, ku-

Didesnė dalis britu karių rie goaudė tą britų dalini.

Saiunaminkai atmušė 
keturias naciu atakas
ALŽYRAS, vas. 10.—Gen. 

WPson štabo pranešimas 
sakė sąjungininkai karei
viai, nors šiuo laiku ginasi, 
visvien atmušė keturias vo
kiečiu kontratakas ant jų 
poziciios žemiau Romos, ir 
v!enam sektory net peisiva- 
rė pirmyn.

Penktos armijos linijų kai 
riai am galui atsilaikant

Kiniečiai laimėjo pusę
Hukawng klonio
PRIEŠAKINE BAZE Hu- 

kawng klony, šiaurnė Bur- 
ma, vas 10.—Pusė šio klo
nio randasi sąjungininkų 
rankose. Gen. StPwell vado- 
vauiami kiniečiai išplečia

Tęsia atakas ant 
japonu Marshalluose

PEARI. HARBOR, vas. 
10.—Iš sustiprintų pozicijų 
užimtam Kwajalein atoly, 
Amerikos karo laivai ir lėk 
luvai tęsia aavo atakas ant 
kitų Marshall salyno bazių. 
Nuo to laiko kuomet 11 die
nų) atgal įjplaukė į priešo 
tvirtovę centraliniam Paci
fike, amerikieč'ai nei matė 
nei buvo puolami japonų 
lėktuvų ar karo Laivų.

Sausio 31 d., pirmą Kwa- 
j ale i n išlipimo dieną, vie
nas Amerikos naikintuvas 
laivas nuskandino keturis 
japonų prekybinius laivus.

Tas naikintuvas, U.S.S. 
Burns, buvo pasiųstas išgel
bėti laivyno lakūnus, kurie 
buvo priversti nusileisti jū-

Didelės orinės kovos virš Vokietijos
Bomberiai kovojo prieš nacių lėktuvus

ir konsoliduota s,.vo poziev rolc- Begrįžtam jis užtiko 
japonų konvojų 3r savo ka- 
nuolėmis tuos keituris laivusjas pasiruošdaini dar dides

nei kcvai šiam klony.
Užimtuose miesteli u o s e

rprieš didesnę dalį priešo' amerikiečiai karininkai ran
atakų, /aštrios kovos vyksta 
prie Anzio. Iš vokiečių ata-

da įrodymų, jog japonų po
zicijos nepakankamai aprū

ki! atrodo, kad jie reško pintos maistų ir amunicija, 
silpnų vietų britų-amerikie- 
čių linijose.

Štabas pranešė jog penk
tąja! armijai padeda neikin 
tuvai lėktuvai iš bazių tik.
kelias myl ias už fronto, kur SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
inžinieriai ant greitųjų pa- N. Gvinėjoj, vas. 10.—Japo-

nuskandino.
Yra spėjama, jog Wotje, 

Miaioelap, Mille ir Jaluit 
atoliuose, rytiniam Marshall 
salų krante, yra sugauta 
apie 10,000 japonų.

LONDONAS, vas. 10. — 
Amerikos “skraidančios 
tvirtovės” šiandien prasi
mušė per nacių apsigynimus 
ir pasekmingai subombavo 
senąjį BrunB&icko miestą, 
kurį Hitleris pavertė į dide
lį lėktuvų statybos cenltrą. 
Pirmieji raportai nurodo, 
jog ši didelė orinė kova ga
lėjo būti maždaug tokia pat 
d idelė kaip kad buvo praei
tą mėnesį, kuomet prarado
me 60 bomberių), ir buvo 
numušta 152 nacių lėktuvai.

Prasilaužę per šimtus vo
kiečių lėktuvų, bomberiai iš 
penkių mylių aukščio nume
tė bombas anst parinktų tai
kinių Brunswicke, 120 my
lių į vakarus nuo Berlyno.

Pirmieji grįžę Lakūnai sa
kė šimtai Messerschmitt 
109, Focke Wulf 190 ir Jun 
kers 88 lėktuvų pakilo prie 
Sintis bomberiams, kurie
skrido į Berlyno pašę. Ne-Į tijos

žiūrint tos didelės opozici
jos, kiti mūsų lėktuvai skri
do virš Brunswicko dviem 
atvejais, kad geriau patai
kyti į taikinius.

Amerikos Liberator lėk
tuvai tuo pat metu atakavo 
Gilze-Rijen aerodromą, 35 
mylias į pietryčius nuo Rot- 
terdamo, Olandijoj.

Taipgi tuo pačiu Laiku 
šimtai Amerikos ir Anglijos 
mažesnių bomberių ,trečią 
dieną iš eilės puolė jau Žr 
taip apgriautą Pas de Ca
lais krantą, Prancūzijoje.

Britų Mosąuito bontberiai 
vakar naktj pakartojo savo 
atakas ant taikinių Vokie
tijoje.

Pirm negu Amerikos pra
nešimus buvo paskelbtas, 
nacių radio raportavo, jog 
aršios orinės kovos vyko 
virš šiaurvakarinės Vokie-

Nori išPabalčio Valstybių padaryti 
apsaugos juostą" Vokietijai

Latvijoje ir Estijoje mobilizuoja jaunimą
WASHINGTON, vas. 10.

—(ONA)—Švedijos laikraš
čiai perspausdina Rygos vo
kiškų laikraščių pranešimus 
apie tai’i, kad vokiečiai, par 
sitraukdami prieš rusų ka
riuomenę, ruošiasi išdeginti 
ir išnaikinti Lietuvą, Latvi
ją, Estiją ir Lenkiją. Anot 
nacių laikraščių, tokios “tak 
tikos” tikslas esąs paversmi 
tas valstybes į “apsaugos 
juostą” Vokietijai.

OWI gautas raportas iš 
Švedijos, sakė tos žinios 
pasirodymas sukėlęs didelį 
susirūpinimą Pabalčio vals
tybėse.

Rusams jau įžengus į Es
tiją, vokiečiai Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje vartoja 
visas priemones suvaldyti 
gyventojus ir sumobilizuo
ti juos saviems tfkslams.

Nacių valdoma nacionaU- 
nė jaunimo organizacija ai

F F

tų amžiaus berniukus ir 14 
iki 20 metų amžiaus mer
gaites užsiregistruoti pa- 
gelbiniems apsigynimo dar
bams.

Nacių kontroliuojamo Tu 
ri radio pranešimu, “I ari
jos jaunimas” mob'lizUoja- 
si padėti Estijos naminės 
apsaugos korpusui, ugnia
gesiams, policijai, šaipo? ir 
kitom organizacijom. Tas 
pats daroma ir Latvijoje, 
kur naciai per Rygos radio 
įsakė visiems vyrams gimu- 
siems tarpe 1904 ir 1906 
metų užsiregistruoti kariuo 
menei. Taipgi šaukrami vy
nai gimę tarpe 1919 ir 1921.

Nacių militariniai autori
tetai Estijoje perima visų 
restoranų ir maisto krautu
vių ojperaciją, ir armija rėk 
vizicionuoja maistą iš ūkių. 
Tallinno mokyklos pavers-

sišaukė į visus 14 iki 16 me-) tos į narių ligonines.

Sako vokiečiai išžudė 
visus Pinsko žydus

LONDONAS, vas. 10. — 
Lenkų telegrafų agentūra 
š'andien pranešė, jog vokie
čiai išžudė visus Pinsko ir 
apylinkių žydus. Normaliais 
laikais Pinskas turėdavo 
32,000 gyventojų, daugumą 
jų žydų

Anot agentūros, tas žudy 
nes atliko specialus nacių 
dalinys, kurio darbas esąs 
žydų čšžudymas.

Sako bombavo Castel 
Gondolfo trečia karia
LONDONAS, vas. 10. — 

Vatikano radio pranešė, jog 
Garsei Gondolfo, šventojo 
Tėvo vasarname, buvo tre
čią kartą bombuotas. Keli 
asmenys sužeisti ir padary
ta nuostolių. Anot praneši
mo, vien tik vasarnamis nu
kentėjo, kadangi niekur ki
tur tame miestelyje bombų 
nekrito.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Japonai patraukė laivus iš Rabaulo
Atrodo, jog jie bus apleidę Madang bazę

ruošė pakilimo aikštes.
Sąjunginlhkų lėktuvai nu 

metė bombas ant vokiečiu 
kanuolių pozicijų 5r puolė 
jų transportus Cisterna e py 
linkėję, padėdami amerikie
čiams kariams, kurie po 
smarkių mūšių pasivarė pir 
myn į vakarų pusę.

Cassino apylinkėje, abn 
pusės vartoja tankus ir des- 
peratiška! kaujasi.. šiaurva
kariuose, amerikiečiai ko- 
piasi kalno pašonėmis, ne
žiūrint didelės nac’ų opozi
cijos.

Pirkite Karo Bonus

nai jau patraukė visus savo 
karo laivus iš Rabaul bazės, 
Naujos Britanijos saloje. Iš 
to daroma išvadų, jog są
jungininkų atakos ant tos 
japonų' bazės labai susilp
nina priešo susisiekimo li- 
nr'as.

Gen. MacArthur štabo 
pranešimas sakė lakūnai 
po pirmadienio atakos ne
matė nė vieno japonų karo 
laivo. Nuotraukoje, matėsi 
tik 9 maži prekybiniai lai
vai ir apie 200 kareivių lai
velių. arba pusę • tiek, kiek 
ten vis būna.

Tokyo radio ttbnsliavo

mą, kad 220 sąjungininkų 
lėktuvų vakar puolė Rabau- 
lą, ir japonai! 45 jų numušę, 
o penki japonų lėktuvai ne- 
grįžę.

Šios dienos komunikatas 
sakė amerikiečiai lakūnai 
naujose atakose ant Rabau
lo sunaikino ar sužalojo 34 
priešo lėktuvus ir pataikė į 
submiariną.

Ecuador siusianti 
darbininku Amerikon
NEW YORKAS, vas. 10. 

—Carlos Dousdebes, darbo 
direktorius Echadoro soci
alinės apsaugos ministeri
joje, pranešė, jog tie Ecua- 
doro darbininkai, kurie da
bar neturi darbų dėl stokos 
importuojamų žaliavų irmra 
šinerijos, gali greitu laiku 
būti atvežti Amerikon įvai
riems darbams.

KALENDORIUS 
Vasario 11 d.: šv. Pane

lės Liurdo; senovės: Algir- 
Melbourne radio praneši- das ir šviesutis.

Suomija ieško kaip 
pasitraukti iš karo

STOKHOLMAS, vas. 10. 
—Sakoma Suomija, kuri ne
norom dalyvauja kąre, šiuo 
laiku ’eško būdų pasitraukti 
iš karo, ypatingai kadangi 
Amerika įspėr'o ją pasitrauk 
ti iš karo arba būti atsakin
ga. už pasėkas.

Pranešimas iš Helsinkio 
sakė yra “galimybės, jog 
pradiniai nutarimai tuo rei
kalu buvo padaryti” vakar 
naktį įvykusiam vyriausy
bės kabineto posėdyje.

IŠ WASHINGTONO. — 
Kongresas bando sudaryti 
kompromiso bylių karių bal 
savimo reikalu.

IŠ MASKVOS — Iš vė
liausių raportų daroma iš
vadų, jog rusai gal bandys 
perkirsti sngautus nacių da
lintas { dvi dalis.

Amerikiečiai atakavo 
japonų laikomą Wake

NEW YORKAS, vas. 10. 
— Oficlalės japonų žinių 
agentūros pranešimu, Ame
rikos didieji lėktuvai vėl 
puolė Wake salą, artimiau
sią japonų laikomą s alą 
prie Pearl Harbor.

RUSAI PRAZYGI PRO KRIVOJ ROG?
Naciams trūksta maisto ir amunicijos

Domei agentūros praneši-) jimo.

mu, lakūnai grįžę iš trečia
dienio atakos ant Madango 
sakė atrodo, jog japonai jau 
bus apleidę tą bazę, kadan
gi priešlėktuvinės patran
kos ,į juos nešaudė, ir nebu
vo irrastebėta kareivių judė-

Vasario 12 d.: šv. Bene
diktas; senovės: Ginttenis lr 

Deimantė.

URAJP
Penki virš zero ryte. Visą

n r k n-p Amerikos kari 
už žmogžudystę

LONDONAS, vas. 10. — 
Pvt. John Water, iš Chica
go Helghts, III., buvo šian

dieną šalta,. Protarpiais anie dien pakartas už nužudymą 
gas. Vėjuota. [ britės Doris Staples.

MASKVA, vas. 10.—Rusų 
kariuomenės aštonioa my
lios nuo Krivcji Rogo jau 
praėjo pro tą miestą iš pie
tų pusės ir kiti jų daliniai 
stumiasi į pietvakarius į 
Kerzoną ir Nikolajevą, prie 
Juodosios jūros.

Rusai dabar pasiruošė 
pulti tą geležies centrą iš 
šiaurės, rytų ir pietų pusių. 
Užpakaly, kiti rusų daliniai 
sukapoja vokiečių aštuntos 
armijos dalinius sugautus 
prie Cerkasy.

Rusai šiuo laiku randasi 
tik aštaonlos iriyVos nuo 
Koesuno, kur randasi de

šimts apsuiptų nacių divizijų 
centras, ir šiuo laiku skuba 
j tą pusę. Anot rusų prane
šimo, tame rate randasi ir 
vokiečių Leit. Generolas 
Schermmerman.

Sakoma daug vokiečių 
pasiduoda. Jų amunicija ne
va taip sumažėjusi, kad 
jiems įsakyta šauti tik 
kuomet bus tikri, kad patai
kys. Taipgi sakoma naciams 
jau trūksta maiafo.

Izvestia atspaudė prane
šimą i*š Luga, kuris sakė 
žemė šiaurėje ir vėl užšalu
si, ir rusai dėlto greičiau 
varosi per pelkes ir miškus.
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INDIANA HARBOR ŽINIOS PERKELIAMAS 1 LĄŲ?O LIGONINĘ

Stipriai suorganizuotas 
ALI skyrius Lake 
County, Indianą

Sausio 16 d. atlaikė svar
bų susirinkimą Šv. Kazimie
ro par. salėj, Gary, Ind., 24 
klubų, kuopų ir draugijų at
stovai. Šiame etųsiringime 
formaliai suorganizuotas A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Lake County, Indiana, sky
rius. šios plačios apylinkės 
lietuvių organizuota visuo
menė susibūrė į ALT sky
rių, kad didinti ir remti A- 
merikos karo pastangas ir 
kad pade i Lietuvai atsi- 
steigti laisva ir nepriklau
soma valstybe.

Susirinkimą arba suvažia 
vimą pradėjo Amerikos Le
gijono Vytauto 289 positas 
su atitinkamomis iškilmė
mis. Run. Kaz. Bičkauskas, 
Ind ana Harbor lietuvių pa
rapijos klebonas, atkalbėjo 
maldą. Pirm. Albert Vinick 
pasakė įžanginę kalbą. Ant- 
tony Paceone, United States 
Steel Workg narys, taip pat 
Cr ry War Relief ir 4-tosios 
U. S. Paskolos vajaus ko- 
mitęl'o narys, pasakė turi
ningą kalbą apiet didelį rei
kalą darbuotis ir pirkti ka
ro bonus.

V.enas iš svarbiausių su
važiavimo tikslų buvo, kai$ 
sėkmingiau pravesti U. S. 
Paskolos bonų vajų. Vytau
to legionierių postas pasky
rė $25.00 vertės boną tam 
asmeniui ar organizacijai, 
kurs daugiausiai šioje) sri-‘ 
tyje pas darbuos. Bonų ko
miteto komisiją sudarė: 
John Gustaitis, Indiana Har
bor, Ind.; Mary Brazinas, 
Eaat Chicago, Ind.; Frank 
Mikais, Indiana Harbor, In
diana ; Anthony Nakutis, 
Gary, Indiana; John Grei- 
kis, Gary, Indiana; Mary 
Radis, Gary, Indiana.

T /EYfclir A T nvnunj

DANGIŠKASIS DVARAS

Kolhapuro apylinkėje, Indijoj, įsteigtas kaimas lenkų 
pabėgėliams nuo karo. 95 nuoš. pabėgėlių yra katalikai, 
dėlto parūpim as ir kūnigas dvasiniame reikalams. At
vaizde viršuje ka'mo triobėsiai, o žemiau atvirame lau
ke, šėtroje kunigas klauso tikinčiųjų ^pažinčių. (NCWC- 
Dr&ugas)

LIŲITOARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

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

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlę yra įąbai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite savt 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS”
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Vajus gavo labai gerą pra 
džią, nęs Joseph Matukas 
ūė East Chicago, Indiana, 
nupirko bonų už $10,000.00.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Lake County, Ind., sky
riaus valdybai: pirmininkas 
Albert Vinick, East Chica
go; vice pirm. Joseph Grai
kas, Gary; sekr. George Uu- 
bickas, Indiana Harbor; iž
dininkas John Nakutis; Ga
ry.

Taryba nutarė minėti Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 26 metų 'sukak j 
vasario 13 d., Sv. Prane e- 
kaus par. salėj, Indiana. Har
bor. Paminėjimo komisiją 
sudaro: M. Brazienė, Gary, 
S. Einikis, Gary, M. Radis, 
Gary, A. Vinick, Indiana 
Harbor, Mrs. J. Gustaitis, 
Ind. Harbor, Mrs. W. Kelly, 
Ind. Harbor, Mra. B. Genis, 
East Chicago, Mrs. A. Hen- 
derson, East Chicago, Mrs. 
S. Waichunas, Calumet Ci
ty, III., Mr. J. Makautis, 
Hammond, Ind.

George Dubickas, Sec’y.

Blaivininką šventė
Worcester, Mass. — šv. 

Kazimiero parapijos Blaivi
ninkų 25 kuopa iškilmingai 
paminėjo savo ma‘.i tnę šven
tę — Panelės Šv. Grabny
čių, 30 d. sausio. Rytą 9:45 
vai. turėjo užsiprašę šv. Mi
šias, kurias laikė centro pir
mininkas ir kp. dvasios va
das, kun. J, Padvaiakas. Per 
šv. Mišias blaivininkai skaiit 
ingai dalyvavo su savo vė
liava ir bendrai priėmė šv. 
Komuniją. Visus keturis pa
mokslus 3akė blaivybės my
lėtojas kun. J. Pauliukonis, 
MIC., iš Marianapolio, kurs 
plačiai nurodė blaivybės 
naudą žmonijos gyvenime. 
Vakarienė

5 vai. vakare buvo puiki 
vakarenė bažnytinėje salė-

Nežiūrint didelių vekiečų atakų Nettuno fronte, Italijoj, sužeistas Amerikos karei
viu perkeliamas į lauko Įigoninę-taivą. (Acme-Draugas teiephoto)

VTF.NTNTffJ.TS AMERIKOS LIETUVIŲ KĄSDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. ji, 1933 M.

je, kurioje uoliai darbavosi 
sekančios šeimininkės: A. 
Landžicnė, M. Ščiukienė, O. 
Vaitkienė, P. Bundzienė, P. 
Grigienė, P. Valatkavičienė 
ir P. Banienė. Kalbėtojai pa 
sakė gružas kalbas blaivy
bės idėjai. Sekantieji kalbė
jo: kleb. kun. A. Petraitis, 
centro tpirm. kun. J. Pad- 
vaiskas, S. Bugnaitis. Va
karo vedėjas, kuopos pirm. 
P. Monkus, atliko savo už
duotį taip pat puikiai

Po vakarienės ir kalbų 
gauta septyni nauji nariai. 
Taigi šiais metais kuopa pa
ūgėjo 13 naujų narių, šiems 
meltams kuopos valdyba pa
liko ta pati, būtent, pirm. 
P. Monkus, pagelb. O. Vait
kienė, prot. rašt. J. Svts- 
kas, fitf. 'rašt. V. Blaveckąs, 
ižd. M. ščiukienė. Visi pa
sižymėję blaivybės mylėto-, 
jai.

D. S. 7-ta kuopa
Vasario 6 d. turėjo mė 

nesinį susirinkimą bažnyti
nėje gilėję. Keletas narių 
užsimokėjo mokesčius už 
“Darbininką”. Apkalbėta re
nkamoji pramogėlė 5 d. ko
vu su užkandžiu ir dovanė

3xcrr.
EXTRAI EXTRAI

Permainyta. I rarOMlt 
artreaa*

Ll.turUĄaa
Zydukaa

RElkf SLi'i'is 
SENĄ 

lietuviu 
DRAUGĄ

MONARCH L1QUOR
M29 So Halsted St 

rfcone YAfeM ««M

lėmis. Pirm. Vladas Rimša 
pakvietė būti šeimininkėmis
O. Sidabrienę, O. Ridikienę, 
V. Seniauskienę ir P< Kace
vičienę. , Su-ja

Kas naujo mūs 
padangėj

Rochester, N. Y. — Sau
sio 20 d. laikytame Fede
racijos skyriaus susirinki
me tartasi apie minėjimą 16 
Vasario. Kleb. kun. J. Bak
šys išąiškino Lietuvos pa-- 
dėtį ir kvietė susirinkimą 
būti pasiruošusiu visokiais 
būdais gelbėti tėvynę. Nu
tarta nepriklausomybės šve
ntę minėti 20 d. vasario, pa
kviečiant žymius kalbėtojus.

Sausio 23FTd. atlaikytos 
pamaldos už i. a. A. Sme
toną. Pritaikintą pamokslą 
pasakė kleb. kun. J. Bakšys.

Didžiausia lietuvių
Jewelry Krautuvė
—*—■ JI

Parduodame Laikrodžius, baik- j 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunką-į 
nas ir įvairius , —-—
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 1 
KAINAS!
Turime didelį

ir gerą pasi- ---------------------
rinkimą Muzikališkų Instrumen- j 
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų,' 
Rekordų ir įvairių kitų muži-1 
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEK 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE j
Phoue: LAFAYETTE 8417

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: i—* Ir 7—0 vakaro 
Trečiad. ir Nedėtomis susitarus 
2423 VVest Marųuette

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nyo 17 iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PIENO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WR1TE CITY PROVISION CO.

■ ■'■‘■■t: p z '. ■ » ------------

J.P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei- 
kreipkltės viršminštu

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

18 metų patyrimas
TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ir Akinių Dirbtuvė 

HALSTED ST. 
MU Btraet

19 Iki 41 aue S M S
Bekaaadleayje r“S*1f ~

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

ararat"
■emlnvou jae 
metodą, kurte 
SAU sutelkti.
^^s^uuotai PATntn<Q

Dr. John 1 Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMKTRMTAI 
1801 So. Ashland Avenoo

te ia-<
CAVAIi MSA

enrao YALĄMDOOi 
a hite k a U (lie a m.

* Have vau 
BomurvaiiK 
^BONDS

nARGVTIJ

SEKMADIENIAIS — uuo 1 
iki 2 vai. popiet.HBl KITOMIS DIENOMIS — nuo
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadieniais ano 7 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiao adresas:
6755 S. VVestern Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehlll 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

Nedėliomia pagal sutarti » 
Offloe TeL YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930 '

TeL CANaI 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.
: j REZ1DENCUA

3241 VVest 66th Place
. ’ Tel. REPubllc 7868 /TėL YARds 2246 *

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 Ashland Ąveauę
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki S vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutartį.

TeL CANaI 0257 4
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.
Ofiso TeL VIRginia 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—S ir 6—8:80 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4- ir 0:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5021
Res.: KENtvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849
Rerid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal ęutartį.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA;

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir. Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.

3147 g. Halsted St, Chicagc 
Pirmadieniais, Trečiadieniais *

z ir Šeštadieniais
Valandas; 5-4 gopbt

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Kverytblng to the Une of 

Furniture

A.LEX
ALESAUSKAS 

and SONS
t* aętory Bepreeentatlve.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

For appointment eall — 
REPUBUC 9951

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-fros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 9554 
Jei neatsiliepia šaukite—•
Res. Tel.: MIDnay 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
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LĄFayette 3210 
Rez, TeL LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Šaukite: KEDzie 2868

„ • VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;
y Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovaną amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebran-
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* CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING*
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP U’ANTED — VYRAI HELP U’ANTED — VYRAI HEI.P U’ANTED — MOTERYS

“DRAUGAS" HKT.P WAWTF,D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearboni 8trwt
TbI. RANdolpb

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpr>wrr Oomrnilarion nn- 

Matymai reikalauta kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuoaavimo RaAtg (statement of 
availahillty) nuo dabartinės . dar
bo tstalros — ar nuo War Man- 
power Onmmtsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar jfls galit gauti 
tr ar Jums reikalinga pallnosa- 
rimo raštas. ,1fls sutaupysit sau 
Ir <lart>o Ištaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

2924 W. 51st St
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

PADEKIT SUTRIUŠKINT 

HITLERĮ!
SVARBUS 

KARO DARBAI 

SVEIKIEMS 

VYRAMS 

IKI 60 METŲ

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

A

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darb a, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HELP WANTED — MOTERYS

Reikia

Vyrų
TYTRRTT PPTE 

NETSr‘TPBTOt? ANTIKOS 
GERA MOKESTIS

50 vai. t savaite Ir daužau. Laiko 
ir pusės mokestis virš 40 valandų.

ALFRED JACOBSHAGEN 
COMPANY

4419 S. Ashland Avė.

LANGŲ PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atsišauklt 
Tlmekeeper's ofisan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VYRŲ
Amžiaus 17 ki 60 

Atsišaukit Antram Aukšte 
2129 W. 39th St. 

WfflTE CITY PRO VISION CO.

MAŠINISTO
PIRMOS KLASftS

Prie mašinų užlaikymo ir Datai- 
svmo darbo greitai augančioj biz- 
karo ištaigoj knr randasi geros po 
karo progos. Atsišaukit |

THE ARIDOR CO.
8428 W. 48th Pi.

VYRŲ DIRBTI 
SHIPPING ROOM

Turi mokėti skaityt ir rašyt 
Angliškai. Atsišaukit.
Neidhoefer & Co.I

2855 Blue Island Avė.

RAKANDŲ 
FINISHERS 

CABINET 

MAKERS

Geri Darbai

Patyrusiem VyramI

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICE 

/ (4th Floor)

WIEBOLDT'Si •
Ashland & Monroe

PAPRAST. DARBININKŲ 
RANKINIŲ TROKERIŲ 

ŠLAVĖJŲ
HEAT TREAT HELPERS 

PLATERS HELPERS 
IR KITOKIEMS DARBAMS

REIKIA TUOJAUS!
I

Visi darbai viduje.
Puikios darbo sąlygos.
Naujos modeminės dirbtuvės. 
60 vai. į savaitę, darbo.
70 valandų mokestis.

10% NAKTIMIS BONAI

FOOTE BROS. 
Gear & Maehine Corp.
5219 S. IVESTERN BLVD.

VYRŲ
NEPATYRUSIŲ 

Išmokit Mašinisto Amatą 
Taipgi

keletas darbu OPERATTNG 
DEPĄ RTA M ENTUiOSE 
PASTOVUS DARBAI

DIENĄ IR NAKTJ ŠIFTAI 
54 VAL SAVAITĖJE

CENTRAL SCIENTIFIC 
1700 IRVINO PARK

CO.

MOULDERIŲ
Prie Breso ir Aluminum 

Bench ir Mašinų 
MANUFACTURERS BRASS 

FOUNDRY CO.
7756 Dante Avė.

Bayport 1132

KNYGVEDŽIO

Ligoninėje
Patyrimo nereikia; darbas yra 
lengvas išmokti ir mes mokam iš 
pradžios 70c į valandą; 48 vai. j 

i savaitę; laikas ir pusė už viską 
GEROSDARJBO SĄLYGOS ^nM 8°^

Proga Vyrams!
25 IKI 50 METŲ AMŽ.

ORDERIŲ RINKĖJŲ 
PAKUOTOJŲ 
STOCK VYRŲ

40 vai. į savaitę; laikas ir pusė už 
viršlaiki virš 40 vai. Atsišaukit i

JUDGE & DOLPH, LTD. 
700 W. Cermak Rd.

GERA MOKESTIS 
DARBAS NUOLATINIAI
Walther Memorial

Hospital
1116 N. KEDZIE AVĖ.

ši vra maža auganti jstaiga ir mes 
tikimės kad čia jums patiks. 

Ateikite ir pasitarsim.
ANCHOR RUBBER MFG. CO. 

228 W. Illinois St.

HELP WANTED — MOTERYS

Po sunkaus dienos darbo%
imkim į rankas “Draugą” 
Jis suteiks mums poilsio į- 
vairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio.

★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininkų

Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 
Machinistams Pagelbininkų

_  t
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers 

★ , ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIŲ

MERGINŲ 

MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKTA 

100% KARO DARBAI 

LARAI GERA MOKESTIS 
IR LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL.

MEIZNER RAINCOAT CORP. 
412 S. Market St. '

TRIJŲ MERGINŲ — lengviems 
dirbtuvės darbams. Pageidaujame 
Labelers ir Cellophane vyniotojų. 
50c iki 55c i vai. ir viršlaikis. 
Proga geroms darbininkėms.

Atsišaukit į
ENOZ CHEMICAL CO.

2430 8. Indiana Avė.

RT JT-T. ARD OPRS. 
PLANER OPRS. 
LAYOUT INSP.

HORTZONTAL BORTNG MTLL OPRS.
TURRET LATHE OPERATORIŲ 
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ
PRECISION ITNERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 

JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM 
★

MERIT DIRBTUVE .
Gabumų |vertlnlmaa dirbtuvėle duoda jums progos {atdirbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.
★

Dirbtuvė, tvarkom* fkntroi pristato valgiu, kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo dartnj. bflktte prie aavo darbu-

Danly Maehine Specialties, Ine. 

2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

REIKIA MOTERŲ
Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL — 
LEONARD CO.

. 333 W. 35th St.
-----

MAZGOTOJŲ
Naktimis. 24 Iki 30 vai. I savaitę. 
Unijos mokestis. Atsišaukite J

MAJEST'C BIJXJ.
Ofisan

22 W. MONROE ST.

Knygvedės

Ligoninėje
GEROS DARBO SĄLYGOS 

GERA MOKESTIS 
DARBAS NUOLATINIAI
Walther Memorial 

Hospital
1116 N. KEDZIE AVĖ.

----------------------u-    - —

PULLMAN
AIRCRAFT

—Reikia—
*Material Handlers
* Metai Cleaners
* Janitresses
* Sweepers
* Paint Helpers

• GERA MOKESTIS
6 Dienos į Savaitę»

100% Karo Darbai
Patogios darbo sąlvgos.

Puiki transportacija.
(I. C. Suburban. Pottnge Grove gat-
vškartal*. 103rd St. busu Unija).

Jei dabar nesate užimtos su karo 
darbais

MATYKIT MRS. DRAKE 
Employment Ofisas atdaras valan

domis tarp 8 ryto Ir 4 pp.

Pullman • 
Standard Car

Mfg. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd SL

LOAN
Lets All BackThe Attack

★ ★★★★★ + + +
★ For Sale I
★ For Help I
★ For RentI
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Dany Newspape» 
— ESTABLISHED 1MB —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL-—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★*

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI m MOTERYS

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — gerai išdirbta Gro- 
eernS. Gerai Išdirbtas kaimyninis 
bisnia. Kaina prienama. Tel. Roulia- 
vard 0755 ar atsišauklt j—4400 8. 
WELTJ4 STREET.

PARSIDUODA — $1,100 verte, din
ing room setas už 1375.00, Studio 
Couch už >29.00. Parlor setas ut 
856.00, Miegamo kamb. setas t<- Ra
dio. Atsišauklt 3209 8. AUSTIN
BI.VD. po 4 pp. Tel. Cicero 1035.

PAIEŠKOJIMAS

PAIEftKAIT — savo sesers Volrsėa 
(Aleksandra) Bražinakaltfs Jau pen
ki metai kaip nežinau ar gyva ar 
mirus. JI gyveno 3027 Mvlngfton St . 
Philadelphia, Pa. Už pranešimą apie 
ja būsiu labai dėkinga.
MRS. E. DARGUŽIS, 2403 S. Leavltt 
St.. Chicago 8. III.

COMPTOMETER OPERATOR 
Can take beginner

Continental Can Co.
5848 W. 65th St.

Tel. Portsmouth 8460 
M R. VALENTINO

VYRAI IR MOTERYS

8 MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

Puikiausios darbo sąlygos. Vienos 
Vyriausios Virėjos: Abelniems Vir
tuvėje darbams darbininkės: Valy
mui moteries.

MUNDELEIN COLLEGE 
Briargate S800

MOTERŲ
MERGINŲ

, PRIE
DALINIO LAIKO 

DARBŲ /

9 RYTO IKI 1 PP.
AR

1 PP. IKI 5 VAK.
AR

PILNAM LAIKUI 
7:80 RYTO IKI 4 PP.

★
Veltui gyvasties, sveikatos lr 

ligoninės apdrauda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumu

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktj.

—KARO PRAMONĖJE—
- 1

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną; Penktad. 
8:80 ryto ild 5 pp.

VYRŲ
—IR—

MOTERŲ
Darbas lankstymas popierinių 
baksų. Reguliaris algos pakėlimas. 
Pilno ar dalinio laiko darbai. Pa
tyrimo nereikia. Atsišaukit asme* 
niškal nno 8:80 ryto Iki 5 pp.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Po svietą pasidairius
Lietuviškų balšavikų ker

mošius New York’e buvo 
toks raudonas kad net fire 
departamentą subytino. Vis
kas buvo fain, tiktai sub- 
džektų diplomatija pražiop
sojo Gedimino kalną, Vilniu
je, pakrikštyti Stalino kal
nu, o Kauną—Vorošilivgra- 
du.

Visgi lietuviški balšavikai 
geresni už kitus ir nėra mai- 
zeriški: ne tik Lietuvą pa
dovanojo Stalinui, bet dar 
pridėjo Latviją ir Estiją. 
Gaila, kad jie neužfundijb 
Stalinui dar Empire State 
bildingų. Dzūkas.

VYRAI IR MOTERYS

WANTED IMMEDIATELY 
FREIGHT BILLER 

★
ASSISTANT CASHIER

OOOD HOURS 
EH8ENTIAT, TNDU8TRY 

TIME AND ONE-HAT.F AFTER 
40 HOURS 

APPLY

INTERSTATE 
DISPATCH, INC.

2700 S. Halsted St 
Calumet 2S29. Mr. Holt.

* REIKIA

DŽENITORKŲ 

Valymui Moterų
Prie lengvo šlavimo lr abelno 

valymo darbu dirbtuvėje.
Jfls galit pasirinkti valandas 

pagal jūsų patogumo. 
DIENOMIS AR NAKTIMIS 

ŠIFTAI
Dirbkit 4 6 8 valandas 
AMERIKOS PILIETYBE 

NEREIKALINGA 
GERA MOKESTIS 

60c j vai. sn 5c j valandą 
pakėlimu po 2 savaičių. 

Atsišauklt kasdien 
8:30 ryto Iki 4 pp.

CASPERS 
Tin Plate Co.

4100 W. 42nd PLACE

BUCERft 
'Malonios Darbo 

Sąlygos
ATSIŠAUKIT ARČIAUSIAM 

JEWEL FOOD STORE 
Ar 8821 S. Racine Avenue

PILNO LAIKO .
ARBA TIK

DALINIO LAIKO
Vyrams ar merginoms pastovūs, 
švarus, lengvi darbai. Trumpoms 
vąlandoms arba dalinio laiko. Die
nomis ar naktimis darbai. Gera 
mokestįs.* Bonai ir pelno pasidali
nimas Karo darbai dabar. Visuo
met dirbam, niekuomet neuždaro
me. Matvkit Tlmekeeper nuo 8 iki 
4:30 kasdien išskiriant Sekmadienį

THE IVESTERN SHADE 
CLOTH COMPANY 

Employment Ofisas —
21st prie Jefferson St.

(3 blokai j rytus nuo Halsted)

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKŲ 

★
VYRŲ:

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ:

INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.

Balševikų suvažiavi mas 
Brooklyne, ‘sakoma, prasi
dėjęs Amerikos himnu. Mat, 
Internacionalas pana i k i n- 
tas, o naujo Sovietinio him
no balševikai dar nebuvo 
pramokę. Vargo prispausti, 
giedojo veidmainiau darni, 
kaip pavasarį katinai.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ
GARSINKITĖS “DRAUGE’

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

MERGINŲ
Pagelbėti prie išdirbimo 'paveiks
lams frėmų ir skūrinių novelties. 
Malonus darbas, gera mokestis. 
Mes išmokinsim.

Pašaukit WĘB«ter 3363. 
BEAUHARNAIS CO.

816 S. IVabash

PIRKITE KARO BONUS!

PORTERIŲ IR
VALYMUI MOTERŲ

LENGVI DARBAI 
1OO% KARO DARBAI

Dykai ligoninės ir gyvasties ap
drauda. Gera mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje.

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 21st 8t

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
P&tyrualų, 887.60 J mėneaj 
Pilnam ar dalintam laikui 
KrelpkltBa prie Houaekeepar.

EDOTVATER BEACH HOTEL 
ASM Sheridan Rd.

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

NeCIflrint koka Jflaų amžius, Jdomua 
darbaa laukta jua čionai.

PLASTIC BTNDINO OORP.
782 8. SHERMAN

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Atalnešklta pilietybės prirodymu*. 

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp. 

Matyktt Mr. Danlcek pasttutaaL 
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURlfY MACHINE CO.
2145 S. Mth Avė. Ciceromm.sia i— ■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■ ■ i.f , IMS

Biznis Tarnaujantis 
Svarbiai Pramonei
REIKALAUJA VYRŲ 

PRIE ABELNŲ 
WAREHOUSE DARBŲ 

Taipgi Moterų
TYPISTS IR 

8TENOGRAFIŲ 
Gera pradinė mokestis 

40 vai. darbo 
Laikas Ir pnsė ui vMlaJkJ

Crerar Adams & Co.
8550 S. MORGAN 
Tel. YARD8 4590 

Klauaklt Mr. JL. Kapota

Amerikiečių invazijos Si
cilijos metu sykį vienam pul 
ke užsinaravijo asilas. Ant 
pat keVo atsigulė ant šilto 
smėlio ir sulaikė visą pulką. 
Visokiomis priemonėmis jis 
mėginta prikelti, bet veltui. 
Kareiviai jau buvo bemaną 
paėmus už kojų nutraukti jį 
nuo kelio ir palrkti gulint, 
bet tuo tarpu priėjo seržan
tas.

— Kas yra, vyrai? — pa
klausė seržantas.

— Asilas užsinaravijo ir 
ką nedarėme niekaip nega
lime jo prikelti.

Nieko nesakydamas ser
žantas priėjo prie asilo, pa
silenkė ir į ausį ką tai pa- 
šnibždėjo. Asilas staiga 
strikt ir atsistojo. Kareiviai 
nustebo.

— Ką tu jam pašnibždėjai, 
kad jis taip greit pašoko? — 
paklausė vienas kareivių.

— Aš jam pasakiau Heil 
Hiler! — atsakė seržantas.

Mokykloje mokytoja aiš
kina vaikams skirtumą tarp 
išdidžios rožės ir kuklios ži
buoklės.

— Gražiai pasipuošusi mo 
teris eina atrytu. Ji išdidi 
ir nieko nesveikina. Tai bus 
rožė. Paskui ją gi aeka su
tvėrimas nulenktai galva...

— Aš žinau kas, — nu
traukė mokytoją Petelių Ga
liukas. — Tai tos moters 
vyras...

Prof. Kampininkas.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ
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P DRAUGAS .

THE LITHUANIAN DAILY FRIKND 
3884 South Oakley Avė. Chicago, IHtnoI

Publlahed Daily, ozcept Sundays,
by the *

LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholie Press Associatlon

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

Advertising in “Draugas” brings best reaults.

DRAUGAS
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paStu:
Metama *.................................................................................... $7.00
Pusei metų ...................................................-...................... 4.00
Trims mėnesiams ................................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.50
Vienam mėnesiui ............. 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ..................................................................................... $6.00
Pusei metų . j.......................................................................... 8.50
Trims mėnesiams ................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams .........................................   1.25
Vienam mėnesiui .............................................i...........................75

Užsieniuose:
Metams .......................................................... ........................... $8.00
Pusei metų ................... . .................................. ■................... . 4.50
Trims mėnesiams ...............,.......................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti Ir neprlsliiBikma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę talžyti ir trumpinti ’ visus prisiųstu* raštus Ir ypač 
korespondencija* sulig savo nuožlūro*. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai Ir nikiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant, dideliu* 
tarpu* pataiaymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštln nededamos.

Entered as second-Cla*, Matter March 31, 1016 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Kremlius ir vėl užpuolė Vatikaną
Maskvos spauda ir vėl braunai užpuola Vatikaną, 

pakartodama savo melagystes ir šmeižtus, neturinčius 
nė mažiausio pagrindo. Popežių vadina ir “pro-naciu” 
ir “proi-fašistu”, ir kitokiais vardais. Dar gerai, kad 
Maskvos melagiai neužsiminė pavadinti Popiežių “pro- 
komunistu”. Prirašę visokiausių insinuacijų, Maskvos 
laikraščiai tvirtinta, kad Jo Šventenybė netekęs pasiti
kėjimo Amerikos, Anglijos ir kitų kraštų katalikuose. 
Ar bereikia didžiausios nesąmonės! Katalikų, ne tik 
Amerikoj, Anglijoj, bet visur, pasitikėjimas šventuoju 
Tėvu šiais laikais kaip tik yra. pilniausias. Net Ir neką- 
talikų krikščionių tarpe jo autoritetas yra išaugęs. 
PREL. SHEEN ŽODIS

Kodėl gi Maskva Vatikaną, užpuola.? Į šį klausimą 
atsakymą duoda prelatas Fulton Sheen, Katalikų Uni
versiteto profesorius. Jis sako, kad Sovietų agitacija 
prieš Vat’kaną yra natūralūs dalykas. Natūralu, kad jusį gegužės mėn. konvencijoj Toledo j, kur mums bu
rtoji valdžia, kuri turi tarp 8 ir 10 milijonų politinių vo pasakyta, kad Jungtinėse Valstybėse nėra nė vieno gaijt€> aukok’te $100, taip- 
kalinių, dirbančių vergų darbus Rusijoj, yra priešinga katalikiško dienraščio. Mes grįžome namo galvodami^ am£ina.is nariais. Tuo
Katalikų Bažnyčiai.” kuo laikomi mūsų kasdieniniai leidiniai”.

“Nė viena, demokratinė tauta neapkaltino Vatika- Atsižvelgiant į tą “nežinojimą”, yra siūloma, kad 
šių metų katalikų laikraštininkų suvažiavime, kuris bus 
Milwaukee, Wis., būt paskirtas bent vienas posėdis tau
tinių grupių spaudai ir jų problemoms svarstyti.

no su ‘stoka simpatijos’ — pasakė prel. Sheen. “Tik 
fašistai, naciai ir sovietai tai padarė, nes Vatikanas 
yna pasmerkęs visus tris.”

Antroji Sovietų ataka prieš Vatikaną buvus rei
kalinga dėl to, kad pirmoji nepasiekė savo tikslo. Ko
dėl sovietai nori pakirsti Vatikanui galę? “Todėl, atsa
ko prel. Sheen, kad Vatikanas yra vienintelė kliūtis so
vietams subarbarizuoti Europą.’"

Tarp kitko prel. Sheen dar ir tai prideda: ‘ Dabar, 
kuomet Stalinas puola keturias laisves, mes panaudo
tame penktą laisvę — teisę pasakyti ačiū už parodymą 
gyvatės gėlės apačioje”.

Prie to, ką yra pasakęa<prel. Sheen, komentarai, be
rods, nebus reikalingi. ,►

★
Kada "izimi" trijulė sutaria

Visai dar neseni tie laikai, kuomet naciai, fašistai ir 
komunistai ir karo reikaluose prieš demokratijas veikė 
išvien. Naoai puolė Lenkiją, komunistai jiems padėjo; 
naciai ir fašistai kariavo prieš Prancūziją ir Angliją, 
Maskva jiems amuniciją pristatė.

Karo atžvilgiu “pikčerius” dabar, žinoma yra kitoks. 
Kai Hitleris “doblkrosino“ Staliną, užpuldamas Sovie
tų Rusiją, rusai pasidarė demokraltijų fronto sąjungi
ninkai.

Tačiau, nepaisant to fakto, kad komunistą yra kare 
prieš nacius ir fašistus, jie Viename dalyke vis dar su
randa “bendrą kalbą". Visi trys izmai — nacizmas, fa
šizmas ir komunizmas pilniausia5, sutaria kovoje prieš 
Katalikų Bažnyčią ir prieš mažųjų tautų laisvę ir ne
priklausomybę.

Tuo pačiu laiku, kuomet naciai ir fašistai turi (i vi
sų pusių apsupę Vatikaną, kuomet jie, nepaisydami Va
tikano neutralumo, įsiveržia į jo teritoriją ir šveitfą- 
jam Tėvui darj didžiausių nesmagumų ir net grąsini- 
mų, Maskva taip pat užpuola Popiežių, skleisdama me
lagystes ir šmeižtus.

Štai, fašistų laikraštis ‘ Regime Fascista”, kurį re
daguoja Roberto Farinacci, nuolat atakuoja Vatikaną. 
Atakuoja jį ir Vokietijos nacių spauda. K^i’p matome, 
nenori pasilikti nuo to nė Maskvos komunistų laikraš
čiai. Ir jie, lyg susitarę su naciij ir fašistu Laikraščiu

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

redaktoriais, tokiu pat įiulumu kaip pastarieji užpuo nr mAln ciilralrltc 
la Apaštališkąjį Sostą. 5URClRll5

Taigi, kovoje prieš Katalikų Bažnyčią ir apskritai
prieš krikščionybę toji “izmų” trijulė puikiausiai su
tarė, nes jų vau yra vienas ir tas pats tikslas — su
griauti pasaulio krikščioniškąją civilizaciją ir jos vie
toje pastatyti naciškąyj-fašistiškąjį pagonizmą ar ko
munistiškąjį ateizmą.

Toji tr'jukė vienodai yra agresyvi ir kovoje prieš 
mažųjų tautų teises į laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą.

★
Lietuvių Diena Chicagoje Lietuvos Nepriklausomy

bės akto paskelbimo sukakties proga bus sekmadienį 
vasario 13 d. Miesto mayoras Edvvard J. Kelly tą dieną 
lietuviams oficialiai paskyrė. Tą jo žygį mes giliai ver
tiname. Manome, kad ir visa Chicagos lietuvių patrio
tiškoji visuomenė Itai tinkamai įvertins ir į rengiamas 
iškilmes St. Agnės salėj gausingai susirinks.

Pasiuntinybės biuletenis
Sausio mėn. laida Lietuvos Pasiuntinybės leidžiamo 

biuletenio '‘Current News on the Lithuanian Situation” 
turi vertingos nedžiagos, kuri naudinga skleisti ne tik 
kitataučių tarpe, bet ir patiems lietuviams; Toji me
džiaga naudinga ir reikalinga ypač tiems, kurie plunks
na ar gyvu žodž'u gina Lietuvos nepriklausomybės rei
kalus.

šioj biuletenio laidoj randame: 1. Death of the Exiled 
P re aide n r of Lithuania. 2. Small Nations Heartend. 3. 
Polish Policy in Regard to Lithuanian Schools in the 
Vilnius Region. 4. Echoes from German-Occupied Lith- 
uan’a. 5. Independent Opinions on the Baltic States.

★
Kataliku laikraščiu organizacija

Mūsų dienraščio administratorius kun. Petras Cini
kas, MIC., padarė rimtą pastabą Amerikos katalikų 
sąjungai (Catholic Press of America), kad metiniuose 
katalikų laikraštininkų suvaž avimuose skirti bent vie
ną posėdį ir neangliškąjai katalikų spaudai, kuri yra 
gausinga ir įtakinga. Lietuviai, lenkai, čekai katalikai 
ir kT-ftų nekuriu taukinių grupių katalikai leidžia ne tik 
savaitraščius, bet ir dienraščius. Tačiau, kaip rašo kun. 
P. Cinikas “C. P. A. Bulletin”, “Mes dalyvavome praė-

Šiuo laiku ARD ruošias 
25 metų gyvavimo sukak
ties minėjimui.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-ja yra it galin
gas medis, išaugęs Šv. Ka
zimiero vienuolyne, kurio 
šakos passklaidę po įvai
rias kolonijas Chicagoj ir 
net Rytinėse valstijose. AR 
D centras ka3 mėnesį daro 
posėdžius, planuoja darbus 
ir dirba paramai Šv. Kazi
miero seselių ir mūs kilniai 
įstaigai — Šv. Kazimiero a- 
kadem'jai, iš kurios šimtais 
išeina kas met išmokslintų 
mergaičių.

Malonu, kad Šv. Kazimie
ro Akad. Rėmėjų draugija 
sulaukė sidabrinio jubilie
jaus. Džiugu ir verta pasi
didžiuoti rėmėjoms, kad pir 
moji išrinkta pirm. Antani
na Nausėdienė, l vadovavo 
draugijai taip pat per 25 
metus. Manau, kad tai pir
moji draugija, kuriai yra 
garbė turėti, pirm. per 25 
metus. Be abejonės, per tą 
laikotarpį teko pirm. A. Nau 
sėdienei pergyventi daug 
linksmų ir liūdnų valandų, 
bet sulaukus to jubilejaus, 
ji su šypsena su rėmėjomis 
ruošias prie nepaprastų iš
kilmių.

Tad, valio Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų drau
gijai ir jos nenuilstančiai 
vadovei pirm. A. Nausėdie- 
neiL! Lai Dievas duoda kant
rybės ir sveikatos toliau 
vadovauti ir darbuotis su 
rėmėjomis.

Vasario 27 d. ARD jubi
liejaus vakarienė. Gražu bū
tų, kad per tą bankietą at
sirastų kuo daugiausiai AR 
D amžinų narių. Taigi, kas

Stiprus ir teisingas atsakymas
“Darbininkas” įdėjo Bostono arkidiecezijos laikraš

čio “Pilot” atsakymą Maskvos spaudos leidžiamiems 
šmeižtams prieš Vatikaną. “Pilot’’ tarp kitko rašo: 

“Juozas Stalinas turi daug karštų gerbėjų šioj ša
ly. Kai kurie mano, kad šis tamsia ir kruvina praei
timi žmogus yra gerbtinas, kaip koks nepaprastas 
didvyris. Komentatoriai ir laikraščiai keriumnistai 
griežtai mums uždraudžia neigiamai” apie Rusiją 
kalbėti bei manyti. Kai kuriems iš jų, kad ir beša- 
liškiausia Stalino kritika atrodo “majestoto” (dide
nybės) (įžeidimu, ir tas juos įvaro į tiesioginį urz- 
guliuojantį pašėlimą. Tai tiesiog neišaiškinama nuo
taika. Stalinui valia iškoneveikti bet kokį individą 
ar tautą. Jis* gali užgauliot i Bažnyčią, kurią stambi 
šios šalies mažuma gerbia ir išpažįsta. Gi kai kurie 
mūsų šalies žmonės net nepripažįsta mums teisės 
jam atsakyti. Jei pas mus dar neišnyksta įtarimas 
ir nugastavimas prieš komunizmą, tai kas už ta'i at
sakingas? Ar tik viens Stalinas čia kaltas!

“Amerikos ir viso pasaulio katalikai myli rusų 
tautą. Kaip krikščionims, jiems tai privalu. Ir iš tie
sų, nesunku mylėti tuos stebėtinus, malonius žmo
nes. Jau per ketvirtį šimtmečio po kiekvienų mišių 
kalbama maldos už Rusiją. Ir kaip tik dėl to rusų 
tautai palankumo ir meilės katalika'i smerkia komu
nizmą, kurs atima jiems laisvę, kurs išstumia Dievą 
ir Jo Motiną iš rusų žemės. Dėl tos rusų meilės ka
talikai nepasitiki 9'alinu, kurs žada duoti savo žmo-

nanais. 
būdu būsite dalininkai mal
dų ir atlaidų. Skyriai dar
buojasi ir, rodos sveikins 
bankietą su dovanomis. Pra
šome ir visų geraširdžių au
komis paremti įstaigą.

Dvasinę pudtą suteiks vys 
kūpąs O’Brien kovo 5 dieną 
10 vai. ryto, vienuolyno kop
lyčioje.

Dalyvaukime gausiai su 
rėmėjomis. S. J.

tos ant abiejų' lapo p "yrių, 
nėms visas žemės karalystes, bet’ už tai nori atimti redakcija nekreips dėmesio, 
jų nemirtingą sielą.” Redakcijos telefonais pra-
★ nešimai apie draugijų susi-
(LKFSB) Viename Lietuvos slaptame laikraštyje ap- rinkimus taip pat nepriima-

rašoma, būk vienas grabų dirbėjas nusižiūrėjęs, kad 
Lietuvoje atsiranda vis daugiau krautuvių, kuriose pa
dedamas užrašas: “Tik vokiečiams”. Tai ir jisač savo 
įstaigos lange tarp grabų padėjęs parašą: “Tik vokie
čiams“•IF

mi, nes dažnai pasitaiko, 
kad tuo metu kuris nors 
mūs korespondentų turi pra 

nešti svarbų įvykį ir negali 
susisiekti. Redakcija

Penktadienis, vas. 11, 1944

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas

(Tęsinys) Tūkstančiui
rusų per metus gimsta 42, o tūkstančiui lietuvių — 23, 
latvių — 18, estų — 16. Tad, susimildami, pagalvokite, 
ar galime mes kas met valymams (purges) ir likvidaci
joms skirti po 50,000 ar 60,000 žmonių. Sovietija metinei 
likvidacijai manoma, skiria apie pusę milijono žmonių 
(350,000 vyrų ir 150,000 moterų), bet gi jos metinis prie
auglis siekia apie 3,500,000, t. y. daugiau kaip Lietuvės 
visi gyventojai. Jei mes sektume Sovietų pavyzdį, taigi 
mes labai greit susilikviduotume kaipo tautai Mus ištik
tų Rytų Karelijos likimas. Todėl pas mus pažiūros į 
žmogų visai skirtingos buvo ir pasiliks. Kai 1940-41 m. 
Sovietai per dvylika mėnesių sulikvidavo Lietuvoje apie 
60,000 žmonių (kai kas tvirtina, kad daug daugiau) tai 
visą šalį ir net 3vetur gyvenančius lietuvius apėmė bai
sus siaubas, kokio savo istorijoj mes niekad dar nepa
tyrėm. x

Kaip Lietuvoje taupomas žm-og.us, matosi ir iš ,td fakto, 
kad 1935 ir 1936 m. valdžia nenužudė nei vieno žmogaus, 
o .1937 m. įvykdytos tik trys mirties bausmės pagal teis
mo sprendimą. Senesnės statistikos man šiuo metu ne
prieinamos, bet žinau, kad ir seniau mirties bausmių Lie
tuvoje įvykdyta labai mažai, šiuo atžvilgiu Lietuva ypa
tingai ryškiai skiriasi nuo Rytų.

Kalbant apie ganu aukštą Baltijos tautų kultūros lygį 
ir jų vakarietišką civilizaciją, labai skirtingą nuo Rytų, 
tūlas amerikietis gali mane paklausti: “0 ką apie tas 
aukštas materijas išmano jūsų eilinis kaimietis ir ką jis 
gero mato savo viršingume (superiorlty) ?” Šitas klau
simas vertas rimto dėmesio.

1939 m. apskaičiavimu — 73.8 nuoš. visų Lietuvos gy
ventojų vertėsi žemdirbyste. Taigi Lietuva yra viena iš 
kelių labiausia žemdirbiškų Europos tautų. Kalbant apie 
jos gerovę tenka šnekas pradėti ir baigti ūkininkais ir 
kooperatyvais. Trumpiausią Lietuvos definiciją aš ban
dau išreikšti š:ais žodžiais:

Vienas lietuvis — vienas ūkininkas.
Du lietuviai — kultūros būrelis.
Trys lietuviai — kooperatyvas.
Pagal 1930 m. cenzą, Lietuvoje buvo 287,380 ūkių, ku

riems priklausė 10,671,048 akrai žemės. Maži ūkiai — 
nuo 2.5 iki -30 akrų — siekia 160,000 arba 56 nuoš. visų 
ūkininkų. Jie daugumoje savo žemės darbu pramaitin
davo savo šeimas, bet maža (turėdavo atliekamų produk
tų parduoti miestui ir maža galėjo pirkti.

Tipingais ir apystipriais Lietuvos ūkininkais laikomi 
turintieji nuo 30 iki 70 akrų. Jų skaičius apie 100,000. 
Jiems priklausė 1939 m. pusė Lietuvos dirbamų plotų ir 
jais rėmėsi rinka, kooperatyvai, eksportas. Jie daugiau 
pagamindavo rinkai ir daugiau pirkdavo pramonės ga
minių.

Stambiais ūkiais Lietuvoje vadinami nuo 70 iki 375 
akrų. Juos valdo 27,000 aavininkų ir jų nuosavybėje yra 
trečdalis Lietuvos žemių, t. y. apie 3,500,000 akrų.Z

Vidutinių ūkininkų (30150 akrų) kategorija labai pa
didino minėtoji žemės reforma, sukūrusi 45,000 naujų 
savininkų. Taigi žemės reforma aprūpino žeme, darbu 
ir savystoviu pragyvenimu apie 200,000 proletarų.

(Daugiau bus)

AVINĖLIAI POPIEŽIUI

Draugiju valdybų 
dėmesiuiK

Piešeliu rašomi (arba ir 
rašalu, jei rašoma ant abie
jų lapo purių) įyai ūs drau
gijų pranešimai redakcijai 
uždeda pareigos juos perra
šyti, kas nutraukia ją nuo 
svarbaus darbo. Dėlto pra
šoma \(:sų {dėmėti, kad 
nuo šiol J p'ešelin rašomus 
pranešimus, arba ir kores
pondencijas, jei jos parašy

Šv. Agnietės šventėje yra paprotys paaukoti šv. Tėvui 
du avinėlius, kurių vilna eina pagaminimui pallium, tai 
yra tam t'kro ženklo arkivyskupams ir kitiems, kurie 
gauna nuo šv. Tėvo privilegiją jį dėvėti. Avinėliai pir
miausiai pašvenčiami šv. Agnietės bazilikoj, Romoj. At
vaizde avinėliai nešami į baziliku. (NCAYC-Draugas^
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS 't VIRTUVĖ IR MADOS

GINKIS, IEVYNE,
Pro debesiuotą pajūrio plotį,
Ateina žinios vis šiurpulingos,
Paraudęs dangus eina raudoti,
Alpsta tėvynė skausme sustingus. \

Argi tu žemei gyvent neverta,
Ko tau pasauli® duris uždaro?
Kodėl ant kaklo kilpa užnerta,
Kodėl be laiko į kapą varo?

Ginkimės, broliai, kas kuom ginkluoti,
Atėjo laikas gyvent ar žūti,
Dvasia vieninga, drąsa šarvuoti,
Už tėvų žemę, skaidresnę buitį.

Verkite, beržai, melskitės kryžiai,
Varpai jų liūdną raudą kartokit,
Karžygiai sūnūs, tautos didvyriai,
Iš kapų kilkit, į kovą Stokit!

Žengk iš padangių, galingas vyti,
Frikelk tėvynę kraujuos sumintą,
Padėk iš krašto priešus išvyti,
Grąžink mums laisvės žiedą nuskintą!

Laisvutė

TELEFONAS PADĖJO

i i

PRANAIČIŲ JULE 1 KAPUS PALYDĖJUS
(LKFSB) Spauda jau pą- tintis Iki kas ką iš mūs 

skelbė, kad sausio 29 d. 6 spaustuvės nupirks, pasam- 
■ vai. ryto Phi'adslphijoje mi- dys ar nupirks mūs savastį, 
! rė a. a. Julė Pranaity tė, ar
kaip Amerikos lietuvių vi- 
s usnie nei buvo daugiau ži
noma Pranaičų Julė, turė
jusi 62 m. amžiaus. Tai bu
vo viena iž h bjauriai pasi
tarnavusių moterų Ameri
kos lietuvių kultūrai. Ji yra 
išleidua\ parašiusi keletą 
veikalų, kaip “Iš Kelionės 
Po Europą ir Aziją’’ ir kt.
Ji buvo viena iš pirmųjų j 
tarp USA lietuvių- populia- 
rizavusių Liurdą, savo 1908 
m. kleistais gegužes mėn. 
skaitymais apie Liurdo įvy-

šį ateinantį šeštadienį išva- 
žirogu į darbą.’’

Toliau ji sielojasi, kad 
jei sveikata po sunkių ligų 
neleis ilgai dirbti ir niekas 
iš Lietuvos patriotinių drau
gijų ar kunigų neatsiras, 
kad išnuomotų dalį ar visą, 
ar nupirktų spaustuvės na
mus, gal būt reikėsią už nie
kus prarasti svarbią spau
dos medžiagą ieškant duo-. 
nos kąsnio.

Po kun. Miluko mirties 
buvo kilusi mintis įstegti

kius. Tačiau didžiiausi3 jos muziejų, kur būtų saugoma

VASARIO 16 D. PRISIMINIMAI
Štai, ir vėl vasario šešio- šalis siunča skundą žemei 

liktoji, savyje slepianti tiek ir dangui... Lyg vizijoje ma- 
daug prisiminimų, šiandien, tau ir dabartinius laisvės 
daugiau negu kada, grįžtų kovotojus sulindusius palė- 
į praeitį, kada Lietuva gy-j pėse, apkasuose, miškuose ir 
veno troškimu pasilgtos lais iš ten šaukiančius tautą į 
vės. O kokia d'delė kaina' žūtbūtinę kovą už lačsvę, už

v

toji laisvė buvo išpirkta, 
kiek gyvasčių buvo sudėta 
ant jos aukuro. Ir, štai, po 
viri poros dešimtų rames
nių ir kūrybingų metų, vėl

tiesą. Bet pasaulis perdaug 
skriaudų prisigėręs ir silp
nesniųjų balso negirdi. Tad, 
kur gi viltis! Siela norėtų 
dangų, pasiekti ir sušukti,:

skausmai širdį plėšo dėl tė- — “Viešpatie, gelbėk mus,
nes žūstame!”... O kaip me
lą būtų išgirsti pabarimo ir 
suraminimo žodžius — “ko 
nusigandai mažatikė, iar ne- 
ž’nai, kad aš esu su jumis 
per visas gyvenimo die
nas”... Laisvutė

vynės likimo. Šianden dva
sioje įsiklausau kaip verkia 
gluosniai šiluose, kaip dū
sauja vakarys žilvičių ša
kose besisupdamas, kaip su
sirūpinę rymo smutkelai 
pakelėse, kaip garuoja že
mė sklidina šilto kraujo ir 
ašarų, kaip seni vaidylos, 
nekaltos vaidelutės tautos 
pranašai, savanoriai ir visa' MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

PIRKITE KARO BONUS !

Mr. ir Mrs. W. C. Hoeppner iš Eau Claire, Wis., vieną 
dieną, net tą Įpacą valandą įstojo į tarnybą karo laivyne. 
Jis priesaiką priima būdamas Mihvaukee, o ji — Minnea- 
polis, Minn. Jie tai sutarė padaryti per telefoną. (Acme- 
Draugas telephoto)

Į NEPRIKLAUSOMYBE
Mes visi esame grandiniu erškėčių,
Sužeistomis širdimis siekiame saulės!
Ir drąsūs veidai, jei į drobę sudėčiau —
Paliudytų žingsnius mūs kovos ir meilės.

t

Laukia Lietuva sužeista, nukryžiuota...
Kai mes bėgame ir klumpame — Ji verkia!
Tiesia į mus savo glėbius retežiuotus —
Keliasi nuo kryžiaus, visas jėgas telkia.

“Ateikit, ateikit, mylimi, vaikeliai,
Grabais apvyniota visa žemė mūsų!
Nors nuilsę rankos, ir krūvini keliai —
Širdies glėbiais laukiu — aš. pagalbos jūsų.

“Ateikite visi — į gretas sustosim...
Ar kalnai, ar uolos, ar alky klūpėsimi 
Mes iš ugnies, kraujo, trispalve mojuosim — 
Sužeisti keliausim, bet nepasiduosim!

Marija Aukštaitė

darbas buvo — talkinimas 
svarbiame kun. A. Miluko 
spaudos veikime. Jo mirtis 
labai sukrėtė tą spaudos 
prietelę. Viename privačia
me laiške ji nusiskundė:

— Neturėdama iš ko mąį-

jo surinktoji vertinga rAe- 
džiaga. Spaudos garbingo 
sio3 darbininkės — Pranai
čių Julės — mirtis yni pas
kutinis signalas neatidėlo- 
jant ką nors ta kryptimi 
daryti

Bajoro sūnus pamilo dievaitę

BERNADETOS GIESMĖ

pirmą kartą matau.
— Cha, cha, cha... Juk 

dabar mane pažįsti, matai 
mane!

— Prisiekiu dievais, kad 
aš pirmą kartą tave matau.

— Šitą aš žinau. Ir aš 
pirmą kartą tave matau, bet 
argi to neužtenka?

— Pirmą t. Tai iš kur ži
nai mano vardą?

— Jį jau seniai žinojau 
ir Laukiau tavęs išsrigusi. 
Bet kodėl neklausi mano 
vardo?

— Mergele, tu taip graži, 
taip maloni, kad aš nedrįs
tu net su tavim kalbėti, ne
tik tavo vardo klausti.

— Nedrįsti? Cha, cha, 
cha,., ji nusijuokė, net eže
ras susiūbavo, — Ar ne ba
joro sūnus esi, ar ne karys, 
kad nedrįsti mano vardo 
klausti? Aš tau jį pasaky
siu. Mano vardas Ašarėlė.

Vydvutis tylėjo. Ji vėl jo 
klausė.

— Berneli, ar tu žinai, 
kas yra meilė, ar tu ją pa
žįsti ?

— Meilė... pažįsti... — kar 
tojo jis. — Ne, dar nė vie
nos mergelės nesu skylėjęs, 
tik...

aiškiai matė: jos veidą puo
šė šypsena, o melsvos akys. 
savo - gilybėj neišrišamas 
paslaptis slepiančios, klcijo- 

skambų balsą. Apsidžiaugė, jo P® žydrius dangaus erd 
Jojant artyn, balsas darė- vynus, meilus balsas tinp no 
si vis a’škesnis. Dainavo
jauna mergai tie. Bet tokia 
žavi, tokia viliojanti daina, 
kad Vydivutis visa pamir
šo. ,Jam rodėsi, kad tos dai- prie Vydivučio. Pasiekus jį, 
ne® jis visą savo amželįi ii-1 sustojo. Pliaukštelėjo ran- : ^iniJ . a^ausl- 1®ano sir 
gėjos, vien jos tetroško mn-j komis ir, mėlynom akim 181 prislP\eS’ 
čių; godžių.jų sūkuriuos. “Tą šypsodamas’!, tarė

(Tęsinys)
Jis jau buvo nustojęs vil

ties tą dieną pasiekti kokį 
galą. Tik staiga išgirdo

gražiabalsę turiu aš pama
tyti, turiu suvilioti ir par
sivežti į savo tėvo dvarą’’.

Už valandėlės išvydo jis 
jauną gražią mergelę, kasa® 
bepinančią, mėlsvo ežero 
krantų lelija* skinančių. 
Pririšęs žirgą ėmė slinkti 
artyn. Dabar jis mergelę

Harold Foster Iliustracijos 
FRANZ WERFEL

—Ne, šaltinis ne man,—ji kalbėjo, šešėliai ant sienų tarsi gyvi buvo žiūrėdama aukštyn ji sakė: — O, taip, aš Ją mačiau —
Ta žaizda, kurią Sesuo Marija matė ant ji tarė. Bet piktoji dvasia net šventąją gun- jai buvo davęs ir tarė: — Pasiųsk tą pa- 

BernaJetos kojos nebuvo tik paprastas, iš- dė ir gąsdino. Nekartą vienuolės girdėjo ją veikslėlį kunigui Peiramaliui ir parašyk:— 
gydomas sopulys, bet ženklas skaudžios Ii- sakant: — Eik, šalin piktoji dvasia. — Bernadeta tamstoe neužmiršta.— 
gos — kačių džiovos. Tose pagundos valandose ji mielai iŠtarda- Tą vakarą Bernadeta dar sunkiau susir-

Be r n adė ta pasidavė savo skaudžiai ligai vo Jėzaus vardą. go ir daugiau nepasveiko,
nuolankiai ir ramiai, kaip ji visą gyveni- Gydytojas pasakė Motinai viršininkei, šventas buvo Bernadetos gyvenimas. Jai•F
mą buvo paklusni ir nuolankų Jai Seselės 
vienuolės sakydavo, kad reikia Liurdo šal
tinio vandens gauti jos ligos išgydymui, 
Bet Bernadeta atsakydavo: — Ne, šaltinio

kad Bernadetos kančios greitai užsibaigs.
Motina tuojau pranešė Neverso Vyskupui, o 
tas davė žinią Tarbo Vyskupui. Abu Vys
kupai atvažiavo prie Bernadetos lovos, kad' rašymai palietė tik keletą bruožų jos gyve- 

vanduo ne man. — Bernadetos kentėjimai dar išgirsti jos užtikrinimą, apie Dievo Mo- nimo. Reikia įsigyti knygą, kurioje plačiai

pati Dievo Motina Marija Liurde apsireiš
kė. Naudinga būtų kiekvienam geriau tos 
šventosios gyvenimą žinoti, šie trumpi ap-

buvo neapsakomai skaudūs. Jos kūnas taip 
sudžiūvo, kad jame tarsi beliko tik kaulai. 
Bet ji niekada nenusiskundė savo likimu. 
Paskutinėje ligoje jos akys buvo nukreiptos 
į kryžių. Vieną dieną prieš paskutinės li
gos pabaigą ji paprašė vienuolių atimti nuo 
sienų visus paveikslus ir paduoti jai į ran
kas kryžių. — Man šito vieno užtenka,—

tinos jai apsireiškimą. — O, taip, aš Ją visa aprašyta. “Darbininkas” 366 W. Broad- 
mačiau, — ji sakė Vyskupams. way, So. Boston, 27, Mass. tokią knygą da-

Kada Vyskupai išvažiavo, Bernadeta pap- bar išleidžia. Tai Vyskupo Būčio parašyta: 
rašė, kad jos maišelis, kame buvo sudėta ! — SVC. PANELES MARIJOS APSIREIŠ- 
keletas knygų ir kitų daiktų būtų jai atneš- RIMAS LIURDE. — Užsisakykite ją šian- 
tas. Sesuo Natalija atnešė jį ir iškratė ant dien. Už prisiųstus $5.00 gausite didelę pa
lo vos. Bernadeta parodė į mažą Dievo Mo
tinos paveikslėlį, kurį klebonas Peiramalis

veiksluotą knygą apie Liurdą, o joje jūsų 
vardas bus įrašytas į rėmėjų skaičių.

Drawla«a ooprrtrtt. IM*. br Kia* ArBOIeMfc 1*0. Tat ooprrtgbt X(4|. tor Tto«Vlbl»c Di-tribuud tor KlM tratlaM to oo-oyrratla Uu *ook-ot-tt*-MaaU Club, Im,

— Ką “tik’’... ar jauti 
savo širdy meilę?

— Svaigsta mano galva
Ji'rdy 'jauBmus, kaip liepsna “tą, didžių minčių, krūtinė
bičių korį. Pastebėjo jj dei-iP'lna nonJ' tikimų! Slen- 
vč ir dainuodama pradėjo dienoa' 0 sirdia kaadien 
šokti. Šokdama vis artėjo aatJniaia troškimais liepsno- 

ja. Kai seno kanklininko

— Ak, Vydivutis, bajoro 
sūnus!..

— Iš kur mane, mergele, 
pažįsti ?

— Dar per anksti sakyti, 
įš kur tave pažįstu. Ar ne
užtenka tau, jaunas berne
li, žinoti, kad aš tave pa
žįstu.

— Kaip tu, mergele, gali 
mane pažinti, juk aš tąve

prantamo ilgesio, rodos, 
skristum ant žirgo toli toli 
ir kažin ką brangų priglaus
tum prie krūtinės...

— Berneli, ar aš nebūsiu 
ta, kurią prispaust prie krū
tinės nori? — klausė vilio- 
kiškai šypsodamos... Ir ty
lėjo, laukdama...

(Daugiau bus)v
■f ■"1 ■    1 ■ ■■1 ■

PIRKITE KARO BONUS

1 Simplieity Pattern Co., tac., 200 Madison Ava^ New York. N. Y.
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UmUANlAN INSURED ASSOCUTIONS

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
SOUTH HtSTlM AVENUE TEL. GROVEHILL 0306

GEDIMINAS BUILDINS C LOAN ASSOCIATION
4426 SOUTH FAIRFIELD AVENUE TEL. LAFAYETTE 8248

KEISTUTO SAVINOS C LOAN ASSOCIATION
3236 SOUTH HALSTED STREET TEL. CALUMET 4118

$T. ANTHONY SAVINGS 4 LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49rn COURT TEL. CICERO 412

UNIVERSAL SAVINSS S LOAN ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTEO STREET TCL. CANAL 8600

' "tuv WA(£»ONOS Alio stamps Me«e _

REMKIME SAVAS ĮSTAIGAS
(Adv. K. P. Gugio radio kalba, pasakyta iš stoties
WHFC, vasario 10 dieną)

A
Gerą vakarą radio klau

sytojai!
Neatsižvelgiant j tai, kad 

ta didelė, jauna mūsų šalis 
daugiau kaip per šimtą (pen
kiasdešimts metų demokra- 
tšku būdu tviarkydamosi at 
siekė to, kad jos civilizaci
ja pralenkė visas kitas ša
lis, kad jos kultūra nea) si - 
liko nuo kitų pasaulid senų 
šalių, kad ekonominiam gy
venime užėmė pirmą vietą 
pasaulyje, vis vien kai ku
rie tvirtina, jog finansines skirtumas menkas, 
įstaigos demokratijos būdu

DTENRAŠTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

AMERIKOS KARO KAPELIONAI NAUJ UOSE METUOSE PAS KARDINOLĄ

bendroves — Savings and 
Loan- Associations. Taupy
mo ir skolinimo bendrovės 
yra korporacijos sutvertos 
specialiais įstatymais. Tau- 
pymo ir Skolinimo Bendro
vių ,įstatymai yra visai skir
tingi nuo įstatymų kitų fi
nansinių korporacijų.

Visos taupymo ir skolini
mo bendrovės ar tai jos bū-
tų vata i j 03 ar federalės vai- dtdel«' v
dSoe padarai, pagrindinai ( siems muma branfi 
jų pamatai yni tie patys, 'tuvos nepr.ktauMm.ybe, Uz

Amerikon kariuomenės lauko cenzūra leido persiųsti iš Italijos šį paveikslą. Naujų Metų proga, Amerikos kare 
kapelionai padarė viz tą Alesio kardinolui Ascalesi, Napo lio arkivyskupui prašydami jo palaiminimo visuose žy
giuose. Paveiksle sekantieji kapelionai, žiūrint iš kairės į deš'nę: Capt. R. Vincent Myrick iš Milwaukee, Wis.; 
Capt. Remigius E. Fleishell, O.F.M., iš Washington, D.C.; Capt. Thaddeus T. Dolata iš Mihvaukee, Wis.; Ist Lt 
John J. O’Brien iš Eramet, Nebr.; Ist Lt. Flavian J. O’Don nell, C.P. iš Bayonne, N. J.; Capt. Francis B. Flanagan iš 
Gilman, Vt; Capt. Cecil T. Houle iš Hugo, Minn.; Capt. James C. Lane iš Newark, N. J.; Ist Lt. Bernard J. Scharf 
iš Fostoria, Oho; Capt. Albert C. M. Steffens iš Baldwin, Long Island, N. Y.; Capt. Christopher E. O’Hara iš New 
York, N. Y.; Ist Lt. George E. Sullivan iš Fall River, Mass.; J. P. Lewis, O.P., iš Swansea, South Wales, G. B.; 
ir prelatas L/uigi Spinosi, Poenitentiarius Maiis Napoli arkidiecezijos. (NCWC-Draugas)

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Lietuvos nepriklau
somybės šventė 
ir karo bonai

dais. Lietuvių bendrovės jau 
sukėlė $812,000; komiteto 
moterų grupė sukėlė $632,- 
000. Didžiausias bonų par
davimas bus švenčiant Lie
tuvos nepriklaus o m y b ė s 
šventę, vasario 13 d., Šv. A- 
gnes salėj, prie Rockwell ir 
Archer gatvių. Visi lietu-

Siupymo ir skolinimo ben ^mtimia tūkstančių gyvy- 
tvarkytis negali. Kitaip sa- drdvės ne tik šioj, Illinois, blų ,ir P”11’** kraujo,
kant, vienas asmuo arba valst ijoje, bet visose vralsti- dabar B priešo pa
žinomu būrelis biznio įstai- jO3e turi didelį pasisekimą.

ją buvo ir bus paaukota de- viai dalyvaukime ir pirkime 
boms už greitesnę karo pa
baigą. Kalbės senatoriui Lu-

gas turi tvarkyti, jei jos 
nori gyvuoti ir plėtotis.

Tiesa, kad šios šalies val
stijų įstatymai buvo dau
giau taikomi korporacijoms, 
bet ne ko-operacijoms, ir dėl 
to šiandien korporacijos 
taip įsigalėjo, jog federa]ė 
valdžia turi įstatymus va
dinamus “Anti-Trust Act”,

Nekurios jų išaugo į milži
niškas įstaigas su desėtkais 
milijonų dolerių kapitalą 
Tose valstijose, kur gyven
tojai daugiau lapsipažinę su 
bendra žmonių veikla, tau
pymo ir skolinimo bendro
ves turi didesnio pasiseki
mo.

Chicago ir ios apylinkės

minėta ir lengvai nebus grą
žinta? Jei dar kas paliaiko 
mūsų v'ltis į nepriklauso
mybę, tai Amerikos Jungt. 
Valstijos. Tad tas tegul mus 
paskatina dar daugiau dė
tis prie Amerikos kuro pas
tangų. *

Lietuvių Komitetas Dėl 
Suvienytų Amerikos Valsti
jų Pergalės Fondo per Ket-

kurie daboja, kad korpora- ,ietuviai turi keietą trapv. virtosios Paskolos vajų, pa- 
----- ... --------- skolinimo bendrovių, 8ukelti $2,000.000cijos dir daugiau neįsiga
lėtų.

Farmeriai, kuriuos dide
lės korporacijos išnaudoja, 
sutvėrė visą eilę ko-opera- 
tyvų, kad jų pagalba galė
tų kovoti 3U korporacijomis. 
Farmerių ko-operatyvai tu
ri didelio pasisekimo.

mo ir
Nenrisei na apie jų veiklą 
daug kalbėti, nes lietuviai 
su tomis įstaigomis yra ge
rai susipažinę.

Vieno lietuviams šiek-tiek 
trūksta, tai kad jie turėtų 
savo\ tautos įstaigas dau
giau remti, neeškoti “sve-

‘ Prie šios progos noriu pla timų dievų”.
čiau kalbėti apie sivi arpi- Lie! uvių, bendrovės geriu 
nio (taupymo ir skolinimo tvarkosi, indėliai taip pat

Žymūs Lietuviški 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

YVCFL 1000 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip 

9:30 P. M.
WIIFC 1450 K. Ketvirtad. 

vakarais 7:00 P. M.

Dėl gerų Rakandų, Pečių, Lo
vų, Miegamo Kambario Setų, 
Parlor Setų. Dinettes, Dining 
Room Setų. Karpetų, Klijankių, 
Matrasų, jūs nepadaryste klai
dos atsilankę j Budriko Krau
tuvę. Dabar eina Vasario Mė
nesio stako sumažinimo išpar
davimas.

500 PARLOR SETŲ, 
pasirinkimui, kainos nuo 

$39.50 ir auk.
250 BEDROOM SETŲ 
no $49.50 ir auk.

375 STUDIO COUCHES 
po $22.95 ir auk. 

SPR1NGSINIAI MATRASAI 
IR BOX SPRINGS 

po $22.00 
GELEŽINES LOVOS 

po $7.00 
COIL SPRINGSAI 

po $7.00
VATINIAI MATRASAI 

po $7.00
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI 

po $14.50 
BABY STROLLERS 

po $5.95
MOORES ANGLINIAI PEČIAI 

$49.50
GASINIAI PEČIAI

po $59.50
PEČIAI SU GESU IR ANGLI

MIS BUNGALOWS
po $99.50

COOLERATOR MODERNIŠ
KOS LEDAUNES 

$69.50
5000 REKORDŲ ANGLIŠKŲ 

po 15c
RANKINIAI LAIKRODĖLIAI 

po $8.95
AUKSINES RAŠOMOS 

PLUNKSNOS
po $1.95

DEIMONTINIAI ŽIEDAI 
po $9.95 ir auk.

Jewelry Krautuvė po Vienu
Stogu su Didžiule Rakandų 
Krautuve. Atdara ir Sekmadie
niais nuo 10 vai. iki antros va
landos po pietų, antradiehiais, 
ketvergais, ir šeštadieniais iki 

9:30 vai. vakare.

Dėl iimainymo ar perdirbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite.

BUDRIKUI
Calumet 7237

šės ir alaus. Todėl visus 
narius kviečiame atsilanky- 

13 Wardo Lietuvių Demo- ti RaSt j A Vilkišius 
kratų Klubas šaukia susi
rinkimą vasario 10 d., 8 v. 
vakare, parapijos salėj, 6820 
S. Wa8htenaw Ave.

Susirinkimas bus svarbus, 
neš bus apkalbėta politiški 
reikalai. Taipgi bus renka
mas finansų raštininkas, 
nes Jonas Baltz negali lan
kyti susirinkimų iš priežas
ties nakt inio darbo.

Susirinkime aJ silankys du 
precinct kapitonai: Joe Len-

Iš Politikos lauko

cas, bus atstovus iš Wlash- 
ingtono. Bus graži meninė! kartas ir Edward Kareiva, 
programa. Lalsvutė ' Po susirinkimo bus viai-

bonais ir už tuos pini gus 
nupirkti penkis ar daugiau 
bomberių, kuriuos manoma 
pakrikštyti lietuviškais var-

gerai apsaugoti kaip ir ki
tur. Kodėl-gi, tad, ir lietų 
viams nesielgti taip, kaip 
elgiasi čekai, lenkei, ir Uk
rainai? — Remti savo įstai
gas? • ’

NAUJAS AMERIKO S KARO LĖKTUVAS■n

Pastaruoju laiku pradėta Amerikoj gam inti ir jau naudojami kare nauji, didesnės 
jėgos, geriau įginkluoti karo lėktuvą5. (Acme-Draugas)

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Mums Valdžia SAKO-
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUŠ, ką Uk galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaiv 
falų.

2-jų’ $
ŠMOTŲ 
Kainos

I

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

DABAR V ra Gerinusias Laikas Pirkti Pirmos Rfliles 
Namų Materijoią Ui Dar žemomis Kainomlsl 

Atvykite | mflsų jardą Ir apžiūrėkite ste
ką lr ankštą rū*| LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MĄTERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėlų, viftkų, nklepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaalink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1
STANLEY LTTWINAS. 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vsl. ryto iki 5:30 valandos popiet

Skolinam Pinigus

Morgičiams
, EITAS IB MANDAGUS 

PATABNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MCSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS aAd LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P.KEZON 

Sekretorių* ir Iždininkai
DABARTINI 
DIVIDENTŲ 
BATA........... 4%
1751W. 47th Street

Jr

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Metų Kalendorių
* — ★ —

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
SAVO GIMINĖMS!

— * —
SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 

KALENDORIAIS!
— ★ — .

DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 
LIETUVUKUS KATALIKIŠKUS 

KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!
' ' 1*- 

KAINA — TIKTAI 25 CENTAI
— it —

Siųskite jūstj užsakymus šiuo adresu —

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicago 8, III.

j.
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Turėsim pramogą
Sv. Kazimiera Akademi

jos Rėmėjų 1 skyr. rengia 
bunco party vasario 13 <L, 
6 vai. vak., šv. Bryliaus 
parap. svetainėj.

Bus gerų dovanų. Visi 
kviečiami atsilankyti. Sese
les savo geradarių nepamirš 
ita maldose. Skyr. pirm. J. 
Čepulienė daug rūpinas':, ir 
darbuojasi pramogos pasi
sekimui. Rap.

Britai susidėjo su 
slavai; partiniais

LONDONAS, vas. 10. — 
Maršalo Josip Broz komuni
katas sakė britų daliniai 
suaidėjo ųu jugoslavais par
tizanais Hvar saloje, kuri 
skaitoma strateginė įėjimui 

j Balkanus-
Tie britų daliniai gali bū

ti komandos, marinai) ar ar
mijos daliniai išlįpęlinti tam 
tikslui, ar grupės britui ku
rie pabėgo ės Italijos belai
svių stovyklų šiaurinėj Ita* 
lijoj.

Ar Tamsta būsi?
Ateinantį sekmadienį, va

sario 13 d., Įvyksta Lietu
vos Nepriklausomybės pas- 
kelbmoi 26 metų sukakties 
paminėjimas. Vieta: St. Ag
nės auditorija, Archer Avė. 
prie RockwweĮl St., laikas: 
2 valanda po pietų. Bilietai 
tik 35c.

Kalbėtojais bu? senato
rius Scott W. Lucas, Supe- 
rior Court teisėjas John C. 
Lewe, Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis, kun. K. Baraus
kas ir dr. P. Grigait e. Ma
noma, dalyvaus ir kiti žy
mūs valdininkai.

Muzikalinėje programoje 
dalyvaus Genovaitė Giedrai
tienė ir Antanas Kamins
kas, visų mėgiami dairimin- 
kai, o Ateitininkų draugo
vės šokėjai pašoks tautinius 
šokius.

Bilietus galima gauti lie
tuviškųjų laikraščių redak
cijose arba iš komiteto na
rių.. ; , Raį>.

• 41 K-

Panaikino priešžydiš- 
kus įstatymus Italijoje

NEAPOLIS, vas. 10. — 
karaliaus įsakymu šiandien 
paųaikipta visi fašid.ų iš- 
leiųtėi priešžydi&ki įstatymai 
visose išlaisvintose Italijos 
tęrįtorijose. Gen. Frank Mac 
Farlane, Sąjungininkų Kon
trolės Komisijos pirmininko 
padėjėjas, sakė pilnos civėr 
lės ir politinės teisės žy
dams bus atsteigiramos. ,

NR

A
ONA DORR1S

(po tėvais Papicviūtė)

Gyveno 730 West 18th 8t.• •
Mirė Vasario 10 d. 1944 m., 

S vai. ryte, sulaukus 38 metu 
amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motina Ona Papleviene; dukte
rį Dolores lr sūnų Robert; 4 
brolius Joną, Pranciškų, Srgt. 
Stanislovą (U S. Army) lr S 
a-c Edvardą (U. 8. Navy); 2 
tetas Petronėlę Blrgelaitę lr 
Elzbietą Vaičiūnienę; 3 brolie
nes Suzaną, Marijoną ir Eleną; 
2 pusseseres Marijoną Keskte- 
nę ir SofUą Dominiką tę. lr 
daug kitų giminių, draugų lr 
pąžjstamų.

Kūnas pašarvotas S. M. Sku- 
do koplyčioje, 718 West 18th 
Street.

Kas link laidotuvių bus pra
nerta vėliaus

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvuti šioąe Sepnenflse.

Nuliūdę: Motina, DpUtė, Kū
nus, lt ollal, Teta, Brolienės, 
Pu* įseserės tr Giminės.

leidot, d irs k t S. M. Hkudaa. 

Telefonas Monroe 3377.

Akademikės gavo 
pažymėjimus už U. I 
War Bonu pardavimu

Vasario 9 d., šv. Kazimie
ro akademijoje buvo iškil
mingai iškabinti 4 U. S. Tre- 
asury garbės pažymėjimai 
už paąidarjsavimą U. S. War 
Bonų pardavinėjime.

U. S. War Bonų vajus pra 
aidėjo spalių 15 d., 1943 m., 
ir bagėsi gruod. 7 d. Per 
tą Laikotarpį 4 skyriaus a- 
kademikės pardavė bonų nu
pirkimui 1 Piper Club or 
laivio ir 1 Jeėp; 3-čio skyr. 
nupirko 2 Piper Club orlai
vius; 2-ltraa skyrius numir
ko ambulansą, o 1-mas sky
rius — 2 jeepaus.

Ketvirtos Karo Bonų pa
skolos vajuje akademija y- 
ra pas'ryžusi parduoti už 
$15,000. Iki šiol jau parduo
ta pusė tos sumos. XXX

Mfiaų pastatytas 
TBVAM8 MARIJONAMS 

MDY8I8 Oflaaa tr
, (Netoli

PH<

DESTRUKCIJA TVIRTOVIŲ PRIEŠ INVAZIJĄ

Amerikos mar inai apžiūri vieną geležies U* hetpno japonų tvirtovių po atliktos inva
zijos Namur saloje. Tai atliko Amerikos karo laivų kanuolės ir karo lėktuvai. (Acme- 
Draugas telephoto)

Iš Ateitininku
draugovės veiklos

Ateitininkų draugovės 3U 
sirinkimas įvyko vasario 6 
d., Šv. Jurgio parapijos sa
lėja Susirinkimą atidarė kuo 
pos pirm. kun. J. Prunskis. 
Pirmininkavo J. Stoškus, 
sekretoriavo B. Vančytė.

Įdomių žinių apie Lietuvą 
patiekė kun. J. Prunskis.

Bronė Skirienė padėkojo 
draugovei už suruoštas iš- 
leatuves į kariuomenę jos 
vyrui Antanui, o Bene Van
čytė dėkojo už laiškus ir 
dovanėles jai sergant.

Sausio mėnesyje draugo 
vė dalyvavo Chicago Service 
Men’s centre ir pakartojo 
vaidinimą Gimįmo Panelės 
Šv. parapijos sąlėrj.

Vasario 13 d. draugovės 
šokių grupė dalyvaus Va
sario 16-tos minėjimo prog
ramoje, St. Agnės Audito
rium, prie 39 ir Archer Av. 
Vasario 14 d. bus repetici
ja (televizijos1 iš radio sto
ties1 WX9BX, State and Lake 
rūmuose.

----------- -— . - ............
Sv. Vardo dr-jos 
veikimas

Marąuette Park. — Na
riai liūdi netekę klebono ir 
sykiu nekantriai laukia ko- 
jyo mėnesio, kad sužinoti, 
kas bus naujas klebonas.

Draugijos nariams prime
nama, kad vasario 13 d. per į 
8 valandą šv. M šias šv. Ko
munija bus “in corpore”. Pa 
Mišių bendri pusryčiai ir 
mėnesinis susirinkimas.

Tą pačią dieną 6:30 va
landą vakare bus “Smok- 
er” nariams ir jų svečiams. 
Atsiveskite savo draugą, 
kaimyną, giminę ir prica- 
šykite prie šios kilnios drąu 
gystės, jei dar nepriklauso.

Komisija yra pasirengus 
visus apsčiai pavaišint i Bus 
kumpio sandvičių, papso ir. 
alaus. Lietuviškas liaudies 
dainas visi galės dainuoti 
ir susipažinti su naująis 
draugais. Bus ir “pynokUs”,

“siksty siks’’ ir k. Įžanga 
nei cento. FREE!

Draugystės pirm. A. Ka
minskas ir jo žmonai Domą 
labai susirūpinę sūnumi Do
vydu, kuris jau savaitė kaip 
sunkiai serga. Visi linkime 
greit pasveikti.

Narys Stanislovas Balta
duonis .turėjo apendiko ope
raciją sausio 25 d., Šv. An
tano i ligoninėje. Ligonis 
sveiksta.

Narys Edvardas Giedrai
tis, Dėdės Šamo kareivis, 
susituokė su Jankauskaite 
vasario 6 d. per sumą. Bu
vo tikrai katalikiškos ir gra 
žios vestuvės.

NULIŪDIMO i VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOBŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chięago
Telefonas GROvehill 0142

• ~ • .r- \ - • ▼ ▼.. I

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

SI Firma Virt 80 Metų
Toa Paėioe ftelmoe

Jubiliejinis draugovės va
karas bus balandžio mėne
sį. Į komisiją išrinkta Ę. 
Skirienė, A. Navikaitė, kun. 
Barauskas ir J. Stoškus.

Narys Rokas Yerkea va
sario 7 d. gavo pakvietimą 
nuo Dėdės Šamo. Indukci
jos žinutė kviečia jį vasario 
10 d. Rokas yra buvęs pirm- 
šios draugijos ir augina 
gražią šeimynėlę (kętur's 
vaikus), kurių Leonardas 
jau lanko Qųigley mokyklą. 
Jo žmona yra buvus žinoma 
jaunimo veikėją Kaz. MĮc- 
jtaitė. Jonas SkeUy

PRRBfiNil.lZffri MEMOR1AU9 AT NO ADDĮTIONAL GOBTI 
PARTlCULiAR PKOPIJS PREFER PACHANKIS PRODCOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTKLUO GRANITE
panarni—Most B»4orta|—Sfęoogest—Best Ia The World. 

BUY U. S. WAB BONDS WJTH THE SAVINGS
* KREIPKITCS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-8 vaL

PRIE MUS 
MOG IR 8ŪTAUPY

KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL ’ J
Geriausio Materialo tr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT GO,

|V«: 527 N. WESTERN AVĖ. 
id Avė.))

iekley am •

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

IPHONE 9000 * UIT ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBA) — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

~ ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūaų įstaigoje. Jūsų indėliai ru^Mingai globo ja
uti ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai Išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! — • "J/*

KEISTUTO ŠĄVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL CALUMET 4 Į18 Jos» M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.I_  __  ' _ __  __ _ _ , _

1
Sa •

•e

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ įstaigos

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIBN4 ĮB NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

1
‘J

rkc <VA\ v1BBF Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj

4605-07 S. Hermiiage 
Avenue

Yards I74I-:

4330-34 8. California 
Ąyenue

Lafayette 0727
• •

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio WGES

Pirmadieniais k Ketvirtad.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA ĄVE.__________ Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Pho«e LAF. 8572

P. J, RIDIKAS
3354 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419______________

L J. ZOLP
1946 WEST 4«th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—SS

LACHAWICZ IR SUNAI
3314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN A VE.

Phoaesr CANAL 2515 
COMMODOBE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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Šiandien įvyksta gražios pamaldos

Ligonis atgavo sveikatą Šv. Panelės 
Marijos šventovėje, Liurde .

St Columbus, Nebr. — metų. Jis mirė Sv. Panelės
Didelis motinos pamaldumas 
j S v. Panelę Mariją įkvėpė 
John Traynor’ui mintį, kad 
jis parduotų kai ką iš sa
vo turto ir užstatytų savo 
žmonos brangakmenius, kad 
galėtų įsigyti penkiasdešimt 
keturis dolerius kelionei iš 
Liverpool’io, Anglijoje, iki 
Liurdo, Prancūzijoje. Jo pa
sitikėjimas į šv. Panelę Ma
riją nebuvo tuščias. John 
Traynor buvo paraližuotas, 
epileptikas, susitraukęs in
validas, tai buvo pasėka su
žeidimų, kuriuos jis gavo 
Gallipolio kovoje. Šv. Panelė 
Marija tąjį paraližuotą, epi
leptiką ir susitraukusį inva
lidą pakeitė į tvirtą ir ga
lingą vyrą. Tai įvyko Liurde, 
pietų Prancūzijoje, prie Šv. 
Panelės Marijos šventovės. 
Apie tai rašo kunigas Pat- 
rick O’Connor, misijonorius, 
“Far East” laikraštyje, va
sario mėnesyje. Kunigase 
O’Connor asmeniškai, kalbė
jos su Mr. Traynor’u ir pa
tikrino jo gyvenimo įvykius.

Marijos Nekalto Prasidėji
mo išvakarėse, 1943 metais.

Šv. Panelės Liurdo šven
tė yra vasario 11 dieną.

Chicagoje, Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, vyksta noveną 
prie Liurdo Šv. Panelės Ma
rijos. šiandien (vasario 11 
d.), 7:30 vai. vakare šv.
Kryžiaus bažnyčioje įvyks 
įspūdinga novenos užbaiga, 
bus gražios maldos, pamoks
las ir procesija.

Rastas negyvas
Jack Rolande, 46 metų, 

veteranas pirmojo pasauli
nio karo, buvo rastas negy
vas pereitą antradienį savo 
name, 829 E. 42nd pi. Poli
cija pasakė, kad netoli lavo
no gulėjo pistoletas.

LAIKYS IŠKILMINGAS GEDULO 
SV. MISIĄS Lietuvos Šventėje

Sekmadieni didelės iškilmės Chicago
je, St. Agnės salėje, 3916 Archer avė.

1918 metais, vasario 16 
dieną, Lietuva paskelbė sa
vo nepriklausomybę. 1940 
m. birželio 15 dieną bolševi
kai rusai Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę išplėšė. 
Bolševikai ištisus metus Lie
tuvą kankino. Lietuviai su
kilo, nusikratė bolševikų 
jungo 1941 metais, birželio

Visi lietuviai kovoja už 
laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą. Visi dalyvaukime šio
je Lietuvos šventėje ir mes 
amerikiečiai lietuviai su di
džiausia jėga pagelbėkime 
pavergtiems lietuviams, kad 
jie vėl būtų laisvi ir nepri
klausomi.

Visi dalyvaukime Lietu-
22 dieną. Lietuviai vėl paša- vos Nepriklausomybės pa-

/ mus.

Įvykęs stebuklas prie gar
sios koplyčios ne tik davė 
naują gyvenimą John Tray
nor’ui, bet taip pat suteikė 
tikėjimo dovaną dviem ne- 
katalikėms mergaitėms, ku
rios rūpinos juo, kai jis at
vyko į Liurdą daugiau mi
ręs, negu gyvas.

Jų šeimos namie, Anglijo
je, pasekė dviejų jaunų mo
terų pavyzdį, įžengė (atvir
to) į katalikų Bažnyčią, ir 
tą patį padarė anglikonų 
(episkopalas) ministeris. 
Taip pat didelis skaičius ki
tų asmenų atsivertė į kata-

Apvogė koridoriuje
Iš Charles Ross, 111 So. 

Francisco avė.; miesto krau
tuvės kolektoriaus, buvo pa
vogta laikrodis už $35 ir, $5 
pinigais. Du negrai jį sučiu
po koridoriuje, 3718 Indiana 
avė., pereitu antradienį.

Maskuoti banditai
Du maskuoti balti vyrai 

pereito antradienio vakare 
sulaikė Louis Hass, Chicago 
Building, Loan ir Home- 
sted Association savininką, 
ir jo brolį Adomą, 5212 W. 
23rd str., Cicero, kompani
jos ofise, 2215 So. California 
avė., ir pavogė iš jų $953. 
Jie pranešė policijai.

Apvogė restoraną
Lester Phillips, restorano 

likų Bažnyčią Liverpool’e. 'savininkas, 1547 W. 63rd st.,

są likusį John Traynor gy
venimą rūpinos ir teikė ma
lonių. Jis reiškė didelę pa
dėką Dievui ir šv. Panelei 
Marijai už įgytas malones. 
Po jo pasveikimo gimė trys 
vaikai, viena mergytė, ku
riai davė vardą Bernardeta. 

John Traynor pasveiko

* Vyskupas M. O’Brien, kuris laikys 
pamaldas už a. a. Antano Smetonos sie
lą rytoj, vasario 12 dieną, 10 vai. Šv.
Jurgio bažnyčioje, Chicagoje.

Atsimink Lietuvą savo maldose

Lietuviai kenčia, pasišvenčia ir miršta 
už laisvę ir nepriklausomybę

1944 metais, sausio 12 die
ną, Clevelande gaisro metu 
mirė Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona. Ta proga 
Chicagoje, Šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje, va
sario 12 dieną (rytoj), 10 
valandą prieš pietus bus at
laikytos iškilmingos gedulo 
šv. mišios. Šv. mišias laikys 
Chicagos auxiliaris vysku
pas William D. O’Brien, DD., 
ir taip pat pasakys pamoks
lą angliškai. Lietuviškai pa
mokslą pasakys kunigas 
Jurgis Paškauskas, Visų 
šventųjų lietuvių parapijos 
klebonas.

A. a. Antanas Smetona 
buvo pasirašęs po Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo aktu. Buvęs Lietuvos 
prez. Aleksandras Stulgins
kis, irgi buvo pasirašęs po

klausomą žmogų ir gražią 
valstybę, kur visiems būtų 
ne tik duonos, bet sąžinės 
ir kultūros laisvė, kad Lietu
vos vėliava plėvesuotų ne 
tik Kaune, Vilniuje, bet ir 
Klaipėdoje.

pareiškė policijai pereitą 
• .antradienį, kad Vagys pavo-

$531, karo bonų už $575 . Lietuvos Nepriklausomybės 
. cigarečių, pirmadienioi paskelbimo aktu. Aleksand-

kė visam pasauliui, kad jie 
yra laisvi ir nepriklausomi. 
Bet atėjo okupantai naciai 
vokiečiai ir jie su Lietuva ir 
lietuviais taip pat pasielgė 
kaip ir bolševikai: naciai 
krauju ir ginklu iškovotą 
nepriklausomybę panaikino 
ir ant lietuvių sprando užko
rė nacišką priespaudą ir bai
sų išnaudojimą. Dabar na
ciai engia Lietuvą ir jos gy
ventojus, kaip pirmiau bol
ševikai elgės.

Lietuviai nenori nei nacių, 
nei bolševikų. Jie nori būti 
laisvi ir nepriklausomi. Lie
tuviai nebijo mirti už laisvę 
ir nepriklausomybę. Lietu
viai labiau bevelija mirti, 
negu vergauti.

Šiais metais vasario 16 d. 
sueina 26 metai, kaip Lietu
va buvo paskelbta laisva ir 
nepriklausoma valstybė. Chi
cagoje Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tis bus minima vasario 13 
dieną, ateinantį sekmadienį.

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties 
minėjimas įvyks sekmadienį 
(vasario 13 d.) 2 vai. po pie
tų,, St. Agnės auditorijoje, 
3916 Archer avė. (prie Rock- 
well str,) Tai bus svarbus 
minėjimas ir bus išpildyta 
graži ir šauni muzikos ir 
meno programa.

skelbimo minėjime. Atvykite 
į gražų ir reikšmingą minė
jimą — išgirsite daug nau
jų dalykų apie savo tėvų ir 
Brolių žemę.

NEPAPRASTAS ĮVYKIS

Meilė sustabdė
traukinį

X Dr. P. Daužvardis, Lie
tuvos konsulas, TT. Marijo
nų seminarijoj, skaitys pas
kaitą Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjime, vasario 
16 d. vakare.

X Kun. P. P. Cinikas, M. . ,A
I.C., “Draugo” administra
torius, vakar gavo kalėdi
nius sveikinimus nuo Šv? 
Kazimiero seserų iš Argen
tinos. Kortelė išsiųsta gruo
džio 10 d., 1943 m.

X J. Ir C. Slautai, north- 
aaiidiečiai, vasario 4 d. sa
vo gyvenime turėjo pirmą 
tokį surpryzą: namo durys ’ 
atsidarė ir tarpduryje pa
sirodė jų sūnus Jonas. Tai 
vienas trijų sūnų paimtų į 
karą. Jonas parvyko1 dešim
čiai dienų poilsio.

nakties vagystėje.

Per
šimt.

Upe
pastaruosius dvide- 
penkis šimtmečius

| ras Stulginskis yra Sibire, 
I jį bolševikai ištrėmė iš Lie- 
(tuvos Sibiran ir pristatė prie 

■ sunkių darbų. Nežinia ar jis 
dar gyvas. Kitas buvęs Lie- 

i tuvos prezidentas Dr. KazysHwang-Ho upė, Kinijoje, so-1 Mcjų ištremtaB

liepos mėnesio ryte, 1923 kartų.
vo vagą keitė net vienuoliką

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AMD
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
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4192 Archer Avė. Virginia 1141
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A. a. Antanas Smetona, 
kuris sausio 12 dieną mirė 
Clevelande, Už jo sielą bu9 
atlaikytos pamaldos šv. Jur
gio bažnyčioje rytoj, 10 va
landą.

Taukai

iš Kauno.
Didelis žmonių prietelis, 

ypač darbininkijoss kunigas 
Mykolas Krupavičius, nacių 
yra ištremtas į Vokietiją. 
Kun. M. Krupavičius yra 
pravedęs Lietuvoje žemės 
reformą, bežemiai ir maža
žemiai gavo sklypus žemės, 
kur jie gerai gyveno.

Daug kitų žymių Lietuvos 
vyrų ir moterų šiandien yra 
bolševikų ar nacių ištrėmi
me ar kalėjimuose. Taip pat 
daug darbininkų yra bolše
vikų ir nacių kalėjimuose. 
Šimtai jų mirė nuo sunkių 
sąlygų.

Lietuviai miršta-žūna už 
laisvę.

Lietuvių kančios, mirtys, 
pasišventimas ir energija iš
kovos Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę.

Nepamirškime savo mal
dose įlietu vos ir jos žmonių, Į 
kurie drąsiai ir energingai

Illinois valstijoje laike 
gruodžio mėnesio iš viso bu
vo surinkta 675,575 svarai 
vartotų taukų (waste fat). 
Apie tai pranešė Lt. gov. 
Cross pereitą antradienę.

Taupykite vartotus 
kus karo reikalams.

Kas daugiau suvalgo?
Kai kas apskaičiavo, kad 

auginant berniuką per 18 
metų vien maistui išleidžia
ma $2,360. Mergaitė suval
go per 18 metų maisto už 
$2,180. Bet būna daugiau iš
laidų, kai mergaitę reikia rė
dyti.

DRĄSUS BANDYMAS 
Pirmas garinis laivas, ku

ris bandė plaukti į jūrą be 
burių ar pagelbinės jėgos,

tau- buvo Meteor, statytas 1892 
' metais.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

v

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę kovoja už laisvą ir nepri

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą. •
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Philadelphia, Pa. — Pa<
šaulyje yra smarkiai įsimy
lėjusių Jaunuolių, pavyzdžiui 
kaip Bill Kane Jr., 19 metų 
amžiaus.

Jaunolio mylimoji mergai
tė paprašė, kad jis įrodytų 
savo meilę. Jinai pasakė, 
kad jis įrodys savo meilę, 
jei sustabdys Pennsylvania 
geležinkelio elektrinį trauki
nį. Bill atsistojo pereitą tre
čiadienį (vasario 9 d.) į bė
gių .vidurį, susidėjo rankas 
ant krūtinės ir išdidžiai lau
kė ateinant traukinio. Trau
kinys atšniokščia.. Vyrukas 
nesitraukia nuo bėgių. Su
pykęs traukinio inžinierius 
sulaikė traukinį 5:10 vai. po 
pietų už kelių pėdų nuo įsi
mylėjusio jaunuolio.

Tada Bill aplinkui apsi
dairė ir laukė pagirinro, kurį 
jis užsitarnavo, bet mergai
tė dingo, nubėgo savo keliu. 
Jaunuoliu buvo nugabentas 
į policijos stotį ir ten atsisa
kė pasakyti mergaitės pa
vardę.

“Aš esu džentelmenas”, — 
jis pasakė, “ir aš esu įsimy
lėjęs.”

Įvairios žinios
Vaikai ant kupros
Nedidelis žvėriukas, vadi

namas marmose, savo ma
žus vaikus nešioja ant kup
ros. Štai kaip būna: vaikai 
sulipa ant motinos, apkabi
na savo uodegaitėmis moti
nos uodegą ir taip laikosi, 
kai motina keliauja. Tokių 
žvėrelių sutinkama Ameri
kos pietų vakaruose ir pie
tuose.

♦ * *
MOLIS KERAMIKAI

Kiekviena molio rūšis ke
ramikos išdirbystei galima 
rasti - Texas valstijoje, iš
skyrus tik Vieną molio rūšį,
tai yra bąli clay.

* • • *
ELEKTRINE ŠVIESA

Davy atrado 1800 metais 
are lempą (toji liepsna švie
čia karbonado pagalba). To
ji lempa yra pažymėta kai
po pradžia elektros šviesos.

jp\ Skelbkitės “Drauge’

X Pas Uršulę ir Antaną 
Jakaičius, nuo Cristiana Av. 
praeitą savaitę buvo sūnaus 
krikšltynos. Pakrikštytas 
Tomų vardu. Tai jiau tre
čias jų šeimos narys. Visi 
berniukai.

X Federacija ir jos Spau
dos Sekcijos valdyba įga
lioja Julių Šliogerį, 3187 Li
tuanica Avė., priimti aukas 
ir įrašinėti narius į Spau
dos Sekciją Bridgeporte ir -ą 
kitose Chrcago lietuvių ko
lonijose.

X Jonas ir Anielė Kinči- 
nai, Town of Lake biznie
riai, ir veikėiai, vasario 16 
minės vedybinio gyvenime 
25 metų sukaktį. Kadangi 
karo metas, sukakti nutarę { 
minėti kukliai. Ju vienturte 
sūnus kariuomenei ir šiuo 
metu randasi Indijoj.

X Bielskio krautuvėje,
4544 S. Wood St., tovnolei- 
kiečiai kasdien nuo pat ank- 
gltyvo ryto gali nusipirkti 
“Draugą” atskirais nume- 
rais. Taip pat galima gauti ' 
dienraštį ir pas siuvėją J. 
Kamelskį, 4601 S. Hermi
tage Avė., ir biznierių Genį,
4536 So. Hermitage Avė.

X A. Snarskienė, žinoma 
So. Chicago veikėja ir nuo
latinė “Draugo” korespon
dentė, dar pasiėmė vieną 
sunkų darbą —. kasdien ga- 
minti šiltus pietus para(pl> 
jos mokyklos vaikams pa
rapijos salėj. Tikrai didelės 
energijos moteris.

X Cicero lietuviai bruzda.
Ne revoliucijai, ne kokiam 
perversmui, tik metiniam 
parapijos vakarui, kuris į- „ 
vyks sekmadienį prieš už- 
gavėnes, tai yra vasario 20 
d., parapijos salėj. Sako, bfl- 
są toks vakaras, kokio Ci
cero j dar nėra buvę.

X Agotai Minei gienei, 
Marąuette Park veikėjai, 
jos vardadienio proga, duk
terys ir sesuo praeitą sek
madienį buvo suruošusios 
puotą puošnioj I. Aldonie
nės rezidencijoj, 5805 So. 
Maplewood Avė., kurion bu
vo sukviesta daug svečių: 
Celebrantei įteikta, brangi 
dovana. A. Minelgięnė yra 
nuolatinė “Draugo” skaity
tojų.
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